
RAPPORT Natuur.studie nummer 1 2006

Goedele Verbeylen & 
Dominique Verbelen



Endangered… en dan gered? Inventarisatie 2005 en con-
crete beschermingsmaatregelen voor de hazelmuis (Mus-
cardinus avellanarius) in Zuid-Limburg (Vlaanderen), met 
bijzondere aandacht voor de bosreservaten. 

Tekst: Goedele Verbeylen & Dominique Verbelen 

Foto’s: Dominique Verbelen, Goedele Verbeylen, Kris Jansen, Frederic Van 
Lierop, Herwig Blockx en Gert Arijs 

Dit onderzoek werd mogelijk met de financiële en logistieke ondersteuning 
van het team Bosecologie en Bosbehandeling van het Instituut voor Natuur- 
en Bosonderzoek (INBO, vroeger IBW). 

© 2006 Natuurpunt Zoogdierenwerkgroep Vlaanderen 
Coxiestraat 11, 2800 Mechelen 
info@zoogdierenwerkgroep.be

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt 
door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Zoogdierenwerk-
groep van Natuurpunt Studie vzw. 

Wijze van citeren:
Verbeylen, G. & Verbelen, D. (2006). Endangered… en dan gered? Inventari-
satie 2005 en concrete beschermingsmaatregelen voor de hazelmuis (Mus-
cardinus avellanarius) in Zuid-Limburg (Vlaanderen), met bijzondere aan-
dacht voor de bosreservaten. Rapport Natuur.studie 2006/1. Natuurpunt 
Zoogdierenwerkgroep Vlaanderen, Mechelen, België.



Inhoud
1 INLEIDING.......................................................................................................................................1

2 DOELSTELLINGEN .......................................................................................................................4

2.1 DE ACTUELE VERSPREIDING NAGAAN ........................................................................................4
2.2 GESCHIKTE HABITATPLEKKEN IN KAART BRENGEN....................................................................4
2.3 CONCRETE BEHEERVOORSTELLEN UITWERKEN..........................................................................4
2.4 OPLEIDING VAN VRIJWILLIGERS .................................................................................................4
2.5 SENSIBILISATIE ..........................................................................................................................4

3 HISTORISCHE WAARNEMINGEN.............................................................................................5

4 SELECTIE VAN DE INVENTARISATIEGEBIEDEN................................................................9

4.1 INVENTARISATIEGEBIEDEN 2005................................................................................................9
4.2 PRIORITEIT TOEKOMSTIGE INVENTARISATIEGEBIEDEN.............................................................10

5 INVENTARISATIEMETHODIEK ..............................................................................................18

5.1 HABITATPLEKKEN....................................................................................................................18
5.2 HAZELMUISSPOREN..................................................................................................................19
5.3 REGISTRATIE VAN DE GEGEVENS .............................................................................................19

6 RESULTATEN INVENTARISATIE 2005...................................................................................21

6.1 ALGEMEEN...............................................................................................................................21
6.2 DETAILS GEBIEDEN ..................................................................................................................24

6.2.1 Altembroek..........................................................................................................................25
6.2.2 Belle-Vuebos.......................................................................................................................26
6.2.3 Berm Albertkanaal..............................................................................................................29
6.2.4 Broekbos .............................................................................................................................31
6.2.5 Bundersbos .........................................................................................................................32
6.2.6 Grootbos.............................................................................................................................33
6.2.7 Harlaz-Olmenhof ................................................................................................................36
6.2.8 Hasselbos............................................................................................................................38
6.2.9 Herkenrodebos ...................................................................................................................40
6.2.10 Jongenbos ......................................................................................................................42
6.2.11 Kattenrot/Schoppemerheide...........................................................................................44
6.2.12 Kolmontbos ....................................................................................................................45
6.2.13 Konenbos .......................................................................................................................48
6.2.14 Plateau van Caestert......................................................................................................50
6.2.15 Provinciaal Domein Nieuwenhoven...............................................................................52
6.2.16 Teuvenerberg/Gulpdal/Obsinnich..................................................................................53
6.2.17 Tier de Lanaye ...............................................................................................................62
6.2.18 Veursbos/Roodbos/Vossenaerde ....................................................................................65
6.2.19 Vrouwenbos/Stroevenbos/Sint-Gillisbos........................................................................70
6.2.20 Wijerstraat .....................................................................................................................76
6.2.21 Wijngaardbossen ...........................................................................................................77

7 BEHEERMAATREGELEN ..........................................................................................................78

7.1 DUURZAAMHEIDANALYSE .......................................................................................................78
7.2 TOEKOMSTVISIE HAZELMUISMETAPOPULATIE .........................................................................79
7.3 GEDETAILLEERDE BEHEERMAATREGELEN ...............................................................................82

7.3.1 Teuvenerberg/Gulpdal/Obsinnich ......................................................................................85
7.3.2 Veursbos/Roodbos/Vossenaerde.........................................................................................93
7.3.3 Vrouwenbos/Stroevenbos/Sint-Gillisbos.............................................................................95
7.3.4 Konenbos en Broekbos .......................................................................................................98

8 BESLUIT.......................................................................................................................................100

9 DANKWOORD.............................................................................................................................101

10 LITERATUUR..............................................................................................................................103

11 BIJLAGE 1: HANDLEIDING HAZELMUISINVENTARISATIES.......................................105



Samenvatting

De hazelmuis is een soort die in Vlaanderen beschermd en vermoedelijk 
zwaar bedreigd is. Omdat haar status in Vlaanderen onvoldoende gekend 
was om de nodige beschermingsmaatregelen voor te stellen en uit te voeren, 
voert de Zoogdierenwerkgroep sinds 2003 inventarisaties uit. 

Ook in 2005 werden historische gegevens ingezameld en geverifieerd en 
werden nieuwe inventarisaties uitgevoerd door 21 vrijwilligers van de Zoog-
dierenwerkgroep, voor de bosreservaten in samenwerking met het INBO. 
De habitatkwaliteit van 25 bossen werd in kaart gebracht en de marginaal 
en optimaal geschikte habitatplekken werden uitgekamd op zoek naar ha-
zelmuisnesten en aangeknaagde hazelnoten. Dit rapport geeft per gebied 
een korte beschrijving van de vegetatie en een kaartje met de locaties van 
de geschikte habitatplekken en de gevonden hazelmuissporen. 

De gegevens wijzen erop dat het huidige verspreidingsgebied beperkt is tot 
de Voerstreek. Hier werden hazelmuissporen gevonden in vijf bossen, die 
allemaal op zijn minst gedeeltelijk aangewezen zijn als bosreservaat 
(Broekbos, Konenbos, Teuvenerberg/Gulpdal/Obsinnich, Veursbos/Rood-
bos/Vossenaerde en Vrouwenbos/Stroevenbos/Sint-Gillisbos). De hoeveel-
heid geschikt habitat was minimaal en ook het totaal aantal gevonden nes-
ten (16) was zeer laag, wat erop wijst dat er dringend beschermingsmaat-
regelen nodig zijn om de Vlaamse hazelmuispopulatie te redden. In de twee 
andere regio’s met historische waarnemingen (Hasselt en Tongeren) werden 
tot nu toe geen recente sporen van hazelmuizen meer aangetroffen. 

Op basis van de recente verspreidingsgegevens (2003-05) worden hier con-
crete beschermingsmaatregelen geadviseerd om de habitatkwaliteit en –
connectiviteit te verbeteren. Een preliminair beheerplan voor de ontwikke-
ling van een hazelmuismetapopulatie in de Voerstreek wordt voorgesteld. 

Ook in de toekomst zal de Zoogdierenwerkgroep verdergaan met de karte-
ring van het habitat en het volledige verspreidingsgebied van de hazelmuis 
in Vlaanderen, zodat het beheerplan kan bijgestuurd worden op basis van 
meer volledige gegevens. Op basis van de huidige kennis kan vanaf 2006 
meer gericht te werk gegaan worden en in Voeren reeds gestart worden 
met een beperkte monitoring. In dit rapport wordt een prioriteitenlijstje 
gegeven voor verdere inventarisaties, zodat we onze kostbare tijd in de 
toekomst zo efficiënt mogelijk kunnen besteden.  
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1 Inleiding

De Zoogdierenwerkgroep stelt zich tot doel meer te weten te komen over 
onze inheemse zoogdieren met het oog op een beter behoud en een betere 
bescherming. De vermoedelijk sterk bedreigde hazelmuis is een van onze 
prioritaire doelsoorten. Op basis van ingezamelde gegevens over versprei-
ding en ecologie raden we gerichte beschermingsmaatregelen aan en in 
overleg met terreinbeheerders ijveren we voor de uitvoering ervan. 

In 2003 ging ons hazelmuisverhaal van start met een excursie naar Teuve-
nerberg (Voeren), een van de enige locaties waarvan we sterke vermoedens 
hadden dat er nog hazelmuizen aanwezig waren. Tijdens deze excursie 
troffen we meerdere hazelmuisnesten aan en zagen we ook twee hazelmuis-
jes in levende lijve. Dit was voor ons een eerste kennismaking met de ha-
zelmuis en een eerste ervaring in de zoektocht naar sporen van deze prach-
tige zoogdiersoort. 

In 2004 voerden we in samenwerking met de Provincie Limburg en LIKONA 
een inventarisatie uit in negen bossen in Zuid-Limburg, die voor Vlaanderen 
enkel zekere aanwezigheid van hazelmuizen opleverde in Teuvenerberg. Ook 
net over de taalgrens, in Tier de Lanaye, troffen we zekere sporen van ha-
zelmuizen aan. Behalve het inventariseren op zich, zamelden we zoveel mo-
gelijk informatie in rond ecologie, inventarisatiemethodes en bescher-
mingsmaatregelen. De resultaten van dit pilootproject schreven we neer in 
een eerste hazelmuisrapport (Verbeylen 2004). 

Hier lieten we het echter niet bij. In 2005 zetten we ons tijdsintensieve 
inventarisatiewerk in Zuid-Limburg verder. Ook verdiepten we ons nog meer 
in hazelmuisecologie en -beschermingsmaatregelen. Door het bijwonen van 
het zeer interessante slaapmuizencongres in Polen (voor een verslagje, zie 
Verbeylen 2006) – waar we een voordracht gaven over de Vlaamse hazel-
muissituatie – en de boeiende contacten met de Nederlandse hazelmuison-
derzoekers leerden we veel bij. Al dit werk steunde volledig op de inzet van 
een kleine groep enthousiaste vrijwilligers, die tijd noch geld spaarden om 
actie te ondernemen ten voordele van de hazelmuis. Voor de inventarisaties 
in bosreservaten werkten we samen met het team Bosecologie en Bosbe-
handeling van het INBO. 
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Op basis van onze huidige kennis en ervaring kunnen we in dit tweede ha-
zelmuisrapport al een aantal concrete beschermingsmaatregelen aanraden. 
Deze zullen verder besproken worden met het Agentschap voor Natuur en 
Bos – Limburg (ANB, vroeger AMINAL afdeling Natuur en Bos & Groen), 
het INBO, LIKONA en privé-eigenaars, hopelijk met een snelle realisatie 
tot gevolg. 

Tegelijkertijd namen we er in 2005 nog een tweede provincie bij waarvan 
verschillende historische hazelmuiswaarnemingen bekend waren: Vlaams-
Brabant. Dat project voerden we uit in samenwerking met de Provincie 
Vlaams-Brabant, BRAKONA en de Natuurstudiegroep Dijleland. Naast de 
bossen met historische waarnemingen kamden we nog een hele reeks andere 
potentieel geschikte bossen uit, tot nu toe spijtig genoeg zonder resultaat 
(maar we geven nog niet op). Habitatdegradatie en –versnippering lijkt hier 
nefast geweest te zijn voor deze zeer kwetsbare soort. Voor de gedetail-
leerde resultaten van dit project verwijzen we naar het derde hazelmuis-
rapport (Verbelen et al. 2006). 

Ook in Zuid-West-Vlaanderen – of beter gezegd het aangrenzende Waalse 
gedeelte – maakten we beperkte vorderingen. We legden contacten met lo-
kale vrijwilligers uit Ploegsteert die tot voor een aantal jaren heel regelma-
tig hazelmuizen aantroffen tijdens nestkastcontroles in het Bois de la Hut-
te. Dit bos bevindt zich op een boogscheut van de meer bekende Kemmel-
berg (156 m.) in de West-Vlaamse Heuvelstreek, van waar tot nu toe echter 
geen historische waarnemingen van hazelmuizen bekend zijn. Ook gingen en-
kele mensen van de Zuid-West-Vlaamse Zoogdierenwerkgroep eens rond-
neuzen in de omgeving, waar ze nog geschikt hazelmuisbiotoop aantroffen. 
Een meer intensieve zoektocht naar hazelmuissporen staat op ons te-doen-
lijstje voor 2006. 

Een ander monnikenwerk waar we in 2005 grote vorderingen mee gemaakt 
hebben, is het verifiëren van de ons bekende historische hazelmuiswaarne-
mingen. Er werd contact gezocht met de mensen die de waarnemingen ge-
daan hebben en er werden van elke waarneming zoveel mogelijk details in-
gezameld voor opname in de Zoogdierendatabank. Zo konden we een aantal 
waarnemingen uitsluiten als zeker niet van hazelmuis, maar verkregen we 
ook nog een aantal extra waarnemingen die tot nu toe niet bekend waren. 
Op basis hiervan kunnen we in de toekomst gerichter gaan zoeken naar mo-
gelijke resterende populaties. 
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Hoe groter onze kennis van en ervaring met hazelmuizen echter wordt, hoe 
meer het ons duidelijk wordt dat er nog veel is dat we niet weten. Hoe ver-
houdt het aantal gevonden nesten zich tot het aantal aanwezige hazelmui-
zen? Zitten hazelmuizen tijdens de herfst enkel in de bosranden, of missen 
we een deel van de populatie door enkel hier te zoeken? Is een bepaald 
nestje werkelijk van hazelmuis, of werd het gebouwd door een andere dier-
soort (muis, vogel, …) en gekraakt door een hazelmuis, of andersom? Zijn de 
gevonden hazelmuisnootjes zeker van hazelmuis, of zijn er nog andere 
zoogdiersoorten die heel vergelijkbare knaagsporen maken (bv. eikelmuis)? 
Gebeurt voortplanting in Vlaanderen enkel in de herfst of zijn er twee 
voortplantingsperiodes? Hoe groot is het voortplantingssucces? Zijn de 
resterende populaties leefbaar op korte termijn, of anders gezegd: zijn be-
perkte beschermingsmaatregelen in eerste instantie voldoende of moeten 
er zeer dringend uitgebreide maatregelen genomen worden? Enzovoort… 
Het merendeel van deze vragen kan enkel beantwoord worden via basiseco-
logisch onderzoek (vangst-merk-hervangst, telemetrie, observaties, …), iets 
wat binnen de overheid dringend moet worden overwogen, wil men deze ha-
bitatrichtlijnsoort redden. 

De Zoogdierenwerkgroep zet ondertussen haar inventarisatiewerk verder. 
Op basis van wat we nu weten, kunnen we vanaf 2006 meer gericht te werk 
gaan en in Voeren reeds starten met een beperkte monitoring. Tot nu toe 
gebeurde de selectie van de inventarisatiegebieden niet steeds volgens vas-
te regels. We onderzochten ook gebieden die volgens plaatselijke mensen 
potentieel geschikt waren voor hazelmuis, maar waar geen historische 
waarnemingen van bekend waren, ook niet vanuit de nabije omgeving. In dit 
rapport geven we een prioriteitenlijstje voor verdere inventarisaties, zodat 
we onze kostbare tijd in de toekomst zo efficiënt mogelijk kunnen beste-
den.

In hoofdstuk 2 worden de doelstellingen van het onderhavige onderzoek 
beschreven. Hoofdstuk 3 geeft een opsomming van de ons tot nu toe be-
kende historische hazelmuiswaarnemingen. In hoofdstuk 4 behandelen we 
de keuze van de inventarisatiegebieden en in hoofdstuk 5 geven we de re-
sultaten van de hazelmuisinventarisaties uitgevoerd in 2005. Een laatste 
zeer belangrijk onderdeel, hoofdstuk 6, bespreekt de beheermaatregelen 
die prioritair moeten genomen worden om de Vlaamse hazelmuispopulatie te 
redden.
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2 Doelstellingen

2.1 De actuele verspreiding nagaan 

We zetten de zoektocht naar hazelmuissporen verder in zoveel mogelijk 
bosgebieden, om binnen enkele jaren een goed beeld te hebben van het hui-
dige verspreidingsgebied. 

2.2 Geschikte habitatplekken in kaart brengen 

Tijdens de zoektocht naar hazelmuissporen geven we een eerste aanzet tot 
het in kaart brengen van de geschikte habitatplekken. Bij volgende inventa-
risaties zullen deze kaarten verder verfijnd worden, op basis van onze toe-
nemende ervaring en inzicht in welke habitatplekken we als geschikt mogen 
inkleuren.

2.3 Concrete beheervoorstellen uitwerken 

Voor de locaties waar hazelmuissporen aangetroffen werden, geven we een 
aantal suggesties voor de verdere optimale ontwikkeling van de habitatplek, 
op basis waarvan de terreinbeheerders de nodige beheermaatregelen kun-
nen treffen in functie van de bescherming van de hazelmuis. 

2.4 Opleiding van vrijwilligers 

Omdat de inventarisaties tot nu toe grotendeels gebeurden door mensen 
die niet in de provincie Limburg wonen (wat niet efficiënt is door verlies van 
tijd en geld bij verre verplaatsingen), proberen we er meer plaatselijke 
vrijwilligers bij te betrekken en op te leiden. 

2.5 Sensibilisatie

Via informatieverstrekking en overleg proberen we overheden en privé-
eigenaars aan te zetten tot het uitvoeren van beheermaatregelen. 
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3 Historische waarnemingen 

Om gerichter te kunnen zoeken naar mogelijke resterende hazelmuispopula-
ties, is het belangrijk dat we beschikken over correcte en gedetailleerde 
waarnemingen uit het verleden. Daarom werden zoveel mogelijk van de his-
torische waarnemingen uit de Zoogdierendatabank geverifieerd door con-
tact te zoeken met de oorspronkelijke waarnemer. De waarnemingen kregen 
een betrouwbaarheidsklasse toegewezen (betrouwbaar, waarschijnlijk, mo-
gelijk, twijfelachtig, fout). Door contacten met allerlei mensen en uitpluizen 
van literatuur verkregen we nog een aantal extra hazelmuiswaarnemingen. 
Van elke waarneming werden zoveel mogelijk details ingezameld en inge-
voerd in de Zoogdierendatabank. De locaties van de waarnemingen werden 
zo nauwkeurig mogelijk als puntlocaties ingevoerd op een gis-kaart, gekop-
peld aan de Zoogdierendatabank. 

Tabel 1 en kaart 1 geven een overzicht van de hazelmuiswaarnemingen die 
weerhouden werden in de Zoogdierendatabank. 

Dode hazelmuis (Herwig Blockx, 1992, Veursbos). 
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Zowel van Neerkanne (Muizenberg) als van Tier de Lanaye (Chemin des 
Grottes) zaten er historische waarnemingen in de Zoogdierendatabank. Na 
verificatie bleken deze echter te steunen op vondsten van nestjes die vol-
ledig waren opgebouwd uit bosrankpluis. Dergelijke nestjes werden vroeger 
aan hazelmuis toegeschreven, maar we hebben nu sterke vermoedens dat ze 
van bosmuis of rosse woelmuis zijn. 
In Tier de Lanaye werden nadien (2004) wel echte hazelmuisnestjes en 
aangeknaagde hazelnoten gevonden, dus hier zijn/waren wel degelijk hazel-
muizen aanwezig. 
In Neerkanne (berm Albertkanaal) werden nadien (2004) enkel twee moge-
lijke hazelmuisnestjes gevonden. Hier ontbreken tot nu toe zekere waarne-
mingen.

