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1 Inleiding
De Hamster (Cricetus cricetus) mag zich verheugen op een groeiende belangstelling
vanwege natuurbeschermers. Sinds 1998 wordt onderzoek verricht naar de status en
verspreiding van de soort in Vlaanderen. Het meeste studiewerk gebeurde door De
Wielewaal, Natuurvereniging vzw, in eigen beheer of in opdracht van AMINAL (1998),
het provinciebestuur van Limburg (1999 en 2000) en Vlaams-Brabant (2000). Voor het
arbeidsintensieve verspreidingsonderzoek werd een beroep gedaan op vrijwilligers van
de Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming vzw, de LIKONA-werkgroep en
andere natuurverenigingen.

1.1 Opdracht en inhoud
Voorafgaand onderzoek had reeds aangetoond dat het in Vlaanderen, net als in
Nederland, Frankrijk en Duitsland, niet goed gaat met de Hamster. In de ‘Rode Lijst van
de zoogdieren van Vlaanderen’ (Criel et al. 1994) was de Hamster reeds ingedeeld bij de
ernstig bedreigde soorten. Die status werd later door het onderzoek van De Wielewaal
bevestigd (Christiaans & Verwaerde, 1998, Valck et al. 2001).
AMINAL afdeling Natuur heeft de opmaak van een soortbeschermingsplan
toevertrouwd aan De Wielewaal. Dat gebeurde onder meer omwille van de ervaring die
was opgedaan bij het verspreidingsonderzoek. Het soortbeschermingsplan moest een
overzicht geven van de beschikbare kennis over de ecologie, status en bedreigingen
(hoofdstukken 3, 4 en 5) van de Hamster in Vlaanderen. De beschermingsmaatregelen en
instrumenten worden voorgesteld en beproken (hoofdstukken 6 en 7). Verder zijn de
belangrijkste elementen van een gebiedsgerichte en doelgroepgerichte aanpak
aangegeven (hoofdstukken 8 en 9). Tenslotte werden een aantal concrete actieplannen
opgesteld die verder dienen uitgewerkt te worden (hoofdstuk 11).
Een soortbeschermingsplan wordt opgesteld voor soorten die een bijzondere
bescherming nodig hebben. Hiervoor zijn bijzondere maatregelen nodig die
complementair zijn aan de maatregelen van het gebiedsgericht beleid. Bijkomende
maatregelen kunnen evenwel slechts worden ingevoerd door een soortbeschermingsplan
dat overeenkomstig het Natuurdecreet wordt vastgesteld door de regering.
In dit plan wordt vooral gezocht naar combinaties van bestaande instrumenten die geen
bijkomende regelgeving vereisen.
Overeenkomstig de opdracht bevat dit soortbeschermingsplan geen actieprogramma of
operationalisering van de inzet van instrumenten. Het is aan de uitvoerders van de
maatregelen om de informatie van het plan te benutten voor het uitwerken van een
actieprogramma. Wel is aan het plan een communicatiestrategie gekoppeld die in het
bijzonder gericht is naar de potentiële gebruikers van het plan.
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Bij de bespreking van de ecologie en levenswijze van de Hamster (hoofdstuk 3) wordt
vooral aandacht besteed aan de kritische factoren voor het overleven van individuen en
het voortbestaan van een leefbare populatie. In hoofdstuk 4 wordt uitgebreid ingegaan
op de status en verspreiding van de Hamster in Vlaanderen. Hiervoor zijn nieuwe, niet
eerder gepubliceerde gegevens verwerkt. Een goede kennis van status en verspreiding is
nodig om een inzicht te krijgen in de omvang en leefbaarheid van de populatie(s). Het
laat ook toe om de gebieden af te bakenen waar maatregelen nodig en zinvol zijn. Het
hoofdstuk over bedreigingen geeft informatie over de oorzaken van de achteruitgang.
Een beschermingsbeleid kan alleen succesvol zijn als kan ingegrepen worden in de
processen.
Hoewel dit hoofdstuk cruciaal is, moet vastgesteld worden dat hierover bedroevend
weinig kennis bestaat.
De hoofdstukken over maatregelen en instrumenten hangen nauw samen (hoofdstukken 6
en 7). De instrumenten zijn gekozen in functie van de maatregelen. De nadruk ligt op
maatregelen op basis van vrijwilligheid (beheersovereenkomsten). Begeleidende
maatregelen en de bijhorende instrumenten zijn apart behandeld in een hoofdstuk over
doelgroepenbeleid (educatie en sensibilisatie) (hoofdstuk 8). Zoals gezegd is hieraan
tevens een actieplan gekoppeld (zie hoofstuk 12). De monitoring van de maatregelen
vormt de inhoud van hoofdstuk 10.

1.2 Belangrijkste bevindingen
1.2.1 Beperkte kennis
De Hamster wordt in Vlaanderen pas sinds 1998 intensief bestudeerd. De
populatiebiologie (spatiële ecologie, aantalfluctuaties, seksratio, ...) van de Hamster is
nog onvoldoende gekend. Wat de verspreiding betreft, is er weinig tot niets geweten
over de populatie in Wallonië die aansluit bij de Vlaamse populatie. Omdat de soort niet
eenvoudig op te sporen is, zijn de populatieschattingen slechts ruwe benaderingen. Het
is zelfs onmogelijk met zekerheid te zeggen of de huidige populatie in Vlaanderen nog
groot genoeg is om op langere termijn leefbaar te zijn. Bovendien is er (ook in het
buitenland) nog maar weinig wetenschappelijk onderzoek verricht naar de redenen van
achteruitgang van deze akkersoort en is er weinig geweten over de doeltreffendheid
van de verschillende beschermingsmaatregelen.
De beperkte kennis noopt tot voorzichtingheid. Anderzijds kan elk uitstel het einde
betekenen van de Vlaamse hamsterpopulatie. In dat opzicht staat de bescherming van
de Hamster model voor veel andere kwetsbare soorten. Alleen een samengaan van
gericht wetenschappelijk onderzoek, permanente monitoring van de resultaten en het
nemen van maatregelen op verschillende niveaus biedt uitzicht op het bereiken van het
vooropgestelde doel.
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1.2.2 Buitenlandse ervaringen
Ondanks
deze
beperkingen
is
het
van
groot
belang
dat
concrete
soortbeschermingsmaatregelen voor de Hamster zo snel mogelijk worden doorgevoerd.
België is overigens de laatste in de rij om een soortbeschermingsmaatregelen voor de
Hamster uit te werken. Duitsland (1995), Frankrijk (1998) en Nederland (1999) hebben
vroeger reeds initiatieven in die zin initiatieven genomen.
Het buitenlandse hamsterbeheer wordt in hoofdstuk 6.2.3. (Bedrijfsvoering en
teeltmethoden) meer in detail besproken. Hieronder volgt een summiere beschrijving en
evaluatie van de krijtlijnen van de buitenlandse plannen.
In Frankrijk werd veel nadruk gelegd op de bescherming van het akkerbiotoop (d.m.v.
aankoop/huur en beheersovereenkomsten) (Sane, 1998). Er werden ook
beheersovereenkomsten afgesloten die ertoe leiden dat in gebieden met een vrij
gezonde populatie, de populatie sterk toenam (Wencel, persoonlijke opmerking en
Wencel,
2000).
In
hamsterarme
gebieden
daarentegen
hebben
de
beheersovereenkomsten nog geen opmerkelijke resultaten opgeleverd. Geïsoleerde
relictpopulaties hebben blijkbaar niet dezelfde capaciteit om zich te herstellen
(Wencel, 2000).
Het Nederlandse beschermingsplan besteed veel aandacht aan ex-situ maatregelen
(fokprogramma), wat in Nederland veel kritiek kreeg. Gubbels & Baars (2000) hebben
voornamelijk opmerkingen op het fokprogramma dat, naar hun mening, niet volgens de
geldende IUCN-regels gebeurde (IUCN, 1987 en IUCN, 1995). La Haye (1999) vermoedt
dat de wegvangst van wilde Hamsters (voor het kweekprogramma) een natuurlijk herstel
van de wilde hamsterpopulatie onmogelijk heeft gemaakt.
De juiste juridische ondersteuning ontbreekt, waardoor de Nederlandse overheid o.a.
geen beperkingen kan opleggen aan het agrarisch grondgebruik ten behoeve van de
Hamster (Gubbels & Baars, 2000). Beheersovereenkomsten worden gesloten op basis
van vrijwilligheid waardoor de geschikte, vruchtbare landbouwgronden vaak niet
opgenomen worden (Gubbels & Baars, 2000).
Ook in Duitsland (Saxen-Anhalt) worden beheersovereenkomsten gesloten op vrijwillige
basis (Weidling, 1998). Ze hebben vaak weinig effect, o.a. omdat de geschiktheid van
deze terreinen voor Hamsters en hun aanwezigheid op de terreinen vaak niet
voorafgaandelijk wordt nagegaan.
Het valt te verwachten dat men in Vlaanderen met vergelijkbare problemen rekening zal
moeten houden. Dat geldt met name voor de vastgestelde beperkingen verbonden aan de
inzet van vrijwillige beheersovereenkomsten.

9

Soortbeschermingsplan

Hamster

1.2.3 Beschermingstrategie
De voorgestelde soortbeschermingstrategie houdt er rekening mee dat er acties nodig
zijn op korte én lange termijn, waarbij gebruik gemaakt wordt van meerdere
instrumenten.
Op korte termijn is het essentieel dat de bestaande populaties maximaal beschermd
worden en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Alle bestaande (gekende) kerngebieden en
potentiële verbindingsgebieden (uitbreidingsgebieden) zijn gedetailleerd in kaart
gebracht. Hoewel hier dringende maatregelen noodzakelijk zijn, ontbreken de krachtige
instrumenten. Beheersovereenkomsten kunnen ingezet worden, maar bieden onvoldoende
garanties (zie actie 11.1). Bovendien zijn de beheersovereenkomsten eerder te
beschouwen als instrumenten voor de verbetering van de algemene ecologische kwaliteit.
Op langere termijn moet vooral gewerkt worden aan de inrichting van hamstergebieden
door gebruik te maken van de bekende inrichtingsinstrumenten zoals landinrichting,
natuurinrichting en – in tweede orde – ruilverkaveling. In gebieden met natuur als
nevenfunctie moet vooral aandacht gaan naar de ecologische infrastructuur die voor het
overleven van de Hamster wellicht belangrijker is dan eerst gedacht.
Op basis van de huidige kennis en ervaringen moet in elk geval voorrang gegeven worden
aan de in-situ-bescherming van de soort. Hoewel het niet zeker is dat deze maatregelen
voldoende zullen zijn voor de overleving van de Hamsters op langere termijn, is deze
strategie te verkiezen boven een ex-situ-bescherming (fokprogramma’s gerelateerd aan
herpopulatie en restocking). Ex-situ-bescherming is namelijk duur en vereist een
degelijke wetenschappelijke voorstudie en ondersteuning.
Bij een verregaande in-situ-bescherming wordt het leefgebied gevrijwaard, waarvan ook
andere doelsoorten kunnen profiteren (‘trigger down’-effect). Bovendien wordt
daardoor geschikt leefgebied gecreëerd dat op termijn, indien noodzakelijk, gebruikt
kan worden voor het uitzetten van Hamsters.
Het is essentieel dat er werk gemaakt wordt van de effectieve bescherming en
ontwikkeling van de natuurwaarden van akkerlandschappen. Deze zijn ten dele
verbonden met het landbouwgebruik. Het bevorderen van een “hamstervriendelijke”
teeltkeuze en bedrijfsvoering is dan ook een belangrijk onderdeel van de
soortbeschermingsstrategie. Daarnaast moeten de (potentiële) hamstergebieden zo
ingericht worden dat de soort minder afhankelijk wordt van de autonome ontwikkelingen
in de landbouw. Dat is vooral nodig omdat de instrumenten die kunnen ingezet worden in
het landbouwgebied te weinig effectief zijn omdat ze enkel op basis van vrijwilligheid
kunnen worden ingezet. In het actieplan “instrumenten” worden enkele voorstellen
gedaan om het instrumentarium te verbeteren.
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1.2.4 Uitvoering en opvolging
Het soortbeschermingsplan stelt verschillende actieplannen voor. Deze zijn in hoge
mate complementair en vormen samen het kader voor de effectieve bescherming van de
Hamster in Vlaanderen.














In het actieplan Optimalisatie van instrumenten wordt gewezen op het belang van
de afbakening van de natuurlijke structuur, dwingende maatregelen van
soortbescherming, aangepaste beheerssubsidies voor natuurreservaten en
aangepaste beheersovereenkomsten.
Het actieplan Promotie natuurvriendelijke landbouw moet bijdragen aan een
verbetering van de algemene ecologische kwaliteit van het agrarisch gebied. Het
stimuleren van natuurvriendelijke landbouwmethoden gebeurt in hoofdzaak door
de promotie van beheersovereenkomsten en van de code van goede
landbouwpraktijken.
Het actieplan Beheer leefgebieden omvat maatregelen die gericht zijn op het
behoud van de bestaande populatie(s). Met de huidig beschikbare instrumenten
zal dit een combinatie moeten zijn verschillende maatregelen:
beheersovereenkomsten, behoud en beheer van de ecologische infrastructuur
(kleine landschapselementen, bermen, randen), ontsnipperingsmaatregelen en
maatregelen van faunabeheer.
Het actieplan Inrichting leefgebieden behandelt de inrichting van (nieuwe)
leefgebieden voor de Hamster. Dat is, zeker op langere termijn, de beste
garantie voor het voortbestaan van de soort. De bestaande initiatieven voor
landinrichting, natuurinrichting en ruilverkaveling binnen het areaal van de
Hamster moeten getoetst worden op de mogelijkheden om de inrichting (en het
latere beheer) in te passen in de lange termijn beschermingstrategie voor de
Hamster. Ook bij de uitbouw van reservaten kan (meer) aandacht besteed
worden aan de Hamster.
Het actieplan Monitoring en evaluatie voorziet in het opvolgen en meten van de
status van de hamsterpopulatie en van belangrijke ecologische parameters.
Monitoring heeft verder tot doel de effectiviteit van het gevoerde beleid na te
gaan.
Het actieplan Ondersteunend onderzoek sluit aan bij het voorgaande. Er is meer
kennis nodig over de ecologie van de Hamster, meer bepaald in relatie tot de
karakteristieken van het leefgebied, de reactie op wijzigingen in het leefgebied
(teeltkeuze en bedrijfsvoering) en de leefbaarheid van de populatie. Prioritaire
onderzoeksthema’s zijn: spatiële ecologie van de Hamster; hamstervriendelijke
teeltmethodes; genetische constitutie van de hamsterpopulatie; ‘minimum viable
population’; leefbaarheid van de resterende (sub)populaties; inventarisatie en
optimaliseren
van
de
inventarisatiemethodes;
haalbaarheidsonderzoek
herintroductie.
Het actieplan Informatie en sensibilisatie moet de doelstellingen en maatregelen
afstemmen op de verschillende doelgroepen (algemeen publiek; landbouwers,
jagers en natuurbeschermers; lokale besturen). Het beoogt een versterking van
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het draagvlak voor natuurbehoud en de bescherming van de Hamster en een
maximale betrokkenheid en medewerking bij de uitvoering van maatregelen.
Onderdelen van het plan zijn: informatieverstrekking, sensibilisatie en educatie
en dialoog en overleg.
Voor een effectieve bescherming is het cruciaal dat de genoemde actieplannen verder
worden uitgewerkt én uitgevoerd. Een centrale instantie moet instaan voor de opvolging
en continuïteit. Omdat de verantwoordelijkheid voor de bescherming van de Hamster
uiteindelijk bij de Vlaamse overheid ligt, is het aan de bevoegde diensten om die
uitwerking, uitvoering en opvolging op zich te nemen. De concrete taak kan evenwel
uitbesteed worden. In elk geval is het aangewezen om alle openbare en private actoren
die betrokken kunnen worden bij de uitvoering samen te brengen in een permanent
overlegorgaan.
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2 Waarom een soortbeschermingsplan?
Het Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 oktober
1997 (Natuurdecreet) voorziet in de opmaak van een natuurbeleidsplan met een deelplan
voor het behoud van soorten. In dit deelplan kunnen soortbeschermingsplannen worden
opgenomen, met de aanduiding van de gebieden waarin deze van toepassing zijn (art. 11,
§ 2). Bij de bespreking in de bevoegde Commissie van het Vlaams Parlement heeft de
Minister hierbij toelichting gegeven. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen
algemene en bijzondere soortbescherming. De bijzondere soortbescherming is gericht
op de bescherming van bepaalde soorten, in de eerste plaats internationaal of regionaal
bedreigde, kwetsbare of zeldzame soorten. In tegenstelling tot de algemene
soortbescherming gaat het om meer dan alleen de realisatie van een bestaansminimum
voor de soort in kwestie. Voor de handhaving en/of herstel van leefbare populaties van
deze soorten zijn specifieke maatregelen nodig, die moeten worden opgenomen in het
soortbeschermingsplan. De maatregelen kunnen nog verder worden geconcretiseerd in
beschermingsprogramma’s (Verslag namens de Commissie voor Leefmilieu en
Natuurbehoud. Stuk 690 (1996-1997) – Nr. 9 van 17 september 1997, blz. 20 e.v.).
Tot op heden is nog geen natuurbeleidsplan annex deelplan voor het behoud van soorten
opgemaakt. Er bestaan geen vaste richtlijnen voor de vorm en inhoud van
soortbeschermingsplannen. Evenmin zijn criteria vastgelegd voor de keuze van soorten
waarvoor een beschermingsplan moet worden opgemaakt. Uit de beleidsstukken kan wel
worden afgeleid dat:




soortbeschermingsplannen worden opgesteld voor soorten waarvoor België en
Vlaanderen een internationale verantwoordelijkheid dragen op grond van
Europese richtlijnen of internationale verdragen (juridische argumenten voor
een soortbeschermingsplan);
soortbeschermingsplannen worden opgesteld voor soorten die specifieke
maatregelen vereisen voor het behoud en/of herstel van de populaties
(natuurbehoudsargumenten voor een soortbeschermingsplan).

2.1 Juridische argumenten
Meerdere internationale verdragen en een Europese richtlijn verplichten Vlaanderen om
maatregelen te nemen voor de bescherming van inheemse planten en dieren en voor de
Hamster in het bijzonder. Dat de Hamster een bijzondere soort is, mag ook blijken uit
de juridische bescherming die de soort nu reeds geniet in het Vlaams recht.

2.1.1 Biodiversiteitsverdrag
Het Verdrag inzake Biologische diversiteit, afgesloten en ondertekend tijdens de
milieutop in Rio de Janeiro in 1992, werd goedgekeurd bij Decreet van 8 november 1995.
Het bevat in hoofdzaak algemene principes. Belangrijk is de koppeling van natuurbehoud
aan duurzame ontwikkeling en de mondiale invalshoek. De meest toepasselijke artikelen
zijn art. 8 (“behoud in-situ”) en artikel 9 (“behoud ex-situ”). Elk land dient beschermde
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gebieden aan te duiden en richtlijnen op te stellen voor het beheer en bijzondere
maatregelen in deze gebieden. Ook daarbuiten moet zorg worden gedragen voor het
behoud en duurzaam gebruik van biologische rijkdommen. Bescherming van gebieden
moet samengaan met de bescherming van ecosystemen en natuurlijke habitats en de
instandhouding van levensvatbare populaties van soorten in hun natuurlijke omgeving
(art. 8).
Met betrekking tot bedreigde soorten, verplicht het verdrag aangetaste ecosystemen
te herstellen en het herstel van de soorten te bevorderen, onder meer door het
ontwikkelen en uitvoeren van plannen en andere beheersstrategieën (art. 8, f.). Het
verdrag bevat geen lijst van dieren en planten die een bijzondere bescherming vereisen.

2.1.2 Conventie van Bern
Het Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk leefmilieu
in Europa (kortweg: Conventie van Bern) werd afgesloten in 1979 en door België
goedgekeurd door de Wet van 20 april 1989 (de tekst van het Verdrag is verschenen in
het B.S. van 15 juni 1991). Het verdrag heeft tot doel te zorgen voor de instandhouding
van de in het wild voorkomende dier- en plantensoorten en de daarbij horende
natuurlijke leefmilieus. Bijzondere aandacht gaat uit naar die soorten, met inbegrip van
de trekkende soorten, die met uitsterven worden bedreigd en die kwetsbaar zijn (art.
1).
De verdragsluitende landen moeten de nodige maatregelen nemen om populaties van in
het wild levende dier- en plantensoorten te handhaven of te brengen op een niveau dat
overeenkomt met hetgeen vanuit ecologisch, wetenschappelijk en cultureel standpunt is
vereist. Daarbij kan wel rekening gehouden worden met de vereisten op economisch of
recreatief gebied en met de behoeften van ondersoorten, variëteiten of vormen die
plaatselijk worden bedreigd (art. 2). In art. 3 wordt nogmaals gesteld dat bijzondere
aandacht moet worden besteed aan de soorten die met uitsterven zijn bedreigd en die
kwetsbaar zijn en aan bedreigde leefmilieus. De landen moeten een beleid uitwerken
voor de instandhouding en moeten op het gebied van de ruimtelijke ordening en het
milieubeleid hiermee rekening houden. De landen verbinden zich er verder toe om
voorlichting te organiseren en de nodige informatie te verspreiden over de noodzaak tot
bescherming van de soorten en hun leefmilieu.
De Hamster is opgenomen in de lijst van Bijlage II : “streng beschermde diersoorten”.
Deze soorten komen in aanmerking voor het nemen van speciale maatregelen om hun
leefmilieu te beschermen en om de achteruitgang van de gebieden zo veel mogelijk te
vermijden of te verminderen. Als het gaat om gebieden die landoverschrijdend zijn,
moeten de inspanningen zo veel mogelijk worden gecoördineerd (art. 4). Voor de soorten
van Bijlage II geldt dat:
•
•

vangen, doden, verhandelen of houden van de dieren verboden is;
de broed- of rustplaatsen niet opzettelijk mogen aangetast of vernield worden;
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• de dieren niet opzettelijk mogen verstoord worden in de broedperiode, de
periode waarin de jongen afhankelijk zijn en de overwinteringsperiode (art. 6).

2.1.3 Habitatrichtlijn
De Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van
de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna) is de belangrijkste Europese richtlijn
voor de bescherming van de natuur. Ze bevat zowel een gebiedsgericht luik (de uitbouw
van het NATURA 2000-netwerk) als bepalingen met betrekking tot de bescherming van
soorten.
De Hamster is een soort van communautair belang opgenomen in bijlage IVa van de
richtlijn. Dat betekent dat een systeem van strikte bescherming moet worden ingesteld.

2.1.4 Natuurdecreet
Het Natuurdecreet is de basiswetgeving voor het natuurbehoud in Vlaanderen. Het
decreet implementeert de internationale verdragen en de Europese Habitatrichtlijn
(met inbegrip van de Vogelrichtlijn). De maatregelen opgenomen in het Natuurdecreet
kunnen ingedeeld worden in algemene maatregelen, gebiedsgerichte maatregelen,
soortgerichte maatregelen en maatregelen ter ondersteuning van het natuurbehoud
door lokale besturen. Daarnaast biedt het Natuurdecreet de concrete rechtsgrond voor
de integratie van natuurbehoudsdoelstellingen in andere beleidsdomeinen.
In het Natuurdecreet zijn met name artikel 11 (natuurbeleidsplanning) en de artikelen
50 en 51 van hoofdstuk IV (bescherming van planten- en diersoorten en van hun
levensgemeenschappen) van belang voor de bijzondere soortbescherming. Artikel 51
bepaalt dat de Vlaamse regering alle maatregelen kan nemen die zij nuttig acht om
populaties van soorten in stand te houden, te herstellen of te ontwikkelen. Deze
maatregelen kunnen blijvend of tijdelijk zijn en kunnen worden ondersteund door
subsidies. Hiervan is tot op heden nog geen gebruik gemaakt.
In afwachting van nieuwe uitvoeringsbesluiten, blijven de besluiten in uitvoering van de
Wet op het natuurbehoud van 1973 van kracht. Dat is onder meer het geval voor het
K.B. van 22 september 1980 houdende maatregelen in het Vlaamse Gewest ter
bescherming van bepaalde in het wild levende inheemse diersoorten, die niet onder de
toepassing vallen van de wetten en besluiten op de jacht, de riviervisserij en de
vogelbescherming. Op basis van dit besluit geniet de Hamster bescherming tegen
ingrepen zoals vangen, doden en verhandelen. Ook het leefgebied van de soort wordt
beschermd.
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2.2 Natuurbehoudsargumenten
2.2.1 Rode lijsten
Voor het aanwijzen van aandachtssoorten die in aanmerking komen voor een
soortbeschermingsplan worden in het milieubeleidsplan MINA2 (p. 131) als mogelijke
criteria opgegeven: kwetsbaarheid, zeldzaamheid, bedreiging en specificiteit. Bij de
opstelling van Rode Lijsten wordt vooral gekeken naar de combinatie van zeldzaamheid
en achteruitgang. Het rode-lijststatuut van een soort is dus zeker een belangrijk
gegeven. Naast het vaststellen van bedreiging is het ook van belang te kijken naar de
oorzaken van de bedreiging. Bijzondere soortbeschermingsmaatregelen zijn immers in
principe alleen nodig resp. zinvol als de reguliere gebiedsgerichte en algemene
natuurbehoudsmaatregelen niet (kunnen) volstaan.
De Hamster is opgenomen in de Rode Lijst van de zoogdieren van Vlaanderen in de
categorie “met uitsterven bedreigd”. De resultaten van nieuw verspreidingsonderzoek in
het kader van dit beschermingsplan tonen aan dat de indeling nog steeds actueel is (zie
hoofdstuk 5). Er is wellicht zelfs sprake van achteruitgang, zozeer zelfs dat gevreesd
kan worden voor uitsterven van de soort in Vlaanderen.
In België kwam deze soort reeds voor tijdens de Late IJstijd (Dupond 1932, Yalden
1985), en is nadien waarschijnlijk uitgestorven. Vanaf 1842 zijn er weer waarnemingen
van deze soort in België (Dupond 1932), maar het duurt nog enkele decennia alvorens de
soort echt talrijk wordt (Libois & Rosoux, 1982).
Het endemisch karakter van de West-Europese populatie waartoe ook de Vlaamse
Hamsters behoren, is zeker een bijzonder natuurbehoudsargument.