De hazelmuiswaarnemingen in de Pierpontstraat in Herk-de-Stad (tot onge-
veer 1990) bleken uiteindelijk waarnemingen van eikelmuis te zijn. Dit kwa-
men we pas te weten begin 2006, nadat het naburige Harlaz-Olmenhof 
reeds geïnventariseerd werd op de aanwezigheid van hazelmuizen. Hadden 
we dit op voorhand geweten, dan was het Harlaz-Olmenhof geen prioritair 
inventarisatiegebied geweest en hadden we onze tijd beter kunnen beste-
den. Dit toont het belang aan van het nagaan van de juistheid van de histo-
rische waarnemingen… 
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Tabel 1. Overzicht van de historische hazelmuiswaarnemingen (voor meer details, zie de Zoogdierendatabank). De locaties 
zijn weergegeven op kaart 1. 
nr. gebied gemeente periode type waarneming referentie 
1 Teuvenerberg/Gulpdal/Obsinnich Voeren 2003-04 nesten 

zichtwaarnemingen
hazelnoten

Zoogdierenwerkgroep 

2 Sinnich (zolder kasteel) Voeren 1973 braakbal kerkuil Van Winckel 1973 
3 voor 1971  van Laar 1971 
4

Veursbos Voeren 
1992 doodvondst pers. med. Herwig Blockx 

5 Vrouwenbos Voeren 1995 hazelnoten Bonne 1995 
6 Altembroek Voeren midden jaren ’90 zichtwaarneming pers. med. Norbert Huys 
7 Tier de Lanaye Lanaye 2004 nesten 

hazelnoten
Zoogdierenwerkgroep 

8 Berm Albertkanaal Riemst 2004 2 mogelijke nesten Zoogdierenwerkgroep 
9 Herkenrodebos Hasselt 1972-90 nesten 

zichtwaarnemingen
Evers 1972 
Lefevre 1991 
pers. med. Alex Lefevre 
pers. med. Rik Jacobs 

10 Holrakkerbos Hasselt 2001 nest pers. med. Alex Lefevre 
11 Bundersbos Hasselt 1985 braakbal ransuil Lefevre 1991 

pers. med. Alex Lefevre 
12 Wijerstraat Hasselt 1984-91 nesten 

zichtwaarnemingen
Lefevre 1991 
pers. med. Alex Lefevre 

13 Grootbos Tongeren 1970-76 zichtwaarnemingen pers. med. Eugène Stassen 
14 De Kevie Tongeren 2001 zichtwaarneming pers. med. Roger Nijssen 
15 Lauw (kerk) Tongeren 1998 braakbal kerkuil Zoogdierenwerkgroep
16 Bois des Houillères Warsage voor 1971  van Laar 1971 
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Kaart 1. Locaties van de historische hazelmuiswaarnemingen uit de Zoogdierendatabank. 
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4 Selectie van de inventarisatiegebieden 

4.1 Inventarisatiegebieden 2005 

De selectie van de inventarisatiegebieden gebeurde in 2005 op basis van 
een aantal criteria: 

- aanwezigheid van historische waarnemingen (nagaan of er nog restpo-
pulaties voorkomen), 

- nabijheid van bossen met recente waarnemingen (Teuvenerbos), 
- potentieel geschikte bossen volgens een ruwe habitatanalyse op basis 

van bosoppervlakte en bosleeftijd (Verbeylen 2004) en op aanraden 
van het team Bosecologie en Bosbehandeling van het INBO (zie hier-
onder voor een situering van de geïnventariseerde bosreservaten). 

Kaart 2 geeft de ligging van de in 2005 geïnventariseerde gebieden. 

Bosreservaten Voeren: 
Broekbos, Konenbos, Vrouwenbos, 

Veursbos/Roodbos/Vossenaerde, Teuvenerberg 
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         Bosreservaat Jongenbos          Bosreservaat Kolmontbos 

4.2 Prioriteit toekomstige inventarisatiegebieden 

De voorgaande jaren werden ook gebieden geïnventariseerd die we als min-
der prioritair beschouwen dan andere, en dat willen we in de toekomst ver-
mijden om onze kostbare tijd zo zinvol mogelijk te besteden. Daarom heb-
ben we voor toekomstige inventarisaties een sleutel opgesteld (zie tabel 2) 
op basis waarvan beslist kan worden welke gebieden we prioritair zullen be-
kijken.

Dé prioritaire inventarisatiegebieden zijn natuurlijk de bossen met histori-
sche waarnemingen (bossen met enkel braakbalvondsten buiten beschouwing 
gelaten). In al deze bossen – met uitzondering van het Holrakkerbos (priori-
teit voor 2006) – werd reeds gestart met inventariseren. 
Omdat 250 m een aannemelijke dispersieafstand is voor hazelmuizen (Ver-
beylen 2004, Verheggen 1997), beschouwen we daarnaast ook alle bossen 
die maximaal 250 m verwijderd liggen van een bos met historische waarne-
mingen als prioritaire inventarisatiegebieden. Hierbij hebben we geen reke-
ning gehouden met de aanwezigheid van barrières als verharde wegen en 
kanalen, omdat deze in het verleden mogelijk niet aanwezig waren en er dus 
ook restpopulaties kunnen voorkomen aan de andere zijde van een barrière. 
In de veronderstelling dat er vroeger goede verbindingen waren tussen de 
bossen en dat dispersie over een afstand van 1.500 m mogelijk was (maxi-
male dispersieafstand uit de literatuur, zie Bright et al. 1994 en Verbeylen 
2004), loont het secundair ook de moeite om bossen te inventariseren die 
op maximaal 1.500 m liggen van een bos met historische waarnemingen. 
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Bossen verder dan 1.500 m gelegen van een bos met historische waarnemin-
gen beschouwen we als niet-prioritair. Deze bossen kunnen geïnventariseerd 
worden indien er tijd over is en het vermoeden bestaat dat er geschikt ha-
bitat aanwezig is. Indien er bij deze inventarisaties geen hazelmuissporen 
gevonden worden maar wel geschikte habitatplekken, worden deze toch ook 
in de gis-gelinkte Zoogdierendatabank opgeslagen voor eventueel later ad-
vies rond beheermaatregelen (mochten deze bossen bv. ooit verbonden kun-
nen worden met door hazelmuis bezette bossen of moest er ooit gedacht 
worden aan (her)introducties). 

Kaarten 3-6 geven de ligging van de prioritaire inventarisatiegebieden weer 
(deze selectie kan nog uitbreiden indien ‘nieuwe’ historische waarnemingen 
aan het licht komen). Hiervoor zijn we vertrokken van de bossen met histo-
rische waarnemingen (inclusief de bossen waarvan we in 2005 de eerste 
waarnemingen hebben, zie verder in dit rapport) uit de Vlaamse Boskarte-
ring (Anonymus 2001). Deze kaart werd verder vervolledigd met de ons be-
kende historische waarnemingen uit de Waalse (Tier de Lanaye, Bois des 
Houillères, zie tabel 1) en Nederlandse grensgebieden (Groote 
Bos/Roebelsbos, Onderste/Bovenste Bos, Savelbos en het verlengde van 
Altembroek, zie Verheggen 2003 en kaart 7). Hiervoor hebben we een aan-
tal relevante bossen uit deze grensgebieden gedigitaliseerd, omdat we en-
kel beschikken over de Vlaamse Boskartering. 

Voor de braakbalgegevens hebben we een straal van 5 km getrokken rond 
de vindplaats, als ruwe indicatie van het jachtgebied van de kerk- of ransuil. 
Wat we echter niet weten, is of het om braakballen gaat die geproduceerd 
werden door een gesettelde uil, al dan niet tijdens het broedseizoen, of 
door een trekkend dier dat pas gearriveerd is, wat een invloed zal hebben 
op de afstand die de uil kan hebben afgelegd om zijn prooi te bemachtigen. 
Omdat we dus niet weten waar de in braakballen aangetroffen hazelmuizen 
juist vandaan komen, is het inventariseren van bossen met en in de omgeving 
van braakbalvondsten minder prioritair. Daarbij komt nog dat de braakbal-
waarnemingen van het Bundersbos en het kasteel van Sinnich op minder dan 
5 km van een bos met historische waarnemingen vallen, waardoor de kans 
groot is dat de hazelmuizen hier vandaan komen. Enkel de braakbalwaarne-
ming van de kerk van Lauw ligt iets verder – op een 6-tal km – van de 
dichtstbijzijnde historische waarneming in De Kevie, maar dit is ook nog 
niet extreem ver voor een kerkuil. 
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Wijerstraat

Koebos/Arboretum Bokrijk

Vogelzangbos

Herkenrodebos

Harlaz-Olmenhof

Bundersbos

Jongenbos

Belle-Vuebos Hasselbos

Wijngaardbossen

De Kevie Tier de Lanaye

Altembroek

Kattenrot/Schoppemerheide

Vrouwenbos/Stroevenbos/Sint-Gillisbos

Veursbos/Rootbos/Vossenaarde

Broekbos

Kolmontbos

Provinciaal Domein Nieuwenhoven Grootbos

Berm Albertkanaal

Plateau van Caestert

Mielenbos/Mierhoopbos

Konenbos

Teuvenerberg/Gulpdal/Obsinnich

Kaart 2. Ligging van de gebieden geïnventariseerd in 2005. 
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Tabel 2. Prioritaire gebieden voor hazelmuisinventarisaties na 2005 (historische waarnemingen = alle waarnemingen t.e.m. 2005).
 eerste jaar volgende jaren reeds geïnventariseerd jaar 

hazelmuissporen jaarlijks monitoren Teuvenerberg 
Tier de Lanaye (Wallonië)3

Veursbos/Roodbos/Vossenaerde 
Vrouwenbos/Stroevenbos/Sint-Gillisbos 
Broekbos, Konenbos 

2003- 
2004- 
2005- 
2005- 
2005- 

habitatkwaliteit checken en indien (poten-
tieel) geschikt: randvegetaties uitkammen 
op zoek naar hazelmuisnesten en door 
hazelmuizen aangeknaagde hazelnoten1

geen hazelmuissporen nog 4 jaar zoeken naar sporen om ‘ze-
ker’ te zijn dat er geen hazelmuizen 
meer zitten, en dan niet meer inventa-
riseren (tenzij wel sporen gevonden: 
vanaf dan jaarlijks monitoren)2

De Kevie 
Herkenrodebos 
Altembroek
Wijerstraat

2004-08 
2004-08 
2005-09 
2005-09 

- historische waarnemingen 
(hoogste prioriteit) 

habitatkwaliteit checken en indien niet 
(potentieel) geschikt: niet inventariseren 

  Grootbos 2005 

hazelmuissporen jaarlijks monitoren   habitatkwaliteit checken en indien (poten-
tieel) geschikt: randvegetaties uitkammen 
op zoek naar hazelmuisnesten en door 
hazelmuizen aangeknaagde hazelnoten1

geen hazelmuissporen niet meer inventariseren2 Plateau van Caestert 
Bundersbos4

2004-05 
2005-06 

- geen historische waarnemingen 
- gelegen op maximaal 250 m van 
een bos met historische waarne-
mingen 

habitatkwaliteit checken en indien niet 
(potentieel) geschikt: niet inventariseren 

    

hazelmuissporen jaarlijks monitoren Berm Albertkanaal5 2004-? habitatkwaliteit checken en indien (poten-
tieel) geschikt: randvegetaties uitkammen 
op zoek naar hazelmuisnesten en door 
hazelmuizen aangeknaagde hazelnoten1

geen hazelmuissporen niet meer inventariseren2   
- geen historische waarnemingen 
- gelegen op maximaal 1.500 m 
van een bos met historische 
waarnemingen 

habitatkwaliteit checken en indien niet 
(potentieel) geschikt: niet inventariseren 

  Kattenrot/Schoppemerheide6 2005 

hazelmuissporen jaarlijks monitoren   habitatkwaliteit checken en indien (poten-
tieel) geschikt: randvegetaties uitkammen 
op zoek naar hazelmuisnesten en door 
hazelmuizen aangeknaagde hazelnoten1

geen hazelmuissporen niet meer inventariseren2 Mergelgroeve Vechmaal 
Belle-Vuebos, Kolmontbos 
Hasselbos, Wijngaardbossen, Jongenbos 
Harlaz-Olmenhof 

2004 
2004-05 
2005 
2005 

- geen historische waarnemingen 
- gelegen op meer dan 1.500 m 
van een bos met historische 
waarnemingen 
- (potentieel) geschikt biotoop 
aanwezig volgens kaartanalyses 
en/of plaatselijke mensen 

habitatkwaliteit checken en indien niet 
(potentieel) geschikt: niet inventariseren 

  Nieuwenhoven 
Koebos/Arboretum Bokrijk, Vogelzangbos 
Mielenbos/Mierhoopbos 

2004-05 
2005 
2005 

- anders (laagste prioriteit) niet inventariseren     

1   indien aanwezig kunnen ook vogelnestkastjes gecontroleerd worden 
2   opnieuw inventariseren indien uitgangssituatie gewijzigd (betere verbindingen met naburig bezet bos, hogere populatiedichtheid in naburig bos, …) 
3   sporen in 2004, geen sporen in 2005: verder inventariseren t.e.m. 2009 en indien geen sporen meer gevonden worden niet meer inventariseren
4   opnieuw inventariseren in 2006 wegens beperkt in 2005 
5   mogelijke sporen in 2004, geen sporen in 2005: verder zoeken t.e.m. 2008 en dan niet meer inventariseren (tenzij wel sporen gevonden: vanaf dan jaarlijks monitoren)  
6   slechts gedeeltelijk geïnventariseerd in 2005, verder in 2006 
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#

#

Kaart 3. Prioritaire inventarisatiegebieden (groen = bos, rood = bos met historische waarneming, rood punt = braakbalwaar-
neming, groene buffer = 250 m, rode buffer = 1.500 m, blauwe buffer = 5.000 m). 
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#

Kaart 4. Deelgebied Kermt-Spalbeek uit kaart 3. 
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#

Kaart 5. Deelgebied Tongeren uit kaart 3. 
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Kaart 6. Deelgebied Voerstreek uit kaart 3. 
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5 Inventarisatiemethodiek

Bij het inventariseren werd eerst nagegaan of er optimaal of marginaal ge-
schikte habitatplekken aanwezig waren in het inventarisatiegebied. Indien 
dit het geval was, werden deze uitgekamd op zoek naar hazelmuissporen. 

5.1 Habitatplekken 

Voor de habitatplekken hebben we de classificatie gevolgd die opgesteld 
werd door onze Nederlandse collega’s (Foppen & Nieuwenhuizen 1997, zie 
ook bijlage 1). Er werd een onderscheid gemaakt tussen niet-geschikte, 
marginale en optimale randen (bosranden, randen van open plekken en bos-
paden en storm- of kapvlakten), percelen (bospercelen of storm- en kap-
vlakten) en kleine landschapselementen (hagen, houtsingels, graften, holle 
wegen, …) op basis van de structuur en de aanwezigheid van een braamstru-
weel of ander dicht vervangend bes- en vruchtendragend struweel (bosrank, 
adelaarsvaren, meidoorn, hondsroos, brem, rode kornoelje, kardinaalsmuts, 
…).

Daar dit onze eerste ervaring was met het inschatten van de geschiktheid 
van habitatplekken voor hazelmuis, gebeurde deze classificatie op een vrij 
ruwe manier. Gaandeweg kregen we meer ‘feeling’ hiermee door gebieden 
van verschillende geschiktheid te bezoeken en door een aantal maal mee op 
het terrein te gaan met de Nederlanders en te discussiëren over wat nu wel 
en niet geschikt is voor hazelmuis. Zo kon het bv. gebeuren dat plekken die 
we als optimaal ingetekend hadden na het bezoeken van enkele niet echt ge-
schikte gebieden, achteraf gezien – na ervaring met inventarisaties in écht 
geschikte gebieden – als marginaal beschouwd moesten worden. De bood-
schap is dus: zoveel mogelijk ervaring opdoen door samen op het terrein te 
gaan en elkaars inschattingen van de habitatkwaliteit te vergelijken. 

De habitatplekken werden in 2005 ruwweg ingetekend op een afgeprinte 
topografische kaart (digitale zwartwit rasterversie NGI, 1/10.000, GIS-
Vlaanderen). De hierna volgende kaarten bij de bespreking van de inventari-
satiegebieden geven dus enkel een idee van de ligging van geschikte plekken, 
waarbij oppervlakte en lengte niet als exact beschouwd mogen worden. In 
2006 willen we met afgeprinte orthofoto’s (digitale kleurenversie VLM/OC, 
1/10.000, GIS-Vlaanderen) en de daarop afgebeelde gedigitaliseerde habi-
tatplekken op het terrein gaan om onze intekening verder te verfijnen. 
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5.2 Hazelmuissporen 

Er werd een handleiding opgemaakt waarin de verschillende inventarisatie-
methodes beschreven worden (Verbeylen 2005, zie bijlage 1). De bijhoren-
de inventarisatieformulieren werden in een licht gewijzigde vorm overge-
nomen van onze Nederlandse collega’s (Verheggen 2002). In deze handlei-
ding wordt het zoeken naar aangeknaagde hazelnoten beschouwd als de 
aangewezen inventarisatiemethode voor gebieden waarvan niet geweten is 
of er hazelmuizen aanwezig zijn. Omdat er in 2005 heel weinig hazelnoten 
waren, werd in alle inventarisatiegebieden echter gezocht naar hazelnoten 
én hazelmuisnesten om de kans om iets te vinden zo groot mogelijk te ma-
ken. Bij de vondsten van hazelmuisnesten werden twijfelgevallen voorgelegd 
aan enkele kenners uit Nederland (Ruud Foppen, Ludy Verheggen en Anne-
marie van Diepenbeek), via fotomateriaal of meegenomen vervallen nestjes. 

In De Kevie werden de nestkasten en -buizen die in 2004 opgehangen wer-
den regelmatig gecontroleerd door conservator Roger Nijssen. 

5.3 Registratie van de gegevens 

De inventarisatiegegevens werden opgeslagen in de ArcView-gelinkte Ac-
cess-Zoogdierendatabank. Hierin werd een aantal extra modules uitge-
bouwd voor het invoeren van de details van de inventarisaties (datum, na-
men van de inventariseerders, afgelegd traject, …), van de hazelmuiswaar-
nemingen (gegevens die ingevuld werden op de inventarisatieformulieren, 
zie bijlage 1), van de habitatinventarisatie en van de mogelijke beheermaat-
regelen.
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Deze modules werden gekoppeld aan een aantal gis-lagen (hazelmuis.shp, 
hazelmuissporen.shp, trajecten.shp, habitatkwaliteit.shp, ligging gebie-
den.shp, maatregelen.shp). 
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6 Resultaten inventarisatie 2005 

6.1 Algemeen 

De hazelmuisinventarisaties gebeurden in 2005 volledig door vrijwilligers 
onder coördinatie van de Zoogdierenwerkgroep. Het veldwerk (inventarisa-
ties van hazelmuissporen en habitatplekken) alleen al nam een 270-tal uren 
in beslag, de verplaatsingen naar en van de inventarisatiegebieden niet mee-
gerekend.
Daar mag nog minstens een 200-tal uren bijgerekend worden voor het op-
maken van de handleiding, het aanvragen van vergunningen en toelatingen bij 
AMINAL afdeling Bos & Groen (verlaten van de paden), AMINAL afdeling 
Natuur (onderzoek naar een beschermde diersoort) en de eigenaars van de 
inventarisatiegebieden, de voorbereiding van de inventarisaties (vrijwilli-
gers zoeken, opleiden, voorzien van kaartmateriaal en handleidingen, …), de 
coördinatie van de vrijwilligers, het invoeren van de gegevens, de rapporta-
ge, … Dit coördinerende en logistieke werk gebeurde eveneens door vrijwil-
ligers (Goedele Verbeylen en Dominique Verbelen), met ook wat logistieke 
hulp van Natuurpunt Studie (Frederic Van Lierop). 
Voor de inventarisaties in bosreservaten werden onze kosten (vervoer, te-
lefoon, overnachting) vergoed door het team Bosecologie en Bosbehandeling 
(INBO). De overige kosten werden gedragen door de vrijwilligers zelf. 