2.2.2 Multi-soortenbenadering
Een soortbeschermingsplan wordt opgemaakt voor één of meerdere doelsoorten. Als de
bijzondere maatregelen gericht op de doelsoort tevens gunstig zijn voor andere soorten
of voor de biodiversiteit in het algemeen, dan betekent dit een belangrijke meerwaarde
voor het plan. Hoe dan ook moet in het plan rekening gehouden worden met andere
doelsoorten. Het is niet uitgesloten dat maatregelen ten gunste van een doelsoort
nadelig zijn voor een andere doelsoort. In dit verband lijkt een systematische multisoortenbenadering, zoals die nu voorgesteld wordt voor monitoring, ook wenselijk is in
het kader van soortbeschermingsmaatregelen.
Het is bekend dat de moderne landbouw in Noordwest-Europa sinds de Tweede
Wereldoorlog een zeer snelle ontwikkeling heeft doorgemaakt. De landbouw onderging
een enorme schaalvergroting en intensivering. Dat ging gepaard met het verlies aan
kleinschalige landschapselementen en een toename van het gebruik van chemicaliën en
meststoffen. Door de sterke binding aan het (oude) akkerlandschap was de Hamster
hiervan een van de slachtoffers. Noch de gebiedsgerichte, noch de algemene

16

Soortbeschermingsplan

Hamster

natuurbehoudsmaatregelen hebben tot op heden een antwoord kunnen bieden op de
negatieve ontwikkelingen in de landbouw.
Bescherming van individuele soorten kan ook een belangrijke weerslag hebben op het
ecosysteem waarvan ze een deel uitmaken. Knaagdieren spelen een belangrijke
ecologische rol (Hafner et al., 1999). Ze beïnvloeden de bodemaëratie en de vruchtbaarheid, ze vormen een belangrijke prooi voor heel wat predatoren en ze hebben
een enorme invloed op veel terrestrische ecoystemen door hun aantallen en variatie.
Bescherming van knaagdieren kan een essentiële stap zijn om andere soorten, die van
hen afhankelijk zijn, te behouden (Hafner et al., 1999).
Naast de Hamster zijn er nog een aantal andere bedreigde dier- en plantensoorten die
typisch zijn voor het akkerlandschap. Voorbeelden zijn Patrijs, Grauwe gors, Geelgors,
Veldleeuwerik, Bolderik, Klein spiegelklokje en Naaldkervel. Algemeen wordt aangenomen
dat de Hamster een goede kwaliteitsindicator is van het akkerlandschap (Hofmeister &
Garve, 1986). In dat geval is de soort in min of meerdere mate bruikbaar als
‘paraplusoort’ (‘umbrella species’), in de zin dat behoudsmaatregelen voor de Hamster
ook andere (typische) soorten ten goede komen. De ontwikkelingen van
hamsterpopulaties geven ons dan tevens een indicatie over de mate waarin wij erin
slagen de natuurwaarden van het akkerlandschap van de leemstreek voor de toekomst
veilig te stellen (Backbier et al., 1998). Ook in Frankrijk wordt ervan uitgegaan dat de
bescherming van de Hamster tevens een gunstig effect heeft op Haas, Grauwe
kiekendief, Veldleeuwerik, Patrijs en Kwartel (Wencel, 1999).

2.2.3 Aaibaarheidsfactor
Niet onbelangrijk voor het slagen van een soortbeschermingsplan is de
aaibaarheidsfactor van de soort. De Hamster heeft een hoge aaibaarheid, onder meer
door de sterke gelijkenis met verwanten die als huisdiertje gehouden worden.
Door zijn hoge aaibaarheidsfactor is de Hamster bruikbaar als symbool voor
natuurvriendelijke akkerbouw. De soort spreekt aan bij het grote publiek en bij
kinderen. In Nederland en Duitsland zijn reeds lespakketten en folders gemaakt rond
de Hamster en zijn biotoop. In Vlaanderen gebruikte Natuurreservaten vzw de Hamster
als aandachtssoort in folders rond akkerbeheer in Hoegaarden.
Het spreekt voor zich dat een verhoogde akkerkwaliteit (in functie van de Hamster en
andere akkersoorten) ook de landschapsbeleving verhoogt, wat het draagvlak voor
hamsterbescherming vergroot.

Figuur 1: De Hamster heeft een hoge aaibaarheidsfactor, onder meer door de sterke
gelijkenis met verwanten die als huisdiertje gehouden worden.(Foto : Rollin Verlinde)
(zie bijlage 1)
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3 Ecologie van de Hamster
3.1 Levenswijze
3.1.1 Burchten
Hamsters zijn solitaire dieren. In principe bouwt ieder dier een eigen burcht. Mannetjes
met een groot territorium kunnen echter meerdere burchten gebruiken. De toegang tot
de burcht bestaat steeds uit een aantal schuine loop- en verticale valpijpen. De
looppijpen worden gebruikt om de burcht te bouwen. De valpijpen dienen als in- en
uitgang. Vrouwtjes hebben in de zomer meestal een grotere en complexere burcht dan
mannetjes en subadulten (Karaseva & Shilyaeva, 1965).

3.1.2 Ruimtegebruik
Onderzoek in Oost-Europa toonde aan dat een mannetje een territorium tot 10 ha heeft
(Karaseva 1962). Dat van vrouwtjes bleek veel kleiner, tot maximaal 600 m². De “home
ranges” van een mannetje overlappen niet met dat van andere mannetjes, wel met dat
van één of meer vrouwtjes. Vrouwtjes onderling kunnen tot 50 % overlappen in hun
“home range” (Karaseva 1962). Binnen hun “home-range” hebben de dieren een
kerngebied (het gebied waar ze het meest verblijven). Vrouwtjes hebben slechts één
kerngebied in de directe omgeving van hun burcht. Deze kerngebieden overlappen niet
met die van andere naburige vrouwtjes. Mannetjes kunnen meerdere kerngebieden
hebben afhankelijk van het aantal vrouwtjes binnen hun “homerange”. De kerngebieden
van een mannetje overlappen met die van zijn vrouwtjes.

Figuur 2: schematisch overzicht van de home range en kerngebieden van één mannetje
en drie vrouwtjes (zie bijlage 3).

3.1.3 Voedsel
De Hamster is in principe een alleseter (zie oa. Krekels & Gubbels, 1996). In het
voorjaar voedt hij zich met de groene delen, wortels en zaden van kruidachtige planten
zoals Klaproos, Paardebloem, Weegbree, Luzerne en Herderstasje. Wanneer de
landbouwgewassen (zoals graan en aardappelen) rijp zijn, wordt hierop overgeschakeld.
Graan vormt de belangrijkste component van de wintervoorraad.
Het grootste deel van de dag leeft de Hamster in zijn burcht. ‘s Avonds en/of in de
vroege ochtend verlaat het dier zijn burcht om te foerageren (Krekels & Gubbels,
1996).

3.1.4 Voortplanting
In de periode van april tot september vindt de voortplanting plaats. Gewoonlijk werpt
een hamstervrouwtje twee tot drie maal per jaar. Het aantal jongen per worp ligt tussen
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zes en tien (zie oa. Krekels & Gubbels, 1996). Na een zoogperiode van drie weken worden
de jongen uit de burcht verdreven. Ze bouwen dan zelf een burcht of nemen een
verlaten burcht in.
Vangst-hervangststudies hebben aangetoond dat in de vrije natuur de levensduur drie
tot vier jaar bedraagt (Karaseva 1962, Karaseva & Shilyaeva 1965).

3.1.5 Overwintering
In het najaar (oktober/november) gaat de Hamster in winterslaap. Adulte mannetjes
gaan als eerste in winterslaap, gevolgd door adulte vrouwtjes en als laatste de juveniele
dieren (Karaseva 1962). Waarschijnlijk heeft dit te maken met het aanleggen van de
wintervoorraad. Mannetjes moeten geen tijd besteden aan het grootbrengen van de
jongen en zijn dus veel vroeger klaar met het aanleggen van een voorraad. Vrouwtjes en
jongen kunnen pas aan het einde van de zomer beginnen te “hamsteren”.
Af en toe ontwaken de dieren en voeden zich dan met de wintervoorraad, die in de
zomer werd aangelegd.
De dieren ontwaken in het voorjaar (april-mei) als de buitentemperatuur vijf à tien °C
bedraagt.

3.2 Basisbehoeften
3.2.1 Habitat
In de voorbije decennia hebben de meeste auteurs de Hamster beschreven als een
typische akkersoort. In gebieden met een beperkt gewassenassortiment (vb. in
Vlaanderen en Nederland) komt de Hamster voornamelijk voor op graanakkers, en wordt
hij dan ook beschouwd als een akkersoort (in de strikte zin). Slechts enkele auteurs
besteedden aandacht aan het gegeven dat de Hamster eigenlijk een soort is van het
akkerlandschap in zijn totaliteit. Zo meldt Eisentraut (1928) de vondst van bladeren en
bloemen van Herik en van andere kruiden, zoals klaver, in de directe nabijheid van het
nest in hamsterburchten. Resten van klaverbladeren werden eveneens aangetroffen in
het maagdarmkanaal van zes tot acht dagen oude Hamsters. Evenals Eisentraut hebben
vele auteurs (o.a. Sulzer, 1774; Petzsch, 1949&1950) gewezen op het groot aantal
plantensoorten, die tot het voedsel van de Hamster behoren.
In de literatuur wordt tevens vermeld dat ruigten een wezenlijk bestanddeel zijn voor
de overleving van de Hamster in het akkerlandschap (Schröpfer, 1973). Het was Grulich
(1978), die voor het eerst systematisch aandacht besteedde aan het voorkomen van
burchten in andere biotopen dan de akkers. Hij geeft aan dat ruigten en wegbermen tot
de voorkeursbiotopen van de Hamster behoren en beschrijft uitvoerig hoe in deze
biotopen burchten worden aangelegd. In Nederland wees GLAS (1961) op het voorkomen
van hamsterburchten in ruigten. Hij gaf ook aan dat op de eerste plaats de
bodemkwaliteit bepalend is voor de vindplaats van burchten, hetgeen later door Lenders
(1985) werd bevestigd. Andere Nederlandse onderzoekers hebben de bevindingen van
Glas (1961) genegeerd en legden opnieuw sterk de nadruk op het voorkomen van de
Hamster in de (graan)akkers.
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Het overleven van de Hamster (evenals van elke andere diersoort) wordt bepaald door
de beschikbaarheid van voedsel en dekking in de gebieden, die qua abiotische
karakteristieken voldoen aan de ecologische eisen die de soort stelt. Recente
waarnemingen (bij de huidige lage dichtheid) en literatuurstudie, laten zien dat de
Hamster een soort is met een ecologisch wensenpakket dat principieel (in zijn
basisvoorwaarden) niet afwijkt van hetgeen we van andere soorten kennen.

3.2.2 Milieu
De verspreiding van de Hamster is beperkt tot löss- en leemgronden, die geschikt zijn
voor de aanleg van burchten (o.a. Sulzer, 1774 ; Werth, 1934). We vonden permanente
bewoning op löss- en leembodems die tenminste anderhalve tot twee meter diep zijn.
Gronden met een dunner löss/leempakket (vanaf ongeveer een halve meter dikte)
kunnen ook gedurende de zomerperiode worden bezet. De dikte van het löss/leem
pakket bepaalt de fysieke ruimte voor de aanleg van burchten; de geologische en
hydrologische eigenschappen van het pakket bepalen of de Hamster er zich ook
daadwerkelijk kan vestigen.
De Hamster komt voor op die plaatsen waar het löss/leempakket voldoende dik is, waar
de grondwaterstand voldoende laag is (o.a. hellingen) en waar de bodem niet te veel
gesteente bevat (Niethammer, 1982).
Hamsterpopulaties, zo blijkt uit vroegere en recente waarnemingen in West- en MiddenEuropa, kunnen zich het best handhaven op de betere akkerbouwgronden (o.a. Leplae
1898, Dupond 1932, Didier & Mathias 1936, Vogel 1936, Glas 1961, Gersdorf 1972,
Görlach 1983, Lenders 1985, Weidling & Stubbe 1998, Gubbels et.al. 1998). Het betreft
veelal gronden die van nature voor akkerbouwgewassen de beste abiotische
karakteristieken hebben en dus ook de beste bedrijfseconomische resultaten opleveren.
Deze gronden liggen vaak dicht bij de historische dorpskernen en worden daardoor niet
alleen bedreigd door de grootschalige landbouw maar evenzeer door uitbreiding van de
woonkernen, industriegebieden en het wegennet.

3.2.3 Dekking
Voor de Hamster is dekking van levensbelang. Weidling & Weinhold (1998) vonden in hun
studie in Duitsland dat predatie de belangrijkste doodsoorzaak van de Hamster is. In
het verleden voedden veel roofvogels zich voor een groot deel met Hamsters. Zo toonde
onderzoek bij de Rode wouw aan dat in de periode 1957-1967 43,9 % van het dieet
bestond uit Hamsters. Door de achteruitgang van de soort is dit percentage uiteraard
sterk verminderd. In de periode 1982-1989 was het nog 33,7 % en 7,9 % van 1994 tot
1998 (Stubbe & Stubbe 1998).
Het beperkt aantal akkergewassen en de grondige machinale oogst zorgen in enkele
dagen voor een kale akker, zodat er nauwelijks dekking aanwezig is op de cruciale
momenten: in het voorjaar wanneer de dieren uit winterslaap ontwaken en actief worden
en in het najaar wanneer ze een wintervoorraad aanleggen om de winter door te komen.
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Recente waarnemingen (o.a. Gubbels et al., 1994 a&b) laten zien dat ruigten
(akkerrandvegetaties, wegbermvegetaties, verwilderde hoekjes) de basis vormen voor
het voortbestaan van de hamsterpopulaties in ons akkerlandschap. In deze
landschapselementen wordt een groot deel van de burchten gevonden. Ze bieden
dekking, die meestal gedurende verschillende jaren blijft voortbestaan. Daarin
aangelegde burchten kunnen, al dan niet met onderbrekingen, meerdere jaren door
opeenvolgende generaties Hamsters worden gebruikt. Deze bevindingen bevestigen
hetgeen Schröpfer (1973) reeds signaleerde. Ook Karaseva (1962) stelde in de Altairegio (Rusland) vast, dat de Hamsters enkel 's zomers de akkers bewonen en dat de
winterburchten in hoofdzaak in de niet-bewerkte delen van het landschap werden
gevonden.
Gedurende de najaars- en winterperiode maakt de Hamster een seksueel niet-actieve
periode door (o.a. Mohr et al., 1973). De dieren beperken dan de omvang van hun
territoria tot een minimum en kunnen mekaars nabijheid beter verdragen. Dat leidt
ertoe dat ze in deze periode in relatief hoge dichtheden kunnen voorkomen in de
onderdelen van het landschap die voldoende dekking bieden (o.a. ruigten). In lintvormige
ruigtevegetaties (langs wegen en tussen percelen) in Limburg (Nederland) en in
“Windschutzstreifen” in Thüringen (Duitsland) (o.a. Zimmermann, 1995) werden
bewoonde burchten aangetroffen met een onderlinge afstand, die in enkele gevallen niet
meer dan twintig meter bedroeg.
In het voorjaar, zodra hun seksuele activiteit toeneemt, hebben de Hamsters behoefte
aan grotere territoria. Voor zover daar dekking voorhanden is, worden de akkers weer
bezet. In onze contreien zullen dat vooral de akkers met wintergraan zijn, waar in het
voorjaar al enige dekking te vinden is (Pelzers & van der Reest, 1984). Voor het overige
heeft de Hamster in die periode weinig mogelijkheden op de akkers.

3.2.4 Voedsel
Minstens zo belangrijk als de beschikbaarheid van dekking, is de beschikbaarheid van
voedsel. Ruigten, voor zover ze niet door meststoffen, biociden en een strak maairegime
vergrast zijn, bieden gedurende een groot deel van de actieve periode van de Hamster
een rijk geschakeerd aanbod aan voedsel. Dit voedselaanbod is echter meestal niet
toereikend om daarmee de zomerperiode (de reproductieperiode) door te komen en
later in het jaar een voldoende grote wintervoorraad aan te leggen. Bovendien is het
aantal dieren dat in deze vegetatietypen de zomer kan doorbrengen uiterst beperkt,
door de behoefte aan grote territoria. Om in ons akkerlandschap in voldoende grote
aantallen te kunnen overleven hebben Hamsters dus zeker akkers nodig.
Akkers bieden in het voorjaar fysieke ruimte voor territoria. De soortenarmoede van
het huidige akkerlandschap, zowel vanwege de beperkte variatie in akkerbouwgewassen
als door de efficiënte bestrijding van akkerkruiden, maakt dat het voedselaanbod
eenzijdig en minimaal is. Die situatie verbetert enigszins zodra de akkerbouwgewassen
vrucht dragen. Dan is bewaarbaar voedsel beschikbaar, dat kan bijdragen tot de aanleg
van een wintervoorraad. Tijdens en na de oogstperiode verandert de situatie opnieuw.
Doordat slechts een beperkt aantal gewassen wordt verbouwd, verdwijnt het
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beschikbare voedsel in korte tijd. Er blijft de dieren dan weinig anders over dan uit te
wijken naar akkers met gewassen die later worden geoogst, of terug te keren in het
beperkte areaal van overgebleven ruigten.
Rond half oktober gaan de Hamsters in winterslaap. Vóór die tijd, afhankelijk van de
weersomstandigheden, sluiten ze hun burchtingangen al af met een grondprop. Ze komen
dan minder frequent boven de grond en zijn vermoedelijk bezig met de aanleg en
inrichting van hun winterburcht. Indien een gewas pas laat in het jaar wordt geoogst (na
15 september) en indien het dier er reeds in geslaagd is een voldoende grote
wintervoorraad aan te leggen, kan de Hamster de resterende periode tot de aanvang van
de winterslaapperiode onder de grond blijven (‘voorwinterpause’) (Weinhold, 1998).
Slechts op die akkers waar de Hamster in het najaar in de gelegenheid werd gesteld in
winterslaap te gaan, worden in het daarop volgend voorjaar geopende winterburchten
gevonden. In het Nederlandse en Vlaamse deel van het verspreidingsgebied gaat het
meestal om percelen met suikerbieten die pas eind oktober of begin november worden
geoogst en percelen die direct na de graanoogst werden ingezaaid met een
groenbemester (Gubbels et al., 1994a). Percelen met maïs blijken in Nederlands Limburg
ongeschikt voor het herbergen van Hamsters die na de oogst de graanakkers verlaten.
Vermoedelijk is dit een direct gevolg van de hoge bemestingsgraad van deze percelen
(drijfmest) en het structuurverval van de bodem dat daarvan het gevolg is (Gersdorf,
1972).

3.3 Migratie
De Hamster vertoont een grote dynamiek in zijn verspreiding (zie oa. Van Apeldoorn &
Nieuwenhuizen, 1998). Dat beeld komt ook naar voren wanneer we de gegevens van
Vlaanderen van 1998 en 1999 vergelijken (Christiaens & Verwaerde 1998, Valck 1999).
Ten dele hangt deze dynamiek samen met teeltwissel op de verschillende percelen.
Hamsters zoeken na de winterslaap die velden op die voor hen het beste voedsel
leveren. Hoe doelgericht ze naar een geschikte omgeving kunnen zoeken en over welke
afstanden ze zich kunnen verplaatsen is nog onvoldoende geweten. Grulich (1978) stelt
dat Hamsters tijdens het foerageren 500 tot 700 meter van de burcht wegtrekken.
Niethammer (1982) houdt het op 300 meter. Deze getallen geven een idee van de
verplaatsingen van Hamsters, maar duiden natuurlijk niet aan welke afstand een
migrerende Hamster kan afleggen. Jongen op zoek naar een eigen territorium leggen een
afstand van ongeveer twee kilometer af (Karaseva 1962, Sludsky 1977).
Mogelijk is de geconstateerde dynamiek in verspreiding minder groot dan uit de
waarnemingen zou kunnen afgeleid worden. Een deel van de hamsterburchten kan zich
tijdelijk in vegetatiestructuren (bietenvelden, ruigten, holle wegen) bevinden waarin ze
minder goed te vinden zijn dan op pas gemaaide graanvelden (Gubbels et al., 1994b).
Toch blijft de vraag naar de mate en afstand van verplaatsing staande.
Bij Hamsters stelt men vaak een seizoensgebonden burchtwissel vast (Karaseva 1962).
Op het eind van de zomer verlaten de dieren de zomerburchten en bouwen een
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winterburcht. Daarna beginnen ze met het hamsteren en leggen een wintervoorraad aan.
Mannetjes starten hiermee al begin augustus, vrouwtjes pas half tot eind augustus
naargelang het aantal worpen. Na de winter trekken de dieren terug naar hun oude
zomerburcht of nemen een burcht van een ander dier in. De afstand tussen winter- en
zomerburchten is meestal laag. In Altai trekken de dieren niet verder dan 300 tot 500
meter. In de streek rond de Volga-rivier werd een afstand van maximaal twee kilometer
waargenomen (Flint, 1977; Karaseva 1962; Karaseva & Shilyaeva, 1965; Kucheruk, 1983;
Popov, 1960). In sommige streken gebruiken de dieren zowel in de zomer als in de winter
eenzelfde burcht.
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4 Status
4.1 Verspreiding
4.1.1 Vroegere verspreiding
Tot voor 1998 was er zeer weinig bekend over de verspreiding van de Hamster in
Vlaanderen. Systematische, gebiedsdekkende inventarisatie ontbraken. Alle vroegere
gegevens waren afkomstig van toevallige waarnemingen (verkeersslachtoffers,
braakballen van Kerkuil, ...) of lokale onderzoeken (oa. Holsbeek et al. 1986, Jansen et al.
1995 & Lefevre 1984). Toch kan men aan de hand van deze historische gegevens stellen
dat de verspreiding van de Hamster de afgelopen jaren achteruit is gegaan (Christiaans,
1998; Valck, 1999).

4.1.2 Verspreiding in Vlaanderen
In de zomer van 1998 heeft De Wielewaal in opdracht van AMINAL afdeling Natuur een
grootschalige inventarisatie uitgevoerd in het Zuiden van Limburg en in Vlaams-Brabant.
In een eerste fase werden, op basis van historische verspreidingsgegevens, die gebieden
bezocht waar de kans op Hamsters het grootst was. In 1999 werd dan in opdracht van
de Provincie Limburg (LIKONA) een uitgebreid veldonderzoek uitgevoerd in ZuidLimburg. Voor Vlaams-Brabant werd hetzelfde gedaan in eigen beheer. Het resultaat is
een eerste min of meer betrouwbare verspreidingskaart van de Hamster in Vlaanderen.

Limburg

In Limburg werd gedurende drie opeenvolgende jaren intensief naar hamsterburchten
gezocht. In 1998 werden 190 ha graanakker onderzocht. Vooral de streek van Riemst en
Tongeren kreeg de aandacht. Dit leverde aanvankelijk een vrij versnipperd beeld op van
het voorkomen van de Hamster. Zeer intensief onderzoek (1626 ha) in 1999 leverde een
beter beeld op. We vinden nu twee grote populaties in Zuidoost-Limburg die schijnbaar
van elkaar gescheiden zijn. In Riemst werden 9 nieuwe burchten aangetroffen, in Bilzen
ging het om zes burchten. Onderzoek in 2000 wees er uiteindelijk op dat beide
populatie geclusterd kunnen worden tot één groot kerngebied. Het aantal gevonden
burchten gaat achteruit, waarschijnlijk mede ten gevolge van de weersomstandigheden
(Valck et al., 2001).
In 1999 werd naast de kernpopulatie van Bilzen en Riemst, een tweede populatie in
Heers ondekt. Het ging op dat moment om 8 burchten die allemaal geconcentreerd lagen
in 1 kilometerhok. Gevreesd werd dat het om de laatste restante van een voormalige
kernpopulatie ging. Onderzoek in 2000 leverde gelukkig een stijging op van het aantal
burchten en een uitbreiding van het areaal (Valck et al., 2001).
Figuur 3: Totaal overzicht van de verspreiding van de Hamster in Limburg (zie bijlage 3)
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Vlaams-Brabant

In Vlaams-Brabant is de afbakening van de kernpopulaties iets duidelijker. In 1998
werden twee grote clusters beschreven. Eén in de omgeving van Bertem en één in de
streek rond Hoegaarden. Beide kernpopulaties zijn van elkaar gescheiden door het
Meerdaalwoud en de Dijlevallei.
De kernpopulatie van Bertem heeft met 1,5 burchten per bezocht km-hok de grootste
dichtheid aan burchten. Elk jaar gaan het aantal gevonden burchten wel drastisch
achteruit. De populatie in Hoegaarden is kleiner en bovendien veel meer versnipperd
(Mercelis & Valck, in voorbereiding).
Figuur 4: Totaal overzicht van de verspreiding van de Hamster in Vlaams-Brabant (zie
bijlage 3).

4.1.3 Verspreiding in Europa
Het verspreidingsareaal van de Hamster strekt zich uit over het Euraziatisch continent.
Het centrum ervan ligt in Oost-Europa en de voormalige Sovjet-Unie. De Hamsters in
België maken deel uit van de meest westelijke subpopulatie ten westen van de Rijn, die
mogelijkerwijze een aparte ondersoort (Cricetus cricetus canescens) is (Wencel 1999).
Figuur 5: Verspreiding van de Hamster in Europa (Niethammer 1982) (zie bijlage 3).

Nederland

De populatie in Nederland behoort tot dezelfde populatie als de Belgische. Beide staan
met elkaar in contact thv. De Voerstreek, maar zijn verder gescheiden door de Maas en
het Albertkanaal. In Nederland komt de Hamster slechts voor in de provincie Limburg.
Net als in België vinden we in Nederland een duidelijk achteruitgang (Krekels & Gubbels,
1996). In totaal werd een gemiddelde achteruitgang van 74 % geconstateerd ten
opzichte van de periode 1970-1993. Deze afname heeft geleid tot een sterk versnipperd
areaal waarin deelgebieden onbewoond zijn. Naast de sterke achteruitgang van het
aantal kilometerhokken waar de Hamster voorkwam, werd eveneens een afname in
dichtheid geconstateerd. In Nederland is men gestart met een kweekprogramma en men
overweegt herintroductie.
Figuur 6: Vergelijking van de kilometerhokken met burchtwaarnemingen in Nederlands
Limburg tussen 1970 en 1993 (zie bijlage 3)

Duitsland

De Hamster is in volledig Duitsland bedreigd. Recent komt de Hamster enkel voor in de
deelstaten Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt,
Thüringen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen, Niedersachsen, Bayeren,
Baden-Württemberg. De populaties liggen zeer verspreid en zijn niet verbonden
(Weidling & Stubbe 1998). De laatste 35 jaar is in gans Duitsland een sterke
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achteruitgang vastgesteld (Stubbe et al 1997). Men is nu volop bezig met het uitwerken
van concrete beschermingsmaatregelen (o.a. beheersovereenkomsten met landbouwers).
Verder is men in Duitsland bezig met uitgebreide studies over de ecologie van de
Hamster en de genetische isolatie ten opzichte van andere (Europese) populaties.

Frankrijk

Enkel in het uiterste Oosten van Frankrijk (Elzas) vinden we nog Hamsters. Deze
populatie behoort tot een subpopulatie die voor een deel ook in Duitsland ligt.
Onderstaande kaartjes maken duidelijk dat ook hier de hamsterpopulatie sterk
achteruit gaat. In het begin van deze eeuw werd de Hamster nog regelmatig
aangetroffen in 380 gemeenten in de Elzas. Vanaf 1960 werd het duidelijk dat de
populatiegrootte aanzienlijk daalde. Sindsdien blijft het aantal gevonden burchten
afnemen. In 1997 werd de Hamster nog slechts waargenomen in 73 gemeenten
(Baumgart, 1996). Ook in Frankrijk is men bezig met het afsluiten van
beheersovereenkomsten met landbouwers (Wencel, 1999).

Figuur 7: Verspreiding van de Hamster in Frankrijk in 1972 (links) en in 1997 (rechts)
(Wencel 1999) (zie bijlage 3).

Zwitserland

Baumann (1949) geeft geen melding van Hamsters in Zwitserland. Mohr (1954)
daarentegen maakte melding van een populatie die aansluit bij deze van de Elzas. Latere
werken vermelden geen voorkomen van de Hamster in Zwitserland (Rahm, 1976; Hauser
& Hauser, 1996).

Oost-Europa

In de meeste Oost-Europese landen werd de Hamster jarenlang aanzien als pestsoort.
Het is pas recent dat we ook van hieruit meldingen krijgen van achteruitgang in
aantallen (o.a. Nechay 1998). Nu reeds heeft de Hamster in enkele landen de status van
bedreigde diersoort (o.a. in Bulgarije, zie Markov, 1998). Van de meeste landen in het
oostelijk verspreidingsgebied ontbreken evenwel actuele gegevens.
In Oostenrijk vinden we de Hamster enkel in het oostelijk gelegen laag- en middenland.
Vergelijking met de gegevens uit de periode 1890-1950 tonen aan dat in deze streken
het verspreidingsgebied onveranderd is gebleven. Wel is er een jaarlijkse fluctuatie in
dichtheden (Spitzenberger, 1998).
In Hongarije wordt de Hamster nog steeds aanzien als een pestsoort. Dat betekent dat
verdelging toegelaten is als de dichtheid groter is dan 2 burchten per hectare. De
Hamster kent hier wel nog een wijde verspreiding. In Transdanubië (ten westen van de
rivier Danube) en in het Noordelijk gebergte is ze zeldzaam. In de open
landbouwgebieden in het oostelijke en het centrale deel van Hongarije is het echter één
van de meest voorkomende knaagdieren. De laatste dertig jaar merkt men echter wel
een duidelijke achteruitgang in populatiedichtheden (Nechay, 1998).
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In Bulgarije kent de Hamster een wijde verspreiding in de laagvlakte van de rivier
Danube en in geringere mate in de Voor-Balkan (Markov, 1998). De Hamster is in
Bulgarije wettelijk beschermd.

4.2 Populatie en leefgebied
4.2.1 Duurzaamheidsanalyse
Kleine populaties zijn bijzonder kwetsbaar (o.a. Ralls et al., 1988). Een lokale populatie
kan volledig verdwijnen t.g.v. ziekten, natuurrampen of andere factoren. Indien de
verbinding met andere lokale populaties verbroken is, is de kans op herkolonisatie van
het gebied klein (Krekels & Gubbels, 1996). Versnippering lijkt voor de reeds kleine
hamsterpopulaties het grootste probleem te zijn. Bugter et al. (1993) noemen de
versnippering door wegen een bedreiging voor de Hamster. Het zijn echter vooral de
stads- en dorpsuitbreiding, lintbebouwing en veranderingen in landgebruik welke
onoverkomelijke barrières vormen voor de noodzakelijke uitwisseling.
De vraag die zich stelt is hoe groot een populatie moet zijn om te kunnen overleven.
Soulé (1987) behandelt uitgebreid de minimale leefbare populatiegrootte (minimal viable
populations) bij zoogdieren. Deze hangt samen met een hele reeks factoren zoals
populatiedynamiek, omgevingsveranderlijke factoren (zowel random als stochastische
factoren), genetische factoren, rampen, metapopulaties en versnippering (Soulé, 1987).
Omdat dit alle complexe factoren zijn, is het enkel mogelijk om de minimale leefbare
populatiegrootte te schatten met mathematische modellen. Franklin (1980) berekende
dat de effectieve populatiegrootte (aantal voortplantende dieren die ad random paren
en evenveel jongen voorbrengen als de oudergeneratie) van grote zoogdieren boven de
50 moet liggen. Deze berekening is gebaseerd op de veronderstelling dat de
inteeltcoëfficiënt lager is dan 1 %. Inteeltcoëfficiënten hoger dan 2-3 % leiden tot
fixatie van beschadigde genen vooraleer selectie deze heeft kunnen elimineren.
Franklin (1980) geeft als voorbeeld een olifantenpopulatie met een effectieve
populatiegrootte van 50 dieren. Bij deze populatie zou het honderden jaren duren
vooraleer een inteeltcoëfficiënt van 10 % bereikt is. Bij kleinere zoogdieren zoals
muizen echter wordt dit echter al bereikt na 10 jaar. Deze populaties zullen dan ook
groter moeten zijn om het effect van inteelt laag te houden.
Voor Hamster kunnen we dan ook aannemen dat de effectieve populatiegrootte zeker
groter moet zijn dan 50 individuen.

4.2.2 Kerngebieden
Het territorium van de Hamster is beperkt tot enkele tientallen vierkante meter
rondom de burcht (Krekels & Gubbels, 1996). Habitatplekken die zo dicht bij elkaar
liggen dat het zeker is dat individuen elkaar kunnen ontmoeten worden samengevoegd
tot clusters. De grote moeilijkheid is het bepalen van de afstand die individuele
Hamsters afleggen. Volgens Grulich (1978) kunnen Hamsters tijdens hun
foerageertochten uitzonderlijk tot 700 meter wegtrekken. Voor jongen die op zoek zijn
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naar een eigen territorium is een afstand van één km of meer aannemelijk. Niethammer
(1982) is voorzichtiger en gaat uit van een foerageerafstand van 300 meter. Van
Apeldoorn & Nieuwenhuizen (1998) nemen deze afstand over om populaties te verbinden.
In onze analyse hebben we een straal van 500 meter rondom de burcht genomen om de
dieren tot dezelfde populatie te rekenen. Dat levert drie grote clusters op. De populatie
in de omgeving van Bertem is de grootste. Op een oppervlakte van 281 ha werden hier
83 burchten aangetroffen. In Hoegaarden waren het 17 burchten op een oppervlakte
van 423 ha. De populatie van Bilzen en Riemst telde 38 burchten op 558 bezochte
hectaren.

4.2.3 Barrières tussen en binnen kerngebieden
De kernpopulatie van Bertem is versnipperd door een groot aantal hindernissen. Van
oost naar west wordt het verspreidingsgebied doorsneden door de snelweg E40 BrusselLuik. De kans dat een Hamster deze snelweg oversteekt is bijzonder klein. We kunnen
dan ook stellen dat het noordelijk deel van de populatie gescheiden is van het zuidelijk
deel. De driehoek gevormd door de E40 en de Tervuursesteenweg in Bertem zorgt zo
voor een bijkomende isolatie van een aantal burchten. Bovendien ligt ten oosten van deze
baan de vrijwel aaneengesloten bebouwing van Leefdaal. De Vlaamse overheid investeert
nu in de aanleg van faunapassages onder de Tervuursesteenweg. Monitoring zal moeten
uitwijzen of deze ontsnipperingsmethode ook voor Hamsters effectief is. Verder naar
het oosten toe bevindt zich de Dijlevallei en het Meerdaalwoud. Ook dit mag als een
natuurlijke barrière aanzien worden. Uitwisseling tussen de populatie van Bertem en
Hoegaarden kan dan ook enkel in Wallonië via het akkergebied ten zuiden van het
Meerdaalwoud. Grondige inventarisatie in Wallonië moet hierover uitsluitsel geven.
Figuur 8: Weergave van de hindernissen voor migratie van de Hamster in Bertem (zie
bijlage 3).
De kernpopulatie van Hoegaarden is kleiner en heeft eveneens zeer beperkte
uitwisselingsmogelijkheden, t.g.v. de E40, twee provinciale wegen en verschillende
dorpskernen. De geplande ruilverkaveling Willebringen zal de resterende populatie
hoogstwaarschijnlijk sterk beïnvloeden.
Figuur 9: Weergave van de hindernissen voor migratie van de Hamster in Hoegaarden
(zie bijlage 3).
De populatie in Heers ligt ingesloten tussen de E313 Antwerpen-Luik in het westen en
het Albertkanaal en de Maas in het oosten. Hierdoor is de populatie geïsoleerd van de
kleinere restpopulaties in de rest van Limburg en de populaties in Nederland. Mogelijk
kunnen faunapassages onder de E313 hiervoor een oplossing bieden.
Figuur 10: Weergave van de hindernissen voor migratie van de Hamster in Zuidoost
Limburg (zie bijlage 3).
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5 Bedreigingen
5.1 Oorzaken achteruitgang
Het gaat niet goed met de Hamster in Vlaanderen. Nochtans stond de Hamster honderd
jaar geleden nog bekend als een pestsoort. Wat zijn de oorzaken van de sterke
achteruitgang? Welke factoren bepalen het voortbestaan van de Hamster?
In de literatuur worden meerdere oorzaken genoemd. Helaas zijn de negatieve gevolgen
van deze factoren voor de overleving en voortplanting van de Hamster zelden
wetenschappelijk onderzocht. Het is dan ook moeilijk vast te stellen op welke factoren
in hoofdzaak moet worden ingewerkt en wat hiervan de resultaten zullen zijn voor het
voortbestaan van de soort.

5.1.1 Factoren met invloed op het leefgebied

Inkrimping en versnippering van het leefgebied

Het omzetten van graanakkers naar graslanden, maïsakkers of bos en de uitbreiding van
woonkernen en wegennet zorgen voor een aanzienlijke verkleining van het areaal van de
Hamster. De samenhang tussen de verschillende kerngebieden gaat verloren. Het
resultaat is een versnippering van de populaties.
Een grootschalig landschap in combinatie met woonuitbreiding, de aanleg van
industrieterreinen en het steeds toenemende drukke wegennet maken dat de afstanden
en het aantal barrières tussen geschikte leefgebieden toenemen (van Apeldoorn &
Nieuwenhuizen, 1998). Rondtrekkende Hamsters hebben daardoor een grotere kans te
sterven als ze op zoek zijn naar soortgenoten, of proberen nieuwe gebieden te
(her)koloniseren.

Voedselaanbod

De kwaliteit van het habitat van de Hamster is de afgelopen 50 jaar sterk negatief
beïnvloed door veranderingen in de landbouw (Backbier et al., 1998). Zoals reeds
aangetoond is een graanakker niet voldoende voor het voorkomen van Hamsters. Het
hele voorjaar zijn ze aangewezen op kruiden en landbouwgewassen rondom de
graanvelden. Het efficiënte bestrijden van wilde akkerkruiden, het beperkt scala aan
akkergewassen en het omzetten van ruigten in akker of andere bestemming maakt dat
het voedselaanbod eenzijdig en minimaal is. Daardoor wordt het voor de Hamster vooral
moeilijk om gedurende de cruciale periode na de winterslaap voedsel te vinden. Die
situatie verbetert enigszins zodra de akkerbouwgewassen vrucht dragen. Dan is
bewaarbaar voedsel beschikbaar dat gebruikt kan worden om wintervoorraden aan te
leggen.
Tijdens en na de oogstperiode verandert de situatie opnieuw drastisch. Doordat slechts
een beperkt aantal gewassen wordt verbouwd, neemt in korte tijd het voedselaanbod
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voor de Hamster in grote delen van zijn habitat af. Na de oogst blijft er voor de
Hamster weinig of geen voedsel over. De efficiëntie van de huidige oogsttechnieken
zorgt ervoor dat er weinig aren of losse korrels op de akkers achterblijven. Ook langs
de randen blijft er nauwelijks graan staan. Het zeer snel verdwijnen van de
voedselvoorraad is waarschijnlijk vooral een probleem voor de vrouwtjes en jonge
dieren. Zij kunnen pas laat in het seizoen beginnen met het aanleggen van een
wintervoorraad. Vroege oogsten kunnen er toe leiden dat de dieren geen of een
onvolledige voorraad kunnen aanleggen. Een ander probleem van de plotse oogst is het
verdwijnen van alle beschutting. Er blijft de dieren dan weinig anders over dan uit te
wijken naar akkers met gewassen die later geoogst worden of terug te keren in
overgebleven ruigten. Of de Hamsters de andere onderdelen van het landschap
permanent of alleen tijdelijk gebruiken is niet duidelijk. Seizoensdynamiek lijkt op te
treden in de situatie dat akkers slechts een deel van het jaar voldoende voedsel en
dekking bieden (Grulich, 1978). Met name in het najaar verlaten de Hamsters de kale
akkers om in de omgeving te overwinteren. Na de winterslaap bieden deze gebieden
dekking en voedsel tot de gewassen op de akkers beginnen groeien. De meeste dieren
blijken bij deze seizoensgebonden dynamiek geen grote afstanden af te leggen, slechts
enkele tientallen tot honderden meters. (Seluga & Stubbe, 1996; Stubbe et al., 1997).
Seizoensmigratie komt ook voor bij andere soorten knaagdieren in het cultuurlandschap
zoals Bosmuis en Veldmuis (van Apeldoorn & Nieuwenhuizen, 1998).

Bodembewerking

Als we het verspreidingsgebied van de Hamster vergelijken met de bodemkaart, dan
blijkt dat het dier in onze streken sterk verbonden is met de leem- en lössbodems (zie
ook hoofdstuk 9.1 ‘Hamsterareaal). In Oost-Europa valt het verspreidingsgebied samen
met het gebied van de zwarte aarde (“tsjernosem”) (Lenders, 1985). Werth (1934) en
Petzsch (1936) stelden vast dat het voorkomen van de Hamster in Duitsland beperkt is
tot diepe löss- en leembodems. De dieren mijden lichte grondsoorten zoals zand, en
komen ook niet voor op bodemtypen met een drassige of rotsachtige ondergrond.
Talrijke auteurs bevestigen deze vaststelling.
In Vlaanderen vinden we de Hamster enkel terug op leembodems. Hamsters hebben dit
type bodem nodig voor het maken van burchten. Gronden die door (over)bemesting en
het gebruik van te zware landbouwwerktuigen tijdens natte weersomstandigheden zijn
“dichtgeslagen” worden door de Hamster gemeden. De water- en luchthuishouding in
deze bodems is dusdanig gestoord, dat de Hamster er niet kan overleven. De Hamster
moet tijdens zijn winterslaap - op diepten tussen één en drie meter - over voldoende
zuurstof beschikken en daarbij niet door afbraakproducten worden vergiftigd. Dat
laatste is het geval als een overschot aan nitraat onder anaërobe omstandigheden wordt
gereduceerd tot distikstofoxyde (lachgas) en stikstof (Scheffer & Schachtschabel,
1989). Overigens moet worden opgemerkt dat ook regenwormen deze gedegradeerde
bodems mijden en dat de opbrengst van de akkerbouwgewassen op dichtgeslagen
bodems sterk is verminderd.
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Dekking

Voor de Hamster is dekking van levensbelang. Eisentraut (1928) en Saint Girons (1973)
gaven al aan dat intensivering van de landbouw, met name de toenemende
perceelsgrootte, een negatief effect heeft op de dichtheid van hamsterpopulaties.
Recente onderzoekingen tonen aan dat bij de toenemende intensivering van de landbouw
de sterfte door predatie toeneemt (Weidling & Weinhold, 1998). Akkerrandvegetaties
en andere landschapselementen gaan verloren en door het verbouwen van een beperkt
aantal gewassen, die bovendien geen jaardekkende vegetatieperiode hebben, blijven de
akkers langer bloot liggen (Backbier et al., 1998). Bij dekking is, naast de
beschikbaarheid ten tijde van de aanleg van de burcht, ook de continuïteit van belang.
Burchten op akkers hebben slechts een geringe levensduur. Meestal worden ze al na
enkele maanden (tijdens de oogst) van hun dekking ontdaan en bij de snel daarop
volgende grondbewerkingen deels verwoest.
Recente waarnemingen (o.a. Gubbels et al., 1994b) laten zien dat ruigten
(akkerrandvegetaties, wegbermvegetaties, verwilderde hoekjes) de basis vormen voor
het voortbestaan van de hamsterpopulaties in ons akkerlandschap. In deze
landschapselementen wordt een groot deel van de burchten gevonden. Ze bieden dekking
die meestal gedurende meerdere jaren blijft voortbestaan. Daarin aangelegde burchten
kunnen, al dan niet met onderbrekingen, meerdere jaren door opeenvolgende generaties
Hamsters worden gebruikt. Deze bevindingen bevestigen wat Schröpfer (1973) reeds
signaleerde. Ook Karaseva (1962) stelde in de Altai-regio vast, dat de Hamsters enkel 's
zomers de akkers bewonen, maar dat de winterburchten in hoofdzaak in de nabijgelegen
niet-bewerkte delen van het landschap werden gevonden.

5.1.2 Factoren met invloed op de soort

Verstoring

Een mogelijke verstoringfactor is de aanwezigheid van loslopende honden en katten. In
1962 waarschuwde Van Mourik reeds voor het effect van honden en katten. Hij
beschrijft 15 gevallen van waargenomen predatie door katten en vijf door honden.
Vooral op plaatsen waar bebouwing direct aan akkers met hamsterburchten grenst,
kunnen honden en katten voor een ernstige verstoring zorgen.
Ook het regelmatig bewerken (bemesting en toedienen van pesticiden) van de akkers kan
zorgen voor een verstoring van Hamsters.

Verkeer

Volgens een Nederlandse studie van Bugter et al. (1993) vormt verkeer geen grote
rechtstreekse bedreiging. In het archief van het Natuurhistorisch Genootschap
bevinden zich van de laatste 20 jaar slechts een twintigtal waarnemingen van
verkeersslachtoffers. Dat zou kunnen betekenen dat het verkeer weinig effect heeft
op de hamstersterfte. Een andere verklaring kan echter zijn dat de populatiedichtheden
in Nederland zeer klein zijn. Een enkel slachtoffer kan dan al grote gevolgen hebben
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voor de verzwakte populaties (Krekels & Gubbels, 1996). Een andere mogelijkheid is dat
zeer weinig slachtoffers worden opgemerkt of herkend als Hamster. Bugter et al (1993)
wijzen er wel op de versnipperende werking van wegen een reële bedreiging vormt voor
de Hamster (zie versnippering).
In Vlaanderen zijn er de voorbije jaren een tiental verkeersslachtoffers gekend (zie
Lefevre, 1983)

Bestrijding

De explosieve hamstertoename aan het eind van vorige eeuw heeft ervoor gezorgd dat
de mens actief op zoek is gegaan naar geschikte bestrijdingsmiddelen. Nechay et al.
(1977) geeft een overzicht van de meest gebruikte uitroeiingstechnieken. Boeren
roeiden de Hamster meestal uit door de burcht onder water te zetten of op te vullen
met gier (Husson, 1949). De vluchtende Hamster werd dan doodgeknuppeld of gevangen
met een hond (van Mourik 1962). Ook het systematisch uitgraven van burchten was een
effectieve bestrijdingsmethode.
Gesprekken met boeren tijdens de inventarisaties van 1998 en 1999 hebben geleerd dat
er van gerichte bestrijding geen sprake meer is. De meeste boeren weten zelfs niet dat
er nog Hamsters voorkomen op hun akkers. Toch zullen de Hamsters
hoogstwaarschijnlijk te lijden hebben onder de rodenticide die op akkers wordt gelegd
om andere knaagdieren (vooral muizen) te bestrijden.

Ziekten en predatie

Weidling & Weinhold (1998) toonden aan dat predatie de belangrijkste doodsoorzaak is
van de Hamster in Saxen-Anhalt en Baden-Wurtemberg. Onderzoek in de Elzas wezen
Vos (Vulpes vulpes), Everzwijn (Sus scrofa) en Buizerd (Buteo buteo) aan als
belangrijkste predatoren. Ook het effect van huisdieren (kat en hond) kan groot zijn
(zie verstoring). De predatie door roofvogels was vroeger nog veel groter. Zo toonde
onderzoek bij de Rode wouw aan dat in de periode 1957-1967 43,9 % van het dieet
bestond uit Hamsters (Stubbe & Stubbe 1998).
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6 Beschermingsmaatregelen
Onder beschermingsmaatregelen verstaan we alle ingrepen die bijdragen tot het
behoud, herstel of de ontwikkeling van de hamsterpopulatie. De maatregelen kunnen
gericht zijn op de populatie, uitzonderlijk zelfs op het overleven van individuen, of op
het verbeteren van het leefmilieu van de soort.
Omdat de veranderende landbouwmethoden een belangrijke oorzaak zijn van de
achteruitgang van de soort, wordt ook ingegaan op de aanpassing van de bedrijfsvoering.
Ondersteunende maatregelen worden behandeld onder de titels doelgroepenbeleid,
monitoring en onderzoek.

6.1 Populatiegerichte maatregelen
6.1.1 Herintroductie
Herintroductie is een ingrijpende maatregel die minutieus overwogen en zeer goed
voorbereid moet worden (IUCN, 1995 en Ulenaers, 1994). In Nederland is in 1999 door
het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij het licht op groen gezet voor
het opstarten van een fokprogramma. De meningen hierover zijn verdeeld (zie o.a.
Gubbels & Baars, 2000).
De hamsterwerkgroep is van oordeel dat er nog voldoende Hamsters zijn in Nederland
om op een zinvolle manier aan soortbescherming te doen.
De vereniging Das en Boom van haar kant, gesteund door Alterra, is de mening
toegedaan dat de hamsterpopulatie zo klein is dat enkel uitzetten nog kan helpen.

6.1.2 Voorkoming van predatie
Weidling & Weinhold (1998) vonden in hun studie in Duitsland dat predatie de
belangrijkste doodsoorzaak van de Hamster is. In hoofdstuk 3 werd reeds aangehaald
dat de aanwezigheid van dekking als bescherming tegen predatie voor de Hamster van
cruciaal belang is. Akkers bieden onvoldoende dekking aangezien ze vaak onvoldoende
dekking bieden. Kleine landschapselementen (graften, akkerranden, bermen, holle wegen,
...) kunnen de Hamster beschermen tegen predatie.

6.1.3 Ziektebestrijding
Biocides hebben vaak een negatieve invloed op andere soorten dan de beoogde
‘pestsoorten’ (Backbier et al, 1998). Er zijn aanwijzingen dat biocides (en voornamelijk
rodenticides) ook een grote invloed hebben op de overleving en de fertiliteit van
Hamster (Backbier et al., 1998). Een drastische reductie van het gebruik van
rodenticides zou dus een positieve weerslag hebben op de Hamster en zijn biotoop
(Backbier et al., 1998).
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6.1.4 Voedselvoorziening
In hoofdstuk 3 werd erop gewezen dat de voedselbeschikbaarheid vaak beperkt is.
Gedurende de lente en vroege zomer is de Hamster volledig aangewezen op bermen en
ruigte voor het vinden van voedsel.
In oktober 2000 werden door leden van De Wielewaal twee Hamsters opgemerkt die
graan hamsterden bij een patrijzenvoederplaats. Eén van de dieren werd door een
Buizerd gegrepen. Mogelijkerwijze dreef voedseltekort deze onervaren juvenielen ertoe
om op een onbeschutte plaats eten te gaan zoeken. Gedurende de inventarisatie in
Vlaams-Brabant in augustus 2000 werd bij wijze van proef op een akker met burchten
een graanmengsel gestrooid. Granen aan de rand van de velden werden ter plaatse
opgegeten door muizen (sporen). Ook vlakbij de burchten verdween het graan.
Bijvoederen zou een tijdelijke noodoplossing kunnen zijn om sterk verzwakte populaties
te helpen. Op lange termijn dient echter werk gemaakt te worden van maatregelen die
de werkelijke oorzaak van het voedseltekort aanpakken. Herstel van bermen en ruigten
zijn hiervoor een eerste stap. Een tweede stap is het creëren van een hoge
gewasdiversiteit in akkergebieden en de promotie van graangewassen, klaver en Luzerne.

6.2 Habitatgerichte maatregelen
6.2.1 Inrichting en beheer van reservaten
Reeds in 1962 stelde van Mourik voor om reservaten op te richten voor Hamsters. Deze
akkerreservaten zouden moeten bewerkt worden volgens de traditionele teeltmethodes.
Willen we de Hamster een kans geven dan zal op de eerste plaats moeten gekocht
worden in de bestaande kerngebieden.
Het moet bij voorkeur gaan om percelen waarop de aanwezigheid van Hamsters reeds
werd vastgesteld of in de directe omgeving ervan (max. 500 meter). De percelen moeten
een voor de Hamster gunstig biotoop leveren.
Het beheer van de hamsterreservaten moet bestaan uit (van Mourik, 1962):
 afwisseling van teelt het jaar rond;
 ondiep ploegen, nooit dieper dan 30 cm;
 niet oogsten voor 1 oktober;
 bij de oogst steeds een deel van het graan op het veld laten liggen;
 geen bestrijdingsmiddelen gebruiken;
 geen meststoffen gebruiken.
De inrichting van hamsterreservaten kan succesvol gecombineerd worden met het
afsluiten van beheersovereenkomsten op de omliggende akkers.
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In Hoegaarden is de eerste stap gezet voor het inrichten van een akkerreservaat. In de
vallei van de Schoorbroekbeek kon Natuurreservaten v.z.w. een aaneengesloten
valleicomplex in beheer nemen. Via ruilverkaveling zal de oppervlakte toenemen tot meer
dan 60 hectaren. Hiertoe behoren ook kalkrijke valleiflanken die de vereniging wil
omvormen tot akkerreservaten. Hier bloeien nu reeds enkele waardevolle akkerkruiden.
Een kleinschalig beheer moet zorgen voor uitbreiding van het aantal akkerkruiden en
akkerdieren. Hopelijk vindt de Hamster hier ook een veilige thuis.

6.2.2 Nestplaatsen buiten akkers
Het behouden, herstellen en ontwikkelen van ruigten en kruidenrijke vegetaties van
overhoekjes, in bermen en langs de randen van akkers zorgt voor natuurlijke
nestgelegenheden, schuilplaatsen en een bijkomend voedselaanbod. Als de ecologische
infrastructuur voldoende ontwikkeld is, kan dit ook een middel zijn om de
dispersiemogelijkheden te vergroten voor alle akkersoorten.
Voor het beheer kan verwezen worden naar de code van goede natuurtechniek. Bermen
in hamstergebieden worden best ruig gelaten in een strook aansluitend op een talud of
grachtkant.
Het voorzien van artificiële nestgelegenheid kan overwogen worden. Jonge Hamsters
gebruiken vaak de eerste weken na het verlaten van de moeder verlaten burchten van
andere Hamsters. Een laag hamsteraantal kan er voor zorgen dat de jongen deze
burchten niet vinden met een hoge predatie tot gevolg. Van Mourik (1962) stelt daarom
voor om nestkasten in te graven.