Tabel 3 geeft per inventarisatiegebied een aantal details. Het aantal inven-
tariseerders per gebied was meestal beperkt tot één of enkele. Enkel op 
9/10/05 werd met een iets grotere groep gewerkt om plaatselijke mensen 
op te leiden. Deze groep werd – na een eerste kennismaking met enkele ha-
zelmuisnesten én een hazelmuisje (!) langs een paar wandelpaden – opge-
splitst in kleinere groepjes voor de verdere inventarisatie. 
Voor De Kevie worden geen details weergegeven, omdat de inventarisaties 
hier gebeurden op basis van regelmatige controles van nestkasten en -
buizen door conservator Roger Nijssen en we niet beschikken over exacte 
data en afgelegde trajecten (zie “?” in figuur 1). Bij deze controles werden 
enkel sporen van bosmuis aangetroffen. Voor dit gebied werd nog geen ha-
bitatinventarisatie uitgevoerd. Voor een aantal andere inventarisatiegebie-
den (Koebos/Arboretum Bokrijk, Mielenbos/Mierhoopbos, Vogelzangbos) 
wordt de lengte van het afgelegde traject niet gegeven omdat er geen in-
ventarisatiegegevens genoteerd werden wegens de ongeschiktheid van deze 
gebieden (ontbrekende gegevens bij “*” in figuur 1). Bij de gebiedsbespre-
kingen worden deze gebieden dan ook niet verder behandeld. 
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Tabel 3. Details per inventarisatiegebied: tijdstip van de inventarisatie, lengte van 
het afgelegde traject, aantal inventariseerders en aanwezigheid van sporen van ha-
zelmuis en andere zoogdieren. 
naam inventarisatiegebied teldatum begin einde lengte

(km)
#
pers.

hazel-
muis

andere soorten 

Altembroek 17/09/05 9:30 12:30 3,24 2  bosmuis, eekhoorn 
Belle-Vuebos 30/10/05 10:35 14:25 8,01 2  eekhoorn, egel 
Berm Albertkanaal 8/10/05 9:00 12:00 1,68 7  bosmuis, das 
Broekbos 18/09/05 11:40 14:10 1,66 1 +  
Broekbos 9/10/05 10:15 10:45 0,17 14 +  
Bundersbos 2/11/05 17:00 17:40 2,07 2   
De Kevie 2005    1  bosmuis 
Grootbos 8/10/05 13:00 16:00 4,83 5  das, eekhoorn, haas 
Harlaz-Olmenhof 18/09/05 15:30 17:00 2,37 2  eekhoorn 
Hasselbos 9/09/05 9:30 11:30 2,51 1  eekhoorn 
Herkenrodebos 29/10/05 11:10 16:00 5,78 1  eekhoorn, ree 
Jongenbos 18/09/05 10:15 14:00 6,18 2  bosmuis, eekhoorn, ree, 

vos
Kattenrot/Schoppemerheide 11/11/05 15:00 17:00 1,04 2   
Koebos/Arboretum Bokrijk 8/09/05 12:00 15:00  1   
Kolmontbos 30/10/05 15:10 17:30 3,18 2  das, eekhoorn 
Konenbos 18/09/05 14:10 16:40 2,23 1 + das 
Konenbos 9/10/05 9:30 10:00 0,58 14 +  
Konenbos 29/10/05 15:10 17:10 0,64 1 + dwergmuis 
Mielenbos/Mierhoopbos 9/09/05 14:25 16:10  1   
Plateau van Caestert 2/11/05 11:10 15:00 5,74 3  bosmuis, das, eekhoorn 
Provinciaal Domein Nieuwenhoven 29/10/05 16:35 18:00 3,75 1  ree 
Teuvenerberg/Gulpdal/Obsinnich 17/09/05 13:00 17:35 2,31 2 + das, dwergmuis 
Teuvenerberg/Gulpdal/Obsinnich 9/10/05 11:00 16:30 3,22 10 + bosmuis, das, eekhoorn, 

konijn, ree, rosse woel-
muis

Teuvenerberg/Gulpdal/Obsinnich 9/10/05 11:00 17:00 4,51 4 + dwergmuis 
Teuvenerberg/Gulpdal/Obsinnich 11/03/06 17:00 18:45 0,81 2 + bosmuis, das, eekhoorn, 

ree, rosse woelmuis, 
everzwijn

Tier de Lanaye 9/11/05 9:00 15:00 6,54 1  das, eekhoorn, konijn, 
mol

Veursbos/Roodbos/Vossenaerde 18/09/05 8:45 11:30 3,70 1  eekhoorn 
Veursbos/Roodbos/Vossenaerde 29/10/05 8:15 14:15 3,43 1 + bosmuis, dwergmuis 
Vogelzangbos 8/09/05 15:30 18:30  1   
Vrouwenbos/Stroevenbos/Sint-
Gillisbos

1/11/05 11:00 17:30 9,59 3 + bosmuis, das, eekhoorn, 
everzwijn, ree 

Vrouwenbos/Stroevenbos/Sint-
Gillisbos

9/11/05 15:15 17:25 2,07 1   

Wijerstraat 2/11/05 16:00 16:30 0,61 2  eekhoorn 
Wijngaardbossen 9/09/05 11:35 13:35 2,54 1  das, eekhoorn 

Na de inventarisaties en het invoeren van de gegevens werden nog een paar 
dagen veldwerk ingelast om een aantal onduidelijkheden en voor te stellen 
beheermaatregelen te verifiëren op kaart: 

- 5/2/06: Teuvenerberg, 
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- 26/2/06: Harlaz-Olmenhof, Berm Albertkanaal, Veurs- en Konenbos, 
- 11/3/06: Teuvenerberg en Tier de Lanaye. 

Figuur 1 geeft een beeld van het aantal inventarisatie-uren en de lengte van 
de afgelegde trajecten per vrijwilliger. Hierbij valt op dat de meeste inven-
tarisaties gebeurden door een zeer beperkt aantal vrijwilligers, die ook nog 
eens vanuit een andere provincie moesten komen om de inventarisaties uit 
te voeren. Hopelijk blijven er van de plaatselijke mensen die op 9/10/05 een 
eerste kennismaking kregen met hazelmuizen en hazelmuisinventarisaties 
enkele betrokken bij de verdere inventarisaties, zodat in de toekomst effi-
ciënter geïnventariseerd kan worden. 
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Figuur 1. Tijd door de vrijwilligers besteed aan de hazelmuisinventarisaties 
en afgelegde afstand (tussen haakjes = woonplaats, * = onvolledig, ? = niet 
gekend).
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6.2 Details gebieden 

Hieronder geven we per inventarisatiegebied aan de hand van een kaartje 
en enkele foto’s een korte beschrijving van de habitatplekken (niet-
geschikte habitatplekken worden niet weergegeven) en hazelmuissporen 
aangetroffen langs de afgelopen trajecten. Op de achtergrond van de 
kaartjes geven we de orthofoto (digitale kleurenversie VLM/OC, 1/10.000, 
GIS-Vlaanderen) of – voor Wallonië waarvan we niet over de orthofoto’s 
beschikken – de topografische kaart (digitale zwartwit rasterversie NGI, 
1/10.000, GIS-Vlaanderen). Oppervlakte en perimeter worden tussen haak-
jes gegeven naast de naam van het bos. 

Hazelmuis: sporen

zekere sporen (zichtwaarnemingen, nesten of hazelnoten)#

mogelijke sporen (nest)#

Hazelmuis: vraatsporen

hazelnoten of mirabelpitten

Trajecten

     

Habitatkwaliteit

optimaal

mengeling van optimaal, marginaal en niet-geschikt

marginaal

mengeling van marginaal en niet-geschikt

Legende
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6.2.1 Altembroek

Altembroek (23 ha, 4,67 km) bestaat hoofdzakelijk uit gemengd loofhout 
met enkele percelen lork, grove den en fijnspar. De ondergroei in het bos is 
vrij beperkt en er komen maar af en toe marginaal en optimaal geschikte 
randen voor. 
(1) Langsheen het pad langs de noordoostrand komt een optimale houtkant 

voor. Het struweel is aaneengesloten over meer dan 30 m, haalt een 
hoge bedekkinggraad en is voornamelijk opgebouwd uit bosrank en 
braam en in mindere mate brandnetel, koninginnekruid en vlier. In de 
bosrand is zeer veel hazelaar aanwezig. 

(2) Langs deze holle weg is een marginaal geschikte bosrand aanwezig. Aan 
de oostzijde van deze weg, tegen de bosrand aan, bevindt zich een 
aaneengesloten braamstruweel met een vrij hoge bedekkinggraad, over 
een lengte van ongeveer 50 m. In het aangrenzend bos staat vooral 
gewone es en in de struiklaag staan verspreid o.a. enkele hazelaars. 

 1

 2

Op locatie 1 werd een hazelmuis gezien in de tweede helft van de jaren ’90, 
mogelijk oktober 1996. Gezien de vrij recente datum van deze waarneming, 
het feit dat op deze locatie nog steeds geschikt habitat aanwezig is en re-
cente waarnemingen in naburige bossen, zullen we dit gebied – ondanks het 
uitblijven van nieuwe vondsten in 2005 – nog enkele jaren blijven inventari-
seren.
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6.2.2 Belle-Vuebos

Het Belle-Vuebos (128 ha, 12,72 km) is een mengeling van oud en recent bos. 
De boomlaag bestaat o.a. uit zomereik, esdoorn en es, meestal zeer open 
van structuur zonder goed ontwikkelde struik- en kruidlaag. De hoeveelheid 
voor hazelmuis optimale randen en percelen is zeer beperkt. Hier en daar 
komen marginale braamranden en –percelen voor, maar ze kunnen niet opti-
maal ontwikkelen om verschillende redenen.

(1) Deze braamrand wordt 
beschaduwd door de 
hazelaars aan de ande-
re zijde van het pad. 
Waar geen hazelaars 
staan, is de braamrand 
iets beter ontwikkeld 
en groeit er ook wat 
hop.

(2) Hier ontwikkelt zich een 
mooie haag van honds-
roos en braam met hier 
en daar brandnetel. 
Door het pad ligt deze 
haag echter geïsoleerd 
van de bosrand. 

(3) Deze bosrand bevat kleine plekken met bosrank, braam, hazelaar en 
sleedoorn en zou geschikt kunnen worden bij verdere ontwikkeling, we-
ze het niet dat deze ontwikkeling sterk tegengegaan wordt doordat de 
ganse rand behandeld werd met herbiciden en/of gemaaid werd. 

(4) Ook hier vinden we af en toe plekken braam en hop die potentie heb-
ben, maar ook deze rand werd behandeld met herbiciden. 
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 2

 3

 4

(5) Deze rand met braam, hondsroos en sleedoorn is enkel iets beter ont-
wikkeld op plaatsen waar hij niet beschaduwd wordt door de ernaast 
groeiende maïs. 

(6) De kapvlakte is hier begroeid met braam en wordt hier en daar be-
grensd door een goed ontwikkelde rand met braam, hazelaar, slee-
doorn en kardinaalsmuts. 

(7) Dit is een vrij interessante rand met meidoorn, kornoelje, hazelaar en 
es. Ook hier kan hij niet verder ontwikkelen doordat er maïs vlak naast 
groeit.

(8) Deze zuidwestrand is ongetwijfeld de beste rand van het ganse bos. 
Aan weerszijden van het pad en op de kapvlakte hebben de bramen 
zich goed ontwikkeld en door de gunstige expositie dragen ze veel 
vruchten. Hier staan ook andere besdragende planten, zoals sleedoorn. 
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Het Belle-Vuebos is ondanks de grote oppervlakte dus algemeen gezien 
slechts matig geschikt voor hazelmuizen, maar kan door een beter bosrand-
beheer sterk in potentie toenemen, waar ook andere soorten van zullen pro-
fiteren. Er werd geen spoor van hazelmuizen gevonden, en gezien het bos 
ver verwijderd ligt van bossen met historische hazelmuiswaarnemingen, zul-
len we het in de toekomst niet meer opnieuw inventariseren voor hazelmuis. 
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6.2.3 Berm Albertkanaal

De berm van het Albertkanaal, met een zuidwestelijke expositie, is zeer in-
teressant voor hazelmuis door de aanwezigheid van allerlei besdragende 
planten, zoals braam, bosrank, hondsroos, hazelaar en meidoorn. De boom-
laag is vrij open en 
bestaat grotendeels 
uit loofhout met hier 
en daar percelen lork. 
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Ook de randvegetatie ten noorden van de weg (Muizenberg), bestaande uit 
braam en hazelaar overgroeid met bosrank, is uitermate geschikt. 

De berm en wegrand werden grondig uitgekamd, maar naast een aantal nest-
jes van bosrankpluis – waarschijnlijk toe te schrijven aan bosmuis of rosse 
woelmuis – vonden we geen enkel spoor van hazelmuizen. De mogelijke ha-
zelmuisnestjes van 2004 konden dus niet bevestigd worden met zekere 
waarnemingen. Het beboste gedeelte is op zich te klein voor een levensvat-
bare hazelmuispopulatie, maar vormt wel een groter geheel met het Neder-
landse Cannerbos. We blijven hier verder zoeken, gezien de hoge geschikt-
heid van het gebied en de niet al te grote afstand tot Tier de Lanaye, waar 
in 2004 wel zekere sporen van hazelmuis gevonden werden. 
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6.2.4 Broekbos

Van het Broekbos (36 ha, 4,56 km) werd het westelijke gedeelte, hoofdza-
kelijk populier, (nog) niet geïnventariseerd. Het geïnventariseerde gedeelte 
(bosreservaat) bestaat vooral uit gemengd loofbos met beuk, zomereik, ha-
zelaar en wat haagbeuk en berk. In de kruidlaag komt een matig geschikt 
struweel van adelaarsvaren voor. Verder naar het noordoosten domineert es 
en is in de bosrand geen geschikt hazelmuisstruweel meer aanwezig. 
(1) In deze zuidoostrand, grenzend aan een laagstamboomgaard, begint 

een fraaie holle weg. Langsheen de boomgaard is het talud in hoofd-
zaak begroeid met hazelaar, plaatselijk doorslingerd met bosrank. De 
randen zijn afgezoomd met een niet al te dichte, lage braamvegetatie 
met vrij veel brandnetel. Ter hoogte van het bos wordt de rand meer 
open van structuur en bepaalt meidoorn het aspect. In dit matig ge-
schikt struweel vonden we een hazelmuisnestje. In het aangrenzend 
bos (net achter een plek met lage braambegroeiing) en in de houtkant 
langs de boomgaard vonden we door hazelmuis aangeknaagde nootjes. 

(2) Deze 200 m lange gevarieerde houtkant is opgebouwd uit meidoorn, 
Spaanse aak, hazelaar, esdoorn, Gelderse roos en vlier. Op een drietal 
plaatsen zit bosrank in deze houtkant verweven en op een enkele 
plaats staat een korte strook dicht braamstruweel. 

#

#

#
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In dit bos, waar dus nog hazelmuizen voorkomen, zal een monitoring opge-
start worden. 
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6.2.5 Bundersbos

Het Bundersbos (21 ha, 2,05 km) 
bestaat grotendeels uit zomereik, 
naast kleinere percelen met 
gemengd loofhout, populier, lork, 
Corsicaanse den en fijnspar. De 
ondergroei is zeer beperkt, behalve 
een aantal plekken met veel 
rododendron. Enkel in het zuidelijk 
gedeelte komen marginaal geschikte 
bosranden voor met braam, 
hazelaar en klimop. Ook zijn de 
zuidelijke percelen begroeid met 
goed ontwikkelde braamstruwelen 
en adelaarsvaren, maar zal de 
vruchtzetting hier benadeeld 
worden door het dichte bladerdak 
van de boomlaag. 

Het bos werd enkel zeer snel doorlopen voor de habitatinventarisatie, maar 
er werd nog geen grondige inventarisatie van hazelmuissporen uitgevoerd. 
Het bos is vrij klein, geïsoleerd en heeft geen enkele optimale rand, maar 
gezien de braakbalvondst in dit bos en de historische waarnemingen in het 
bosje aan de overzijde van de weg (Wijerstraat), blijven we hier nog verder 
zoeken de komende jaren. 
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6.2.6 Grootbos

Het Grootbos (26 ha, 4,09 km) bestaat deels uit gemengd loofbos en deels 
uit populierenbos, met doorgaans een zeer beperkte tot geen ondergroei. 
Op veel plaatsen bestaat het bos uit een aanplant van es en esdoorn. Door-
dat het hakhoutbeheer werd gestaakt, zijn de stoven doorgeschoten en is 
een dicht bladerdek ontstaan, waardoor de ondergroei daar zeer beperkt is. 
Verspreid staat in de bosrand redelijk wat hazelaar en olm, maar weinig an-
dere bes- of vruchtdragende struiken. Algemeen is het aanwezige braam-
struweel veel te laag, niet breed genoeg of niet dicht genoeg. 
De toegangsdreef is een po-
pulierendreef met een vrij 
open ondergroei, nl. een 
spontane opslag van es en 
esdoorn met weinig Gelderse 
roos en zomereik in hak-
houtbeheer en een mooie 
mix van hazelaar, meidoorn, 
sleedoorn, rode kornoelje, 
Spaanse aak en kardinaals-
muts. Er groeien echter 
geen slingerplanten en nau-
welijks braam. Op het ogenblik dat het bos aan de linkerkant begint, wordt 
de ondergroei dichter: hier staat in de kruidlaag veel brandnetel. 
(1) In deze rand staat vrij veel braam, die zich ook in het perceel onder 

vrij jonge zomereik en zoete kers doorzet maar laag blijft en slechts 
een geringe bedekking haalt. Hier staan weinig andere vruchtdragende 
struiken.

(2) De graft en bosrand, die ongeveer 6 m van de wijngaard liggen, be-
staan o.a. uit es, olm, esdoorn, hazelaar en haagbeuk. Hier en daar 

groeit wat bosrank en 
hop en de bodem is 
bedekt met klimop. 
Langs deze rand werden 
in de jaren ’70-’76 ha-
zelmuizen waargenomen. 
In vergelijking met toen 
is deze bosrand nu 6 m 
teruggedrongen (pers. 
med. Eugène Stassen). 
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(3) Hier staat iets meer 
braam maar ook dit 
struweel is vrij laag en 
open. In de rand staat 
wel vlier, sleedoorn, 
hazelaar, rode kornoel-
je, kardinaalsmuts, olm, 
meidoorn, witte abeel 
en doorgeschoten es. 
Veel bomen zijn be-
groeid met klimop. Mo-
gelijk is het kanon-
schieten ter bescherming van de wijngaard toch ook een knelpunt we-
gens enorm continu lawaai net in de bosrand. 

(4) Langsheen deze rand staat wel wat braam, met in de bosrand vrij veel 
meidoorn onder zoete kers. Ook hier blijft de braam veel te laag en is 
nauwelijks ander besdragend struweel aanwezig. Slechts op enkele 
plaatsen is de braam vermengd met hop, maar nergens is een mantel- 
of zoomvegetatie aanwezig. Hier staan ook lindes in de rand en het 
aangrenzend bos lijkt veel te jong (vooral ingeplant met zoete kers). 
Het gebruik van herbiciden op de grens van de akker en het bos is een 
knelpunt.