6.2.3 Bedrijfsvoering en teeltmethoden
Omdat de Hamster voor een groot deel afhankelijk is van de aanwezigheid van akkers en
veel van de genoemde oorzaken van achteruitgang verband houden met gewijzigde
teeltmethoden, zullen maatregelen hierop moeten ingrijpen. Het zullen wel in hoofdzaak
vrijwillige maatregelen moeten zijn die de vrijheid van teeltkeuze van de individuele
landbouwer niet aantasten.
Hierna wordt een overzicht gegeven van de maatregelen opgenomen in lopende
beheersovereenkomsten.

Beheersovereenkomsten in Duitsland

In Sachsen-Anhalt worden sinds 1995 beheersovereenkomsten afgesloten met
plaatselijke landbouwers. Deze overeenkomsten worden gefinancierd door de Europese
Unie. Plaatselijke onderzoekers betreuren wel dat de keuze van percelen niet gebeurt
op basis van natuurbehoudscriteria maar op vraag van de landbouwers. Het resultaat is
dat sommige zeer waardevolle en kwetsbare gebieden niet worden beschermd terwijl er
handenvol geld gaat naar voor de Hamster minder geschikte gebieden (Weidling,
persoonlijke mededeling).
De beheersovereenkomst omvat volgende technische maatregelen :
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de akker moet ingeplant worden met peulvruchten, Luzerne of granen (Maïs
uitgezonderd);
de grond mag niet bewerkt worden tussen 30 juni en 10 oktober;
de grondbewerking na 10 oktober mag niet dieper gaan dan 25 cm.
de stoppels dienen gedurende de winter te blijven staan (optioneel).

Voor deze overeenkomst wordt een vergoeding van 800 tot 1000 DM per hectare
betaald in functie van de landbouwkundige waarde van de grond. Een bijkomende
vergoeding van 200 tot 300 DM wordt betaald wanneer de stoppels gedurende de
winter blijven staan.
In Sachsen-Anhalt werd eveneens geëxperimenteerd met braaklegging met het oog op
de bescherming van patrijzen, een wildsoort die de laatste jaren sterk achteruit gaat
(Spittler, 2000). In een intensief gebruikt akkergebied (100 ha groot) werden negen
braakliggende stroken (18m breed) ingezaaid met een mengsel van verschillende soorten
rogge, lupine, zonnenbloem, luzerne, klaver, ... In 1999, 4 jaar na het aanleggen van deze
stroken, werden er 15 hamsterburchten gevonden in dit gebied waar deze soort
voorheen slechts sporadisch werd gevonden (Spittler, 2000).
In Thuringen is men pas in 1998 gestart met beheersovereenkomsten (Karwoth &
Zimmermann, 1998). Deze overeenkomsten zijn grotendeels gebaseerd op deze van
Saxen-Anhalt met enkele specificaties.
De overeenkomsten worden afgesloten voor vijf jaar, onder voorwaarde dat er minstens
2 burchten per hectare gevonden worden. Elk perceel wordt verdeeld in twee gelijke
delen. De vooropgestelde maatregelen worden jaarlijks toegepast in één van de twee
deelpercelen.
Aan volgende vereisten moet voldaan worden :
 inzaaien met granen (geen Maïs), peulvruchten of Zonnebloem;
 er moet minstens 3 van de 5 jaar granen geteeld worden, waarvan minstens twee
maal wintergraan;
 de grond mag niet bewerkt worden voor 10 oktober en niet na 25 september bij
inzaaien van wintergraan;
 er mag geen gier gebruikt worden;
 verbod op het gebruik van rodenticide;
 bij de oogst moet steeds een band van minstens 10 cm graan te blijven staan
tussen elke maaiband.
De resultaten van deze beheersovereenkomsten worden wetenschappelijk opgevolgd.

Beheersovereenkomsten in Nederland

In Nederland werden in de nog resterende hamsterleefgebieden een aantal
kerngebieden gekozen waar specifieke maatregelen worden toegepast. Deze gebieden
zijn gekozen aan de hand van een aantal criteria vastgesteld in het overlevingsplan
Hamster (Krekels 1999, van Apeldoorn & Nieuwhuizen, 1998). Het belangrijkste
selectiecriterium was de overlevingskans van een kernpopulatie binnen het gebied.
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Elf kernleefgebieden werden gekozen op basis van de volgende criteria:
 kan het gebied op lange termijn de overleving van een netwerkpopulatie met
daarin kernpopulaties waarborgen;
 zijn er in het gebied gedurende meerdere jaren Hamsters waargenomen en hoe
recent zijn de waarnemingen;
 zijn er momenteel veel burchten in het gebied aanwezig;
 ligt het gebied in een potentiële verbindingsas.
In de geselecteerde gebieden wordt getracht om een hamstervriendelijk beheer tot
stand te brengen. Dat gebeurt door het aangaan van bindende afspraken met
particuliere terreinbeheerders, gemeenten en waterleidingsmaatschappijen, door het
afsluiten van meerjarige beheersovereenkomsten met landbouwers en door het
aankopen van akkers. Op die manier probeert men in elk kerngebied een kern van
enkelen
hectare
reservaat
te
bekomen
met
daaromheen
akkers
met
beheersovereenkomsten.
Volgende overeenkomst wordt aan de landbouwers aangeboden:
 geen grondbewerking uitvoeren dieper dan 10 cm;
 op de helft van de oppervlakte wintergraan en Luzerne inzaaien; de andere helft
inzaaien met een speciaal hamstermengsel (in stroken van maximaal 20 meter
breed);
 het inzaaien van wintergraan en Luzerne vindt plaats tussen 15 oktober en 1
januari; het inzaaien van hamstermengsel (45 kg/ha) voor 1 april;
 de maximale hoeveelheid graan bedraagt 100 kg/ha in combinatie met 10 kg/ha
doorzaai van Luzerne (inzaaien op dezelfde dag en onderwerken); de Luzerne
dient geënt te zijn, indien de laatste twee jaar geen Luzerne verbouwd werd;
 geen bemesting toepassen;
 geen gebruik maken van bestrijdingsmiddelen (insecticide, herbicide, fungicide
en rodenticide);
 de helft van het graan oogsten in de gangbare periode; hierop geen
stoppelbewerking toegepassen tot 15 oktober; de resterende helft laten staan
tot het voorjaar, waarna het hamstermengsel wordt ingezaaid;
 het hamstermengsel na 15 oktober afvoeren; nadien wintergraan en Luzerne
ingezaaien;
 deelnemende percelen worden tenminste drie maal afgelopen om de aanwezigheid
van burchten na te gaan (waarvan één maal na de graanoogst en één maal na
afvoer van het hamstermengsel);
 gedurende de contractperiode geen werkzaamheden uitvoeren in een straal van
vijf meter rond hamsterburchten;
 een teeltplan en indeling van
het perceel opmaken voor de gehele
contractperiode; ieder jaar de teelt wisselen (wintergraan/Luzerne en
hamstermengeling); het teeltplan ter goedkeuring voorleggen.
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De hamstermengeling is samengesteld uit 15 kg Rogge, 15 kg Boekweit of Haver, 5 kg
Rode klaver, 4,5 kg Luzerne, 4 kg bloeiende soorten waaronder Klaproos en Korenbloem
en 0,5 kg Zonnebloemen.Voor deze overeenkomst wordt 4000 gulden per hectare
uitgereikt.
Voor akkers met burchten die niet in de kerngebieden liggen of voor percelen in
kerngebieden zonder beheersovereenkomst kan een gedoogpakket opgesteld worden.
Hierbij moet de landbouwer gedurende minimaal 1 jaar binnen een straal van 20 meter
rondom de burcht:
 het gewas tot 15 oktober laten staan;
 niet machinaal oogsten of maaien;
 wintergraan inzaaien na 15 oktober;
 geen grondbewerking uitvoeren dieper dan 10 cm;
 geen gebruik maken van bestrijdingsmiddelen (insecticide, herbicide, fungicide
en rodenticide).
Voor deze gedoogovereenkomst wordt een vergoeding van 200 gulden per burcht
betaald.

Beheersovereenkomsten in Frankrijk

In Frankrijk is men in 1998 gestart met het afsluiten van beheersovereenkomsten met
landbouwers. Ondertussen zijn 31 overeenkomsten gesloten voor een totaal van 59 ha.
Het project wordt gefinancierd door “le Ministère de l’aménagement du territoire et de
l’environnement” en door de vereniging “Sauvegarde fauna sauvage”
De voorgestelde maatregelen moeten gunstig zijn voor de Hamster en voor andere
akkerdieren.
Volgende tabel geeft een overzicht van de voorwaarden (Wencel, 1999)
Teelt
Luzerne

Maatregelen
Niet besproeien of behandelen

Granen (Tarwe, Niet besproeien of behandelen met
Gerst, Haver,
insecticide en rodenticide
Rogge) en Klaver Niet bemesten
Grond niet bewerken voor 15
september
Niet dieper ploegen dan 30 cm
Wanneer de overeenkomst wordt
afgesloten voor 4 of 5 jaar moet er
minimum drie jaar granen of klaver
verbouwd worden

38

Tijdsduur
3 tot 5
jaar
3 tot 5
jaar

Vergoeding

Granen of klaver
: 1000 FF per
hectare per jaar
Bieten: 500 FF
per hectare per
jaar
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Als extra maatregel worden boeren vergoed voor schade op akkers die niet onder de
beheersovereenkomsten vallen. Wanneer er veel schade is worden de Hamsters
weggevangen en in afspraak met de boeren op andere plaatsen (die tevens onder een
beheersovereenkomst vallen) uitgezet.
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7 Instrumenten
Wettelijke
instrumenten bieden de
rechtsgrond voor
het nemen
van
overheidsmaatregelen. Er zijn planningsinstrumenten (beleidsplanning, ruimtelijke
planning, inrichting en beheer, lokale planning) om het beleid te sturen en de middelen
vrij te maken voor het nemen van maatregelen. In het natuurbeleid wordt een
onderscheid gemaakt tussen instrumenten van algemeen natuurbeleid (algemene
maatregelen en zorgplicht), gebiedsgericht natuurbeleid en soortgericht natuurbeleid.
Daarnaast zijn er nog de instrumenten van milieubeleid (algemene en bijzondere
milieukwaliteitsnormen) en de instrumenten van ander sectoraal beleid (integratie van
natuurbeleid in andere sectoren).
Voor elk van de instrumenten wordt aangegeven wat de toepasselijke regelgeving is en
hoe het instrument kan ingezet worden voor de bescherming van de Hamster.

7.1 Soortbescherming
Onder wettelijke soortbescherming verstaan we alle wettelijke instrumenten die een
rechtsgrond bieden voor de directe bescherming van de soorten, hun leefgebieden
en/of habitats. Algemene soortbescherming is van toepassing op alle wilde soorten en
bijzondere soortbescherming geldt enkel voor bepaalde geselecteerde soorten. De
belangrijkste juridische instrumenten van wettelijke soortbescherming zijn reeds
besproken in hoofdstuk 2 (‘Juridische argumenten’).
Artikel 51 van het Natuurdecreet stelt dat de regering alle maatregelen kan treffen die
zij nuttig acht om populaties van soorten of ondersoorten van organismen in stand te
houden, te herstellen of te ontwikkelen.

7.1.1 Conventie van Bern
De Conventie van Bern bepaalt ten aanzien van beschermde diersoorten opgenomen in
bijlage II, waartoe ook de Hamster behoort, dat:




vangen, doden, verhandelen of houden van de dieren verboden is;
de broed- of rustplaatsen niet opzettelijk mogen aangetast of vernield worden;
de dieren niet opzettelijk mogen verstoord worden in de broedperiode, de
periode waarin de jongen afhankelijk zijn en de overwinteringsperiode (art. 6).

7.1.2 Habitatrichtlijn
De Hamster is geen prioritaire soort waarvoor speciale beschermingszones moeten
worden afgebakend. Wel is de Hamster een soort van communautair belang opgenomen
in Bijlage IVa. Voor deze soorten geldt een strikte bescherming in hun natuurlijke
omgeving. Zo moet onder meer de achteruitgang en het verdwijnen van broedplaatsen en
rustplaatsen worden verhinderd (art.12).
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De Europese Commissie heeft België reeds meermalen op de vingers getikt voor het niet
correct toepassen van de Habitatrichtlijn

7.1.3 Soortenbeschermingsbesluit
Dank zij het Koninklijk Besluit van 22 september 1980 geniet de Hamster volledige
bescherming in het Vlaamse Gewest.
Het is te allen tijde en overal verboden:
 de Hamster te bejagen, te vangen, te doden of in gevangenschap te houden;
 de woon- en schuilplaatsen van de Hamster te beschadigen of met opzet te
verstoren;
 dode of levende Hamsters te vervoeren of te verhandelen.
Bij besluit van de Vlaamse Regering kunnen afwijkingen verleend worden voor
wetenschappelijke of educatieve doeleinden of omwille van een algemeen belang.

7.1.4 Jachtwetgeving
De Hamster behoort niet tot het jachtwild en valt niet onder de toepassing van de
jachtwetgeving. Zoals eerder aangehaald (multi-soortenbenadering, zie pag 9) komt de
bescherming van de Hamster ook andere soorten ten goede (waaronder jachtwild). Een
samenwerking met jagers is dus zeker aan te raden in het kader van de bescherming van
de Hamster. In die filosofie wordt de soortbescherming van de Hamster in Frankrijk
geleid door het ‘Office nationale de la chasse’ (Wencel, persoonlijke mededeling).
Voor samenwerking met jagers zijn wildbeheerseenheden (WBE) nuttige instrumenten.
Wildbeheereenheden kunnen subsidies ontvangen voor projecten van natuur- en
wildbeheer die uitvoering geven aan het wildbeheersplan en een bijdrage leveren aan het
gebiedsen
soortgericht
natuurbehoud.
De
vertegenwoordiger
van
de
natuurverenigingen in de WBE moet instemmen met het project. De maximale subsidie
bedraagt 40.000 BEF.

7.2 Planning, inrichting en beheer
Beleidsplannen zijn nodig om de maatregelen en de instrumenten, met inbegrip van de
financiële middelen, op elkaar af te stemmen. Ruimtelijke en/of sectorale plannen
regelen de afbakening, inrichting of het beheer van gebieden in functie van bepaalde
doelstellingen.

7.2.1 Milieubeleidsplan
Het Decreet algemene bepalingen milieubeleid (DABM) van 5 april 1995 vormt het
juridisch kader voor de milieu- en natuurbeleidsplanning op gewestelijk, provinciaal en
gemeentelijk niveau. Het milieu- en natuurbeleidsplan MINA2 loopt nog tot 2001. In het
plan zijn 178 acties en initiatieven opgesomd die de regering wil realiseren binnen deze
periode. Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen bindende acties en
initiatieven. Een milieubeleidsplan is evenwel alleen bindend voor de overheid, niet voor
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een individuele burger. Jaarlijks wordt een milieujaarprogramma opgesteld waarin
vermeld staat wat in het komende jaar zal uitgevoerd worden om de acties te realiseren
en wat de financiële middelen zijn die daarvoor vrijgemaakt worden. De meeste acties
die van belang zijn voor natuurbehoud zijn opgenomen in het hoofdstuk biodiversiteit
(acties 118-121). Slechts weinig acties en initiatieven zijn soortgericht (zie kader).
Acties en initiatieven van MINA2 van belang voor soortbescherming:
 Actie 103 - Opstellen Rode lijsten.
 Actie 104 - Afbakening Natuurlijke Structuur.
 Actie 105 - Uitwerken ecosysteemvisies.
 Actie 109 - Projecten integraal beheer van het VEN
 Actie 110 - Projecten voor verwevingsgebieden.
 Actie 111 - Acties in GNOP-aandachtsgebieden.
 Actie 112 - Specifieke actieplannen voor bijzondere milieukwaliteit
 Actie 113 - Actieplan gebiedsgericht natuurbeleid.
 Initiatief 115 - Wildbeheerseenheden evalueren.
 Initiatief 117 - Afwegingskader voor introductie en reïntroductie van soorten.
 Actie 119 - Gewestoverschrijdende natuurprojecten.
 Actie 120 - Uitvoering Natuurdecreet.
 Actie 121 - Uitbouwen van een Ecologisch monitoringsysteem.

7.2.2 Natuurbeleidsplan
Hoewel natuurbeleid een integraal onderdeel is van het milieubeleid, voorziet het
Natuurdecreet een apart natuurbeleidsplan en -rapport. Het plan bestaat uit vijf
deelplannen voor respectievelijk het gebiedsgericht beleid, de milieukwaliteit in functie
van natuurdoelstellingen, het behoud van soorten, het doelgroepenbeleid en de
ondersteuning van provinciale en lokale overheden. Het eerste natuurbeleidsplan is
evenwel nog niet voor morgen. Wel is op 3 juni 1999 het eerste natuurrapport (NARA)
verschenen dat opgesteld werd door het Instituut voor Natuurbehoud (IN). Het
natuurrapport geeft een beschrijving van de toestand van de natuur, een prognose van
de te verwachten ontwikkelingen en een beperkte evaluatie van het gevoerde beleid.

7.2.3 Natuurrichtplan
Natuurrichtplannen zijn inrichtings- en beheersplannen die worden opgesteld voor alle
gebieden van VEN en IVON en voor de internationale gebieden (vogelrichtlijn- en
habitatrichtlijngebieden). Een uitvoeringsbesluit moet de praktische modaliteiten
regelen. Als voor een gebied een natuurrichtplan bestaat, moet hiermee rekening
gehouden worden in de beheersplannen van reservaten, bossen en landschappen.

7.2.4 Natuurinrichtingsprojecten
De eerste natuurinrichtingsprojecten zijn opgestart. In de meeste gevallen is gekozen
voor de eenvoudige “korte” procedure. Bij veel projecten blijkt nu al dat de beperking
tot groengebieden op het gewestplan een grote praktische hinderpaal is voor de
realisatie. Dat maakt het instrument ook weinig inzetbaar voor soortbescherming.
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In het gebied van de Hamster werd op 1/3/2000 een natuurinrichtingsproject ingesteld
voor de Dijlevallei ten zuiden van Leuven (Bertem, Huldenberg, Oud-Heverlee, Leuven) in
een gebied van 829 ha groot. De instelling van een natuurinrichtingsproject in de
Laanvallei (Overijse, Huldenberg, Oud-Heverlee) wordt momenteel onderzocht. Binnen
dit natuurinrichtingsproject zou het eventueel mogelijk zijn om marginale maatregelen
te nemen ten bate van de Hamster.

7.2.5 Ruimtelijke planning
De
ruimtelijke
planning
omvat
structuurplannen,
uitvoeringsplannen
en
stedenbouwkundige voorschriften op drie hiërarchische niveaus (gewest, provincie,
gemeente). Er is tevens een taakverdeling tussen de niveaus. Zo staat het Gewest in
voor de afbakening van VEN en IVON en de provincie voor de aanduiding van
verbindingsgebieden.
De modaliteiten van de uitvoeringsplannen en voorschriften moeten nog vastgelegd
worden. Voor de natuurlijke structuur is er afstemming van de afbakening in het kader
van het Natuurdecreet en van het Planningsdecreet Ruimtelijke Ordening. In afwachting
werden bij het in herziening stellen van gewestplannen nu reeds een beperkt aantal
groene gewestplanwijzigingen doorgevoerd.

7.2.6 Landinrichting

Landinrichting gebeurt nog steeds grotendeels op basis van een ad-hoc benadering. De
Vlaamse Landmaatschappij coördineert de plannen en is verantwoordelijk voor de
uitvoering. De landinrichting omvat het uitwerken van een geïntegreerde visie op de
inrichting van een gebied en de uitvoering van diverse projecten, waaronder
ruilverkaveling en natuurinrichting.
Een landinrichtingsproject voor Brabants Plateau is momenteel in onderzoek. Het omvat
de gemeenten Bertem, Bierbeek, Hoeilaart, Huldenberg, Kraainem, Leuven, OudHeverlee, Overijse, Sint-Genesius-Rode, Tervuren, Wezembeek-Oppem, Zaventem.

7.2.7 Ruilverkaveling
Door de verbreding van de doelstellingen van het sectorieel instrument van de
ruilverkaveling en voor zover een gebied (nog) niet in aanmerking komt voor
natuurinrichting, kunnen in het kader van een ruilverkaveling soortgerichte maatregelen
genomen worden. Voor de implementatie van de algemene zorgplicht voor natuur werd
een handleiding samengesteld. Voor de inventarisatie en bescherming van de Hamster
worden geen concrete voorstellen gedaan (De Blust & Van Olmen, 1998).
Volgende ruilverkavelingen zijn in onderzoek in het gebied van de Hamster:
 Vissenaken (Glabbeek-Zuurbemde, Boutersem): 1500 ha - M.B. 11.10.1988, M.B.
23.05.1991, M.B. 16.12.1996.
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Willebringen (Boutersem, Tienen, Hoegaarden, Bierbeek): 3000 ha – M.B.
30.05.1996.
Schulensbroek (Halen, Herk-de-Stad, Lummen, Hasselt): 2144 ha – M.B.
17.10.1980.
Jesseren (Borgloon, Kortessem): 1900 ha – M.B. 02.09.1987, M.B. 10.10.1989.
Groot-Loon (Borgloon, Heers): 877 ha – M.B. 02.09.1987, M.B. 02.08.1989.
Wellen (Borgloon): 1700 ha – M.B. 30.05.1996.

7.3 Provinciale en gemeentelijke plannen
De beleidsplanning en de ruimtelijke planning is georganiseerd op drie beleidsniveaus. De
lokale planning is niet verplicht, maar wordt sterk aangemoedigd door subsidies. Voor de
verticale integratie van de beleidsplanning zijn de milieuconvenanten het belangrijkste
convenant. Het zijn typeovereenkomsten tussen het gewest en de gemeenten of
provincies, waardoor het bestuur zich engageert tot bepaalde opdrachten in ruil voor
financiële ondersteuning. Bij de laatste convenanten wordt bovendien een onderscheid
gemaakt tussen een algemeen deel en opties waarvoor afzonderlijk kan worden gekozen.
Het tweede gemeentelijke milieuconvenant liep af op het einde van 1999, maar werd
verlengd tot eind 2001. De overeenkomst werd wel aangepast op enkele punten.
AMINAL werkt momenteel aan een evaluatie van het milieuconvenant. Ondanks een op
het eerste zicht positieve beoordeling van het instrument, is het nog niet zeker dat er
een nieuw convenant komt en dat de gemeenten er dan opnieuw massaal op zullen
inschrijven. De rol van de gemeenten en de provincies in het natuur- en milieubeleid en in
het bijzonder de samenwerking tussen de bestuursniveaus zal in de komende periode
verder moeten uitgeklaard worden. Zo is het op dit moment onduidelijk onder welke
voorwaarden gemeenten subsidies kunnen verlenen voor de aanleg en beheer van kleine
landschapselementen als hiervoor gewestelijke beheersovereenkomsten bestaan.
Anderzijds voorziet het Natuurdecreet in bijkomende subsidies door het gewest voor
lokale initiatieven.
Alle gemeenten in het gebied van de Hamster hebben het tweede milieuconvenant
ondertekend.
In het provinciaal milieubeleidsplan 2000 - 2004 van de provincie Vlaams Brabant zijn
enkele acties opgenomen die van belang zijn voor de bescherming van de Hamster.
Actie 111 voorziet middelen voor het initiëren en ondersteunen van soortgericht beleid
in relatie tot de natuurlijke structuur. Actie 114 heeft als doel de ontwikkeling van een
ecologische infrastructuur door sensibilisatie en het initiëren en ondersteunen van
projecten m.b.t. KLE's.
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Gemeentelijk (GNOP) en Provinciaal Natuurontwikkelingsplan
(PNOP)

De opmaak van een gemeentelijke natuurontwikkelingsplan (GNOP) maakte deel uit van
het eerste convenant. De overgrote meerderheid van de gemeenten beschikken nu over
een GNOP. De provinciale natuurontwikkelingsplannen zijn voorzien in het convenant met
de provincies.
In het tweede convenant konden gemeenten inschrijven op individuele GNOP-projecten
die kaderen in het GNOP. Die mogelijkheid bestaat nog steeds. De subsidie voor GNOPprojecten die bijdragen tot het verhogen van het waterbergend vermogen van beken en
valleien werd verhoogd. Het maximumbedrag is voortaan 3 miljoen BEF per project
(500.000 BEF voorheen). De derde convenant voerde een aantal kleine wijzigingen in. Er
kan gekozen worden voor een forfaitaire subsidie of na voorlegging van facturen. In het
laatste geval bedraagt de bijdrage van het gewest 50% of 75% als het om een habitatof vogelrichtlijngebied gaat.
Alle gemeenten in het gebied van de Hamster hebben een goedgekeurd GNOP. Volgende
gemeenten hadden in maart 1999 GNOP-projecten ingediend:
Bertem, Boutersem, Heers (o.a. bermbeheer), Herent (o.a. beheer taluds en hoge
wegen), Hoeilaart (o.a. beheersmaatregelen), Huldenberg, Kortessem, Lanaken
(o.a. bermbeheer), Landen, Lubbeek (o.a. bermbeheer), Nieuwerkerken, Pepingen
(o.a. bermbeheer), St.-Pieters-Leeuw, St.-Truiden (o.a. bermbeheer), Tervuren
(o.a. beheer holle wegen), Tielt-Winge, Tongeren (o.a. aanleg KLE en beheer holle
wegen)

7.3.2 Bermbeheer
Een uitvoeringsbesluit van 27 juni 1986 legt voorwaarden op aan de beheerders van
bermen langs wegen, spoorwegen en waterlopen. De meeste bermen worden beheerd
door of in opdracht van gemeenten.
Gemeenten die optie 2 “milieu-inventaris” van de milieuconvenant ondertekenden,
verbinden zich ertoe een inventaris op te maken van de meest waardevolle bermen. Ze
ontvangen hiervoor een subsidie van in het totaal 500.000 BEF.

7.4 Instrumenten van algemeen natuurbeleid
7.4.1 Zorgplicht voor natuur
Het Natuurdecreet (art.14) bepaalt dat iedereen die handelingen verricht of hiertoe de
opdracht verleent, en die weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat de
natuurelementen in de onmiddellijke omgeving daardoor kunnen worden vernietigd of
ernstig geschaad, is verplicht om alle maatregelen te nemen die redelijkerwijze van hem
kunnen worden gevergd om de vernietiging of de schade te voorkomen, te beperken of
te herstellen.
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De zorgplicht heeft een brede toepassing en geldt zowel voor overheden als voor
particulieren. De zorgplicht is ook van toepassing in het landbouwgebied en staat boven
de vrijheid van teeltkeuze. Anderzijds is het een passieve verplichting, in tegenstelling
tot de veel effectievere actieve zorgplicht van het Landschapdecreet.

7.4.2 Code van goede praktijk
Een code van goede praktijk is een zachte rechtsnorm. Hoewel een code van goede
praktijk niet afdwingbaar is met harde rechtsmiddelen, kan het wel een voorwaarde zijn
voor het afleveren van vergunningen of het verlenen van subsidies. De code van goede
praktijk concretiseert algemene rechtsprincipes zoals bijvoorbeeld de algemene
zorgplicht voor natuur.
Bestaande codes die van belang kunnen zijn voor soortbescherming in het algemeen en
de bescherming van de Hamster zijn de code voor goede natuurpraktijk (aanleg en
onderhoud van KLE’s en vegetaties) en de code voor goede landbouwpraktijk.
De code van goede landbouwpraktijk voor akkerbouwers bevat onder meer volgende
ingrediënten:
• Bemesting: in het kader van de code van goede landbouwpraktijken wordt
aanbevolen om een beredeneerde organische bemesting toe te passen op basis
van mestanalyse, bodemanalyse en correcte aanwending. Een minimale
bemesting (zeker wat betreft drijfmest) komt de Hamster ten goede.
• Teelttechnische
anti-erosiemaatregelen:
teeltrotatie,
aangepaste
teeltplannen en permanente begroeiing op steile hellingen dragen bij tot een
meer gediversifieerd habitat. Hetzelfde geldt voor structurele antierosiemaatregelen zoals de aanleg of instandhouding van braakliggende
(grassen en struiken) stroken grond in het veld en taluds. Deze maatregelen
verhogen de globale kwaliteit van het akkergebied en zijn dan ook voordelig
voor de Hamster.
• Groenbedekking en onderzaai: op gevoelige zandleem- en leemgronden wordt
groenbedekking sterk aanbevolen. Bodembedekking is essentieel voor de
Hamster, zeker tijdens het voorjaar (verlaten van de winterburchten in aprilmei) en het najaar (aanleg van de wintervoorraad vanaf augustus).
Groenbedekking met vlinderbloemigen (Klaver, Luzerne) of Rogge levert naast
dekking ook voedsel aan Hamsters. In Frankrijk werden hiermee reeds
positieve resultaten bereikt (Wencel, persoonlijke mededeling en Wencel
2000). Maïsvelden, die van nature weinig aantrekkelijk zijn voor de kleine
fauna, kunnen aantrekkelijker gemaakt worden door onderzaai met gras of
klaver, of door het uitzaaien van snijrogge onmiddellijk na de maïsoogst.
• Bodembewerking: Plateaugronden zouden dan ook niet dieper dan 30 cm
geploegd mogen worden om erosie tegen te gaan. Dit komt de Hamster
eveneens ten goede.
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De code van goede landbouwpraktijk dient gepromoot te worden in het volledige
leefgebied van de Hamster.

7.5 Instrumenten van het gebiedsgericht beleid
7.5.1 Habitatrichtlijngebieden
Op 1 juli 1999 verstuurde de Europese Commissie het gemotiveerd advies over de
onvolledige omzetting van de Habitatrichtlijn. Het Vlaams natuurbeleid voldoet, net als
het mestbeleid en het waterzuiveringsbeleid, niet aan de Europese norm. Als antwoord
hierop en in afwachting van een grondige aanpassing van het Natuurdecreet, werd door
de regering een noodbesluit getroffen. Het voorontwerp van dit zgn. NATURA 2000besluit is goedgekeurd op 7 april 2000. De definitieve goedkeuring was voorzien voor
juni 2000, maar werd uitgesteld. Het NATURA 2000-besluit voorziet in de aanwijzing
van de vogelrichtlijn- en habitatrichtlijngebieden, de procedure voor natuurrichtplannen
en somt de voorwaarden op die worden opgelegd bij het afleveren van vergunningen.
De kaarten van de habitatrichtlijngebieden zouden zijn bijgewerkt zoals gevraagd door
Europa, maar werden nog niet publiek gemaakt. De aanpassing van de
vogelrichtlijngebieden, waarbij onder meer rekening gehouden wordt met de nieuwe lijst
van de “important bird areas” is nog niet gebeurd. Het uitstel wordt gemotiveerd door
de achterstand die ook andere landen, waaronder Duitsland en Frankrijk, zouden hebben
opgelopen. Anderzijds blijft de Europese druk om eindelijk werk te maken van het
gebiedsgericht natuurbeleid groot.
België riskeert niet alleen een veroordeling. Door de toepassing van het “cross
compliance”-principe kan de toekenning van Europese subsidies, in het kader van de
structuurfondsen
of
de
beheersovereenkomsten
van
het
programma
plattelandsontwikkeling (zie verder) afhankelijk gemaakt worden van het omzetten van
richtlijnen.
Samen met het voorontwerp van het hoger genoemd besluit keurde de regering een
stappenplan goed, dat aangeeft wat verder dient te gebeuren om de richtlijnen volledig
om te zetten. Voor eind 2000 moet volgens de beslissing van de regering het Natuur- en
Bosdecreet worden aangepast en binnen 2 tot 4 jaar volgt dan een volledige herziening
en vereenvoudiging van de natuurbehoudswetgeving.

7.5.2 Natuurlijke structuur
De afbakening van de onderdelen van de natuurlijke structuur is een grondvoorwaarde
voor het inzetten van de instrumenten van het gebiedsgericht beleid. Het
Natuurdecreet bepaalt dat de gebieden van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en
het Integraal Verwevend en Ondersteunend Netwerk (IVON) moeten afgebakend zijn
uiterlijk in januari 2003. De procedure vastgelegd in het Besluit van 23 juli 1998 is
evenwel nog niet gestart. Er is tot op heden dan ook nog niets afgebakend Er wordt
gewerkt aan het opstellen van een beleidskaart, genoemd de Gewenste Natuur- en
Bosstructuur.
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Naast de kern- en verwevingsgebieden bevat de natuurlijke structuur ook
verbindingsgebieden. De aanduiding van deze gebieden is een taak van provincies en
gemeenten.
De concrete afbakening bepaalt in hoge mate de mogelijkheden voor inrichting en
beheer. Het is wellicht niet noodzakelijk om grote delen van het leefgebied van de
Hamster als grote eenheid natuur (GEN) op te nemen in het VEN. Er moet wel minstens
een verweving mogelijk zijn van natuur- en andere functies om effectieve
beschermingsmaatregelen te kunnen treffen. Bijkomende voorwaarde is dat het
instrument van de natuurinrichtingsprojecten ook inzetbaar is buiten het VEN en de
groene bestemmingen.

7.5.3 Erkenning en beheer van reservaten
Het sterkste instrument van het gebiedsgericht natuurbehoud is de erkenning en
beheer van reservaten. De aanwezigheid van Hamsters is een belangrijke natuurwaarde
die kan gebruikt worden als argument voor de erkenning van een gebied als reservaat.
Verder kan bij inrichting en beheer rekening gehouden worden met de vereisten van de
Hamster. Hiervoor komen zgn. akkerreservaten in aanmerking, maar ook andere
habitats.
De subsidie is gemoduleerd in functie van de beheersinspanning. Voor de meeste voor de
Hamster interessante habitats is deze laag. Voor akkers als natuurdoeltype wordt
bijvoorbeeld helemaal geen beheerssubsidie uitgekeerd. Er is in het kader van het
beheer van reservaten ook geen bijkomende ondersteuning voor specifieke
soortgerichte maatregelen.
De beheerder van een erkend natuurreservaat dienen jaarlijks gegevens over het
voorkomen van Hamsters te melden aan het Instituut voor Natuurbehoud (IN).
Voor aankoop en erkenning van reservaten in landbouwgebied gelden strenge
beperkingen (maximaal 10 % van de erkende oppervlakte van de verenigingen per jaar).
De Vlaamse natuurreservaten worden beheerd door AMINAL, afdeling Natuur en de
bosreservaten door AMINAL afdeling Bos en Groen. De drie erkende terreinbeherende
verenigingen zijn: Natuurreservaten vzw, De Wielewaal, Natuurvereniging vzw en
Stichting Limburg Landschap vzw (SLL). Er zijn reservaten gelegen in volgende
gemeenten in het gebied van de Hamster:
•

Alken, Bilzen, Borgloon, Heers, Kortessem, Lanaken, Nieuwerkerken, Riemst,
Sint-Truiden, Riemst, Tongeren, Voeren, Wellen, Zichen-Zussen-Bolder,
Bierbeek, Boutersem, Herent, Hoegaarden, Hofstade, Holsbeek, Huldenberg,
Kortenberg, Landen, Leuven, Linter, Londerzeel, Lubbeek, Oud-Heverlee,
Overijse, Pepingen, Roosdaal, Rotselaar, Sint-Genesius-Rode, Sint-PietersLeeuw, Steenokkerzeel, Ternat, Tienen, Tielt-Winge, Zoutleeuw.
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Het inrichten van akkerreservaten (rijke akkervelden die kansen bieden aan de typische
akkerfauna en -flora) op – voor de Hamster geschikte – gronden, komt de Hamster
zeker ten goede. Het beheer van deze ‘akkerreservaten’ dient op tijd en stond
aangepast te worden op basis van de binnenlandse en buitenlandse ervaringen met het
hamsterbeheer.

7.5.4 Voorkooprecht en onteigening
Voor de oprichting van natuurreservaten kan de overheid een voorkooprecht laten
gelden, als het een gebied betreft dat deel uitmaakt van het Vlaams Ecologisch Netwerk
of gelegen is in de uitbreidingsperimeter van een erkend reservaat en bovendien een
groene bestemming heeft.
De Vlaamse Landmaatschappij voert het voorkooprecht uit. De aangekochte gronden
moeten een bestemming krijgen als natuurreservaat of domeinbos.

7.5.5 Beheersovereenkomsten
Beheersovereenkomsten zijn vrijwillige overeenkomsten tussen een particulier – meestal
een beroepslandbouwer – en de overheid. Ze worden afgesloten met een specifieke
natuurbehouds- of milieubeschermingsdoelstelling voor ogen. Daar staat dan een
financiële vergoeding tegenover. Zowel het Natuurdecreet als het Mestdecreet bieden
een wettelijke basis voor het afsluiten van beheersovereenkomsten, maar hiervan werd
nog geen gebruik gemaakt. Wel is er een besluit voor beheersovereenkomsten in voege
in uitvoering van de Europese verordening van 30 juni 1992 over
landbouwproductiemethoden die verenigbaar zijn met de eisen inzake milieubescherming
(verordening 2078/92). Er zijn beheerspakketten voor weidevogelbeheer, voor de
aanleg en het onderhoud van houtkanten en poelen en voor perceelsrandenbeheer langs
houtkanten, bermen, waterlopen en holle wegen.
De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) staat in voor het afsluiten van de overeenkomsten.
AMINAL afdeling Natuur beoordeelt de opportuniteit als het gaat om
beheersovereenkomsten in groengebieden en de vogelrichtlijngebieden. Met name de
overeenkomsten voor weidevogels staan ter discussie. De gebieden zouden niet accuraat
afgebakend zijn en – belangrijker – de vergoedingen brengen het aankoopbeleid van
natuurgebieden in het gedrang. Afdeling Natuur wordt dan weer verweten dat ze te veel
overeenkomsten negatief adviseert. Er is een poging ondernomen om meer objectieve
beoordelingscriteria op te stellen. De uitbreidingsperimeters van erkende reservaten
zouden kunnen uitgesloten worden van langlopende beheersovereenkomsten. AMINAL
afdeling Natuur heeft een contract afgesloten met De Wielewaal voor het ter
beschikking stellen van deskundigen. Dat gebeurt nu in onderling overleg met
Natuurreservaten vzw.
De beheersovereenkomsten van verordening 2078/92 zijn opgenomen in een breed
opgezet “Programma voor Plattelandsontwikkeling” in toepassing van verordening
1257/99. Het programma kadert in de Europese politiek om ecologische doelstellingen
te integreren in het economisch beleid, in dit geval het landbouwbeleid. Tevens maakt
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het deel uit van het Europees landbouwbeleid. De bestaande subsidies die
minimumprijzen garanderen voor de landbouwers worden geleidelijk vervangen door
inkomensondersteunende maatregelen. Daarnaast worden subsidies gedeeltelijk
gekoppeld aan milieuvoorwaarden (de zgn. “cross-compliance”). In uitvoering van de
richtlijn moet elke lidstaat op korte termijn een plan opstellen waarin alle maatregelen
en acties die bijdragen tot het “vergroenen” van de landbouw zijn opgenomen. Hiervoor
worden dan Europese subsidies ter beschikking gesteld die ten goede komen van de
landbouwers. In het programma voor plattelandsontwikkeling in Vlaanderen zijn naast de
hoger genoemde nog andere vormen van beheersovereenkomsten opgenomen, die evenwel
nog niet allemaal van toepassing zijn.
In wat volgt worden de pakketten van het Programma Plattelandsontwikkeling
voorgesteld die betrekking hebben op akkerland en kleine landschapselementen. Andere
pakketten
gaan
over
weidevogelbeheer,
bufferbeheer
graslanden
en
perceelsrandenbeheer graslanden.

7.2.1.1

Groenbedekking

Met groenbedekking wordt bedoeld de uitzaai in of na bepaalde teelten van een gewas
dat in de winterperiode de grond bedekt houdt. Dit gewas kan na de winter ingeploegd
of geoogst worden. Een dergelijke teelt kan erosie van landbouwgronden verminderen,
verbetert eveneens de structuur van de grond en fungeert als vanggewas voor stikstof
die na de oogst in de grond achterblijft en in de winterperiode zou uitspoelen. Alle
teelten die de bodem in de winter bloot laten, komen in aanmerking. In eerste instantie
wordt gedacht aan Maïs, Aardappelen en Bieten.
De landbouwer verbindt zich ertoe om gedurende vijf opeenvolgende jaren een
groenbedekker na de hoofdteelt bestaande uit gras of snijrogge in te zaaien. Als
groenbedekker komen enkel raaigras en snijrogge voor steun in aanmerking, aangezien
dit de enige twee groenbedekkers zijn die zo laat kunnen ingezaaid worden en die zich
nog voldoende kunnen ontwikkelen om als vanggewas voor nutriënten te kunnen optreden.
Bovendien zijn deze groenbedekkers vorstbestendig zodat de mineralen de hele winter
vastgehouden worden. De subsidie voor groenbedekking is van toepassing voor gans
Vlaanderen.
De jaarlijkse subsidie bedraagt 2000 frank per ha groenbedekking. De groenbedekking
wordt in ieder geval voor 1 november gezaaid en wordt tenminste tot 15 februari
behouden. Indien voor de betrokken percelen reeds subsidies voor groenbedekkers
werden aangevraagd of toegekend in het kader van de mestwetgeving, kunnen geen
subsidies meer worden toegekend. Als de groenbedekking van een bepaald perceel wordt
gesubsidieerd, is geen cumulatie met de 25 % extra verhoging van de toediening van
meststoffen voor dit perceel mogelijk.
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Uit studies is gebleken dat erosiegevoelige gronden die in het najaar braak liggen per
jaar 10 tot 200 ton bodem per ha verliezen. Door het toepassen van een groenbedekker
na de hoofdteelt vermindert de erosie met minstens een factor 50.
Bodembedekking is essentieel voor de Hamster, zeker tijdens het voorjaar (verlaten van
de winterburchten in april-mei) en het najaar (aanleg van de wintervoorraad vanaf
augustus). Groenbedekking komt de Hamster hoogstwaarschijnlijk ten goede en zou dus
ook gepromoot moeten worden.

7.2.1.2

Mechanische onkruidbestrijding

Vooral gewassen die in rij worden geplant, lenen zich sterk voor de toepassing van
mechanische onkruidbestrijding. Hierbij wordt gedacht aan Maïs, bieten en aardappelen,
koolgewassen, Witloof, wortelen, hakvruchten of grove groenten. Door het betoelagen
van de mechanische onkruidbestrijding wordt een stimulans gegeven naar de landbouwer
om over te gaan tot de aanschaf van werktuigen voor de mechanische
onkruidbestrijding.
Om de stap naar volledig mechanische onkruidbestrijding kleiner te maken wordt ook de
gedeeltelijke mechanische onkruidbestrijding, aangevuld met een chemische bespuiting
in de rij, betoelaagd. Bij de chemische toepassing is het gebruik van atrazine (in de
maïsteelt) niet toegelaten.
In de teelt van Maïs, hakvruchten en grove groenten zal de mechanische
onkruidbestrijding gestimuleerd worden. In Maïs wordt nog gebruik gemaakt van
atrazine. Dit is een goedkoop middel dat echter zeer langzaam afbreekt, waardoor het
aangetroffen wordt in grond- en oppervlaktewater. Door het stimuleren van
mechanische onkruidbestrijding wordt getracht het gebruik van chemische middelen en
vooral atrazine te verminderen.
De landbouwer verbindt zich ertoe om jaarlijks, gedurende vijf opeenvolgende jaren,
over te gaan tot hetzij volledig mechanische, hetzij partiële mechanische
onkruidbestrijding (mechanische bestrijding tussen de rijen, gecombineerd met
chemische onkruidbestrijding op de rijen).
Voor de volledig mechanische onkruidbestrijding kan een jaarlijkse subsidie van 6.000
BEF/ha (150 EUR/ha) worden bekomen. Voor de partiële mechanische
onkruidbestrijding, gecombineerd met chemische onkruidbestrijding op de rijen kan een
jaarlijkse subsidie van 2.000 BEF (50 EUR)/ha worden bekomen. Bij de behandeling met
herbiciden op de rijen is het gebruik van triazineverbindingen verboden. Beide
maatregelen kunnen gecombineerd worden pro rato. Indien de betrokken percelen reeds
betoelaagd worden voor extensieve perceelsranden of biologische landbouw, worden
geen toelagen verstrekt in het kader van deze maatregel.
Aangezien er sterke aanwijzingen zijn dat biocides een negatieve invloed hebben op de
overleving en de fertiliteit van Hamster (Backbier et al, 1998), is het waarschijnlijk dat
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een drastische reductie van het gebruik van biocides een positieve weerslag heeft op de
Hamster en zijn biotoop.

7.2.1.3

Perceelsrandenbeheer

Het perceelsrandenbeheer is gericht op het tot stand brengen van een
beschermingsstrook langs heggen, houtkanten, houtwallen en wegbermen, of langs
waterlopen of langs holle wegen. Het beoogt de bevordering van de biodiversiteit (flora
en fauna) en, in het geval van perceelsrandenbeheer langs waterlopen, tevens de
voorkoming van een oppervlakkige afstroming van nutriënten ter bescherming van de
oppervlaktewaterkwaliteit. Het perceelsrandenbeheer op akkerland langs waterlopen en
langs holle wegen zal ook bijdragen tot het vermijden van bodemverlies door erosie.
De doelgroep van de maatregel omvat elke exploitant van een landbouwbedrijf, dat het
voorbije jaar een productie van dierlijke mest had van minimaal 300 kg fosfaat of meer
dan 2 ha cultuurgrond uitbaatte. Omwille van het beoogde doel behoren zowel de
hoofdberoepslandbouwers als de nevenberoepslandbouwers tot de doelgroep.
Het valt te verwachten dat een goed perceelsrandenbeheer ook de Hamster ten goede
komt. Verschillende onderzoekers wijzen op het belang van lintvormige ruigtevegetatie
(bermen, holle wegen, ...) voor de Hamster. Ruigten en bermen bieden dekking en zorgen
voor de noodzakelijke aanvulling van het dieet. Bovendien zijn ze, mogelijkerwijze,
belangrijk voor migratie tussen de verschillende kernpopulaties. Uitwisseling van dieren
is op dit moment van groot belang om te sterke genetische verarming te beperken.
Waarschijnlijk zullen vooral de pakketten m.b.t. het beheer langs houtige
landschapselementen en langs wegbermen, en m.b.t. het beheer langs holle wegen
relevant zijn in het hamstergebied. Het is dus aan te raden om deze
beheersovereenkomsten te promoten in het hamsterareaal.
De landbouwer verbindt zich ertoe gedurende vijf opeenvolgende jaren één van de
volgende beheerspakketten na te leven:

7.5.5.1.1 Perceelsrandenbeheer langs houtige landschapselementen en
langs wegbermen









het perceel moet gebruikt worden als akkerland;
de beschermingsstrook langs houtige landschapselementen en langs
wegbermen moet ten minste 5 m en ten hoogste 10 m breed zijn;
er mogen geen bestrijdingsmiddelen op de beschermingsstrook gebruikt
worden, uitgezonderd voor pleksgewijze bestrijding van distels;
er mag geen slib afkomstig van rioolwaterzuiveringsinstallaties of afkomstig
uit waterlopen toegediend worden op de beschermingsstrook;
onverminderd de geldende bemestingsnormen, mag er ten hoogste 100 kg
stikstof per ha op de beschermingsstrook toegediend worden.
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7.5.5.1.2 Perceelsrandenbeheer langs waterlopen, als het perceel in
gebruik is als akkerland en de beschermingsstrook uit gras of
spontane vegetatie bestaat












de beschermingsstrook langs de waterlopen moet ten minste 5 m breed en ten
hoogste 10 m breed zijn;
die strook moet worden aangelegd of in stand gehouden als grasland, of men
moet de spontane vegetatie op die strook laten evolueren uiterlijk voor 15 mei
van het eerste jaar van de beheersovereenkomst;
er mogen geen bestrijdingsmiddelen op de beschermingsstrook gebruikt
worden, uitgezonderd voor pleksgewijze bestrijding van distels;
er
mogen
geen
meststoffen
en
slib
afkomstig
van
rioolwaterzuiveringsinstallaties of afkomstig uit waterlopen toegediend
worden op de beschermingsstrook;
er mag slechts één maal per jaar op de beschermingsstrook gemaaid worden,
en niet vóór 15 juni;
het maaisel moet uit de beschermingsstrook afgevoerd worden.

7.5.5.1.3 Perceelsrandenbeheer langs waterlopen, als het perceel in
gebruik is als akkerland en de beschermingsstrook uit spontane
vegetatie bestaat die spontaan evolueert










de beschermingsstrook langs de waterlopen moet ten minste 5 m breed en ten
hoogste 10 m breed zijn;
men moet de spontane vegetatie op die strook laten evolueren uiterlijk voor
15 mei van het eerste jaar van de beheersovereenkomst;
er mogen geen bestrijdingsmiddelen op de beschermingsstrook gebruikt
worden, uitgezonderd voor pleksgewijze bestrijding van distels;
er
mogen
geen
meststoffen
en
slib
afkomstig
van
rioolwaterzuiveringsinstallaties of afkomstig uit waterlopen toegediend
worden op de beschermingsstrook;
cultuurtechnische werkzaamheden mogen op de beschermingsstrook slechts
uitgevoerd worden om de vijf jaar.

7.5.5.1.4 Perceelsrandenbeheer langs holle wegen








geen grondbewerking uitvoeren in een strook van ten minste 3 m breed en ten
hoogste 10 m breed en een minimum oppervlakte van 200 m2 op de koppen van
de taluds langs de holle weg;
er mogen geen bestrijdingsmiddelen gebruikt worden op die strook,
uitgezonderd voor pleksgewijze bestrijding van distels;
er
mogen
geen
meststoffen
en
slib
afkomstig
van
rioolwaterzuiveringsinstallaties of afkomstig uit waterlopen toegediend
worden op die strook;
er mag niet gebrand worden in de holle weg of binnen een afstand van ten
minste 5 m;
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een niet-natuurlijke afstroming van percelen van de beheerder naar de holle
weg moet worden voorkomen.

Het perceelsrandenbeheer is erop gericht de ecologische kwaliteit van de
perceelsranden te verbeteren door:
 bij perceelsranden langs houtige landschapselementen en wegbermen de groei
van akkerkruiden te bevorderen;
 bij perceelsranden langs waterlopen de vestiging van een natuurlijke fauna en
flora te bevorderen en de uitspoeling van voedingsstoffen en
bestrijdingsmiddelen naar de waterloop tegen te gaan;
 bij perceelsranden langs holle wegen de vestiging van een natuurlijke fauna en
flora te bevorderen en de erosie van de holle weg tegen te gaan.
Het perceelsrandenbeheer op akkerland langs waterlopen en langs holle wegen zal ook
bijdragen tot het vermijden van bodemverlies door erosie.
De beheerspakketten perceelsrandenbeheer kunnen worden toegepast in de regel op
cultuurgronden overal in Vlaanderen behalve indien een natuurrichtplan een
beheersovereenkomst voor deze doelstelling ongepast acht. De maatregel is niet van
toepassing in de uitbreidingsperimeters van erkende of Vlaamse natuurreservaten. De
potentiële oppervlakte bedraagt ongeveer 70% van de oppervlakte van het Vlaams
Gewest.
De beheerspakketten perceelsrandenbeheer kunnen niet worden gecombineerd.
De begunstigden van de maatregel ontvangen een vergoeding van:
2
 1,5 BEF (0,04 euro)/m /jaar voor het pakket perceelsrandenbeheer langs
houtige landschapselementen en wegbermen;
2
 5 BEF (0,13 euro)/m /jaar voor het pakket perceelsrandenbeheer langs
waterlopen (akkerland);
2
 2,2 BEF (0,06 euro)/m /jaar voor het pakket perceelsrandenbeheer langs
waterlopen (grasland);
2
 5 BEF (0,13 euro)/m /jaar voor het pakket perceelsrandenbeheer langs holle
wegen.

7.2.1.4
Herstel,
ontwikkeling
landschapselementen

en

7.5.5.1.5 Herstel,
ontwikkeling
landschapselementen

en

onderhoud

van

kleine

De landbouwer verbindt zich ertoe gedurende vijf opeenvolgende jaren één van de
volgende beheerspakketten na te leven:
Vanzelfsprekend komen houtige landschapselementen het globale akkerbiotoop ten
goede, wat een positieve invloed kan hebben op de Hamster.



onderhoud

van

houtige

er mogen enkel streekeigen bomen en struiken worden aangeplant, vermeld in
de bijlage bij de wetgeving;
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de heggen moeten een minimumlengte van 50 m hebben;
de houtkanten en houtwallen moeten een minimumoppervlakte van 3 are
hebben en het bosplantsoen moet ten minste 40 cm hoog zijn;
de volgende maximum plantafstanden moeten in acht worden genomen: heggen
(1 tot 2 m), houtkanten en houtwallen (1,5 m te planten in driehoeksverband);
er
mogen
geen
bestrijdingsmiddelen
gebruikt
worden
in
het
landschapselement, uitgezonderd voor pleksgewijze bestrijding van distels;
er
mogen
geen
meststoffen
en
slib
afkomstig
van
rioolwaterzuiveringsinstallaties toegediend worden in het landschapselement;
er mag niet worden gebrand in het landschapselement of binnen een afstand
van ten minste 20 m.