(5) In deze rand – die de beste is van 
gans het bos – staat meidoorn, 
vlier, Gelderse roos en vrij veel 
hazelaar. Het braamstruweel, in 
hazelaar en es, is hier iets hoger (> 
2 m) maar zeer beperkt in breedte 
(1,5 m). De hazelaars zijn ook 
doorgroeid met hop. 

(6) Middenin het bos komt nog een braamstruweel voor, dat echter vrij 
laag en open is en dus slechts marginaal geschikt. 
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Het Grootbos lijkt niet meer geschikt voor hazelmuis en zal in de toekomst 
dan ook niet opnieuw geïnventariseerd worden. Wel zal er blijvend aandacht 
besteed worden aan het vinden van mogelijke hazelmuissporen bij toekom-
stige inventarisaties van andere soorten(groepen). 
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6.2.7 Harlaz-Olmenhof

Het Harlaz-Olmenhof (10 ha, 2,51 km) bestaat hoofdzakelijk uit gemengd 
loofhout met hier en daar 
allerlei soorten naaldbomen. 
Het is een parkgebiedje met 
over het algemeen vrij weinig 
ondergroei. Enkel in het 
noordelijk gedeelte waar het 
bladerdak meer open is, ko-
men hier en daar optimale 
braamstruwelen voor, vooral 
langs het wandelpad. 
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Dit bosje werd onderzocht omdat er historische hazelmuiswaarnemingen 
van bekend waren, wat aannemelijk leek gezien de niet al te grote afstand 
tot andere bossen met historische waarnemingen in Spalbeek en Kermt. Na 
de inventarisaties kwamen we echter te weten dat het om waarnemingen 
van eikelmuis ging, waardoor we dit zeer kleine en niet echt geschikte ge-
biedje niet opnieuw zullen inventariseren in de toekomst. 



38

6.2.8 Hasselbos

Het Hasselbos (17 ha, 2,34 km) is grotendeels biologisch zeer waardevol ei-
ken-haagbeukenbos. De struiklaag wordt in hoge mate gedomineerd door 
hakhout van hazelaar. Verspreid staat weinig lijsterbes, meidoorn, aalbes en 
zwarte bes. Plaatselijk komen enkele braamstruwelen voor die echter veel 
te laag, te klein en te open zijn om als marginaal geschikte habitatplekken 
te kunnen worden weerhouden. Als overstaanders bepalen vooral populier, 
zomereik en es het aspect. De overgang naar de omgevende akkers en wei-
landen verloopt doorgaans zeer scherp en de afwezigheid van dichte stru-
welen of goed ontwikkelde mantel- en zoomvegetaties maakt dit bos waar-
schijnlijk slechts marginaal tot ongeschikt voor hazelmuis. 

(1) In deze zuidwestrand heeft zich een ijle mantel van meidoorn, vlier, 
hazelaar, Gelderse roos en braam ontwikkeld. Het braamstruweel is er 
sporadisch vrij dicht en hoog (ca. 1,5 m), maar voldoet nergens aan de 
criteria om als optimaal habitat te kunnen worden gekarteerd. Kam-
perfoelie en hop slingeren op een aantal plaatsen doorheen deze bos-
rand. De kruidlaag wordt gedomineerd door enkele zeer dichte maar 
monotone brandnetelhaarden. 

(2) Enkel aan de oostzijde van het bos, langsheen een holle weg, komen op-
timaal geschikte plekken voor. Het talud is er begroeid met een dichte 
(> 2 m), hoge (> 2 m) en lange (> 150 m) aaneengesloten en ondoordring-
bare braamvegetatie. 
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Het Hasselbos is dus slechts matig geschikt voor hazelmuizen en we vonden 
dan ook geen spoor van hazelmuizen. Gezien het bos ver verwijderd ligt van 
bossen met historische hazelmuiswaarnemingen, zullen we het in de toe-
komst niet meer opnieuw inventariseren voor hazelmuis. 
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6.2.9 Herkenrodebos

Verspreid over het Herkenrodebos (34 ha, 4,58 km), dat hoofdzakelijk uit 
oud zomereikenbos bestaat, groeit hazelaar en braam in de ondergroei, die 
echter zelden ontwikkeld is tot een optimaal struweel. Hier bespreken we 
een aantal van de habitatplekken (de niet-besproken habitatplekken zijn 
braamstruweel): 
(1) Langs dit wandelpad staat hier en daar een marginale houtkant. 
(2) In het gedeeltelijk gekapte populierenperceel groeit vrij veel braam 

en ook wat brandnetel, maar nergens optimaal ontwikkeld. 

(3) Op deze plek groeit veel 
hazelaar met braam 
eronder. Dit neigt naar 
een optimaal perceel. 

(4) Naast dit redelijk goed ontwikkeld braamstruweel (waarschijnlijk te 
wijten aan het ontbreken van een gesloten boomlaag) staat zeer veel 
hazelaar.

(5) Langs de noordwest-
rand komen hier en 
daar grote plekken a-
delaarsvaren voor. Ook 
staat er vrij veel blau-
we bosbes. 
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(6) Deze mooie houtkanten bestaan hoofdzakelijk uit sleedoorn en vormen 
optimaal hazelmuishabitat. Een van de houtkanten sluit echter niet aan 
bij het bos, een sterke 
barrière voor hazelmuis. 

Een grondige zoektocht naar nesten en hazelnoten leverde ook dit jaar geen 
enkel spoor op van hazelmuis. We blijven hier toch nog enkele jaren verder 
zoeken gezien de historische hazelmuiswaarnemingen hier. Deze waarne-
mingen van hazelmuizen in vogelnestkastjes gebeurden in een perceel dat 
gekapt werd en heringeplant (pers. med. Rik Jacobs). Of het verdwijnen van 
de hazelmuizen hieraan te wijten is of aan een algemene achteruitgang van 
de habitatgeschiktheid in het ganse bos, of de combinatie van beide, zullen 
we nooit weten. 
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6.2.10 Jongenbos

Het Jongenbos (103 ha, 9,07 km) bestaat grotendeels uit mooi ontwikkeld 
eikenbos, met enkele percelen gemengd loofbos, populier en grove den. Het 
is bijna volledig bosreservaat. De ondergroei is vrij beperkt. Slechts hier 
en daar komen marginaal ontwikkelde braamranden en –plekken voor. Wel 
staat er zeer veel hazelaar 
in de struiklaag. 

(1) Hier vinden we de enige 
optimaal ontwikkelde 
braamrand.
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(2) Deze haag is mooi ont-
wikkeld, met o.a. braam 
en sleedoorn, maar ze 
is vrij laag en kan niet 
echt als optimaal be-
schouwd worden. 

Het Jongenbos is ondanks de grote oppervlakte dus algemeen gezien niet 
echt geschikt voor hazelmuizen, maar kan door een beter bosrandbeheer 
sterk in potentie toenemen, waar ook andere soorten van zullen profiteren. 
We vonden geen spoor van hazelmuizen, en gezien het bos ver verwijderd 
ligt van bossen met historische hazelmuiswaarnemingen, zullen we het in de 
toekomst niet meer opnieuw inventariseren voor hazelmuis. 
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6.2.11 Kattenrot/Schoppemerheide

Het gebied Kattenrot/Schoppemerheide (12 ha, 2,93 km) bestaat uit een 
mengeling van percelen met eik, beuk, fijnspar, grove den, lork en gemengd 
loofbos. Het gedeelte dat geïnventariseerd werd, was niet geschikt voor 
hazelmuis. Door begrazing van het bos met galloways ontbreekt de nodige 
ondergroei. De rest van het bos zal in de toekomst nog geïnventariseerd 
worden.
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6.2.12 Kolmontbos

Het bosreservaat Kolmontbos (18 ha, 2,84 km) bestaat grotendeels uit ei-
kenbos met enkele percelen beuk en gemengd loofbos, met zeer weinig on-
dergroei. In de struiklaag groeit hier en daar hazelaar. Er komen echter wel 
enkele optimale randvegetaties voor. 

(1) De rand is hier zeer mooi ont-
wikkeld met een meidoornhaag, 
braam en hop, met erachter een 
open plek waar zich een braam-
struweel ontwikkeld heeft. 

(2) In deze marginale rand groeit braam, adelaarsvaren, hazelaar en kor-
noelje.

(3) Hier bestaat de rand-
vegetatie uit een men-
geling van marginale en 
optimale braamstruwe-
len. Deze rand is amper 
verbonden met het 
naastliggende bos, wat 
voor hazelmuizen een 
barrière betekent. 

(4) Ook deze rand van vlier, braam en brandnetel bestaat uit een menge-
ling van marginale en optimale plekken. 

(5) In deze marginale rand treffen we riet en brandnetel aan, en hier en 
daar een beetje braam, vlier, Gelderse roos en sleedoorn. 
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(6) Deze houtkant is marginaal tot optimaal ontwikkeld. 
(7) Deze jonge aanplant met Amerikaanse eik, zomereik, es, vlier en kardi-

naalsmuts is sterk overgroeid met braam en wordt afgelijnd door een 
meidoornhaag aan de noordoostzijde. Dit vormt optimaal hazelmuisha-
bitat. Spijtig genoeg werd de zuidoostrand behandeld met herbiciden. 

(8) In deze jonge aanplant met o.a. es en Spaanse aak zijn sommige delen 
sterk met braam overgroeid, terwijl andere plaatsen heel open zijn. 
Aan de zuidoostzijde, grenzend aan de hoogstamboomgaard, is er een 
sterk ontwikkelde braamrand en meidoornhaag, wat optimaal hazel-
muishabitat vormt. 

(9) Langs de rest van de hoogstamboomgaard komen af en toe marginaal 
en optimaal ontwikkelde braamstruwelen voor. 

(10) Deze meidoornhaag sluit aan op het bos, maar wordt hier en daar on-
derbroken.

(11) Langs de noordoostzijde van het bos komt bijna geen enkele geschikte 
rand voor. 



47

 1

 2

 3  4  5
 6

 7

 8 9

1011

Het Kolmontbos is vrij klein, maar bevat wel een aantal optimale habitat-
plekken voor hazelmuis. Ook hier kan het bos door een beter bosrandbe-
heer sterk in potentie toenemen, waar ook andere soorten van zullen profi-
teren. We vonden geen spoor van hazelmuizen, en gezien het bos ver ver-
wijderd ligt van bossen met historische hazelmuiswaarnemingen, zullen we 
het in de toekomst niet meer opnieuw inventariseren voor hazelmuis. 
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6.2.13 Konenbos

Het bosreservaat Konenbos (10 ha, 2,44 km) zelf lijkt slechts matig ge-
schikt voor hazelmuis. Slechts op een aantal plaatsen is de mantel- en 
zoomvegetatie goed ontwikkeld, dichte braamstruwelen zijn nauwelijks aan-
wezig en ook bosrank, kamperfoelie, sleedoorn, hondsroos, meidoorn, kardi-
naalsmuts of andere voedselplanten zijn in het bos maar in geringe mate 
voorhanden. Verspreid in de struiklaag komt veel hazelaar voor, naast o.a. 
hulst, robinia en Amerikaanse vogelkers. Esdoorn, zomereik en berk zorgen 
voor een geringe kroonsluiting en plaatselijk komen enkele percelen lork 
voor.
(1) Langs de weg bevindt zich een vrij lange, gevarieerde houtkant met 

o.a. meidoorn, hondsroos en esdoorn. Op een aantal plaatsen staat 
hierin een dicht, hoog (> 3 m) en vrij diep (ca. 2 m) struweel van bos-
rank, optimaal geschikt voor hazelmuis.  

(2) Aan de zuidwestkant 
van het Konenbos ligt 
een afhellend weiland 
dat door twee zeer 
interessante houtkan-
ten is afgezoomd. 
Vooral de onderste 
houtkant, tegen het 
wandelpad aan, is op-
timaal voor hazelmuis: 
over een afstand van 
ongeveer 200 m komt 
een dicht, aaneengesloten, gemengd struweel voor met o.a. hazelaar, 
Spaanse aak, sleedoorn, vlier, meidoorn, hondsroos, bosrank en braam. 
Het braamstruweel is plaatselijk meer dan 1 m hoog en 2 m diep. 

Hier vonden we drie hazel-
muisnestjes, waarvan de twee 
(op verschillende tijdstippen 
maar in dezelfde struik ge-
vonden) bewoonde nestjes 
vermoedelijk van hetzelfde 
dier waren. 
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(3) Deze lange houtkant tussen het Konenbos en het Veursbos is zeer 
mooi, dicht en gevarieerd, maar spijtig genoeg op meerdere plaatsen 
onderbroken.

In dit bos, waar dus nog hazelmuizen voorkomen, zal een monitoring opge-
start worden. 
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6.2.14 Plateau van Caestert

Het Vlaamse gedeelte van het 
Plateau van Caestert is een 
20-tal ha groot en bestaat 
uit loofbos met zeer weinig 
ondergroei.

Er bevinden zich hier meerdere zeer geschikte houtkanten en bosranden, 
bestaande uit een mengeling van o.a. meidoorn, bosrank, braam, hazelaar, 
kardinaalsmuts, hondsroos, brandnetel en/of sleedoorn. 
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We vonden hier een 10-tal nestjes van bosrankpluis – waarschijnlijk toe te 
schrijven aan bosmuis of rosse woelmuis –, maar geen spoor van hazelmui-
zen. Het ligt niet ver van Tier de Lanaye, waar historische hazelmuiswaar-
nemingen zijn, maar is hiervan geïsoleerd door het Albertkanaal. Het loont 
de moeite om in de toekomst ook de aansluitende Waalse en Nederlandse 
bosgedeelten te inventariseren. 
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6.2.15 Provinciaal Domein Nieuwenhoven

Het Provinciaal Domein Nieuwenhoven werd gedeeltelijk doorlopen. Met on-
ze huidige kennis over ge-
schiktheid van habitatplek-
ken voor hazelmuis, kunnen 
we zeggen dat we in het 
geïnventariseerde gedeelte 
geen enkele geschikte rand 
zijn tegengekomen. Het bos 
heeft een gesloten blader-
dak en zeer weinig onder-
groei.

We vonden geen spoor van hazelmuizen, en gezien het bos ver verwijderd 
ligt van bossen met historische hazelmuiswaarnemingen, zullen we het in de 
toekomst niet meer opnieuw inventariseren voor hazelmuis. 
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6.2.16 Teuvenerberg/Gulpdal/Obsinnich

Teuvenerberg/Gulpdal/Obsinnich
vormt samen met het Waalse Bois de 
Beusdal en het Nederlandse Onderste 
en Bovenste Bos en Roebelsbos een 
groot boscomplex van 440 ha met een 
perimeter van een 40-tal km.

Het bosgedeelte ten noorden van de Gieveldweg (grotendeels bosreservaat) 
heeft vrij weinig ondergroei onder een gesloten boomlaag van o.a. zomereik, 
beuk, berk, es en haagbeuk. Er groeit hier en daar klimop en hulst. 
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(1) In deze zuidoost geëx-
poseerde bosrand aan 
de noordzijde van het 
wandelpad, een optimale 
habitatplek voor hazel-
muis, vonden we een ha-
zelmuisnestje. Dit talud 
is over een afstand van 
meer dan 50 m begroeid 
met een zeer dicht 
braamstruweel dat 
plaatselijk meer dan 2 
m hoog is. In en doorheen de bramen zit verspreid bosrank verweven 
maar ook zuivere bosrankstruwelen, Gelderse roos en gewone vlier ko-

men er voor. In het aan-
grenzend bos wordt de 
kruidlaag gedomineerd 
door een marginaal ge-
schikt varenstruweel 
(hoge bedekkinggraad, 
maar doorgaans minder 
dan 1 m hoog) en staat 
verspreid weinig haze-
laar.

(2) De zuidwestrand is vrij open (zie foto vorige pagina) met af en toe een 
plek braam of bosrank (o.a. in meidoorn of vlier) en hier en daar wat 
brandnetel. Ondanks de ongeschiktheid van deze rand vonden we op 
verschillende plaatsen door hazelmuis aangeknaagde hazelnoten onder 
de hazelaars die vrij veel voorkomen in deze rand. 

(3) Deze graften bestaan o.a. uit hazelaar en sleedoorn, met hier en daar 
wat bosrank. Waar de graft aansluit op het bos vonden we in maart 
2006 een door hazelmuis aangeknaagde hazelnoot. 

(4) Langs de zuidwestrand van dit bosje – waar we in 2003 onze eerste 
hazelmuis uit een nestje zagen kruipen – vonden we in maart 2006 drie 
door hazelmuis aangeknaagde hazelnoten. Hieruit blijkt dat inventari-
seren zo laat op het seizoen toch nog interessante gegevens kan ople-
veren (de hazelnoten waren nog in goede staat). Het bosje heeft een 
open randzone van o.a. hazelaar, meidoorn en vlier met hier en daar 
weinig braam. 
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(5) De noordoostrand is vrij open met hazelaar langs de ganse rand. Hier 
vonden we op verschillende plaatsen door hazelmuis aangeknaagde ha-
zelnoten en ook een mogelijk hazelmuisnestje. 

(6) Hier bevinden zich enkele grote plekken met adelaarsvaren. Vanaf hier 
staat er veel minder hazelaar in de rand en vonden we ook geen door 
hazelmuis aangeknaagde hazelnoten meer. Op sommige plaatsen groeit 
er vrij veel hulst. 

(7) In het gekapte deel onder de hoogspanningslijn bevindt zich een opti-
male plek met op o.a. opslag van berk, braam, hazelaar, hop en ade-
laarsvaren. 

(8) Het braamstruweel is hier vrij goed ontwikkeld. 

(9) Deze zuid-zuidoost geëxposeerde 
rand is zeer open met veel vlier en 
hier en daar hazelaar. Er is slechts 
één geschikte plek waar vlier en 
hazelaar overwoekerd worden door 
bosrank, die plaatselijk meer dan 3 
m hoog reikt. Hier vonden we een 
hazelmuisnestje. 

(10) In deze zeer gevarieerde houtkant groeit o.a. Gelderse roos, hazelaar, 
bosrank, Prunus sp., lijsterbes, es, veldesdoorn, vlier, kardinaalsmuts, 
zomereik, mirabel, sleedoorn en brandnetel. Hier vonden we twee ha-
zelmuisnestjes en vele door hazelmuis aangeknaagde hazelnoten en mi-
rabelpitten.
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Het bosreservaatgedeelte ten zuiden van de Gieveldweg wordt eveneens 
begrensd door enkele interessante randen en houtkanten. 
(11) Deze matig geschikte bosrand bevindt zich naast het wandelpad en 

bestaat vnl. uit bosrank verweven in hazelaar. Het struweel is niet 
aaneengesloten, maar er is wel over een strook van ongeveer 15 m dis-
continu een mantel aanwezig van doorgaans slechts 1 m diep en 1,5 m 
hoog.

(12) Deze steile weidegraft is zeer interessant, aangezien hij over de hele 
lengte met gemengd struweel van o.a. hondsroos, gewone vlier, braam, 
veel bosrank en gewone es is begroeid. Hij staat in verbinding met het 
bos via overhangende 
takken.
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In het naastliggende vrij open bosperceel, bestaande uit vooral es met 
eronder hazelaar en rode kornoelje, vonden we een bewoond hazel-
muisnestje in een met bosrank begroeide es. 