7.5.5.1.6 Onderhoud van bestaande houtige landschapselementen













het onderhouden ervan door kappen volgens de beheersvisie en conform de
code van goede natuurpraktijk, snoeien en afzetten van hakhout volgens de
beheersvisie en conform de code van goede natuurpraktijken, moet gebeuren
in de periode van 1 november tot 1 maart met een omlooptijd van drie tot
twintig jaar;
indien snoeihout wordt verwijderd, dient dat te gebeuren voor 15 maart;
er
mogen
geen
bestrijdingsmiddelen
gebruikt
worden
in
het
landschapselement, uitgezonderd voor pleksgewijze bestrijding van distels;
er
mogen
geen
meststoffen
en
slib
afkomstig
van
rioolwaterzuiveringsinstallaties toegediend worden in het landschapselement;
er mag niet worden gebrand in het landschapselement of binnen een afstand
van ten minste 20 m;
specifieke beheersmaatregelen en voorwaarden voor de heggen: minimum
afmetingen (lengte 50 m, breedte 1 m, hoogte 2 m); indien nodig dient de
onderhoudssnoei te gebeuren in de periode tussen 1 november en 1 maart; de
gaten in de heg dienen met gelijke soorten te worden gedicht;
specifieke beheersmaatregelen en voorwaarden voor de houtwallen en
houtkanten: minimale oppervlakte van 1,5 are; om de vijf à tien jaar dient er
gesnoeid of gekapt te worden volgens de regels van het hakhoutbeheer; de
vorige onderhoudsbeurt gebeurde ten minste vijf en ten hoogste twintig jaar
voor het sluiten van de beheersovereenkomst; indien de houtkant of houtwal
ten minste 50 m lang is, mag jaarlijks slechts over maximaal 25 % van de
totale lengte worden afgezet;

In het kader van de landschapsbescherming wordt bij de beheersvergoeding een
supplement van 30 % betaald als de verbintenis wordt aangegaan binnen een zogenaamd
relictlandschap.
De maatregelen voor het herstel, de ontwikkeling en het onderhoud van kleine
landschapselementen op het landbouwbedrijf kunnen worden toegepast in de regel op
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cultuurgronden overal in Vlaanderen behalve indien een
beheersovereenkomst voor deze doelstelling ongepast acht.

natuurrichtplan

een

De doelgroep van de maatregel omvat elke exploitant van een landbouwbedrijf, dat het
voorbije jaar een productie van dierlijke mest had van minimaal 300 kg fosfaat of meer
dan 2 ha cultuurgrond uitbaatte. Zowel de landbouwers in hoofdberoep als de
landbouwers in nevenberoep komen in aanmerking. De beheerspakketten voor het
herstel, de ontwikkeling en het onderhoud van kleine landschapselementen op het
landbouwbedrijf kunnen niet worden gecombineerd voor hetzelfde object.
De vergoeding bedraagt:
 20 BEF (0,5 euro)/m/jaar voor het aanplanten van een heg met vijf jaar
onderhoud;
 560 BEF (14 euro)/are/jaar voor het aanplanten van een houtkant of houtwal
met vijf jaar onderhoud;
 20 BEF (0,5 euro)/m/jaar voor het onderhoud van een bestaande heg;
 560 BEF (14 euro)/are/jaar voor het onderhoud van een bestaande houtkant
of houtwal;
 2.000, 3.000 of 4.000 BEF (50, 75 of 100 euro)/jaar voor de aanleg of
heraanleg van een poel van respectievelijk 25-50 m2, 51-100 m2 of 101-150 m2
met vijf jaar onderhoud;
 500 BEF (12,5 euro)/jaar voor het onderhoud van een bestaande poel.
De begunstigden van het supplement van 30 % voor de relictlandschappen ontvangen
bovenop deze steun een vergoeding van:
 6 BEF (0,15 euro)/m/jaar voor het aanplanten van een heg met vijf jaar
onderhoud;
 170 BEF (4,25 euro)/are/jaar voor het aanplanten van een houtkant of
houtwal met vijf jaar onderhoud;
 6 BEF (0,15 euro)/m/jaar voor het onderhoud van een bestaande heg;
 170 BEF (4,25 euro)/are/jaar voor het onderhoud van een bestaande
houtkant of houtwal;
 600, 900 of 1.200 BEF (15, 22,5 of 30 euro)/jaar voor de aanleg of heraanleg
van een poel van respectievelijk 25-50 m2, 51-100 m2 of 101-150 m2 met vijf
jaar onderhoud;
 150 BEF (3,75 euro)/jaar voor het onderhoud van een bestaande poel.
Voor de pakketten “aanplanten van een heg met vijf jaar onderhoud” en “onderhoud van
een bestaande heg” worden ten hoogste 400 m/ha vergoed. Voor de pakken “aanleg of
heraanleg van een poel” en “onderhoud van een poel” worden ten hoogste 3 poelen/ha
vergoed.
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Botanisch beheer

De landbouwer verbindt zich ertoe gedurende vijf opeenvolgende jaren één van de
volgende beheerspakketten met resultaatverbintenis na te leven.
De maatregelen m.b.t. botanisch beheer akkerland (volleveld en rand) komen
ongetwijfeld de Hamster ten goede (maar dienen uitgevoerd te worden in combinatie
met andere maatregelen). Deze beheersovereenkomsten zouden dan ook maximaal
ingezet moeten worden in het hamstergebied.

7.5.5.1.7 Botanisch beheer akkerland (vollevelds)












het perceel moet gebruikt worden als akkerland met een andere teelt dan
maïs;
er mogen geen bestrijdingsmiddelen op het perceel gebruikt worden,
uitgezonderd voor pleksgewijze bestrijding van distels;
er mogen meststoffen, bij voorkeur stalmest van rundvee, op het perceel
worden toegediend in hoeveelheden tot 50 % van de geldende
bemestingsnorm (dit wordt gedetailleerd in de overeenkomst);
toediening van mengmest op het perceel is slechts toegelaten in de periode
van 1 april tot en met 31 augustus;
er wordt op het perceel een vruchtwisseling toegepast met (a) ten minste één
maal per 2 jaar een graangewas en (b) één maal per 6 jaar een
vlinderbloemige;
de grond op het perceel dient jaarlijks bewerkt in het voorjaar of het najaar.

7.5.5.1.8 Botanisch beheer akkerland (rand)












het perceel moet gebruikt worden als akkerland met een andere teelt dan
Maïs;
er mogen geen bestrijdingsmiddelen gebruikt worden in een strook van ten
minste 3 meter breed en ten hoogste 10 meter breed vanuit de perceelsrand,
uitgezonderd voor pleksgewijze bestrijding van distels;
er mogen meststoffen, bij voorkeur stalmest van rundvee, op het perceel
worden toegediend in hoeveelheden tot 50% van de geldende bemestingsnorm
(dit wordt gedetailleerd in de overeenkomst) ;
toediening van mengmest op het perceel is slechts toegelaten in de periode
van 1 april tot en met 31 augustus;
er wordt op het perceel een vruchtwisseling toegepast met (a) ten minste één
maal per 2 jaar een graangewas en (b) één maal per 6 jaar een
vlinderbloemige;
de grond in de strook dient jaarlijks bewerkt in het voorjaar of het najaar.

De beheerspakketten botanisch beheer kunnen worden toegepast in de regel op
cultuurgronden overal in Vlaanderen behalve indien een natuurrichtplan een
beheersovereenkomst voor deze doelstelling ongepast acht. De maatregel is niet van
toepassing in de uitbreidingsperimeters van erkende of Vlaamse natuurreservaten. De
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potentiële oppervlakte bedraagt ongeveer 70 % van de oppervlakte van het Vlaamse
Gewest.
De doelgroep van de maatregel omvat elke exploitant van een landbouwbedrijf dat het
voorbije jaar een productie van dierlijke mest had van minimaal 300 kg fosfaat of meer
dan 2 ha cultuurgrond uitbaatte. Omwille van het beoogde doel behoren dus zowel de
landbouwers in hoofd- als in nevenberoep tot de doelgroep.
Op het perceel dient een op basis van een beheersvisie overeengekomen of
vooropgesteld natuur(doel)type of natuurstreefbeeld in stand te worden gehouden, te
worden hersteld of te worden ontwikkeld. De natuur(doel)types en de hoogte van de
bedragen zullen worden vastgelegd in een besluit van de Vlaamse regering. De bedragen
worden gesplitst in een basisbedrag en een stimulerend gedeelte.
De begunstigden ontvangen een vergoeding van:
-

botanisch beheer akkerland (vollevelds):

-

botanisch beheer akkerland (rand):

20.000 bef (500
12.000
bef
**
/ha/jaar
20.000 bef (500
12.000
bef
**
/ha/jaar

euro)/ha/jaar
(297
euro)
euro)/ha/jaar*
(297
euro)

*

dit bedrag is een maximum bedrag en wordt verrekend op basis van de effectieve
oppervlakte rand
**
geldt voor gebieden waarin de verstrengde bemestingsnormen van toepassing zijn
(nulbemesting, begrazing door 2 grootvee-eenheden/ha)

7.5.6 Vegetaties en kleine landschapselementen
Hoofdstuk 4 van het besluit van 23 juli 1998 gaat over het wijzigen van vegetatie en
kleine landschapselementen (KLE’s). Het besluit voert een vergunningsplicht in, de zgn.
natuurvergunning. Deze is niet van toepassing als er reeds een bouwvergunning werd
verleend of in het kader van ruilverkavelings- en landinrichtingsprojecten. De zorg- en
compensatieplicht blijven evenwel in alle gevallen gelden.
Bij de laatste aanpassing van het decreet op de ruimtelijke ordening is een gedeeltelijke
afstemming gemaakt tussen de natuur- en de bouwvergunning. Dit is evenwel nog
onvoldoende om de kleine landschapselementen in landbouwgebied te beschermen.
Hiervoor zal het besluit moeten worden aangepast. Vooral de vegetaties en KLE’s
gelegen in habitat- of vogelrichtlijngebied moeten nog een betere bescherming krijgen
om te kunnen voldoen aan de Europese richtlijnen.
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7.6 Instrumenten van milieubeleid
7.6.1 Mestwetgeving
De bemesting van landbouwgronden, de hoeveelheid nitraten en fosfaten die mogen
opgebracht worden en de bemestingsmethode met inbegrip van de uitrijperiode zijn
geregeld door het Mestdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten. In de laatste versie van
het decreet is aan de landbouwer de mogelijkheid gelaten om te kiezen tussen zgn.
forfaitaire bemestingsnormen en een controle van het nitraatresidu op de percelen.
In het gebied van de Hamster zijn dat in het bijzonder de groengebieden (zgn.
nulbemesting) en nitraatgevoelige gronden afgebakend in uitvoering van het Decreet van
24 januari 1984 houdende maatregelen in zake het grondwaterbeheer. In het
Programma Plattelandsontwikkeling zijn subsidies voorzien voor gronden die onder de
nulbemesting vallen.
Zeker in de beginperiode van het mestbeleid werd gekozen voor een spreidingsbeleid.
Daardoor wordt tegenwoordig meer drijfmest toegepast op akkergronden dan
gebruikelijk. Voor de toekomst wordt een aanpak aan de bron voorgesteld waaronder
een sanering (lees: afbouw) van de varkenssector.

7.7 Instrumenten van het sectoraal beleid
7.7.1 Landschapszorg
De landschapsbescherming is geregeld door het decreet van 16 april 1996. Het decreet
verving de oude wet van 1931 op het behoud van monumenten en landschappen. Er wordt
onder meer een actieve zorgplicht opgelegd voor de eigenaars en gebruikers (ter
vergelijking: in het Natuurdecreet is enkel sprake van een passieve zorgplicht voor
natuur). Een besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 1997 bevat de details.

7.7.2 Natuurgerichte recreatie
Het belangrijkste instrument voor de integratie van natuur en recreatie is het regionaal
landschap.
Regionale landschappen zijn duurzame samenwerkingsverbanden tussen gemeenten,
provincie en private partners met als belangrijkste doelstelling het bevorderen van
natuurrecreatie. De procedure voor de erkenning van regionale landschappen is het
voorwerp van een apart uitvoeringsbesluit van 8 december 1998. Dankzij dit besluit
kunnen de bestaande regionale landschappen eindelijk een definitieve erkenning
bekomen en krijgen nieuwe initiatieven een kans. Tegelijk is nu duidelijker vastgelegd
wat de doelstellingen zijn van een regionaal landschap en zijn er garanties ingebouwd
voor de deelname van natuurverenigingen en andere doelgroepen.
De Hamster komt voor in het werkgebied van Regionaal landschap Haspengouw en
Regionaal landschap Dijleland.
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8 Doelgroepgerichte aanpak
Een op doelgroepen gerichte aanpak is een essentieel onderdeel van elk
soortbeschermingsplan. De uitvoering van beschermingsmaatregelen veronderstelt in de
meeste gevallen medewerking van bepaalde groepen, individuen of organisaties. Die
medewerking kan passief zijn als de getroffen maatregelen aanvaard worden door de
doelgroep en er minstens geen weerstand bestaat tegen de uitvoering. Actieve
medewerking houdt in dat leden van de doelgroep een bijdrage leveren, hetzij door hun
gedrag aan te passen, hetzij door zelf in te staan voor de uitvoering van
beschermingsmaatregelen.
Het doelgroepenbeleid wordt ondersteund door een communicatieplan (zie hoofdstuk
11).
In functie van de bescherming van de Hamster worden volgende doelgroepen
onderscheiden:
 algemeen publiek;
 landbouwers, jagers en natuurbeschermers;
 lokale besturen en instellingen.
Een aparte doelgroep is de overheid die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het
soortbeschermingsplan en de actieplannen.

8.1 Draagvlakverbreding
Het algemeen publiek wordt gevormd door alle burgers en meer in het bijzonder door de
bewoners, gebruikers en bezoekers van het actiegebied. Draagvlakverbreding door
informatie en sensibilisatie is hier de belangrijkste doelstelling. De actie moet gericht
zijn op een algemene aanvaarding van de maatregelen van de verschillende actieplannen.
Anderzijds kan het soortbeschermingsplan ook een middel zijn om het draagvlak voor
natuurbehoud in het algemeen te vergroten. De hoge aaibaarheid van de soort is
hiervoor uiteraard een belangrijke troef. Daarnaast is het aantoonbare succes van de
actieplannen essentieel voor het vertrouwen in het natuurbeleid.

8.2 Samenwerking
Voor de uitvoering van de actieplannen is samenwerking vereist met en tussen drie
specifieke doelgroepen: landbouwers, jagers en natuurbeschermers. Voor de
samenwerking met professionele landbouwers zijn beheersovereenkomsten het meest
aangewezen instrument. De betrokkenen kunnen hiervoor direct aangesproken worden,
maar ook de landbouworganisaties kunnen een rol spelen in het motiveren van hun leden.
De jagers worden het best benaderd via de wildbeheerseenheden die onder meer
opgericht
zijn
om
natuurbehoudsdoelstellingen
te
integreren.
Voor
de
natuurverenigingen zijn belangrijke uitvoerende taken weggelegd op het vlak van het
gebiedsgericht natuurbehoud (inrichting en beheer van natuurreservaten) en op het vlak
van sensibilisatie en educatie.
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8.3 Responsabilisering
Lokale besturen, provincies en gemeenten dragen een eigen verantwoordelijkheid in het
natuurbehoud en de soortbescherming. Hun rol ligt vooral in de uitbouw van de
ecologische infrastructuur. In het kader van het soortbeschermingsplan is het van
belang deze instanties maximaal te responsabiliseren. Een soort met een beperkt
verspreidingsgebied zoals de Hamster heeft zeker een symboolwaarde als element van
de lokale eigenheid. Regionale landschappen waarvan lokale besturen deel uitmaken
kunnen hiervan gebruik maken.

8.4 Coördinatie
De eindverantwoordelijkheid voor de soortbescherming ligt bij de Vlaamse overheid die
het initiatief heeft genomen tot opmaak van een soortbeschermingsplan. In de praktijk
zullen de acties uitgevoerd worden door verschillende instanties, diensten en
instellingen. Er is daarom speciale aandacht vereist voor de interne coördinatie van de
acties uitgevoerd door eigen instanties en de externe afstemming met de acties van
derden (samenwerkende doelgroepen en lokale overheden). De verantwoordelijkheid
voor de opvolging van het soortbeschemingsplan, met inbegrip van de evaluatie van de
acties, moet opgedragen worden aan een instantie die tevens een centrale rol
toebedeeld krijgt in het communicatieplan.
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9 Gebiedsgerichte aanpak
De acties voor de bescherming van de Hamster zijn gebiedsgericht gedifferentieerd.
Het heeft uiteraard weinig zin om acties te ondernemen in gebieden die geen actueel of
potentieel leefgebied zijn van de soort.
Voor de Hamster worden in functie van de bescherming volgende gebieden
onderscheiden en op kaart afgebakend:





areaal;
kerngebieden;
verbindingszones;
in te richten gebieden.

9.1 Hamsterareaal
Het hamsterareaal is het verspreidingsgebied van de Hamster in Vlaanderen. In fig 11
werd het hamsterareaal ruw afgebakend. Het omvat de löss- en leembodems in de
provincies Limburg en Vlaams-Brabant. Het strekt zich uit van Voeren tot tegen Brussel.
Binnen de perimeter vormen akkers en cultuurgronden buiten de valleien en de
verbindingselementen een potentieel geschikt leefgebied voor de Hamster.
Interessant in dit kader is het historische verspreidingsgebied van de Hamster (zie fig.
13), zoals het in 1982 door Dhr Libois & Rosoux werd afgebakend.
Er is een gedetailleerde kaart in de maak die het potentiële leefgebied van de Hamster
weergeeft (zie fig. 12 voor een voorlopige versie van deze kaart). Dhr Thierry
Onckelincx maakte, in samenwerking met het Instituut van Natuurbehoud, een studie
naar de habitatsvoorkeur van de Hamster in Vlaanderen. Op basis van de gegevensset
van 1998-1999 werd nagegaan welke karakteristieken van bodemgesteldheid en habitat
(gebaseerd op bodemkaart en de biologische waarderingskaart) door de Hamster
werden verkozen. De resultatenkaart geeft alle gebieden weer die aan de (tot nu toe
gekende) habitatsvoorkeur van de Hamster voldoen. Een meer gedetailleerde kaart (op
perceelsniveau) zal eind 2001 beschikbaar zijn.
Figuur 11: In Vlaanderen vinden we enkel hamsterburchten (zwarte stippen) in de
leemstreek (zie bijlage 3).
Figuur 12: Potentieel geschikte gebieden voor de Hamster (voorlopige versie, Thierry
Onckelincx) (zie bijlage 3).
Figuur 13: Historische verspreiding van de hamster in Vlaanderen (Libois & Rosoux,
1982) (zie bijlage 3).
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9.2 Kerngebieden
De kerngebieden omvatten de huidige leefgebieden van de gekende populaties, rekening
houdend met de (theoretische) verplaatsingsmogelijkheden en uitwisseling tussen
(sub)populaties (zie: hoofdstuk 5.2).
Het kerngebied omvat geheel of gedeeltelijk het grondgebied van 15 gemeenten in
Limburg en 11 gemeenten in Vlaams-Brabant. Het gebied is ongeveer 92965 ha groot.
Binnen het kerngebieden leven nog 4 kernpopulaties. De kernpopupulatie van BilzenRiemst (4 gemeenten), de kernpopulatie van Heers (1 gemeente), de kernpopulatie van
Hoegaarden (5 gemeenten) en die van Bertem-Leefdaal (6 gemeenten) (zie: hoofdstuk
5.2). Het spreekt vanzelf dat, zeker op de korte termijn, de meeste inspanningen
gericht dienen te zijn op de kernpopulaties.

9.3 Uitbreidingsgebieden
Aansluitend op de kerngebieden werden uitbreidingsgebieden aangeduid met een
belangrijke concentratie geschikte habitats en/of verbindingselementen en rekening
houdend met bestaande barrières. De acties binnen de uitbreidingsgebieden zijn gericht
op de uitbreiding van de kerngebieden en uitwisseling tussen kerngebieden.
Fig 14 t.e.m. 22 geeft een overzicht van de afgebakende uitbreidingsgebieden. In totaal
werden acht gebieden afgebakend, op basis van hun potentieel als uitwisselingsgebied
en/of uitbreidingsgebied voor de Hamster in Vlaanderen.
Figuur 14: Overzichtskaart met de uitbreidingssgebieden (rood omlijnd) die afgebakend
werden in Vlaanderen (zie bijlage 3)
Figuur 15: Overzichtskaart met de uitbreidingsgebieden (rood omlijnd) die afgebakend
werden in Vlaams-Brabant (zie bijlage 3).
Figuur 16: Overzichtskaart met de uitbreidingsgebieden (rood omlijnd) die afgebakend
werden in Limburg (zie bijlage 3).
Figuur 17: Overzichtskaart met de uitbreidingsgebieden (rood omlijnd) die afgebakend
werden thv de kernpopulatie van Bertem-Leefdaal (zie bijlage 3).
Figuur 18: Overzichtskaart met de uitbreidingsgebieden (rood omlijnd) die afgebakend
werden thv de kernpopulatie van Hoegaarden (zie bijlage 3).
Figuur 19: Overzichtskaart met de uitbreidingsgebieden (rood omlijnd) die afgebakend
werden in West-Limburg (zie bijlage 3).
Figuur 20: Overzichtskaart met de uitbreidingsgebieden (rood omlijnd) die afgebakend
werden thv de kernpopulatie van Heers (zie bijlage 3).
Figuur 21: Overzichtskaart met de uitbreidingsgebieden (rood omlijnd) die afgebakend
werden thv de kernpopulatie van Bilzen-Riemst (zie bijlage 3).
Figuur 22: Overzichtskaart met de uitbreidingsgebieden (rood omlijnd) die afgebakend
werden in de Voerstreek (zie bijlage 3).
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9.4 Inrichtingsgebieden
De kerngebieden werden afgebakend op basis van de kennis van de bestaande
populatie(s). Ook de uitbreidingsgebieden geven een bestaande toestand weer, evenwel
zonder rekening te houden met de mogelijkheden van natuurinrichting en
natuurontwikkeling. Daarom wordt een aparte gebiedscategorie onderscheiden van
gebieden die potentieel geschikt zijn om ingericht te worden als leefgebied voor de
Hamster. Hierbij werd niet zozeer uitgegaan van de actuele verspreiding van de soort,
maar van de mogelijkheden van het ruimtelijk en gebiedsgericht beleid. Onder de voor
inrichting in aanmerking komende gebieden worden begrepen de perimeters binnen het
hamsterareaal
van
inrichtingsplannen
(landinrichting,
natuurinrichting
en
ruilverkaveling), van gebieden van de natuurlijke structuur en groene ruimtelijke
uitvoeringsplannen, van natuurreservaten met inbegrip van de uitbreidingsperimeter en
van beschermde landschappen.
Figuur 22: Gebiedsgericht beleid: bestemmings-, inrichtings- en beheersgebieden (zie
bijlage 3).
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10 Onderzoek en monitoring
10.1 Aanvullend onderzoek
Voor de bescherming van de Hamster op korte en lange termijn is bijkomend onderzoek
vereist. De verschillende opdrachten voor ondersteunend wetenschappelijk onderzoek
zijn uitgewerkt in actieplan 12.6.

10.1.1

Ecologische onderzoek

Er is meer kennis nodig van de ecologie van de Hamster, meer bepaald in relatie tot de
karakteristieken van het leefgebied en de reactie op wijzigingen in het leefgebied
(teeltkeuze en bedrijfsvoering). De Hamster is aan de rand van zijn verspreidingsgebied
gebonden aan het akkerbiotoop. Dit biotoop is onderhevig aan grote veranderingen als
gevolg van autonome ontwikkelingen in de landbouw. Het is belangrijk om de invloed
hiervan op de Hamster na te gaan.

10.1.2

Populatieonderzoek

Naast het ecologisch onderzoek, zijn er ook nog heel wat wetenschappelijke vragen met
betrekking tot (de leefbaarheid van) de populatie onbeantwoord. Gedetailleerd
populatie- en genetisch onderzoek biedt de kennis die onontbeerlijk is bij het
overwegen van ex-situ-maatregelen (fokprogramma’s, restocking of herintroductie).

10.1.3

Verspreidingsonderzoek

Ondanks een uitgebreid en arbeidsintensief verspreidingsonderzoek tijdens de
afgelopen jaren, blijven er nog veel “witte gaten” over. Bovendien is er nog veel
onduidelijkheid over het verband tussen het aantal pijpen of burchten en het aantal
dieren.
Het
vaststellen
van
de
omvang
van
de
populatie
en
de
uitwisseling(smogelijkheden) tussen (sub)populaties is cruciaal voor het bepalen van de
leefbaarheid van de populatie. Het verspreidingsonderzoek en census van de populatie
moet samengaan met de theoretische studie van de minimale leefbare populatie (MVP minimum viable population).

10.2 Monitoring kernpopulaties
Monitoring is het opvolgen van de toestand van de natuur door natuurlijke parameters
op een objectieve manier en over een langere tijdsperiode te meten. Monitoring van de
hamsterpopulaties heeft tot doel de effectiviteit van het gevoerde beleid na te gaan.
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11 Actieplannen
11.1 Actieplan ‘Optimalisatie instrumenten’
In dit soortbeschermingsplan ligt de nadruk op maatregelen die kunnen uitgevoerd
worden met bestaande instrumenten. Er is daarbij vastgesteld dat door een gebrekkige
uitvoering van het natuurbeleid veel kansen onbenut worden gelaten. Prioritaire acties
zijn:

11.1.1

Afbakening van de ecologische hoofdstructuur

De uitvoering van het gebiedsgericht beleid, de afbakening van de natuurlijke structuur
en NATURA 2000, en de afstemming met het ruimtelijk beleid is nodig om voluit
gebruik te kunnen maken van bestaande inrichtingsinstrumenten.

11.1.2

Dwingende maatregelen voor soortbescherming

Voor de toepassing van dwingende maatregelen is de uitvoering van artikel 51 van het
Natuurdecreet noodzakelijk.
Daarnaast kunnen bestaande instrumenten aangepast of versterkt worden voor
toepassing voor de bescherming van de Hamster:

11.1.3

Aangepaste beheersovereenkomsten

Bij het uitwerken van een aangepast pakket van beheersovereenkomsten wordt bij
voorkeur uitgegaan van bestaande pakketten zoals het pakket botanisch beheer
akkerland van het Programma Plattelandsontwikkeling.

11.1.4

Beheersubsidies voor erkende natuurreservaten

De beheersubsidies voor natuurreservaten houden geen rekening met specifieke
inspanningen gericht op de bescherming van doelsoorten. Voor akkerland (het habitat
van Hamster) worden zelfs geen beheersubsidies uitgekeerd. Voor het beheer van
kruidenakkers en ruigten zijn de vergoedingen minimaal.
De invoering resp. aanpassing van instrumenten is een bevoegdheid en taak van de
gewestelijke overheid.

11.2 Actieplan ‘Promotie natuurvriendelijke landbouw’
Het nut van beheersovereenkomsten ligt vooral in de verbetering van de algemene
natuurkwaliteit van het agrarisch gebied. Voor de Hamster lijken vooral de
beheersovereenkomsten ‘botanisch beheer akkers’, ‘randzonebeheer’ en ‘onderhoud van
kleine landschapselementen’ een meerwaarde te hebben. Daarnaast is ook vrijwillige en
verplichte braaklegging en de toepassing van de code van goede landbouwpraktijk (onder
meer
winterbedekking)
gunstig.
Of
het
wenselijk
is
om
specifieke
beheersovereenkomsten voor Hamsters te ontwerpen is – gelet op de ervaringen in het
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buitenland - vooralsnog onzeker (zie actieplan ‘instrumenten’). Voor de specifieke
situaties waarbij de aanwezigheid van Hamsters op het perceel kan aangetoond worden,
kunnen ondersteuningsovereenkomsten zoals toegepast in de provincie Limburg een
bijdrage leveren.

11.2.1

Promotie van beheersovereenkomsten

De promotie van beheersovereenkomsten is een onderdeel van de promotie van
natuurvriendelijke landbouwmethoden, waartoe bijvoorbeeld ook de code van goede
landbouwpraktijk kan bijdragen.
De promotie is een taak van de Vlaamse overheid, de Vlaamse Landmaatschappij en kan
ondersteund worden door de lokale besturen. Ook mag van de landbouworganisaties
verwacht worden dat ze hun leden informeren en sensibiliseren.

11.3 Actieplan ‘Beheer leefgebieden’
Het actieplan ‘Beheer leefgebieden’ omvat alle maatregelen die primordiaal gericht zijn
op het behoud van de bestaande populatie(s). Met de actueel beschikbare instrumenten
zal dit een combinatie moeten zijn van beheersovereenkomsten (zie actieplan 12.2),
behoud en beheer van de ecologische infrastructuur (kleine landschapselementen,
bermen, randen), ontsnipperingsmaatregelen en maatregelen van faunabeheer.
Voor de uitvoering en coördinatie van deze maatregelen wordt vooral gerekend op de
betrokken gemeenten en provincies. Op en rond akkers met burchten kunnen, in
afwachting van eventuele beheersovereenkomsten in het kader van het Programma
Plattelandsontwikkeling, ondersteuningsmaatregelen van nut zijn. De Provincie Limburg
heeft ervaring met ondersteuningsovereenkomsten met landbouwers.
De toepasbaarheid van de onderstaande beheersmaatregelen in het kader van de
bescherming van de Hamster werd eerder reeds in meer detail besproken (hoofdstuk
8.4.2. en 8.5.5).

11.3.1

Behoud en beheer van kleine landschapselementen

11.3.2

Bermbeheer

11.3.3

Ontsnipperingsmaatregelen

11.3.4

Maatregelen van faunabeheer

11.4 Actieplan ‘Inrichting leefgebieden’
Zeker op langere termijn is de inrichting van leefgebieden voor de Hamster de beste
garantie voor het voortbestaan. Hoger is erop gewezen dat de bestaande
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inrichtingsinstrumenten nog niet optimaal kunnen worden ingezet door het ontbreken
van een uitgewerkte ruimtelijke visie.

11.4.1

Opstellen van een langetermijnplanning

De langetermijnplanning voor de bescherming van de Hamster vereist een permanente
opvolging van de uitgevoerde maatregelen, de evolutie van de hamsterpopulatie en de
mogelijkheden tot het inzetten van bestaande en nieuwe instrumenten. Dit
veronderstelt dat de bescherming van de Hamster een permanent proces is dat
voortdurend kan worden bijgestuurd. Er is een centrale instantie nodig die dit proces
kan begeleiden.
Voor een afbakening van de toekomstige (potentiële) leefgebieden moet gewacht worden
op de afbakening van de natuurlijke structuur en de natuurrichtplannen.

11.4.2

Inrichtingsinstrumenten voor natuurinrichting

De bestaande initiatieven voor landinrichting, ruilverkaveling en natuurinrichting binnen
het areaal van de Hamster moeten getoetst worden op de mogelijkheden om de
inrichting (en het latere beheer) in te passen in de langetermijnbeschermingsstrategie
voor de Hamster. De terreinbeherende verenigingen kunnen aangemoedigd worden om
bij de uitbouw van reservaten (meer) aandacht te besteden aan de Hamster (zie ook
actieplan ‘instrumenten’).
De inrichting van leefgebieden hoeft zeker niet beperkt te blijven tot de actuele kernen uitbreidingsgebieden.

11.5 Actieplan ‘Monitoring en evaluatie’
11.5.1

Monitoring kerngebieden

Voor de monitoring van de kerngebieden is het aangewezen om een
samenwerkingsverband te maken tussen het Vlaams Gewest, de betrokken provincies en
gemeenten en de hamsterwerkgroep. De hamsterwerkgroep is een informatie- en
discussieforum voor iedereen (vrijwilliger en professioneel) die geïnteresseerd is in de
Hamster en zijn bescherming. Op termijn zou de hamsterwerkgroep zich kunnen
toeleggen op de lokale implementatie van het hamsterproject (inventarisatie, educatie,
contacten met WBE's en landbouwers, ...).
Gebruik makend van de gegevens van het verspreidingsonderzoek worden per gemeente
een aantal akkers en bermen geselecteerd. Hiertoe behoren in elk geval de akkers waar
in de vorige jaren hamsterburchten werden aangetroffen alsook alle akkers waarvoor
beheersovereenkomsten werden afgesloten. Daarnaast worden ook een aantal bermen
mee geïnventariseerd. De monitoring gebeurt volgens de methode die gebruikt werd bij
het verspreidingsonderzoek.
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In de gemeenten van de kerngebieden wordt gestreefd naar een samenwerking met het
bestuur en de diensten. De ervaring in de gemeente Bilzen en Riemst kan hiervoor model
staan. Na de praktijkopleiding worden de lokale medewerkers begeleid om gedurende de
maand augustus de kernpopulaties te monitoren. De monitoring wordt begeleid door de
hamsterwerkgroep die ook dan ook instaat voor de verwerking van de gegevens. Een
voorwaarde daartoe is dat de hamsterwerkgroep kan beschikken over beleidsgegevens
in verband met beschermingsmaatregelen en beheersovereenkomsten.

11.5.2

Uitwisseling ervaringen

Naast monitoring is het uitwisselen van ervaringen van natuurbeschermers en
landbouwers en met buitenlandse natuurbeschermers en onderzoeksteams een element
van evaluatie. Ook hier kan de hamsterwerkgroep als expertgroep een rol spelen.

11.6 Actieplan ‘Ondersteunend onderzoek’
11.6.1

Opdrachten voor ecologische onderzoek

Spatiële dynamiek

Het is nog steeds niet duidelijk hoe belangrijk ‘niet-graan’ velden (vb. Luzerne, klaver,
groenten) en bermen en ruigten zijn in de populatiedynamiek van de Hamster. Zoals
aangehaald in hoofdstuk 4.2.1 (‘habitat’) gaan verschillende onderzoekers er van uit dat
ruigten en wegbermen een belangrijke rol spelen, aangezien het vaak de enige plek is in
het akkerlandschap waar hamsterburchten continuïteit kunnen hebben. Andere
onderzoekers vinden echter weinig hamsterburchten in ruigten (o.a. Wencel 1999).
Wencel (1999) vindt daarentegen wel burchten in niet-graan velden.
Het is mogelijk dat deze verschillen te wijten zijn aan regionale verschillen (v.b. t.g.v.
intra- en interspecifieke competitie, t.g.v. specifieke eigenschappen van de verschillende
ondersoorten, t.g.v. landbouwkundige karakteristieken, ….), zodat het opportuun is om
ook de spatiële dynamiek van de Hamster in Vlaanderen te bestuderen
Bovendien is deze kennis essentieel voor het uitvoeren van beschermingsmaatregelen.
Volgende onderzoeksthema’s zijn daarbij prioritair:
• onderzoek naar het voorkomen van Hamsters in kleine landschapselementen en
velden met andere teelten dan granen (groenten, Luzerne, e.d.);
• invloed van verschillende soorten bedrijfsvoering (monocultuur vs. polycultuur,
‘hamstervriendelijke teelten’) op de hamsterpopulaties;
• telemetrisch onderzoek naar het ruimtegebruik van de Hamster in de Vlaamse
cultuurlandschappen.

Hamstervriendelijke teeltmethoden

Om tot een duurzaam hamsterbeleid te komen is het belangrijk dat het uitgevoerde
beheer door de verschillende actoren (landbouwers, jagers en natuurorganisaties) wordt
gesteund. In Frankrijk (Wencel 1999) wordt reeds onderzoek gedaan naar alternatieve,
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‘faunavriendelijke’
teeltmethodes,
waarbij
zowel
de
ecologische
als
de
bedrijfseconomische efficiëntie in rekening worden gebracht. Ook in België is meer
toegepast onderzoek nodig om maatregelen te creëren die landbouw en natuurbehoud
met elkaar kunnen verzoenen.
•
•

De voorgestelde beheersmaatregelen worden mee
landbouwkundige haalbaarheid;
in samenwerking met een landbouwproefstation,
teeltmethodes uitgetest en bijgeschaafd.

11.6.2

Opdrachten voor genetisch onderzoek

11.6.3

Opdrachten voor populatieonderzoek

geëvalueerd
worden

op

hun

alternatieve

Met het oog op de langetermijnoverleving van de hamsterpopulatie, is het essentieel om
de genetische constitutie ervan te onderzoeken. De genetische verwantschap van de
Belgische hamsterpopulatie met de buitenlandse populaties (vnl. Nederland, Duitsland en
Frankrijk) moet nagegaan worden, o.a. met het oog op restocking en herintroductie. Ook
over de genetische variabiliteit binnen en de leefbaarheid van de Vlaamse
hamsterpopulatie is niets bekend.

Met het oog op een duurzame in-situ bescherming, is het essentieel om de ‘minimum
viable population’ (minimum populatiegrootte nodig voor langetermijnoverleving) in te
schatten. Op basis van veldgegevens en literatuurgegevens kan getracht worden om na
te gaan wat de minimale populatiegrootte is om de Hamster op lange termijn te
behouden.
Populatiemodellen (vb. Vortex) kunnen gebruikt worden om de leefbaarheid van de
resterende (sub)populaties op korte en lange termijn in te schatten. Deze modellen
simuleren het effect van verschillende stochastische en deterministische processen
waaraan de populatie onderhevig is. Bovendien kunnen beheersopties (zoals bv.
restocking, verhoging van de immigratiemogelijkheid door een verbeterde
connectiviteit, …) ingebouwd worden, en zo op hun efficiëntie geëvalueerd worden.

11.6.4

Voortzetten van het verspreidingsonderzoek

Een (gebiedsdekkende) inventarisatie is noodzakelijk om een duidelijk zicht te hebben
op de kernpopulaties en de uitwisselingsmogelijkheden. Daarnaast is het nodig om alle
witte
gaten
in
het
verspreidingsgebied
te
inventariseren.
Om
de
uitwisselingsmogelijkheden tussen de verschillende (sub)populaties in te schatten en een
strategie voor de overleving van de Hamster op poten te stellen, dienen barrières en
potentiële corridors gekarteerd te worden. Het is ook essentieel om zo snel mogelijk
onderzoek te doen naar de hamsterpopulatie in Wallonië. Korte veldbezoeken over de
taalgrens toonden aan dat er op verschillende plaatsen nog hamsterburchten voorkomen.
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Optimaliseren
van
de
bestaande
en
ontwikkeling
van
nieuwe
inventarisatiemethodes (vb. hamstervriendelijke vangsttechnieken, speurhonden,
gemeentelijke hamsterploegen, een centraal meldpunt);
inventarisatie van alle mogelijke hamsterleefgebieden (alle mogelijke biotopen
gelegen in het normale verspreidingsgebied van de Hamster), met nadruk op de
niet-onderzochte gebieden;
op gang brengen van de inventarisaties in Wallonië;
bestuderen van de uitwisselingsmogelijkheden en barrières tussen de
verschillende populaties.

11.6.5

Haalbaarheidsonderzoek herintroductie

Hoewel in dit soortbeschermingsplan de nadruk ligt op de in-situ overleving van de
Hamster, is het wenselijk om ook ex-situ bescherming in overweging te nemen.
Fokprogramma’s zouden, op termijn, opgestart kunnen worden, met het oog op
restocking (het bewust uitzetten van exemplaren van een soort, of genetische vorm, ter
versterking van de bestaande populatie) of herintroductie (door de mens bewust
uitzetten van soorten, of genetische vormen die oorspronkelijk wel in een gebied
voorkwamen, maar daaruit volledig verdwenen zijn). Fokken, restocking en
herintroductie
vereist
een
goede
wetenschappelijke
en
administratieve
projectbegeleiding, tezamen met gerichte educatie en sensibilisatie van de bevolking
(Ulenaers, 1994).
De volgende werkwijze wordt aangeraden (IUCN, 1987 en IUCN, 1995, zie ook Ulenaers,
1994):
1. uitvoeren van een haalbaarheidsstudie (herkomst van de dieren, analyse van de
haalbaarheid van fok en uitzet, …. );
2. uitvoeren van een voorbereidende studie;
3. de eigenlijke herintroductie;
4. opvolgende studie.
We stellen de volgende werkwijze voor in Vlaanderen:
haalbaarheidsstudie voor fok en uitzet
Indien de haalbaarheidsstudie positief uitvalt, dan dienen de volgende stappen
ondernomen te worden:
 voorbereidende studie waarin een protocol wordt opgesteld op basis van
de IUCN-regels en de bestaande protocols (FR, NL);
 herintroductie-experimenten op kleine schaal ;
 herintroductie/restocking op grotere schaal;
 opvolging van de ingevoerde dieren op het terrein.


11.7 Actieplan informatie en sensibilisatie
Zie BIJLAGE 1.
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12.2 Regelgeving


















Besluit van de Vlaamse Regering van 13 april 1999 betreffende de
toekenning van subsidies om landbouwproductiemethoden toe te passen en
het sluiten van beheersovereenkomsten ter uitvoering van de verordening
(EEG) nr. 2078/92 van de Raad van 30 juni 1992 betreffende
landbouwproductiemethoden die verenigbaar zijn met de eisen inzake
milieubescherming en betreffende natuurbeheer - B.S. 26 mei 1999.
Besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 1997 houdende algemene
beschermingsvoorschriften, advies- en toestemmingsprocedure, instellen
van een register en vaststellen van een herkenningsteken voor beschermde
landschappen – B.S. 1 oktober 1997.
Besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1998 tot vaststelling van
de regelen voor de voorlopige en definitieve erkenning van regionale
landschappen - B.S. 12 februari 1999; gewijzigd bij B.V.R. 11 mei 1999, B.S.
24 juni 1999.
Decreet algemene bepalingen milieubeleid (DABM). Decreet van 5 april
1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, B.S. 3 juni 1995.
Decreet houdende goedkeuring van het Verdrag inzake biologische
diversiteit, en van de bijlagen I en II, ondertekend te Rio de Janeiro op 5
juni 1992.
Decreet van 16 april 1996 houdende bescherming van de landschappen – B.S.
21 augustus 1996.
Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het
natuurlijk milieu
K.B. houdende maatregelen, van toepassing in het Vlaams Gewest, ter
bescherming van bepaalde in het wild levende inheemse diersoorten, die
niet onder de toepassing vallen van de wetten en besluiten op de jacht, de
riviervisserij en de vogelbescherming – B.S. 31 oktober 1980; gewijzigd bij
Besluit van de Vlaamse Regering van 4 november 1987 – B.S. XXX
K.B. van 22 september 1980 houdende maatregelen in het Vlaamse Gewest
ter bescherming van bepaalde in het wild levende inheemse diersoorten, die
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niet onder de toepassing vallen van de wetten en besluiten op de jacht, de
riviervisserij en de vogelbescherming
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Land (2000).
Implementatie van de methodiek voor het optimaliseren en meetbaar maken
van de ecologische inbreng in ruilverkaveling, in toepassing van de studie van
het Instituut voor Natuurbehoud en van het decreet van 21 oktober 1997
betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu.
Ministerieel Besluit van 4 juni 1999 betreffende het sluiten van
beheersovereenkomsten ter uitvoering van de Verordening (EEG) nr.
2078/92 van de Raad van 30 juni 1992 - B.S. 21 september 1999.
Programma voor Plattelandsontwikkeling in Vlaanderen. – Periode 20002006 – (in toepassing van verordening (EG) 1257/99. 15 september 2000.
Richtlijn 92/43/EEG van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de
natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna.
Wet van 20 april 1989 houdende goedkeuring van het Verdrag inzake het
behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk leefmilieu in Europa en
van de bijlagen I, II, III en IV, opgemaakt te Bern op 19 september 1979 –
B.S. 29 december 1990.

Foto’s van de hamster: Rollin Verlinden
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13 BIJLAGE 1 : Actieplan Communicatie en Sensibilisatie
13.1 Inleiding
Het actieplan ‘communicatie en sensibilisatie’ is een operationalisering van de
doelgroepgerichte aanpak. In overeenstemming met hoofdstuk 8 van het
soortbeschermingsplan worden volgende doelgroepen onderscheiden:




algemeen publiek;
landbouwers, jagers en natuurbeschermers;
lokale besturen.

Een bijzondere doelgroep is de verantwoordelijke overheid en verbonden instellingen.

13.2 Communicatiedoelstellingen per doelgroep
Het algemene doel van de communicatie is om verschillende doelgroepen en actoren – elk
op hun niveau – te betrekken bij de bescherming van de Hamster.
Hieronder worden per doelgroep de belangrijkste subdoelstellingen van de communicatie
weergegeven.

13.2.1

Algemeen publiek

Tot het grote publiek behoren alle burgers, met inbegrip van de afzonderlijke
doelgroepen.
De doelstellingen van het communicatieplan zijn:
 informeren over het bestaan van de Hamster, van de bedreigingen en van de
unieke levenswijze;
 informeren over de natuurwaarde van het akkerbiotoop en van de dieren en
planten die erin voorkomen;
 mogelijkheid bieden om zich nader te informeren over de Hamster en de
beschermingsacties.
Met deze doelstellingen wordt gemikt op het creëren van en draagvlak voor natuurbeleid
in het algemeen en de bescherming van de Hamster in het bijzonder.
Voor bewoners en bezoekers van het hamstergebied worden hieraan volgende
doelstellingen toegevoegd:
 instellen van een meldingspunt voor toevallige vondsten van Hamsters
(verkeersslachtoffers, sporen);
 oproep aan geïnteresseerden om mee te werken aan inventarisatie en monitoring;
 oproep voor medewerking aan de bescherming van de Hamster door het
achterwege laten van storende activiteiten (loslopende honden, gebruik van
rodenticiden).
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Omwille van de educatieve impact wordt voorgesteld om aangepaste educatieve
pakketten te maken over de Hamster en het akkerbiotoop en deze ter beschikking te
stellen van de scholen in het gebied.

13.2.2

Landbouwers, jagers en natuurbeschermers

Landbouwers

De professionele landbouwers en hun belangenorganisaties zijn een sectorale doelgroep
die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de bescherming van de Hamster. Vooral
landbouwers in hoofd- en bijberoep die in aanmerking komen voor het afsluiten van
beheersovereenkomsten worden geviseerd. Landbouwers kunnen zowel als groep als
individueel aangesproken worden. Het laatste is wellicht aangewezen voor de relatief
kleine groep van landbouwers die gronden bewerken waarop hamsterburchten werden
aangetroffen.
De communicatiedoelstellingen voor de landbouworganisaties zijn:
 de landbouworganisaties worden geïnformeerd over het voorkomen en de
beschermde status en de ecologie van de Hamster en over de levenswijze en
ecologische vereisten van de soort in relatie tot de (gewijzigde) bedrijfsvoering
in de landbouw;
 de
landbouworganisaties worden op de hoogte gebracht van het
soortbeschermingsplan en de relevante actieplannen;
 de landbouworganisaties worden uitgenodigd om mee te werken aan het
hamsterproject door deelname aan de hamsterwerkgroep, communicatie over het
project met de leden, promotie van hamstervriendelijke teeltmethoden en
eventueel bemiddeling bij het afsluiten van beheersovereenkomsten;
 aan de landbouworganisaties wordt gevraagd om mee de haalbaarheid van
hamstervriendelijke teeltwijzen en van de voorgestelde beheersmaatregelen te
evalueren.
De communicatiedoelstellingen voor de individuele landbouwers zijn:
 landbouwers in de hamsterregio worden geïnformeerd over de beschermde
status van de Hamster;
 landbouwers in de hamsterregio worden geïnformeerd over hamstervriendelijke
teeltmethoden;
 landbouwers in de hamsterregio worden geïnformeerd over de concrete
toepassing van beheersmaatregelen en de modaliteiten voor het afsluiten van
beheersovereenkomsten
 landbouwers in de kerngebieden worden geïnformeerd over de mogelijkheden tot
medewerking aan het hamsterproject door monitoring van bestaande burchten,
melding van burchten en het afsluiten van beheersovereenkomsten.
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Jagers

Jagers georganiseerd in wildbeheerseenheden (WBE's) in het gebied van de Hamster
vormen een doelgroep voor de bescherming van de soort.
De communicatiedoelstellingen voor wildbeheerseenheden zijn:
 WBE’s en aangesloten jagers worden geïnformeerd over het voorkomen van de
Hamster, zijn levenswijze en ecologische vereisten;
 WBE’s en aangesloten jagers worden geïnformeerd over de concrete toepassing
van de beheersmaatregelen en de inzet van instrumenten;
 WBE’s en aangesloten jagers worden uitgenodigd om in het kader van de
wildbeheerseenheid mee te werken aan het hamsterproject door monitoring van
bestaande burchten, inventarisatie, projecten van natuurbeheer.
Bij de samenwerking met jagers in het kader van de wildbeheerseenheid kunnen de
vertegenwoordigers van natuurverenigingen in het bestuur van de WBE een belangrijke
rol spelen. Ze worden betrokken in de communicatie.

Natuurbeschermers

Natuurbeschermers worden aangesproken door de natuurorganisaties die in de
hamsterregio actief zijn. Deze doelgroep omvat zowel regionale als lokale
natuurorganisaties.
De communicatiedoelstellingen voor natuurverenigingen zijn:
 natuurverenigingen worden geïnformeerd over de status en bedreiging van de
Hamster, zijn levenswijze en ecologische vereisten;
 natuurverenigingen
worden uitgenodigd om in het kader van het
soorbeschermingsplan mee te werken aan de relevante actieplannen zoals
monitoring, inventarisatie, aankoopbeleid en inrichting en beheer van reservaten.
 de natuurverenigingen worden geïnformeerd over de concrete toepassing van de
beheersmaatregelen en het gebruik van natuurbehoudsinstrumenten.

13.2.3

Lokale besturen

Provincies en gemeenten zijn een belangrijke katalysatordoelgroep die een stimulerende
rol kan spelen voor de implementatie en acceptatie van het hamsterbeleid op provinciaal
niveau.

Provincies

De enige Vlaamse provincies waar Hamsters voorkomen zijn Limburg en Vlaams-Brabant.
Beide provincies participeerden reeds aan beschermingsacties voor de Hamster in
samenwerking met natuurverenigingen en de provinciale koepels voor natuurstudie
LIKONA (1999, 2000) en BRAKONA (2000).
Doelstellingen van het communicatieplan:
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de provinciebesturen worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van
het hamsterproject (resultaten van de inventarisaties, initiatieven van
soortbescherming, …);
de provincies worden maximaal betrokken bij het hamsterproject.

Van de provincies wordt verwacht dat ze de eigen initiatieven afstemt op de initiatieven
van anderen. Informatie hierover wordt uitgewisseld met de Vlaamse overheid, de
gemeenten en de meewerkende doelgroepen.

Gemeenten

Deze doelgroep kan opgesplitst worden in twee groepen:




gemeenten met kerngebieden waar tijdens de voorbije jaren hamsterburchten
werden gevonden en die dus een hamsterpopulatie herbergen;
gemeenten met uitbreidingsgebieden en andere gemeenten in het hamsterareaal;
hiertoe behoren ook de gemeenten die op dit ogenblik geen Hamsters (meer)
herbergen maar waar wel geschikte woongebieden aanwezig zijn.

Aangezien we streven naar de overleving van de Hamster (en andere typische
akkersoorten) op lange termijn, is het nodig om in alle gemeenten te komen tot een
intensieve, duurzame samenwerking.
De communicatiedoelstellingen voor de gemeenten zijn:
 alle gemeenten worden op de hoogte gebracht van het soortbeschermingsplan en
de relevante actieplannen (februari 2001);
 alle gemeenten worden geïnformeerd over ecologie en bescherming van de
Hamster (september 2001);
 alle gemeenten worden aangemoedigd om op het lokale niveau mee te werken aan
het hamsterproject en aan de actieplannen inzake monitoring, inventarisatie en
sensibilisatie;
 alle
gemeenten worden geïnformeerd over de mogelijkheden van
soortbescherming op gemeentelijk en intergemeentelijk vlak (maatregelen,
instrumenten,
subsidiëringsmogelijkheden,
handhaving,
samenwerkingsmogelijkheden);
 alle gemeenten worden aangemoedigd om het soortbeschermingsplan en de
actieplannen te laten doorwerken in het gemeentelijke natuur- en milieubeleid
(bermbeheer, aankoop van natuurgebieden, GNOP-projecten, ruimtelijke planning,
vergunningenverlening en andere initiatieven) (januari 2002);
In elke gemeente is de aanduiding van een coördinator gewenst die de lokale
inventarisaties en soortbeschermingacties overziet. De keuze van de contactpersoon
wordt best overgelaten aan het betrokken lokale bestuur. Ideaal is het een
gemeenteambtenaar met veel voeling voor natuurbeleid (milieuambtenaar,
duurzaamheidsambtenaar, schepen van milieu, …), maar ook andere ambtenaren komen in
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aanmerking (hoofd technische dienst, gemeentesecretaris, …). Als het gemeentebestuur
geen interesse toont in het project, kunnen derden aangesproken worden zoals leden van
de milieuraad of vertegenwoordigers van plaatselijke natuurverenigingen.

13.2.4

Coördinatie van communicatie en acties

Interne coördinatie

Organiseren van de communicatie met en tussen doelgroepen.