(13) Langs een smal bospad in het bos, ook hier gedomineerd door es, be-
vindt zich een van de meest dichte, ‘woeste’ bosrankstruwelen uit het 
ganse boscomplex. Op deze optimale habitatplek bedraagt de bedek-

king over een aanzien-
lijke oppervlakte 100 % 
en zijn de bosrankkoe-
pels tot meer dan 4 m 
hoog in de hazelaars 
verweven. Deze strook 
is ongeveer 50 m lang en 
loopt aan de westkant 
naar de bosrand toe vrij 
diep uit. Naast bosrank 
haalt braam hier even-

eens een hoge bedek-
king en komt er ook 
hondsroos en hop voor. 
Ook hier vonden we een 
hazelmuisnestje. Naar 
het zuiden toe is het 
weiland afgelijnd door 
een marginaal ontwik-
kelde randzone. 
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(14) In het ganse bos komen verspreid braamvegetaties voor, die echter 
doorgaans vrij laag (< 50 cm) blijven en eerder beperkt in oppervlakte 
(< 100 m²) zijn. Op een beperkt aantal plaatsen, waaronder deze, komt 
braam over aanzienlij-
ke, aaneengesloten op-
pervlaktes voor, maar 
toch slechts matig ge-
schikt wegens te open, 
weinig dekking biedend 
en zeer laag. Toch von-
den we hier een hazel-
muisnestje, op slechts 
30 cm hoog in de bra-
men. Tussen deze lage 
bramen staat weinig 
adelaarsvaren en in de zeer ijle struiklaag vinden we hulst, opslag van 
esdoorn en aalbes, terwijl vooral es en esdoorn voor een geringe (< 70 
%) kroonsluiting zorgen. 
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(15) Langs dit bospad heeft zich een mooie mantelvegetatie ontwikkeld met 
een zeer gevarieerde opbouw. Het voedselaanbod ligt er hoog met o.a. 
rode kornoelje, haagbeuk, bosrank, vlier, Gelderse roos, sleedoorn, 
sporkehout, kardinaalsmuts, hazelaar, weinig lage braam, meidoorn en 
hondsroos. Qua structuur is dit struweel doorgaans vrij open, al haalt 
adelaarsvaren lokaal wel een hoge bedekkinggraad.  
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Aan de noordoostkant grenst het pad aan een recente kapvlakte met 
spontane opslag van beuk, berk, populier en zeer veel es, plaatselijk 
doorslingerd met veel hop en bosrank. Door een sterke toename aan 
directe lichtinval heeft zich hier een dicht braamstruweel ontwikkeld, 
plaatselijk opklimmend tot meer dan 2 m. Ook adelaarsvaren is er do-
minant aanwezig, terwijl de meest open plekken worden ingenomen 
door brandnetel. Als overstaanders bepalen vooral es en esdoorn het 
aspect en in de struiklaag staat vlier, hazelaar, kardinaalsmuts en mei-
doorn. Ook hier vonden we weer een hazelmuisnestje. 

(16) De bosrand langs dit weiland is marginaal ontwikkeld, met braam en 
adelaarsvaren. Ten zuidoosten hiervan werd een bestand gekapt, waar-
na populier werd ingeplant. Onder deze recente aanplant heeft zich 
een hoog (> 1,5 m), dicht en aaneengesloten braamstruweel ontwikkeld. 
Naast braam staat hier ook opslag 
van gewone es, framboos, vrij veel 
meidoorn en kleine kaardenbol. In het 
aansluitende hakhoutbestand van es-
doorn, gewone es en hazelaar, met 
bosrank, braam en rode kornoelje in 

de onmiddellijke omge-
ving, vonden we nog een 
hazelmuisnestje. 
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In dit bos, waar dus nog hazelmuizen voorkomen, zal een monitoring opge-
start worden. 
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6.2.17 Tier de Lanaye

Als er één ding kan gezegd 
worden over Tier de Lanaye, 
dan is het: hazelaar, hazelaar 
en nog eens hazelaar, plaat-
selijk met zeer veel braam in 
de ondergroei en overwoe-
kerd door bosrank, maar op 
vele plaatsen met weinig tot 
geen ondergroei. 

(1) De berm aan de westkant van de weg is hier en daar marginaal ge-
schikt. De begroeiing bestaat voor 80 % uit hazelaar, op sommige 
plaatsen overwoekerd door bosrank of kamperfoelie. Op de helling aan 
de oostkant van deze weg bevindt zich een zeer groot aaneengesloten 
stuk vegetatie, bestaande uit een enorm braamstruweel, bosrank en 
kamperfoelie, begrensd door hazelaar. 

(2) Aan de oostkant van deze weg bevindt zich heel open hazelaarstruweel 
met weinig ondergroei. Aan de westkant zijn enkele interessante plek-
ken te vinden, echter te klein en te geïsoleerd om optimaal te zijn. Aan 
de noordelijke bocht is er een uitkijkpunt, waar recent een kapping 
gebeurde waardoor een pioniervegetatie van bramen en bosrank is ont-
staan die interessant kan worden. Het gedeelte van het uitkijkpunt tot 
boven is slechts aan de rechterberm met een plek hazelaar en bosrank 
interessant.

(3) De vegetatie op de hellingen langs 
de Chemin des Grottes, gaande van 
de haarspeldbocht tot aan de 
trappen, is op meerdere plaatsen 
zeer geschikt, met zeer veel haze-
laar overgroeid met bosrank en 
mooi ontwikkeld, dicht braamstru-
weel dat plaatselijk meer dan 1 m 
hoog reikt. 
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(4) De bosrand boven op het plateau werd helemaal afgezocht. Delen van 
de akkerranden hebben een bufferzone van 10 m die braak ligt. Op 
sommige plekken is hazelaar en een bosrank- en braamstruweel te vin-
den, maar meestal te klein en niet breed genoeg om als geschikt habi-
tat te klasseren. 

(5) Lopen we via de holle weg naar beneden, dan komen we ook weer zeer 
veel hazelaar tegen, op één plek overgroeid door bosrank. 

(6) In dit ganse gedeelte staat veel vlier, hazelaar en hier en daar wat es, 
plaatselijk overgroeid met zeer veel bosrank, maar weer met zo goed 
als geen ondergroei. Hier en daar staat wat braam (op één plaats ont-
wikkeld tot een marginaal struweel), brandnetel en kardinaalsmuts. 
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Ondanks de zekere hazelmuissporen in 2004, vonden we hier in 2005 geen 
enkel spoor van hazelmuizen. We zetten onze zoektocht hier voort de ko-
mende jaren. 
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6.2.18 Veursbos/Roodbos/Vossenaerde

Het Veursbos (172 ha, 9,18 km) is bijna 
volledig bosreservaat en bestaat voor het 
grootste deel uit gemengd loofbos en 
eikenbos, met hier en daar een perceel 
naaldbos (lork, grove den, Corsicaanse den, 
fijnspar, douglasspar). 
(1) Langsheen de noordwestrand van het 

Veursbos lijkt momenteel maar weinig 
optimaal geschikt habitat voor 
hazelmuis aanwezig. Het bosbestand 
is er voornamelijk opgebouwd uit 
loofhout waarbij beuk maar ook zo-
mereik en es voor de kroonsluiting 
zorgen. De ondergroei is er door-
gaans zeer open. In de struiklaag 
bepaalt vooral hazelaar het aspect, 
naast weinig hulst, lijsterbes, honds-
roos, meidoorn, Gelderse roos, haag-
beuk en spontane opslag van es en es-
doorn. Op deze plek staat in de bosrand vrij veel hazelaar, maar het 
struweel bezit een matig tot ongeschikte structuur doordat het zeer 
open en laag is. Op enkele plaatsen komt bosrank voor. Door de afwe-
zigheid van dicht struweel biedt dit echter nauwelijks enige meer-
waarde.

(2) Hier staat iets meer bosrank, die vooral verweven is in hazelaar. Er 
komt ook braamstruweel voor, maar dit is doorgaans lager dan 50 cm, 
haalt nergens een hoge bedekking en is niet sterk aaneengesloten. 
Adelaarsvaren bepaalt plaatselijk het aspect in de kruidlaag. De boom-
laag wordt in hoge mate gedomineerd door beuk. Het bos heeft een 
zeer open ‘doorkijkstructuur’, eigen aan oude mesofiele eik- en beu-
kenbossen. Ook al lijkt deze rand maar matig geschikt, toch werd net 
hier een dode hazelmuis gevonden in 1992. 

(3) Hier is aan beide zijden van het pad een recente naaldhoutkapvlakte 
aanwezig, die momenteel bijna volledig bedekt wordt door een ade-
laarsvarenstruweel dat meerdere are beslaat. Mogelijk is dit geschikt 
doordat het minder dan 1 m hoge varenstruweel wel een vrij hoge dek-
kingsgraad haalt. 
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Na het afwerken van dit rapport vonden Gert Arijs en Bert Willaert (JNM) 
in april 2006 nog enkele door hazelmuis aangeknaagde hazelnoten (foto: 
Gert Arijs). Voor de volledigheid hebben we deze locatie nog bij opgenomen 
in het rapport (blauw kruisje op bovenstaande kaart), maar nog geen be-
heermaatregelen geformuleerd onder punt 7.3.2 aangezien deze locatie niet 
bezocht werd bij de habitatclassificatie. 
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(4) Enkel hier vonden we een optimale bosrand. Overal staat hier bosrank 
die verspreid hoog opgaande, dichte zuilmassieven vormt. Bes- en 
vruchtdragende struiken zijn talrijk aanwezig, met naast bosrank ook 
vlier, kardinaalsmuts, 
veel hazelaar, rode kor-
noelje en weinig braam, 
samen goed voor een 
mooi ontwikkelde man-
telvegetatie. In deze 
bosrand vonden we twee 
hazelmuisnestjes. 

Recent werd in het aangrenzend bosbestand streekvreemd naaldhout (spar-
ren) en robinia verwijderd. Al kan dit in het kader van het concept van een 
bosreservaat een verantwoorde beheeringreep zijn, toch kan hierbij een 
aantal vragen worden gesteld. Door de kapping werd de mantelvegetatie 
(waarin beide nestjes werden gevonden) geïsoleerd van de nieuwe ‘ver-
plaatste’ bosrand. Mogelijk is hierdoor de afstand tussen de oude mantel en 
de nieuwe rand te groot geworden en zou deze door hazelmuizen (tijdelijk) 
niet meer kunnen worden overbrugd, waardoor een zeer interessante strook 
haar functie als optimaal geschikte habitatplek zou kunnen verliezen. 

Bij de kapping werd ook veel bosrank verwijderd. Vermoedelijk had dit in 
enige mate kunnen worden beperkt indien men tijdens de beheeringreep 
omzichtiger te werk was gegaan. Vooral het niet opruimen en ter plaatse 
achterlaten van veel van het resterend kruinhout, vaak op opstaande braam 
en bosrank, moet in de toekomst absoluut worden vermeden. 
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(5) Deze fraaie graft staat vol hazelaar, sleedoorn, hondsroos, vlier, wei-
nig meidoorn, braam, zomereik, zoete kers en opslag van es. In een 
aantal struiken klimt bosrank hoog op (> 3 m) en reiken de slingers tot 
op de grond. Dit is zondermeer een van de betere habitatplekken in de 
directe omgeving van het Veursbos. Hier vonden we door hazelmuis 

aangeknaagde hazelno-
ten. De graft was recent 
gesnoeid, waarbij het 
snoeihout aan de voet 
van het talud werd ach-
tergelaten en plaatselijk 
op opstaande braam-
struiken werd gelegd. 
De noordwestrand van 
de graft staat via een 
ijle meidoornhaag in ver-

binding met de man-
telvegetatie waarin 
beide hazelmuisnest-
jes werden gevonden.  
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(6) Op het talud langsheen de weg, aansluitend op en in het verlengde van 
de bosrand, komt een mooie maar vrij korte houtwal voor, opgebouwd 
uit veel hazelaar, meidoorn, vlier, hondsroos en zoete kers. In de 
houtwal zit veel bosrank verweven en een aantal bomen is sterk be-
groeid met klimop. Deze optimaal geschikte houtwal gaat over in een 

lage meidoornhaag, die 
de perceelsgrens vormt 
met de aangrenzende 
weide. Hier vonden we 
negen nestjes van bos-
rankpluis, waarschijnlijk 
toe te schrijven aan 
bosmuis of rosse woel-
muis.

In dit bos, waar 
dus nog hazelmuizen voorkomen, zal een monitoring opgestart worden. 
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6.2.19 Vrouwenbos/Stroevenbos/Sint-Gillisbos

Het Vrouwenbos/Stroevenbos/Sint-Gillisbos (212 ha, 11,05 km) bestaat uit 
een mengeling van allerlei bostypes, hoofdzakelijk gemengd loofbos en ook 
vrij veel fijnspar, met daarnaast ook beuk, lork, gemengd naaldhout, grove 
den en eik. 
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In het noordoostelijk gedeelte, dat grotendeels bosreservaat is, zijn weinig 
voor hazelmuis geschikte randvegetaties te vinden. Naast enkele marginale 
braamranden kunnen we het volgende opmerken: 
(1) In de randen langs het wandelpad groeit hazelaar, meidoorn, slee-

doorn, hondsroos en een beetje braam en brandnetel. Deze randen zijn 
smal en open. 

(2) Deze graft is marginaal ontwikkeld met een matig geschikt braam-
struweel.

(3) Op deze plekken 
komt een marginaal 
ontwikkelde vegeta-
tie voor met ade-
laarsvaren, braam en 
brandnetel. 

(4) Op deze marginaal 
tot optimaal ontwik-
kelde plek groeit 
vooral adelaarsvaren 
en braam met weinig 
kamperfoelie.

De meest geschikte randen vinden we in het zuidelijke gedeelte van het 
boscomplex.
(5) Hier bevinden zich enkele vrij open plekken met een marginaal tot op-

timaal ontwikkelde vegetatie van adelaarsvaren en braam. 
(6) Ook hier vinden we marginaal tot optimaal ontwikkeld braamstruweel. 
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(7) Dit is zonder meer de meest interessante rand van het ganse bos. De-
ze zuidwestrand bestaat uit mooi ontwikkeld braamstruweel met mei-
doorn, bosrank en hop.

Hier vonden we dan ook 
een hazelmuisnestje. In 
het naastliggende bos 
staat hier en daar haze-
laar. Ook in de houtkant 
ten zuiden van deze rand 
staat veel hazelaar, maar 
zonder begeleidend 
braamstruweel.

(8) Deze mooie graft be-
staat o.a. uit es, brand-
netel, vlier, esdoorn, 
Spaanse aak, hazelaar en 
bosrank.
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(9) Hier is de bosrankvegetatie in de bosrand sterk ontwikkeld. Langs 
gans de zuidwestelijke bosrand vinden we hier en daar mooie bosrank-

koepels, maar vaak zonder onder-
groei van braam of ander struweel. 

#
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Ook in het noordwestelijk gedeelte komen nog mooie randvegetaties voor. 
(10) Deze marginaal ontwikkelde graft bestaat o.a. uit meidoorn, bosrank, 

hazelaar en es. In de bosrand is er nog een optimaal ontwikkelde habi-
tatplek met bosrank. 

(11) Deze rand, waar braam, hondsroos, 
mispel, meidoorn, sleedoorn, vlier, 
es en bosrank groeit, bestaat uit 
een mengeling van optimale en 
marginale plekken. 

(12) Tussen de zuidwestrand van de ak-
ker en het wandelpad bevindt zich 
een vrij mooi ontwikkelde rand van 
braam en brandnetel. Ook in het 
bos vinden we braamstruweel. De 
noordwestrand van de akker is 
meer open, met een meidoornhaag 
en braam, adelaarsvaren en brand-
netel.

(13) Deze rand bestaat uit een menge-
ling van optimaal, marginaal en 
niet-geschikte plekken met haze-
laar, braam, bosrank, hondsroos en 
brandnetel. 

In het noordelijk gedeelte van het bos bevinden zich eveneens enkele inte-
ressante randen. 
(14) Deze randen met braam en adelaarsvaren zijn marginaal geschikt. 
(15) Onder deze jonge berkenopslag heeft zich een vrij optimaal braam-

struweel ontwikkeld. 
(16) In deze marginaal tot optimaal ontwikkelde houtkant bevindt zich 

braam, hazelaar en meidoorn. Ook op de open plek ernaast ontwikkelt 
zich een vrij mooi braamstruweel. 
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(17) Deze rand met hazelaar en braam is marginaal tot optimaal ontwikkeld. 
(18) Tussen de boomgaard en het wandelpad staat een meidoornhaag die 

hier en daar sterk over-
woekerd is door margi-
nale en optimale stuk-
ken braamstruweel. Ook 
in de zuidoostrand ko-
men af en toe marginaal 
geschikte plekken voor 
met braam, bosrank, 
hondsroos en brandne-
tel.

14 15
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In dit bos, waar dus nog hazelmuizen voorkomen, zal een monitoring opge-
start worden. 
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6.2.20 Wijerstraat

Het bosje in de Wijerstraat (7 
ha, 1,80 km) bestaat hoofd-
zakelijk uit gemengd loofhout 
en enkele percelen populier. Er 
zijn geen geschikte bosranden. 
In de ondergroei staat ade-
laarsvaren, rododendron, veel 
hazelaar en zijn er hier en daar 
goed ontwikkelde braamstruwe-
len.

Het grootste deel van het 
bosje is de tuin van een woning 

die in het bosje ligt. Deze 
werd doorlopen met de be-
woner, die hier in het verle-
den regelmatig hazelmuizen 
aantrof in de vogelnestkast-
jes. De laatste jaren heeft 
hij echter geen hazelmuizen 
meer waargenomen, waardoor 
het aannemelijk is dat ze hier 

verdwenen zijn. Het bosje sloot vroeger, samen met het Bundersbos aan de 
overzijde van de weg, aan bij een groot eikenbos. We vermoeden dat – net 
als in vele andere bossen – versnippering, isolatie en dichtgroeien van het 
bladerdak waardoor de ondergroei grotendeels verdwenen is, samen met 
een slecht randbeheer (scherpe overgang tussen het bos en naastliggende 
weilanden en akkers), ne-
fast geweest zijn voor de 
hazelmuispopulatie. Ge-
zien de historische waar-
nemingen blijven we hier 
nog verder zoeken de ko-
mende jaren. 
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6.2.21 Wijngaardbossen

De Wijngaardbossen (41 ha, 7,06 km) bestaan hoofdzakelijk uit gemengd 
loofhout, met o.a. zomereik, wilg, es, esdoorn en vlier, en een aantal perce-
len populier. 
(1) De zoomvegetatie is hier vrij gevarieerd, vooral opgebouwd uit brand-

netel en braam, niet al te hoog (doorgaans < 50 cm, plaatselijk > 2 m) 
maar toch vrij diep (> 2 m). In de rand staat vrij veel hazelaar en ook 
in de struiklaag komt dit voor. In de zuidrand, langsheen de trage weg, 
werden recent delen van het bos gekapt en ontstaat nu een ondoor-
dringbare kapvlakte. 

(2) Recent werd langsheen de holle weg heel wat hazelaar aangeplant en 
staat er veel kardinaalsmuts, Gelderse roos en kamperfoelie. Braam-
struweel ontbreekt hier echter. 

(3) Dit optimale, ondoordringbare struweel aan de rand van een kapvlakte 
bestaat uit een zeer dichte wirwar van kamperfoelie, braam, lijsterbes 
en hop en is meer dan 2 m hoog en diep en meer dan 200 m lang. 

 1

 2

 3

De Wijngaardbossen zijn dus slechts matig geschikt voor hazelmuizen en 
we vonden er dan ook geen spoor van hazelmuizen. Gezien het bos ver ver-
wijderd ligt van bossen met historische hazelmuiswaarnemingen, zullen we 
het in de toekomst niet meer opnieuw inventariseren voor hazelmuis. 
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7 Beheermaatregelen

7.1 Duurzaamheidanalyse 

In Nederland voerde men een duurzaamheidanalyse uit met het model 
LARCH om na te gaan welke netwerken potentieel en actueel duurzaam zijn 
(Foppen & Nieuwenhuizen 1997). Voor het kwantificeren van de habitatkwa-
liteit, -oppervlakte en –isolatie werd een reeks variabelen berekend en in-
gevoerd in het model: randlengte met geschikte/optimale structuur, hoe-
veelheid aangrenzend bos, minimale afstand tot andere randen, bereikbaar-
heid rekening houdende met alle of enkel de bezette omliggende gebieden, 
doorsnijding van de rand met wegen, lengte omliggende houtwallen. 

Een dergelijke analyse zou voor Vlaanderen ook moeten gebeuren om de po-
tentieel en actueel duurzame netwerken te bepalen en na te gaan welke 
maatregelen (habitatverbetering en –vergroting, meer en betere verbindin-
gen) op welke plaatsen de duurzaamheid kunnen verhogen. Omdat in eerste 
instantie in Vlaanderen niet aan (her)introductie moet gedacht worden (we-
gens geen geschikte bronpopulatie om uit te putten) maar aan versterking 
van de huidige populatie, kan deze analyse zich beperken tot de actueel be-
zette gebieden (Voerstreek) en nabije omgeving. 

Deze analyse vereist een goed beeld van het huidige verspreidingsgebied 
van de hazelmuis. Daarnaast moet er een actuele habitatkaart gemaakt 
worden en een gedetailleerde kaart met de kleine landschapselementen 
(houtkanten, graften, kleine bosjes die als stapstenen kunnen dienen, …). 
Hierbij is niet enkel de juiste ligging belangrijk, maar ook de kwaliteit (bv. 
hoogte, breedte, onderbrekingen in houtkanten, …). Deze gegevens werden 
reeds gedeeltelijk verzameld tijdens de voorbije inventarisaties. Bij de 
analyse kan gebruik gemaakt worden van bestaand kaartmateriaal dat door 
extra digitaliseerwerk verbeterd wordt. Zo kan de Boskartering gebruikt 
worden, maar bevat deze heel wat polygonen van bospercelen die overlappen 
met bospaden en zelfs verharde wegen. Dergelijke fouten moeten wegge-
werkt worden voor de verdere analyse, zodat gebieden die doorsneden wor-
den door verharde wegen of rivieren/kanalen als meerdere afzonderlijke 
deelgebieden beschouwd kunnen worden. Ontbrekende delen (kaartblad 
25/5z) moeten nog gedigitaliseerd worden of afgeleid uit andere kaarten. 
Om een volledig beeld te krijgen, is het belangrijk ook grensoverschrijdend 
te werken en de Nederlandse en Waalse bossen mee in de analyse te nemen 
(in de Nederlandse analyse werd nog niet grensoverschrijdend gewerkt). 
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7.2 Toekomstvisie hazelmuismetapopulatie 

Met onze huidige kennis kunnen we zonder duurzaamheidanalyse op basis 
van ‘best professional judgement’ al een aantal suggesties doen om de le-
vensvatbaarheid van de hazelmuispopulatie te verhogen en hier prioriteiten 
in stellen (zie kaart 7). Door de zeer beperkte aanwezigheid van optimale 
habitatplekken kunnen we met vrij grote zekerheid zeggen dat er geen en-
kel actueel duurzaam netwerk meer voorkomt in de Voerstreek. Behoud en 
verbetering van de habitatkwaliteit in de omgeving van waar nu nog hazel-
muizen voorkomen, is urgent en prioritair voor de overleving op korte ter-
mijn van de hazelmuis in Vlaanderen. 

Kijken we over de grens met Nederland, dan sluit Teuvenerberg/Gulp-
dal/Obsinnich noordelijk aan bij het Roebelsbos en Groote Bos en oostelijk 
bij het Bovenste Bos en Onderste Bos. De Nederlandse duurzaamheidanaly-
se wees uit dat deze actueel door hazelmuis bezette bossen een potentieel 
(en mogelijk huidig) duurzaam netwerk (Gulpdal) vormen. Voor Teuvener-
berg/Gulpdal/Obsinnich is het verhogen van de habitatkwaliteit dus priori-
tair, naast het wegwerken van enkele kleine barrières. Het Vrouwen-
bos/Stroevenbos/Sint-Gillisbos (212 ha, 11,05 km) en het Veurs-
bos/Roodbos/Vossenaerde (172 ha, 9,18 km) hebben een vrij grote opper-
vlakte en randlengte en zijn mogelijk ook potentieel duurzaam. Ook hier is 
het verhogen van de habitatkwaliteit prioritair. 

Op basis van oppervlakte en randlengte kunnen we veronderstellen dat het 
Broekbos (36 ha, 4,56 km) en het Konenbos (10 ha, 2,44 km) op zich poten-
tieel niet duurzaam zijn. Daarom is het voor deze bossen – naast het verho-
gen van de habitatkwaliteit – belangrijk dat ze verbonden worden met el-
kaar en met het Veursbos/Roodbos/Vossenaerde om zo een groter geheel 
te vormen. Deze verbindingen zijn vrij eenvoudig te realiseren (corridors 1 
op kaart 7). 
Om het netwerk nog groter en robuuster te maken, is secundair een verbin-
ding met het Vrouwenbos/Stroevenbos/Sint-Gillisbos aan te raden (corri-
dor 2 op kaart 7). Het maken van dergelijke verbinding lijkt haalbaar op 
korte termijn gezien de niet al te grote afstand tussen het Vrouwen-
bos/Stroevenbos/Sint-Gillisbos en het Veursbos/Roodbos/Vossenaerde. 
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Optimaal zou dit complex verder verbonden moeten worden met het Gulp-
dal-netwerk (corridor 3 op kaart 7), maar gezien de grote afstand lijkt dit 
– zeker op korte termijn – veel minder haalbaar. Bij een dergelijke corridor 
moeten voldoende stapstenen (kleine bosjes die dienst doen als habitatplek 
en waar reproductie van enkele individuen mogelijk is) voorzien worden (om 
de 250-500 m). Een connectiviteitsanalyse kan hier een idee geven van de 
‘weg(en) van de minste weerstand’, die weergeeft waar het nemen van ver-
bindende maatregelen het meest zinvol en efficiënt is. 

Daarna zou het netwerk nog kunnen worden uitgebreid via Katten-
rot/Schoppemerheide, Altembroek en Hoogbos naar het Savelbos (corri-
dors 4-7 op kaart 7), dat volgens de Nederlandse duurzaamheidanalyse ook 
een potentieel duurzaam netwerk vormt, maar dat actueel niet meer bezet 
is door hazelmuis. Indien in de toekomst nog hazelmuizen aangetroffen 
worden in Kattenrot/Schoppemerheide, Altembroek of Hoogbos kan het 
verbinden van deze bossen een hogere prioriteit krijgen dan in het huidige 
scenario.

Eventueel kan ook gedacht worden aan uitbreiding naar de Waalse bossen 
(Bois du Roi, Bois de Winerotte, Bois des Houillères). Verbinding met Tier 
de Lanaye is niet haalbaar wegens te veel en te grote tussenliggende barri-
ères (Maas, Albertkanaal, autostrade A2). 
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Savelsbos

Bois de Beusdal

Bovenste Bos

Onderste Bos

De Molt

Kruisbos

Schweibergerbos

Veursbos/Rootbos/Vossenaarde

Vrouwenbos/Stroevenbos/Sint-Gillisbos

Kattenrot/Schoppemerheide

Teuvenerberg/Gulpdal/Obsinnich

Roebelsbos

Groote Bos

Hoogbos

Altembroek

Konenbos

Broekbos

4
1

1
2

3

5

6

7

Bois des Houillères

Bois du Roi/Bois de Winerotte

Tier de Lanaye

Plateau van Caestert

Berm Albertkanaal

Kaart 7. Toekomstvisie hazelmuismetapopulatie met prioriteit (1-7) van de aan te leggen corridors (paars = actueel bezet 
bos; rood = historische waarnemingen, potentieel bezet bos; groen = geen historische waarnemingen, potentieel bezet bos). 
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7.3 Gedetailleerde beheermaatregelen 

Hier geven we reeds een hele reeks beheermaatregelen om de habitatkwali-
teit van de actueel door hazelmuis bezette bossen in de Voerstreek te ver-
beteren. Naarmate we het actuele leefgebied beter in kaart gebracht heb-
ben de komende jaren en we meer ervaring hebben met hazelmuisbeheer, 
kunnen deze maatregelen nog verder aangevuld en verfijnd worden. De in 
Vlaanderen resterende hazelmuispopulatie en hoeveelheid geschikt habitat 
lijkt echter zo klein dat er niet mag worden gewacht met het nemen van 
beheermaatregelen tot we de exacte verspreiding kennen, want dan zou het 
wel eens te laat kunnen zijn om de laatste Vlaamse hazelmuizen te redden. 

Afhankelijk van de afstand tot recente hazelmuiswaarnemingen hebben de 
beheermaatregelen een verschillende prioriteit (naar Foppen & Nieuwenhui-
zen 1997 en Verheggen 1997): 
(1) actueel leefgebied: verbetering van de kwaliteit van de habitatplekken 

met recente hazelmuiswaarnemingen, 
(2) potentieel leefgebied: verbetering van kwaliteit en bereikbaarheid van 

potentiële habitatplekken op minder dan 250 m van recente hazel-
muiswaarnemingen, 

(3) potentieel leefgebied: verbetering van kwaliteit en bereikbaarheid van 
potentiële habitatplekken op meer dan 250 m van recente hazelmuis-
waarnemingen.

Als recente waarnemingen hebben we hier alle waarnemingen gebruikt die 
we verzameld hebben bij de inventarisaties vanaf 2003 tot nu. Op de hierna 
volgende kaartjes worden weergegeven: 

- rode stippen en vlakken: locaties van de recente hazelmuiswaarne-
mingen,

- blauwe vlakken: locaties van de te nemen beheermaatregelen, 
- rode cirkels: straal van 250 m rond recente hazelmuiswaarnemingen. 

Beheer zal op vele plaatsen het volgende inhouden: 
- een mantelzoomvegetatie laten ontwikkelen, die nu op de meeste 

plaatsen ontbreekt doordat het raster voor de koeien tot vlak tegen 
de bosrand staat (en de begrazing niet extensief gebeurt) of door-
dat cultuurgewassen tot vlak tegen het bos ingezaaid worden (en 
waarbij in sommige gevallen de randvegetatie zelfs behandeld wordt 
met herbiciden). 
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- de bosrand halfopen maken, zodat er door de hogere lichtinval een 
kruid- en struiklaag kan ontwikkelen, waardoor er een betere verbin-
ding ontstaat tussen de (soms vrij lage) randvegetatie en het ernaast 
liggende bos. 

- verbindende houtkanten aanleggen, bestaande houtkanten zo beheren 
dat er een optimale vruchtzetting is en gaten in bestaande houtkan-
ten dichtmaken. 

Bij de beheerwerken moet er zeker aandacht aan besteed worden dat het 
resterende snoeihout niet achtergelaten wordt en dat de aanwezige voed-
selplanten (bv. hazelaar) en braam- en bosrankstruwelen zoveel mogelijk 
ontzien worden. Bij het maaien is een maaizuigcombinatie altijd beter dan 
klepelen. 

De beste periodes voor het uitvoeren van de beheermaatregelen zijn 1 de-
cember-1 maart (winterslaap) of mei (productiviteit mantel- en zoomvege-
taties nog laag, hazelmuizen zitten minder in bosranden dan in najaar, maar 
broedseizoen voor vogels!). Hierbij moet opgepast worden dat wintersla-
pende hazelmuizen niet vertrappeld worden of overreden met zware machi-
nes. Bij een bevroren bosbodem is de verstoringskans het geringste. Deze 
verstoringskans zal sowieso laag zijn, want waarschijnlijk overwinteren ze 
maar weinig in de bosranden zelf en zoeken ze vochtige plekken op, noord- 
en noordwesthellingen en dalen. De voortplantingsperiode (juli-november) 
moet vermeden worden. 

De geadviseerde beheermaatregelen lijken vaak erg ingrijpend, maar hierbij 
moet steeds in het achterhoofd gehouden worden dat alles zeer kleinscha-
lig en gespreid in tijd en ruimte moet worden uitgevoerd. Zo moet een bos-
rand bv. niet in zijn geheel aangepakt worden, maar dit jaar de eerste 100-
150 m, na 5-10 jaar de volgende 150 m, enzovoort. Ook mag er per gebied 
maximaal 30 are aaneengesloten terrein in beheer genomen worden, en een 
aantal jaren daarna de volgende 30 are, enzovoort. Zo krijgen we overal de-
len van verschillende regeneratiestadia. We weten in vele gevallen nog niet 
precies wat de beste maatregelen zijn (bv. exacte termijnen voor het uit-
voeren van terugkerende beheermaatregelen, zoals rotatietijden voor het 
afzetten van hakhout). Daarom is ‘adaptive management’ en overleg met 
specialisten op het terrein vóór de daadwerkelijke uitvoer van een beheer-
maatregel aan te raden. De contacten met onze Nederlandse collega’s, die al 
meer ervaring hebben met het uitvoeren van beheermaatregelen, zullen 
hierbij onontbeerlijk zijn. 
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De beheermaatregelen moeten ook plaats per plaats bekeken worden in 
functie van de realistische en praktische haalbaarheid en van de intrinsieke 
kenmerken en hoedanigheden van elk van de boscomplexen. Op sommige lo-
caties zullen keuzes gemaakt moeten worden (beheer voor hazelmuizen is 
bv. niet verzoenbaar met beheer voor orchideeën). 

Hier vermelden we een aantal regelmatig weerkerende ingrepen waarnaar 
verwezen wordt in de volgende bespreking: 

ingreep 1: bosrand halfopen maken door om de 25-20 m hazelaar en vlier 
(indien aanwezig) voor 50 % terug te zetten tot 10 m in het bos en de 
boomlaag voor 75 % terug te zetten tot 15 m in het bos (zo krijg je een op-
timale bosrandstructuur, maar verlies je wel bosoppervlak); indien het bud-
get het toelaat, kan na het bereiken van een optimale bosrandstructuur de 
bosrand 10 m uitgerasterd worden voor struweelontwikkeling, eventueel in-
planten met gemengd loofhout (bv. meidoorn, eik, sleedoorn, es), na 5 jaar 
extensief begrazen of periodiek en gefaseerd (over max. 250 m) afzetten 
als hakhout met behoud van overstaanders en struwelen 

ingreep 2: hakhout periodiek afzetten met overstaanders (3-4 oude bo-
men/10 are, 30-60 % kroonbedekking) over een lengte van max. 150 m (de 
beste rotatietijd moet bekeken worden in het veld, 10-15 jaar?), bomen 
niet alleen tot op de grond afzetten maar ook knotten, struwelen en jonge 
bomen (< 10 jaar) niet afzetten, snoeihout afvoeren 

ingreep 3: bosrand halfopen maken door om de 25-20 m hazelaar en vlier 
(indien aanwezig) voor 50 % terug te zetten tot 10 m in het bos en de 
boomlaag voor 75 % terug te zetten tot 15 m in het bos 

ingreep 4: bosrand 10 m uitrasteren voor struweelontwikkeling, eventueel 
inplanten met gemengd loofhout, na 5 jaar extensief begrazen of periodiek 
en gefaseerd (over max. 250 m) afzetten als hakhout met behoud van over-
staanders en struwelen 
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7.3.1 Teuvenerberg/Gulpdal/Obsinnich

In het meest noordelijke gedeelte van dit boscomplex komen langs de zuid-
westelijke bosrand geen optimale habitatplekken voor. Desondanks vonden 
we er bijna overal sporen van hazelmuizen. De habitatkwaliteit kan hier 
sterk verbeterd worden door mantelzoomvegetaties te laten ontwikkelen. 
Voor de locaties 1 tot 10, bestaande uit bosrand met aangrenzend weiland 
en hier en daar een bosje, graft of talud, is de beste optie om – ná het be-
reiken van een optimale bosrand- en houtkantstructuur door onderstaande 
maatregelen – het volledige stuk te omrasteren en extensief te begrazen (< 
0,5 rund/ha bij jaarrondbeweiding en 0,5-1,5 rund/ha bij seizoensbewei-
ding). Hierbij moet het raster een eind in het bos geplaatst worden (zodat 
de randzone mee begraasd wordt) en alle kleine landschapselementen mee 
in het begraasde deel opgenomen worden. Om sneller struweelontwikkeling 
te krijgen, kan de bosrand eerst 10 m uitgerasterd worden en eventueel in-
geplant worden met gemengd loofhout en pas na 5 jaar door verplaatsing 
van het raster mee opgenomen worden in het graasbeheer. 
Indien deze extensieve begrazing niet mogelijk is, moet op elke locatie af-
zonderlijk bekeken worden wat wel haalbaar is: 
(1) ingreep 1 
(2) ingreep 1; perceel lork gefaseerd omvormen tot loofbos 
(3) bosje met bosrand verbinden door struweelvormers (meidoorn, slee-

doorn, hazelaar, Gelderse roos) in te planten langs het raster over een 
breedte van 6 m 

(4) raster staat hier 6 m van de bosrand, maar het uitgerasterde gedeelte 
staat aan de zuidoostkant nog in verbinding met het weiland: randzone 
volledige uitrasteren 

(5) dit talud is aan de zuidwestzijde afgerasterd: volledig uitrasteren 
door ook aan de noordoostzijde een raster te plaatsen en struweel la-
ten ontwikkelen of struweelvormers inplanten om een verbinding te 
maken met de graft op locatie 7 

(6) talud verbinden met de graft door struweelvormers aan te planten 
over een breedte van 6 m, of – indien dit niet mogelijk is omdat er een 
doorgang tussen beide weilanden moet blijven – door via de lucht een 
verbinding te maken met overhangende takken en deze te laten over-
groeien door bosrank 

(7) graft met o.a. hazelaar en bosrank aan weerszijden 3 m uitrasteren 
voor struweelontwikkeling; ingreep 2 

(8) beide graften verbinden door deze plek samen met de graft op locatie 
9 uit te rasteren en struweelvormers in te planten over een breedte 
van 6 m 
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(9) deze graft met o.a. hazelaar en sleedoorn is aan de noordoostzijde 
uitgerasterd: ook aan de zuidwestzijde 3 m uitrasteren voor struweel-
ontwikkeling; ingreep 2 

(10) ingreep 1 

In het zuidoostelijk gedeelte komen enkele zeer geschikte habitatplekken 
voor, die nog verder geoptimaliseerd en verbonden kunnen worden: 
(11) de rand van de holle weg is hier reeds gedeeltelijk uitgerasterd: overal 

uitrasteren tot minstens 10 m van de rand voor struweelontwikkeling, 
om meer habitat te creëren aansluitend op het optimale gedeelte op 
locatie 14 

(12) locatie 14 en 16 verbinden: bosrand 10 m uitrasteren voor struweel-
ontwikkeling, eventueel inplanten met gemengd loofhout, na 5 jaar ex-
tensief begrazen of periodiek en gefaseerd (over max. 250 m) afzet-
ten als hakhout met behoud van overstaanders en struwelen 

(13) bosje 10 m uitrasteren, aan de zuidoost- en zuidwestzijde struweel la-
ten ontwikkelen en via uitgerasterde houtkanten van 10 m breed ver-
binden met locatie 14 en 16 als alternatief voor verbinding 11-12 

(14) optimale randzone met braam en bosrank meer open maken voor een 
betere lichtinval door in het achterliggende bos de boomlaag voor 75 
% terug te zetten tot 15 m in het bos en de hazelaar en vlier voor 50 
% terug te zetten tot 10 m in het bos 