Externe communicatie

De Waalse organisaties (RNOB, Aves) moeten geïnformeerd worden over de bedreigde
status van de Hamster en de basisecologie van het dier.
- De Waalse organisaties dienen te beseffen dat een inventarisatie van de Waalse
hamsterpopulatie en, sequentieel, een bescherming van deze soort van fundamenteel
belang is voor een langetermijnoverleving van de resterende hamsterpopulatie;
- de Waalse organisaties dienen maximaal betrokken te worden bij het hamsterproject
(inventarisaties, monitoring en soortbescherming) en zo snel mogelijk een analoog
project op te zetten aan Waalse zijde.

13.3 Inhoud en methoden
De volgende methoden kunnen gebruikt worden voor communicatie.

13.3.1











Informatieverstrekking
Resultatenverslagen: jaarlijkse resultatenrapporten met de gegevens van de
voorbije activiteiten van het hamsterproject. Bevat informatie over de
verspreiding (op basis van de uitgevoerde inventarisatie en monitoring), de
communicatie, de samenwerking met de verschillende actoren, de
soortbescherming (en de evaluatie van het uitgevoerde beheer) en de
toekomstige activiteiten;
Jaarplanning: overzicht van de verschillende activiteiten die in het kader van
het hamsterproject worden gepland;
Soortbeschermingsplan;
Basisinformatie (franstalig) over het hamsterproject: een infobrochure over
de Hamster en zijn status in België (vnl. Vlaanderen);
Publicaties:
vulgarisende
en
wetenschappelijke
artikels
in
natuurwetenschappelijke tijdschriften;
Persmap: persbericht en infopakket over het hamsterproject bestemd voor
de lokale, regionale en nationale pers (geschreven pers, radio en tv). Wordt
aangepast voor elk belangrijk mediageniek gebeuren (vb.: uitgave van
soortbeschermingsplan, inventarisaties).
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Sensibilisatie en educatie

Brochure ‘hamsterbescherming’: een infobrochure waarin de belangrijkste
gegevens staan over de Hamster, zijn status in België, de bedreigingen en de
bescherming. Afhankelijk van de doelgroep kan er een bijlage toegevoegd worden
met informatie over de verschillende beheersmaatregelen (motivatie, regels,
subsidiëring, concrete toepassing).
Educatieve akkerkoffer: een educatieve koffer voor scholen, waarin het
akkerlandschap, met zijn specifieke fauna en flora, onderzocht wordt.
Poster akkerlandschap: een educatieve poster waarop de fauna en flora van rijke
akkerlandschappen weergegeven staat.
Voordrachten: voordrachten voor een gespecialiseerd (bijv. gemeentelijke Minaraad, WBE’s, landbouwersverenigingen) of een 'algemeen' publiek (vb de
inwonenden) over specifieke (vb. soortbeschermingsplan) of meer algemene
aspecten van het hamsterproject
Hamstercursus: 1-daagse cursus met een theoretisch en een praktisch luik die
vrijwilligers en geïnteresseerden voorbereidt voor de inventarisaties. Idealiter is
er een cursus voor de berminventarisaties (lente) en één voor de
akkerinventarisaties (zomerperiode)
Diarama of “life exhibit”: eventueel kan, in samenwerking met een zoo of een
museum, gedacht worden om de Hamster en zijn biotoop voor te stellen.
Essentieel daarbij is een goede wetenschappelijke en educatieve uitbouw en een
verwijzing naar het hamsterproject. Indien levende dieren gepresenteerd
worden, is het heel belangrijk dat de dieren een zo natuurlijk mogelijke
leefomgeving krijgen. De dieren dienen afkomstig te zijn van (buitenlandse)
kweekstocks, en zullen in geen geval uit het wild komen.

13.3.3


Hamster

Dialoog en overleg

Overleg: overleg met de verschillende actoren (de gemeenten, WBE’s, …) met het
oog op een samenwerking rond het hamsterproject.
Hamsterwerkgroep: een informatie- en discussieforum voor iedereen (vrijwilliger
en professioneel) die geïnteresseerd is in de Hamster en zijn bescherming.
Indien nodig, zal de hamsterwerkgroep opgespitst worden in een (uit
professionals bestaande) stuurgroep (evaluatie van rapporten, hamsterbeheer, …)
en een vrijwilligerswerkgroep (inventarisaties, sensibilisatie, lokale coördinatie,
...).
Directe contacten: regelmatige contacten van de regionale en/of lokale
coördinator met de verschillende actoren.
Samenwerkingsovereenkomst: overeenkomst die kan afgesloten worden tussen de
projectcoördinator en de gemeenten. Geïnteresseerde gemeenten kunnen
deelnemen aan de hamstercursus en krijgen, gedurende een beperkte tijd, een
gemeentelijke coördinator die het hamsterproject lokaal op gang trekt. In ruil
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verbinden de gemeenten zich ertoe om het hamsterproject op gemeentelijk
niveau te ondersteunen door logistieke ondersteuning van de lokale acties, door
deelname aan inventarisatie en monitoring en door soortbescherming (op lokaal
niveau). Uiteindelijk doel is de verzelfstandiging van de gemeente m.b.t.
monitoring en lokaal hamsterbeleid.

13.4 Activiteiten per doelgroep
13.4.1

Provincies

Activiteit
Voorstelling van resultaten en soortbeschermingsplan
Overlegvergadering: afbakening van de provinciale verantwoordelijkheden
Basisartikel voor provinciaal contactblad (introductie project + oproep voor vrijwilligers)
Hamsterwerkgroep: vergadering
Hamstercursus 1 (theorie en praktijk over berminventarisaties)
Hamstercursus 2 (theorie en praktijk over akkerinventarisaties)
Resultatenverslagen 2001 (verspreiding van de rapporten door de opdrachtgever)

13.4.2

Gemeenten

Activiteit
Opsturen van planning, vraag tot samenwerking en uitnodiging hamsterwerkgroep
Bezoek gemeentebesturen in hamsterregio: info hamsterproject en
samenwerkingsmogelijkheden
Basisartikel voor gemeenteblad (introductie project + oproep voor vrijwilligers)
Hamsterwerkgroep: vergadering
Voorstelling soortbeschermingsplan en resultaten 2000 (aan de milieuraad, het
schepencollege, …)
Uitnodiging hamstercursus 1 (theorie en praktijk over berminventarisaties)
Overlegvergadering: afbakening van de gemeentelijke verantwoordelijkheden
Uitnodiging hamstercursus 2 (theorie en praktijk over akkerinventarisaties)
Kopie of samenvatting van het soortbeschermingsplan (Aminal) of het resultatenverslag
(Provincie)
Opstarten en opvolgen van soortbescherming - rechtstreekse contacten en overleg
Brochure ‘hamsterbescherming’ + bijlage
Voordrachten
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Landbouwers

Activiteit
Contacten met de landbouworganisaties
Voorstelling soortbeschermingsplan en onderzoeksresultaten (via de MINA-raad, de
landbouwraad, …)
Uitnodiging hamstercursus 2 (theorie en praktijk van akkerinventarisaties)
Contacten met landbouwers op het veld
Kopie of samenvatting van het soortbeschermingsplan (Aminal) of het resultatenverslag
(Provincie)
Brochure ‘hamsterbescherming’ + bijlage
Algemene omzendbrief: inventarisaties, wettelijke status en mogelijkheid tot
compensatie (landbouwers in hamsterregio)
Overlegvergadering: samenwerkingsmogelijkheden
Voordrachten

13.4.4

Natuurbeschermers

Activiteit
Voorstelling soortbeschermingsplan en onderzoeksresultaten (onrechtstreeks via de
MINA-raad, de milieuambtenaar, …)
Uitnodiging hamstercursus 1 (theorie en praktijk van berminventarisaties)
Contacten met natuurorganisaties
Uitnodiging hamstercursus 2 (theorie en praktijk van akkerinventarisaties)
Kopie of samenvatting van het soortbeschermingsplan (Aminal) of het resultatenverslag
(Provincie)
Brochure ‘hamsterbescherming’ + bijlage
Overlegvergadering: samenwerkingsmogelijkheden
Voordrachten
Hamsterwerkgroep

13.4.5

Jagers

Activiteit
Voorstelling soortbeschermingsplan en resultaten 2000 (via de MINA-raad, de
milieuambtenaar, …)
Contacten met WBE’s en jagers
Uitnodiging hamstercursus 2 (theorie en praktijk van akkerinventarisaties)
Brochure ‘hamsterbescherming’
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Overlegvergadering: samenwerkingsmogelijkheden
Voordrachten
Hamsterwerkgroep

13.4.6

Het algemeen publiek

Activiteit
Uitnodiging hamstercursus 1 (via tijdschriften)
Uitnodiging hamstercursus 2 (via tijdschriften)
Persartikels (lokale en regionale pers)
Brochure ‘hamsterbescherming’ (via natuurorganisaties)
Poster akkerlandschap voor scholen
Educatieve akkerkoffer voor scholen
Voordrachten
Diorama of life exhibit
Hamsterwerkgroep

13.4.7

Bewoners

Activiteit
Uitnodiging voor hamsterproject + oproep vrijwilligers (via gemeentebladen)
Uitnodiging hamstercursus 1 (via gemeentekrant)
Uitnodiging hamstercursus 2 (via gemeentekrant)
Persartikels (lokale en regionale pers)
Brochure ‘hamsterbescherming’ (via de gemeente)
Poster akkerlandschap voor scholen in hamsterregio
Educatieve akkerkoffer voor scholen in hamsterregio
Voordrachten
Hamsterwerkgroep

13.4.8

Externen

Activiteit
Contacten met natuurorganisaties: mailing met franstalige basisinfo
Telefonische opvolging
Overlegvergadering: samenwerkingsmogelijkheden
Franstalige cursus en voordrachten
Hamsterwerkgroep
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13.5 Ondersteunende organisatie
Op dit moment is het nog onduidelijk wie de coördinatie van het soortbeschermingsplan
en van de communicatie op zich zal nemen. Volgende instanties komen in aanmerking.
AMINAL, afdeling Natuur is de administratief verantwoordelijke voor het
soortbeschermingsplan en de uitvoering. Het verdient aanbeveling dat de afdeling zich
zou laten bijstaan door een coördinatiegroep met vertegenwoordigers van uitvoerende
instanties en participerende doelgroepen.
VLM: de Vlaamse Landmaatschappij is verantwoordelijk voor landinrichting,
ruilverkaveling en natuur (natuurinrichting, aankoop en beheersovereenkomsten) binnen
de grenzen van het Vlaamse Gewest. Aangezien deze instrumenten fundamenteel zijn
voor het overleven van de Hamster, zou de VLM de in de praktijk de coördinatie van alle
of een deel van de acties op zich kunnen nemen.
De provincies: het leefgebied van de Hamster is beperkt tot twee provincies, Limburg
en Vlaams-Brabant. Beide instanties ondersteunden het hamsterproject reeds uitvoerig.
Het is fundamenteel dat beide provincies sterk betrokken blijven bij het
hamsterproject.
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14 BIJLAGE 2: Voorgestelde maatregelen per gebied
14.1 Hamsterareaal
Het hamsterareaal is het oorspronkelijk leefgebied van de Hamster
Uit te voeren actiepunten:
 afbakening van de groene hoofdstructuur
 behoud en beheer van kleine landschapselementen (graften, holle wegen, ...)
en ruigten (bermen, overhoekjes, akkerranden, ...)
 promoten van graangewassen, bodembedekkers (luzerne, klaver, ...). Afraden
van maïs
 promoten van goede landbouwpraktijken met weerslag op de Hamster
(minimale bemesting, teelttechnische en structurele anti-erosie maatregelen,
groenbedekking en onderzaai, beperkte bodembewerking)
 promoten van beheersovereenkomsten: groenbedekking –
perceelsrandenbeheer (langs houtige landschapselementen, wegbermen en
langs holle wegen) – mechanische onkruidbestrijding – botanisch beheer
(vollevelds en rand)
 communicatie: naar alle doelgroepen (zie communicatieplanning)
 inventarisatie en onderzoek
 dwingende maatregelen van soortbescherming

14.2 Kerngebieden
De kerngebieden zijn de leefgebieden van de gekende populaties
Uit te voeren actiepunten:
inrichting van een gediversifieerd akkerlandschap dmv aangepaste
beheersovereenkomsten. Inhoud bepalen in overleg met de betrokken partijen
(gemeentes, de landbouwersorganisaties, natuurverenigingen, ...). Aandachtspunten:
gebruik van pesticiden, diepte en tijdstip van ploegen, teelten, bodembedekking,
bemesting, ....
 knelpuntanalyse
 inrichting en beheer van akkerreservaten: gerichte aankoop en inrichting
 bijvoederen: na winterslaap en na oogst (tijdens de inventarisaties)


14.3 Uitbreidingsgebieden
Uitbreidingsgebieden zijn gebieden met veel verbindingselementen en/of een
belangrijke concentratie aan habitats, die toelaten de kerngebieden uit te breiden en
uitwisseling tussen de kerngebieden mogelijk te maken.



Uit te voeren actiepunten:
inrichting van een gediversifieerd akkerlandschap dmv aangepaste
beheersovereenkomsten. Inhoud bepalen in overleg met de betrokken partijen

89

Soortbeschermingsplan





Hamster

(gemeentes, de landbouwersorganisaties, natuurverenigingen, ...);
aandachtspunten zijn gebruik van pesticiden, diepte en tijdstip van ploegen,
teelten, bodembedekking, bemesting;
Knelpuntanalyse;
inrichting en beheer van akkerreservaten: gerichte aankoop en inrichting.
bijvoederen: na winterslaap en na oogst (tijdens de inventarisaties);

14.4 Inrichtingsgebieden
Inrichtingsgebieden zijn gebieden die potentieel geschikt zijn om ingericht te worden
als leefgebied van de Hamster, rekening houdend met de mogelijkheden van het
ruimtelijk en gebiedsgerichte beleid.
Uit te voeren actiepunt:
 Analyse van de geplande inrichtingsplannen (landinrichting, natuurinrichting en
ruilverkaveling) en van ruimtelijke structuur- en uitvoeringsplannen; evaluatie van
hun weerslag op de hamsterpopulatie en maximale inpassing van positieve
maatregelen (voor de Hamster en zijn biotoop) in de plannen.
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15 BIJLAGE 3: FIGUREN

Figuur 1: De Hamster heeft een hoge aaibaarheidsfactor, onder meer door de sterke gelijkenis met
verwanten die als huisdiertje gehouden worden.(Foto : Rollin Verlinde)

Figuur 2: schematisch overzicht van de home range en kerngebieden van één mannetje en drie
vrouwtjes.

91

Soortbeschermingsplan

Hamster

Figuur 3: Totaal overzicht van de verspreiding van de Hamster in Limburg. In
groentinten wordt het totaal aantal bezochte oppervlakte per km-hok weergegeven. De
gele cirkels duiden op het aantal burchten per Km-hok. De Blauwe gebieden duiden de
kernpopulaties van Bilzen-Riemst en deze van Heers aan.

Figuur 4: Totaal overzicht van de verspreiding van de Hamster in Vlaams-Brabant. In
groentinten wordt het totaal aantal bezochte oppervlakte per km-hok weergegeven. De
gele cirkels duiden op het aantal burchten per Km-hok. De Blauwe gebieden duiden de
kernpopulaties van Bertem en deze van Hoegaarden aan.
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Figuur 5: verspreiding van de Hamster in Europa (Niethammer 1982)
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Figuur 6: vergelijking van de kilometerhokken met burchtwaarnemingen tussen 1970 en
1993 (a) met die waarin gedurende 1,2,3 of 4 jaren achtereen burchten zijn
waargenomen tussen 1994 en 1997 (b) (van Apeldoorn & Nieuwenhuizen, 1998).

94

Soortbeschermingsplan

Hamster

Figuur 7: Verspreiding van de Hamster in Frankrijk in 1972 (links) en in 1997 (rechts)
(Wencel 1999)
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Figuur 8: Weergave van de Hindernissen voor migratie van de Hamster in Bertem

Figuur 9: Weergave van de Hindernissen voor migratie van de Hamster in Hoegaarden
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Figuur 10: Weergave van de Hindernissen voor migratie van de Hamster in Limburg.

Figuur 11: In Vlaanderen vinden we enkel hamsterburchten (zwarte stippen) in de
leemstreek
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Figuur 12: Potentieel geschikte gebieden voor de Hamster (voorlopige versie, Thierry
Onckelincx)

Figuur 13: Historische verspreiding van de hamster in Vlaanderen (Libois & Rosoux,
1982)
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Figuur 14: Overzichtskaart met de verbindingsgebieden (rood omlijnd) die afgebakend
werden in Vlaanderen

Figuur 15: Overzichtskaart met de verbindingsgebieden (rood omlijnd) die afgebakend
werden in Vlaams-Brabant
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Figuur 16: Overzichtskaart met de verbindingsgebieden (rood omlijnd) die afgebakend
werden in Limburg

Figuur 17: Overzichtskaart met de verbindingsgebieden (rood omlijnd) die afgebakend
werden thv de kernpopulatie van Bertem-Leefdaal.
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Figuur 18: Overzichtskaart met de verbindingsgebieden (rood omlijnd) die afgebakend
werden thv de kernpopulatie van Hoegaarden.

Figuur 19: Overzichtskaart met de verbindingsgebieden (rood omlijnd) die afgebakend
werden in West-Limburg.
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Figuur 20: Overzichtskaart met de verbindingsgebieden (rood omlijnd) die afgebakend
werden thv de kernpopulatie van Heers.

Figuur 21: Overzichtskaart met de verbindingsgebieden (rood omlijnd) die afgebakend
werden thv de kernpopulatie van Bilzen-Riemst.
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Figuur 22: Overzichtskaart met de verbindingsgebieden (rood omlijnd) die afgebakend
werden in de Voerstreek.
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16 SAMENVATTING
PROBLEEMSTELLING
De wilde Hamster (Cricetus cricetus) is een beschermde soort (opgenomen in bijlage II
van de Conventie van Bern als streng beschermde diersoort) die in het westelijke deel
van zijn verspreidingsgebied (in Duitsland, Frankrijk, Nederland en België) zwaar
bedreigd is. Ook in Oost-Europa, waar dit knaagdier beschouwd wordt als een ‘pestsoort’
in de landbouw, is er de laatste jaren een achteruitgang in de aantallen.
Hamsterpopulaties kunnen zich het best handhaven op vruchtbare akkerbouwgronden.
Ze hebben nood aan een gediversifieerd akkergebied met voldoende voedsel (o.a.
akkeronkruiden en graangewassen) en dekking (in en buiten het veld). Hun verspreiding
is beperkt tot löss- en leemgronden met een lage grondwaterstand, die geschikt zijn
voor het graven van complexe burchten.
Verschillende juridische bepalingen beschermen de Hamster en zijn biotoop (conventie
van Bern, biodiversiteitsverdrag, habitatrichtlijn en natuurdecreet). De Hamster is
eveneens opgenomen in de rode lijst van de zoogdieren van Vlaanderen in de categorie
‘met uitsterven bedreigd’.
Beschermingsmaatregelen voor de Hamster komen hoogstwaarschijnlijk ook andere
soorten ten goede. Het wordt algemeen aangenomen dat de Hamster een goede
kwaliteitsindicator is voor het ‘rijke’ akkerlandschap, waar hij, door zijn hoge
aaibaarheid, ook een aantrekkelijk symbool voor is.
In 1998 begon De Wielewaal met de inventarisatie van de wilde Hamster in Vlaanderen.
Na drie jaar onderzoek, i.s.m. Aminal (1998 en 2000), Likona (1999 en 2000) en Brakona
(2000), blijkt duidelijk dat de Hamster het niet goed doet in Vlaanderen en dat ze,
hoogstwaarschijnlijk, met uitsterven bedreigd is.
Op basis van de (beperkte) beschikbare wetenschappelijke kennis en in navolging van de
buurlanden werd, in opdracht van Aminal, afdeling Natuur, een soortbeschermingsplan
opgesteld.
Om de Hamster en zijn biotoop op langere termijn te vrijwaren werden verschillende
actiepunten voorgesteld m.b.t. optimalisatie van instrumenten; promotie van
natuurvriendelijke landbouw; beheer leefgebieden; inrichting van leefgebieden;
monitoring en evaluatie; ondersteunend onderzoek; informatie en sensibilisatie.
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BASISPRINCIPES van het SOORTBESCHERMINGSPLAN
’In-situ’-bescherming
In het soortbeschermingsplan pleit De Wielewaal voor een maximale ‘in-situ’bescherming van de Hamster. In-situ bescherming zorgt ervoor dat het leefgebied
wordt gevrijwaard, waardoor ook andere typische akkersoorten (fauna/flora)
ontwikkelingsmogelijkheden krijgen. Dit veronderstelt een effectieve bescherming en
ontwikkeling van de natuurwaarden van akkerlandschappen, o.a. door het bevorderen van
een “hamstervriendelijke” teeltkeuze en bedrijfsvoering, door de inrichting van
hamstergebieden, door de bescherming en ontwikkeling van de bestaande populaties, ....
Op korte termijn is het essentieel om de bestaande populaties maximaal te beschermen
en te ontwikkelen. Op lange termijn is het nodig om, vnl. m.b.v. inrichtingsinstrumenten,
leefgebieden in te richten en te vrijwaren.
Doelgroepgericht aanpak
De bescherming van de Hamster moet verder onderbouwd worden door
wetenschappelijk onderzoek en ondersteund worden door een goede communicatie en
sensibilisatie van de verschillende doelgroepen.
De uitvoering van de voorgestelde beschermingsmaatregelen veronderstelt (passieve
en/of
actieve)
medewerking
van
bepaalde
individuen
en
organisaties.
Draagvlakverbreding, samenwerking, responsabilisering en een gedegen coördinatie zijn
belangrijke pijlers van het voorgestelde project.
In functie van de bescherming van de Hamster worden volgende doelgroepen
onderscheiden:
•
•
•

algemeen publiek;
landbouwers, jagers en natuurbeschermers;
lokale besturen en instellingen.

Een aparte doelgroep is de overheid die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het
soortbeschermingsplan en de actieplannen.
Gebiedsgerichte aanpak
De acties voor de bescherming van de Hamster zijn gebiedsgericht gedifferentieerd.
Voor de Hamster worden in functie van de bescherming volgende gebieden
onderscheiden en op kaart afgebakend:
•
•
•
•

areaal: het verspreidingsgebied van de Hamster in Vlaanderen
kerngebieden: leefgebieden van de gekende populaties
uitbreidingszones: verbinding tussen en uitbreiding van de kerngebieden
inrichtingsgebieden: gebieden die potentieel geschikt zijn om ingericht te worden
als leefgebied van de soort, gebaseerd op de mogelijkheden van het ruimtelijk en
gebiedsgericht beleid.
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ACTIEPUNTEN
Actieplan Optimalisatie van instrumenten
Het is essentieel dat bestaande instrumenten worden aangepast en nieuwe worden
ontwikkeld ten einde een efficiënte bescherming van de Hamster en zijn biotoop te
realiseren.
*
*
*
*

afbakening ecologische hoofdstructuur
dwingende maatregelen van soortbescherming
aangepaste beheerssubsidies voor natuurreservaten
aangepaste beheersovereenkomsten

Actieplan ‘Promotie natuurvriendelijke landbouw’
Natuurvriendelijke landbouw kan zorgen voor een verbetering van de algemene
natuurkwaliteit van het agrarisch gebied, wat ook de Hamster ten goede komt.
Het stimuleren van natuurvriendelijke landbouwmethoden gebeurt door de promotie van
beheersovereenkomsten en van goede landbouwpraktijken.
* promotie van natuurvriendelijke landbouwmethoden

Actieplan ‘Beheer leefgebieden’
Het actieplan ‘beheer leefgebieden’ omvat alle maatregelen die primordiaal gericht zijn
op het behoud van de bestaande populatie(s). Met de actueel beschikbare instrumenten
zal dit een combinatie moeten zijn verschillende maatregelen.
* beheersovereenkomsten
* behoud en beheer van de ecologische infrastructuur (kleine landschapselementen,
bermen, randen)
* ontsnipperingsmaatregelen
* maatregelen van faunabeheer.

Actieplan ‘Inrichting leefgebieden’
De inrichting van leefgebieden voor de Hamster is, zeker op langere termijn, de beste
garantie voor zijn voortbestaan. De bestaande initiatieven voor landinrichting,
ruilverkaveling en natuurinrichting binnen het areaal van de Hamster moeten getoetst
worden op de mogelijkheden om de inrichting (en het latere beheer) in te passen in de
lange termijn beschermingstrategie voor de Hamster. Ook bij de uitbouw van
reservaten dient (meer) aandacht besteed te worden aan de Hamster.
* langetermijnplanning voor beheer van hamsterleefgebieden
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* inrichting/beheer van leefgebieden maximaal inpassen binnen de bestaande
inrichtingsinstrumenten (landinrichting, ruilverkaveling en natuurinrichting)

Actieplan ‘Monitoring en evaluatie’

Monitoring is het opvolgen van de toestand van de natuur door natuurlijke parameters
op een objectieve manier en over een langere tijdsperiode te meten. Monitoring van de
hamsterpopulaties heeft tot doel de effectiviteit van het gevoerde beleid na te gaan en,
simultaan, de toestand van het akkerland in te schatten.
* monitoring van gebieden met een actief hamsterbeheer
* evaluatie van het gevoerde beleid

Actieplan ‘Ondersteunend onderzoek’
Er is meer kennis nodig over de ecologie van de Hamster, meer bepaald in relatie tot de
karakteristieken van het leefgebied, de reactie op wijzigingen in het leefgebied
(teeltkeuze en bedrijfsvoering) en de leefbaarheid van de populatie.
*
*
*
*
*
*
*
*

onderzoek naar de spatiële ecologie van de Hamster
ontwikkeling van hamstervriendelijke teeltmethodes
onderzoek naar de genetische constitutie van de hamsterpopulatie
onderzoek naar de ‘minimum viable population’
onderzoek naar de leefbaarheid van de resterende (sub)populaties
verdere inventarisaties
optimaliseren van de inventarisatiemethodes
haalbaarheidsonderzoek herintroductie

Actieplan informatie en sensibilisatie
De doelstellingen van het communicatieplan zijn afgestemd op de verschillende
doelgroepen (het algemeen publiek; landbouwers, jagers en natuurbeschermers; lokale
besturen), en beogen een maximale betrokkenheid met de bescherming van de Hamster
en zijn biotoop in het bijzonder, en met natuurbeheer in het algemeen.
A. Informatieverstrekking
* opstellen van resultatenverslagen, jaarplanningen, rapporten en adviezen, ...
* publicatie van vulgariserende en wetenschappelijke artikels
* samenstellen van een persmap over het hamsterproject bestemd voor de lokale,
regionale en nationale pers (geschreven pers, radio en tv)
B. Sensibilisatie en educatie
* opstellen van een brochure over de Hamster en zijn biotoop
* aanmaken van educatieve materiaal: akkerkoffer, poster akkerlandschap, ...
* voordrachten, cursussen en 'hamsterwandeldagen'
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C. Dialoog en overleg
* overleg met de verschillende actoren
* hamsterwerkgroep
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