(15) ingreep 4; een nog betere optie hier zou zijn het perceel tussen het 
weiland en het wandelpad te kappen voor struweelontwikkeling (en de 
reeds aanwezige bramen hierbij zoveel mogelijk ontzien), waardoor de 
noordzijde van het wandelpad ook voldoende lichtinval krijgt voor 
struweelontwikkeling 

(16) deze gevarieerde houtkant (aangeplant door eigenaar Peter Dassen 
i.f.v. hazelmuis) begint te ver door te schieten: ingreep 2; extra haze-
laar aanplanten 

Ook hier kan het vervolgbeheer – ná het bereiken van een optimale bos-
rand- en houtkantstructuur – weer vervangen worden door het ganse wei-
land, het bosje in het midden en de omliggende randzones en houtkanten te 
omrasteren en extensief te begrazen. 
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Langs de akker, waar op de enige geschikte plek nestjes van hazelmuis ge-
vonden werden, moet het habitat sterk verbeterd worden door: 
(17) deze gevarieerde houtkant is nog hoger doorgeschoten dan houtkant 

16: ingreep 2; extra hazelaar aanplanten 
(18) braamstruweel hier verder laten ontwikkelen 
(19) deze grotendeels zeer open randzone met hazelaar, vlier en bosrank 

meer open maken door in het achterliggende bos om de 25-20 m de 
boomlaag voor 75 % terug te zetten tot 15 m in het bos en de hazelaar 
en vlier voor 50 % terug te zetten tot 10 m in het bos en braamstru-
weel laten ontwikkelen in de zone tussen de bosrand en akkerrand 

(20) kapvlakte onder de hoogspanningslijn open houden voor verdere stru-
weelontwikkeling: opslag van berk en andere jonge bomen gefaseerd 
(max. 50 % in hetzelfde jaar en waarbij voedselplanten gespaard wor-
den) terugzetten 

Ook aan de noordoostzijde, die doorgaans als minder geschikt beschouwd 
wordt qua expositie, kunnen beheermaatregelen genomen worden (zeker ge-
zien de vondst van vele door hazelmuis aangeknaagde hazelnoten hier): 
(21) ingreep 1; in de oostelijke rand voorbij de laatste waarneming van ha-

zelmuissporen hazelaar inplanten 
(22) plek met adelaarsvaren open houden voor struweelontwikkeling door 

opslag van jonge bomen gefaseerd (max. 50 % in hetzelfde jaar en 
waarbij voedselplanten gespaard worden) terug te zetten 



88

Ten zuiden van de Gieveldweg liggen de optimale habitatplekken en hazel-
muiswaarnemingen verder uiteen dan aan de noordzijde. We geven hier en-
kel een aantal mogelijke beheermaatregelen in de nabije omgeving van de 
hazelmuiswaarnemingen. In tweede instantie dienen deze locaties verder 
uitgebreid en met elkaar verbonden te worden door ertussen een geschikte 
randzone te creëren (in weiland mantelzoomvegetatie laten ontwikkelen 
en/of bos terugzetten). 
(23) houtkant op talud van holle weg verder laten ontwikkelen, eventueel 

struweelvormers inplanten; ingreep 2 
(24) houtkant op talud van holle weg verder laten ontwikkelen, eventueel 

struweelvormers inplanten; ingreep 2 
(25) ingreep 3 
(26) ingreep 1 

(27) graft met o.a. hazelaar en bosrank aan weerszijden 3 m uitrasteren 
voor struweelontwikkeling; ingreep 2 

(28) graft verbinden met de 
bosrand door struweel-
vormers aan te planten 
over een breedte van 6 
m en mee uit te raste-
ren, of – indien dit niet 
mogelijk is – door via de 
lucht een verbinding te 
maken met overhangende 
takken (die elkaar nu 
reeds bijna raken) en de-
ze te laten overgroeien 
door bosrank 
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(29) bosrankstruweel behouden en verbeteren door de hazelaar voor 50 % 
terug te zetten (bosrank hierbij ontzien) en de boomlaag voor 75 % 
terug te zetten 

(30) inham met matig ontwikkelde 
randzone: ingreep 4 

(31) graft verbinden met de bosrand 
door struweelvormers aan te plan-
ten over een breedte van 10 m en 
mee uit te rasteren 

Ook hier kan het ver-
volgbeheer weer vervan-
gen worden door vanaf lo-
catie 26 het weiland, de 
omliggende randzones, de 
graften en de aan te plan-
ten verbindende houtkan-
ten te omrasteren en ex-
tensief te begrazen. 
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(32) laag braamstruweel verder laten ontwikkelen door opslag van jonge 
bomen gefaseerd (max. 50 % in hetzelfde jaar en waarbij voedselplan-
ten gespaard worden) terug te zetten en boomlaag eventueel gedeelte-
lijk terug te zetten 

(33) ingreep 4; haagbeuken knotten om lichtinval op achterliggende kap-
vlakte te vergroten en struweelontwikkeling te stimuleren 

(34) braam- en bosrankstru-
weel op kapvlakte ver-
der laten ontwikkelen 
door opslag van jonge 
bomen gefaseerd (max. 
50 % in hetzelfde jaar 
en waarbij voedselplan-
ten gespaard worden) 
terug te zetten en 
snoeihout te verwijde-
ren; hazelaar voor 50 % 
terugzetten
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(35) struweel laten ontwikkelen langs bosrand, eventueel inplanten met ge-
mengd loofhout, na 5 jaar periodiek en gefaseerd (over max. 250 m) 
afzetten als hakhout met behoud van overstaanders en struwelen  

(36) struweel verder laten ontwikkelen langs bosrand en hazelaar, haagbeuk 
en es in randzone voor 50 % terugzetten (meidoorn laten staan) 

(37) kapvlakte open houden voor verdere struweelontwikkeling (nieuw aan-
geplante boompjes weer verwijderen); hakhoutbestand van esdoorn, es 
en hazelaar voor 50 % terugzetten 
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7.3.2 Veursbos/Roodbos/Vossenaerde

Voor dit boscomplex geven we enkel een aantal beheermaatregelen ter 
hoogte van de recente hazelmuiswaarnemingen. Eens deze gerealiseerd zijn, 
moet de habitatplek uitgebreid worden door ontwikkeling van mantelzoom-
vegetaties langs de bosrand en verbindingen met aanwezige graften naar 
het noordwesten en zuidoosten toe. Aangezien in het noordwesten een ver-
binding met het Konenbos wenselijk is (corridor 1, kaart 7), moet de man-
telzoomvegetatie langs de zuidwestrand uitgebreid worden tot aan deze 
corridor.
(1) in deze optimale rand de boomlaag voor 75 % terugzetten en de 

struiklaag (o.a. hazelaar) voor 50 % terugzetten (bosrank hierbij ont-
zien), snoeihout van de vorige kapping verwijderen, de achterliggende 
kapvlakte open houden voor struweelontwikkeling 

(2) meidoornhaag verder laten ontwikkelen en overgroeien door braam-
struweel om de graft beter te verbinden met de bosrand; gefaseerd 
snoeien (snoeicyclus van 5-10 jaar, delen van minstens 50 m oversla-
gen)

(3) graft verder laten ontwikkelen en gaten inplanten met struweelvor-
mers; om de achterliggende akker bereikbaar te houden, kan in de 
graft een opening voorzien worden die in de lucht overbrugd wordt 
door takken overgroeid met bosrank; ingreep 2 

(4) graft verbinden met de bosrand door struweelvormers aan te planten 
over een breedte van 6 m 

(5) ingreep 1 
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Ook geven we hier een aantal opties voor het aanleggen van een verbinding 
(houtkant van 10 m breed) met het Vrouwenbos (corridor 2, kaart 7). De 
weg kan overbrugd worden door boomkruinen erboven contact te laten ma-
ken of door een brug van kabel of hout te maken en deze te laten over-
groeien met bosrank.
(6) deze corridor volgt zo-

veel mogelijk de be-
staande perceelsranden 
en maakt gebruik van 
reeds bestaande hout-
kanten, nadeel is dat 
hij op één locatie dwars 
over een akker loopt 

(7) deze corridor volgt 
volledig de bestaande 
perceelsranden

(8) ook deze corridor volgt volledig de bestaande perceelsranden, maar is 
een stuk langer dan de vorige, wat gecompenseerd wordt doordat hij 
voor een deel langs een bosje loopt dat als stapsteen kan dienen nadat 
de habitatkwaliteit verbeterd wordt 
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7.3.3 Vrouwenbos/Stroevenbos/Sint-Gillisbos

Voor dit boscomplex geven we enkel een aantal beheermaatregelen ter 
hoogte van de recente hazelmuiswaarneming. Eens deze gerealiseerd zijn, 
moet de habitatplek uitgebreid worden door ontwikkeling van mantelzoom-
vegetaties langs de bosrand en verbindingen met aanwezige graften naar 
het noordwesten en zuidoosten toe. Voor de verbinding met het Veursbos 
zou de randvegetatie moeten doorlopen tot aan de andere zijde van het bos 
waar de corridor begint. Dit kan best gerealiseerd worden in noordwestelij-
ke richting omdat hier meer geschikte habitatplekken voorkomen dan in 
zuidoostelijke richting. 
(1) dit optimale struweel 

verder laten ontwikke-
len, de bosrand erach-
ter halfopen maken 
door om de 25-20 m de 
hazelaar voor 50 % te-
rug te zetten tot 10 m 
in het bos en de boom-
laag voor 75 % terug te 
zetten tot 15 m in het 
bos

(2) braamstruweel langs houtkant verder laten ontwikkelen, ingreep 2 
(3) vanaf de hazelmuiswaarneming naar het noordwesten toe: ingreep 1 om 

een verbinding te creëren met de volgende optimale habitatplek met 
veel bosrank 

(4) graft verbinden met de bosrand door struweelvormers aan te planten 
over een breedte van 6 m 

(5) graft verder laten ontwikkelen; ingreep 2
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Aan de noordoostelijke rand van het bos komen enkele interessante plekken 
voor waar we toch iets dieper willen op ingaan, ondanks de afwezigheid van 
hazelmuiswaarnemingen (totnogtoe, want er werd nog niet echt uitgebreid 
gezocht):
(6) deze hoogstamboomgaard is door een meidoornhaag overwoekerd met 

braam en een pad gescheiden van de bosrand: hier zou men het pad 
iets dieper in het bos kunnen leggen en het huidige pad inplanten met 
loofhout, zodat er een geleidelijke overgang van de bosrand naar het 
braamstruweel gecreëerd wordt; bij de inventarisatie op 9/11/05 was 
een deel van het braamstruweel aan de zijde van de boomgaard pas 
gemaaid: in de toekomst niet meer maaien en het braamstruweel ver-
der laten ontwikke-
len
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(7) deze mooie houtkant met braam, hazelaar, meidoorn was op 9/11/05 
eveneens pas gemaaid aan de zijde langs het pad: in de toekomst later 
maaien en het braamstruweel toch iets verder laten ontwikkelen 

 7

 6
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7.3.4 Konenbos en Broekbos

Voor deze bossen geven we een aantal beheermaatregelen ter hoogte van 
de recente hazelmuiswaarnemingen om de habitatplekken te vergroten en 
Konenbos te verbinden met Broekbos en Veursbos (corridor 1, kaart 7). 
Eens dit gerealiseerd is, kan de hoeveelheid geschikt habitat uitgebreid 
worden door ontwikkeling van mantelzoomvegetaties langs de bosrand. 
(1) deze optimale houtkant naast de wandelweg behouden en laten uit-

breiden aan de zijde van het weiland door het raster 3 m in het wei-
land te plaatsen; de wandelweg afsluiten voor gemotoriseerd verkeer 
(tijdens onze inventarisatie reed er een quad langs die de vegetatie 
vlakbij een bewoond hazelmuisnestje beschadigde); ingreep 2 

(2) ingreep 1 
(3) meidoornhaag, uitrasteren voor struweelontwikkeling om een betere 

verbinding te creëren tussen Konenbos en Broekbos; gefaseerd snoei-
en (snoeicyclus van 5-10 jaar, delen van minstens 50 m overslagen) 

(4) langs de perceelrand staan hier enkele struiken: eventueel verder la-
ten ontwikkelen tot houtkant om meer verbindingen te creëren 

(5) smal bosje langs de weg met o.a. berk: boomlaag voor 75 % terugzet-
ten en eronder struweel laten ontwikkelen om een betere verbinding te 
creëren tussen Konenbos en Broekbos, verbinden met de meidoornhaag 
op locatie 3 via de boomkruinen, in het noorden uitbreiden langs het 
weiland tot aan de ‘brug’ over de weg door inplanten van struweelvor-
mers; na ontwikkeling van een geschikte houtkant: ingreep 2 

(6) de weg kan overbrugd worden door boomkruinen erboven contact te 
laten maken of door een brug van kabel of hout te maken en deze te 
laten overgroeien met bosrank (een alternatieve verbinding kan gecre-
eerd worden door ten noordoosten van locatie 8 de boomkruinen con-
tact te laten maken boven de weg en vanaf hier een geschikte randve-
getatie te creëren langs de noordwestzijde van het Konenbos tot aan 
de houtkant met hazelmuiswaarnemingen) 

(7) houtkant verder laten ontwikkelen, aan zuidoostkant struweel laten 
ontwikkelen door raster 3 m in het weiland te plaatsen; ingreep 2 

(8) ingreep 1 
(9) laag braamstruweel verder laten ontwikkelen door boomlaag voor 75 % 

terug te zetten en hazelaar voor 50 % terug te zetten 
(10) ingreep 3 
(11) marginaal struweel langs bosrand verder laten ontwikkelen 
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(12) marginaal struweel in bos verder laten ontwikkelen door opslag van 
jonge bomen gefaseerd (max. 50 % in hetzelfde jaar en waarbij voed-
selplanten gespaard worden) terug te zetten en eventueel boomlaag 
gedeeltelijk terug te zetten 

(13) ingreep 1 
(14) deze optimale houtkant verder laten ontwikkelen door aan weerszijden 

5 m uit te rasteren voor struweelontwikkeling; ingreep 2 
(15) de vele gaten in deze houtkant inplanten met struweelvormers en aan 

weerszijden 5 m uitrasteren voor struweelontwikkeling, zodat er een 
corridor ontstaat tussen Konenbos en Veursbos; ingreep 2 

(16) een alternatief of supplement voor verbinding 14-15 kan gecreëerd 
worden door de houtkant langs het wandelpad (o.a. meidoornhaag, 
sleedoorn, hazelaar) verder door te trekken en de gaten erin te dich-
ten, eventueel kan dit verbonden worden met de graften in het weiland 
en kunnen deze beter ontwikkeld worden om bijkomende verbindingen 
en habitat te creëren 
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8 Besluit

Uit onze inventarisaties blijkt dat de hazelmuis dus toch nog in minstens 
vijf bossen in de Voerstreek voorkomt, meer dan aanvankelijk werd ge-
dacht. In drie bossen (Konenbos, Teuvenerberg/Gulpdal/Obsinnich en 
Veursbos/Roodbos/Vossenaerde) werd zelfs nog voortplanting vastgesteld. 
Maar… de hoeveelheid geschikte habitatplekken is minimaal en de resteren-
de hazelmuispopulaties staan waarschijnlijk op het punt om uit te sterven. 
Het aantal gevonden nesten (voor alle bossen samen slechts 16) is zeer klein 
in vergelijking met de aantallen in Nederland (waar langs sommige randen 
tientallen nesten gevonden worden). Beheermaatregelen zijn uiterst drin-
gend en de Voerense bosreservaten en aanpalende eigendommen zullen een 
sleutelrol spelen in het overleven van de hazelmuis in Vlaanderen. Aangezien 
de bosreservaten beheerd worden door de overheid (die Europese verplich-
tingen heeft om deze habitatrichtlijnsoort te beschermen) zou het uitvoe-
ren van de meest dringende maatregelen op korte termijn mogelijk moeten 
zijn.

In Nederland werden al met succes gelijkaardige beheermaatregelen ge-
troffen. Het uitwisselen van ervaringen met onze Nederlandse collega’s zal 
ook in de toekomst zeer nuttig blijven en het voortbestaan van de hazel-
muispopulatie ten goede komen. 

Voor het uitvoeren van de beheermaatregelen zal moeten gerekend worden 
op de goodwill van zowel overheden (AMINAL, provincie, gemeenten) als 
privé-eigenaars. Ongetwijfeld ligt hier voor de bevoegde overheidsinstan-
ties een kans om via publiek-private samenwerking te komen tot een hazel-
muisvriendelijker bos(rand)beheer. 

DUS NU AAN HET WERK!!! 
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9 Dankwoord

Het Limburgs verhaal, en dan vooral het luik Voeren, was dit jaar een on-
verwacht succes met maar liefst vier nieuwe hazelmuisbossen waarvan ons 
geen eerdere waarnemingen van deze zeldzame soort bekend waren. Onze 
zoektocht kon tot een goed eind worden gebracht dankzij de onvoorwaarde-
lijke medewerking van een aantal mensen die allen gebeten waren door en 
bezorgd zijn om het lot van onze meest schattige slaapmuis.

Een bijzonder woordje van dank aan houtvester Ghislain Mees die ons op 
een zeer vlotte manier toegang verleende tot alle domeinbossen en bosre-
servaten en alle vereiste administratieve verplichtingen in een handomdraai 
regelde. Hij hielp ons ook bij het opsporen van de coördinaten van een aan-
tal private boseigenaars, een taak die anders slechts moeizaam zou zijn 
verlopen. Ook Eliane Verboven en Maria Bosmans maakten deze zoektocht 
een stukje eenvoudiger. De boswachters van de bezochte bossen (Stephan 
Swinnen, Guido Vervaet, Tomas Bogataj en Alex Zeevaert) stonden steeds 
open voor onze vragen en wezen in een aantal gevallen op potentiële knel-
punten waar we best rekening konden mee houden. Dankzij concrete tips 
konden alle kliffen keurig worden omzeild. Kris Vandekerkhove van het IN-
BO zette het licht op groen voor de bosreservaten en zorgde ook voor de 
financiële ondersteuning van de vrijwilligers die vele uren veldwerk (met 
vaak verre verplaatsingen) presteerden. Bedankt Kris! 

Bij de privé-eigenaars willen we speciaal Peter Dassen bedanken. Als eige-
naar van een deel van Teuvenerberg is hij, samen met AMINAL Bos & 
Groen, een van de sleutelfiguren die mee verantwoordelijk kan zijn voor de 
toekomst van de enige Vlaamse kernpopulatie van hazelmuis. Hij was zeer 
geïnteresseerd in ons verhaal en plantte in het verleden, op aangeven van 
Alex Zeevaert, op eigen initiatief al een aantal uiterst fraaie houtkanten 
aan. In een van deze houtkanten werden in 2005 voor het eerst twee nest-
jes van hazelmuis aangetroffen! Hopelijk kunnen dergelijke persoonlijke ini-
tiatieven in de toekomst ook worden begeleid en ondersteund door de over-
heid en door de Zoogdierenwerkgroep van Natuurpunt. Ook een bedankje 
aan Patrick Peeters die voor ons het pad naar dhr. Dassen effende. 
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In heel Limburg stonden de deuren steeds open en volstond één telefoontje 
meestal om een bos in te kunnen. Een woordje van dank voor volgende men-
sen is dan ook op zijn plaats: Luc Bogaerts, Rik Claessens en Eric Goffings 
(Mielenbos/Mierhoopbos), George Indenherberg (Vogelzangbos), Marc Fou-
rier (Provinciaal Domein Bokrijk) en Jean Bonten en Wim Claessen (Altem-
broek). Ook al bleken lang niet alle bossen even geschikt, ’t was toch mooi 
dat we er zomaar in konden. 

Luc Crèvecoeur was als stuwende kracht binnen LIKONA steeds enthousi-
ast over onze inspanningen en trok ook mee op pad langs de kanaalbermen 
tussen Neerkanne en Riemst. Hopelijk zal Luc en zijn team er in de toe-
komst ook in slagen om een deel van onze adviezen op het terrein uit te voe-
ren. Dat zou pas mooi zijn! 

Het grootste deel van het veldwerk werd uitgevoerd door Dominique Verbe-
len en Goedele Verbeylen. Goedele nam de onaangename taak op zich om 
vooral de minder geschikte bossen zorgvuldig uit te kammen. Iemand moest 
toch het vuile werk doen! Gelukkig werden we nu en dan vergezeld door een 
aantal zeer gedreven mensen, vaak ongeduldig op zoek en verlangend naar 
die eerste wonderbaarlijke ontmoeting met een hazelmuis. Ludy Verheggen, 
een van de boegbeelden van het Nederlands hazelmuisonderzoek, willen we 
bedanken voor zijn deskundige uitleg tijdens ons Voerens weekendje. Maar 
uiteraard ook een grote merci aan alle deelnemers die dit weekendje en de 
overige inventarisaties tot een super initiatief maakten: Geert Beckers, 
Dirk Bernaerts, Jean-Pierre Beuckx, Steven Buntinx, Luc Crèvecoeur, Ste-
fanie De Rocker, Jessica Geerdens, Ruben Gybels, Jeroen Huyghe, Kris 
Jansen, Kobe Janssen, Leen Martens, Griet Nijs, Roger Nijssen, Vera Per-
dieus, Eugène Stassen, Didier Van Brussel en Ivo Vanseuningen. 

Ook een dankwoord aan Herwig Blockx, Nobert Huys, Rik Jacobs, Alex Le-
fevre, Roger Nijssen en Eugène Stassen, die ons historische waarnemingen 
doorspeelden. Zo krijgen we beetje bij beetje toch een zicht op de vroege-
re en huidige verspreiding van de hazelmuis in de Voerstreek. 

Ruud Foppen, Ludy Verheggen, Marc Herremans, Kris Vandekerkhove en 
Ghislain Mees lazen de ontwerpversie van dit rapport kritisch na, waarvoor 
dank.

Tot slot een groot applaus voor het hazelmuisje van het Konenbos dat voor 
alle aanwezigen een gigantisch hoogtepunt vormde van de Voerencampagne 
2005!
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11  Bijlage 1: Handleiding hazelmuisinven-
tarisaties
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Handleiding hazelmuisinventarisaties 
Goedele Verbeylen 

8 april 2005 

Welke methode is geschikt?
De beste methodes om meer te weten te komen over de aanwezigheid en populatie-
grootte van hazelmuizen, zijn het zoeken naar hazelmuisnesten en aangeknaagde hazel-
noten en het controleren van nestkasten en nestbuizen (vogelnestkasten of speciaal voor 
hazelmuizen opgehangen nestkasten/buizen). 

De gekozen methode hangt af van het gebied, de reeds beschikbare informatie en wat je 
juist te weten wil komen. Gaat het om een gebied dat potentieel geschikt is of waar his-
torische waarnemingen zijn, maar waarvan niet geweten is of er (nog) een hazelmuispo-
pulatie aanwezig is, dan kan je best op zoek gaan naar aangeknaagde hazelnoten en – 
indien aanwezig – vogelnestkasten controleren. Het zoeken naar nesten en het ophangen 
van speciale hazelmuisnestkasten of -buizen is te tijdsintensief en te kostelijk en kan je 
beter niet doen als je niet vrij zeker bent dat er hazelmuizen aanwezig zijn. 

Gaat het om een gebied met recente waarnemingen, dan kan je de randvegetaties afzoe-
ken naar nesten. Volgens Nederlands onderzoek zou het tellen van hazelmuisnesten 
langs een transect een goede relatieve maat zijn om hazelmuisdichtheden en schomme-
lingen hierin in te schatten. 
In tegenstelling tot in Groot-Brittannië, maken hazelmuizen in Nederland weinig ge-
bruik van nestkasten en lijken nestkasten dus niet bruikbaar als beschermingsmaatregel 
of monitoringmethode. Ze kunnen wel gebruikt worden om de aanwezigheid van ha-
zelmuizen vast te stellen, als aanvulling op het zoeken naar nesten. Voor Vlaanderen 
zijn er over de al dan niet bruikbaarheid van nestkasten geen gegevens. De kans is groot 
dat de toestand hier gelijkaardig is met deze in Nederland, alhoewel verschillende van 
de historische waarnemingen in Vlaanderen wel in nestkasten gebeurden. 

Daarnaast kunnen ook losse gegevens verkregen worden via toevallige zichtwaarne-
mingen en braakballen. 

Keuze van de inventarisatiegebieden
Naast gebieden met historische waarnemingen kunnen ook gebieden met potentieel ge-
schikt hazelmuishabitat geïnventariseerd worden. Hoe ziet geschikt hazelmuishabitat er 
nu uit? Om een volledig jaar door voldoende voedsel te hebben, hebben hazelmuizen 
een grote soortendiversiteit aan voedselplanten nodig. Dit kunnen we vinden in struc-
tuurrijk loofbos met een goed ontwikkelde ondergroei, bij voorkeur vochtminnende 
bosgemeenschappen op lössleem- en verweringsgronden. Mantelzoomvegetaties langs 
bosranden en bospaden, bramenrijke struweelbegroeiingen op open plekken en houtkan-
ten met een hoge diversiteit aan bes- en vruchtdragende soorten zijn ideaal voor hazel-
muizen. Daarnaast zijn ook jonge aanplanten, kapvlakten en hakhoutpercelen interes-
sant, alhoewel deze een secundair habitat vormen omdat ze afhankelijk zijn van cultuur-
ingrepen en opener en ijler worden na successie. 
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Hazelmuizen hebben niet enkel een 
grote soortendiversiteit aan voedsel-
planten nodig, maar deze moet ook 
aanwezig zijn op een zeer kleine 
oppervlakte omdat volwassen hazel-
muizen zeer plaatstrouw zijn en een 
zeer klein leefgebied hebben. 

Omdat hazelmuizen strikt boom- en struik-
bewonend zijn, kunnen korte afstanden abso-
lute barrières zijn als er geen verbindingen zijn. 
Daarom moet het bos een geschikte fysische 
structuur hebben, zodat de struiken breed kun-
nen uitgroeien met vele laterale takken waar-
langs de dieren zich kunnen verplaatsen. 

Zoeken naar aangeknaagde hazelnoten

Waar, wanneer en hoe ga je best op zoek naar hazelnoten? 

De beste periode om hazelnoten te zoeken is september-december. In januari-maart gaat 
het ook nog, maar dan zijn de hazelnoten vaak al vrij sterk vergaan. Nadeel aan deze 
methode is dat ze enkel werkt in bossen waar hazelaar aanwezig is en dat hazelaars 
soms weinig of geen vruchten dragen (afhankelijk van het weer, de beschaduwing, ...). 
Voordeel aan de methode is dat je geen vergunning nodig hebt omdat je de hazelmuizen 
niet verstoort. Je hebt wel een vergunning nodig om van de bospaden af te wijken. 
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In Groot-Brittannië werd een standaardmethode ontwikkeld voor het zoeken naar hazel-
noten. Eerst zoek je een gans gebied af naar stukken met geschikt habitat waar hazelaars 
veel vruchten dragen. Daar leg je dan kwadraten van 10 x 10 m uit die je gedurende 20 
min. onderzoekt. Op deze manier worden afwijkingen te wijten aan de heterogene ver-
deling van hazelmuizen binnen een bos uitgesloten. In meeste gevallen zijn 3 kwadraten 
voldoende (meer geeft slechts 5 % meer kans om iets te vinden). Het onderzoek kan 
gestopt worden als voldoende zekere positieve noten gevonden zijn of nadat 5 kwadra-
ten onderzocht werden zonder iets te vinden. De aan/afwezigheid van door hazelmuis 
aangeknaagde noten was bij het Brits onderzoek onafhankelijk van de hoeveelheid be-
schikbare hazelnoten of het percentage grondflora binnen het kwadraat. 

Hoe herken je door hazelmuizen aangeknaagde hazelnoten? 

Indien er hazelnoten aanwezig zijn, eten hazelmuizen hier zo goed als altijd van en kan 
je de resten ervan terugvinden. Hazelmuizen knagen de noten op een zeer typische ma-
nier open. Ze laten geen dwarse tandafdrukken achter op de knaagrand (in tegenstelling 
tot bosmuis en rosse woelmuis), maar draaien de noot rond en schrapen ze af in de leng-
terichting van de knaagrand, die er dus glad uitziet. Aan de buitenzijde rond de knaag-
rand laten ze tandafdrukken achter onder een hoek van 45 ° naar buiten toe. Ook eikel-
muizen hebben gelijkaardige knaagsporen, maar deze zijn meestal grover. 

eekhoorn

hazelmuis

rosse woelmuis 

boomklever

bosmuis
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Hoe ga je te werk bij inventariseren via hazelnoten? 

- Je kiest in overleg met de Zoogdierenwerkgroep een geschikt gebied uit. 
- De Zoogdierenwerkgroep bezorgt je een kaart van het gebied en vraagt aan AMI-

NAL afdeling Bos & Groen een toelating om van de bospaden af te wijken. 
- Je kiest in het gebied 5 blokken van 10 x 10 m uit in stukken bos met veel hazelaar 

(indien mogelijk met veel vruchten) in de ondergroei. Je duidt deze blokken aan op 
kaart en geeft ze een nummer van 1 tot 5. 

- Tijdens de periode september-december zoek je per blok gedurende 20 min. naar 
aangeknaagde hazelnoten, die je in een zakje stopt waarop je het nummer van het 
corresponderende blok schrijft en de inventarisatiedatum. Heb je reeds na 3 of 4 
blokken voldoende positieve noten gevonden, dan mag je stoppen. Vind je geen po-
sitieve noten of heb je onvoldoende ervaring met het herkennen van door hazelmui-
zen aangeknaagde noten, dan zoek je 5 blokken af. 

- Stuur de kaart en zakjes met hazelnoten op naar de Zoogdierenwerkgroep, die con-
troleert door welke zoogdieren de noten zijn aangeknaagd. Je mag ook noten die 
aangeknaagd zijn door andere zoogdieren erbij stoppen; de verspreidingsgegevens 
van andere soorten worden namelijk ook bijgehouden in de zoogdierendatabank. 

Zoeken naar nesten

Waar, wanneer en hoe kan je hazelmuisnesten vinden? 

Buiten de winterslaapperiode, van april-mei tot oktober-november, maken hazelmuizen 
nesten in struiken en bomen. In het najaar vind je deze in braam, bosrank, kamperfoelie 
en andere dichte struiken van minstens 1 m hoog. Ook hulst wordt gebruikt als drager. 
De nesten zitten meestal vlak onder de bebladerde oppervlakte, tussen 30 cm en 4 m 
hoog (in 70 % van de gevallen lager dan 1.5 m). Ook achter loshangende boomschors 

en in nestkasten kunnen ze aangetroffen wor-
den. In Nederland bevond meer dan 60 % van 
de nesten zich in bosranden (ook vrij veel in 
houtkanten), meestal in braam vaak in combi-
natie met adelaarsvaren of jonge bomen. 

Op 1 week tijd kunnen hazelmuizen zo tot 2-3 
verschillende nesten gebruiken (tot maximaal 
4 in een seizoen), zowel natuurlijke als 
kunstmatige. Omdat uit Nederlands onderzoek 
blijkt dat het totaal aantal nesten (ongeacht 
type en status) goed correleert met het aantal 
voortplantingsnesten, wordt dit totaal aantal 
(groter dus grotere betrouwbaarheid) gebruikt 
om de populatieschattingen op te baseren. In 
Nederland werden 1-2 nesten/100 m bosrand 
gevonden in kerngebieden (wat een minimum 
is want ze kunnen ook in boomholtes zitten). 
Dit komt overeen met een maximale dichtheid 

van 1-3 dieren/ha. De gemiddelde dichtheid wordt in Nederland echter geschat op 0.1 
dieren/ha. In Vlaanderen werd bij de enige hazelmuispopulatie gevonden in 2004 (Voe-
ren) nog minder dan 1 nest/100 m bosrand aangetroffen. 
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Augustus-november is de optimale periode om naar nesten te zoeken, omdat de hazel-
muizen zich dan ophouden in de bosranden en lagere vegetatie en de nesten gemakke-
lijker te vinden zijn. Nadeel is dat dit juist de periode is dat hazelmuizen zich hier 
voortplanten (dus bij verstoring is een vergunning nodig). In Nederland worden 2 be-
zoeken per jaar optimaal geacht. Een eerste bezoek gebeurt in de periode half novem-
ber-eind september. Tijdens deze periode worden waarschijnlijk minder nesten gevon-
den, maar kunnen de stukken geschikt habitat uitgezocht worden, die dan een tweede 
keer bezocht worden in de periode begin oktober-half november. 

Tijdens het zoeken moet de vegetatie 
onder het bladerdek grondig uitge-
kamd worden, wat zeer tijdsintensief 
is. Bij het zoeken kan een takje om 
de blaadjes op te lichten handig zijn. 
Soms is het ook goed om van bene-
den af door de vegetatie naar het licht 
te kijken om de nesten gemakkelijker 

te zien. Het is vaak moeilijk om ha-
zelmuis- en vogelnesten te onderschei-
den als ze iets hoger in de vegetatie 
hangen, waardoor je er niet bij kan en 
je eigenlijk alleen maar een donkere 
vlek ziet. In dat geval kunnen een 
spiegeltje op een stok, een zaklamp en 
een verrekijker met grote lichtsterkte 
(bv. 8 x 42 of 7 x 50) en korte focusaf-
stand (< 2.5 m) handig zijn. 

Hoe herken je een hazelmuisnest? 
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De zelfgebouwde nesten zijn rond of ovaal, ter grootte van een pompelmoes, en bestaan 
uit grashalmen en bladeren van o.a. braam, ruwe berk, zomereik, haagbeuk, zoete kers, 
gewone vlier, hazelaar, bladeren en stengels van adelaarsvaren, bladeren, stengels en 
pluizen van bosrank en bladeren en schors van kamperfoelie (vooral bladeren van plan-
tensoorten uit de directe omgeving). Ook wordt er soms mos (omgebouwd winterkonin-

kjesnest) en haren (ree, das, ...) in terug-
gevonden. Ze worden vastgemaakt aan 
stengels van struwelen of ruigtekruiden of 
in de vork van jonge boompjes. De voort-
plantingsnesten zijn groter (> 10 cm) en 
meestal dichter geweven dan de slaap-
nesten met een buitenlaag van concen-
trisch geschikte bladeren en een binnen-
laag van fijne grasstrootjes en -halmen. 
Daarnaast gebruiken ze ook oude vogel- 
en eekhoornnesten als basis voor een eigen 
nest.

In nestkasten bouwen hazelmuizen 
ook een nest met de typische gewe-
ven structuur. In Groot-Brittannië 
wordt hiervoor bijna steeds schors 
van kamperfoelie gebruikt (en af en 
toe gras) met meestal blaadjes (voor-
al hazelaar, af en toe meelbes) er 
rond. Soms is er weinig of geen 
nestmateriaal aanwezig. Hazelmui-
zen brengen meestal geen voedsel in 
de nestkast. 
De winterslaap brengen hazelmuizen 
door in een zelfgebouwd, dicht ge-
vlochten nest op een voldoende 
vochtige plaats op grondniveau, onder mos of dode bladeren of soms tussen boomwor-
tels, houtblokken of aan de basis van een oude hakhoutknoest. 

Onderscheid met nesten van andere soorten 

Winterkoninkje

Hazelmuisnesten verschillen van vogel-
nesten doordat ze niet komvormig zijn 
maar volledig overkoepeld. Ze ver-
schillen van nesten van winterkoninkjes 
door het ontbreken van mos (tenzij een 
hazelmuis een winterkoninkjesnest als 
basis gebruikt) en veren en een dui-
delijke ingang (‘stoep’). 
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Twijfelgeval: winterkoninkje of hazelmuis?

Bij twijfelgevallen kan je altijd op zoek gaan 
naar haren, die achteraf onder de microscoop 
gedetermineerd kunnen worden als haren van 
hazelmuis of een andere zoogdiersoort. 

Dwergmuis

Ook is verwarring mogelijk met nestjes van 
dwergmuizen. Deze in de vegetatie verwe-
ven, kogelvormige nestjes zonder duidelijke 
ingang zijn maximaal 10 cm groot en hangen 
tot 1 m hoog. Ze bestaan uit bladeren van 
grassen en andere monocotylen, die dwerg-
muizen met de tanden over de ganse lengte 
in fijne reepjes van 2 mm breed splitsen, en 
zijn langs de binnenzijde soms afgewerkt 
met mos of distelpluis. 

Bosmuis

Nesten van bosmuizen in nestkasten bestaan 
eerder uit los gestapelde bladeren en mos. Vol-
gens onze Nederlandse collega’s kunnen hazel-
muizen echter ook in dergelijke losse blader-
nesten voorkomen en is het onderscheid met nes-
ten van bosmuis niet altijd te maken. Bosmuizen 
proppen de nestkast soms vol met voedsel, zoals 
eikels.
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Hoe herken je een hazelmuis? 

De hazelmuis is een aantrekkelijk diertje dat 
gemakkelijk te onderscheiden is van andere kleine 
zoogdieren. Ze is de kleinste vertegenwoordiger 
van de familie van de slaapmuizen, waartoe ook de 
eikelmuis en de relmuis behoren. Ze heeft een li-
chaamslengte van 60-90 mm en een dicht behaarde 
staart van nog eens 53-82 mm. De staart kan bij 
vasthouden afgestroopt worden (een eigenschap 
van alle slaapmuizen), dus nooit een hazelmuis aan 
de staart hanteren! Een hazelmuis weegt gemiddeld 
15-20 g, maar dit gewicht kan oplopen tot 43 g 
door het opslaan van vetreserves voor de winter-
slaap. De pels is oranjekleurig met een bleke 
crèmekleurige buikzijde. Bij sommige hazelmuizen 

wordt een witte of zwarte 
staartpunt aangetroffen. De 
jongen hebben een doffere, 
grijzere pels. Ze heeft een 
goed ontwikkeld gezicht 
(grote, zwarte ogen), tastzin 
(snorharen) en reukzin. Dit 
maakt het mogelijk om 
gemakkelijk voedsel te vin-
den en te bepalen hoe rijp 
het is. Mogelijk communi-
ceren hazelmuizen via ul-
trasound. Ze is goed aange-
past aan het leven in bomen 
en struiken via haar grijp-
poten (opponeerbare duim 
aan voor- en achterpoten 
zoals bv. ook apen hebben) 
en het achterwaarts kunnen 
draaien van de achterpoten, 
waardoor ze ondersteboven 
aan een tak kan gaan han-
gen om te foerageren. Het 
verschil tussen beide ge-
slachten is niet zo duidelijk, 
omdat mannetjes geen grote 
teelballen ontwikkelen tij-
dens de voortplantingsperi-
ode.
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Hoe ga je te werk bij het inventariseren van hazelmuisnes-
ten?

- Je kiest in overleg met de Zoogdierenwerkgroep een geschikt gebied uit. 
- De Zoogdierenwerkgroep bezorgt je een kaart van het gebied en inventarisatiefor-

mulieren (overgenomen van de Nederlandse VZZ, die reeds veel ervaring heeft met 
nestinventarisaties) en vraagt aan AMINAL afdeling Bos & Groen een toelating om 
van de bospaden af te wijken en aan AMINAL afdeling Natuur een toelating om 
hazelmuisnesten te zoeken. 

- Tijdens de periode half augustus-eind september klasseer je alle randvegetaties in 
het gebied (niet enkel bosranden, maar ook grote open plekken in het bos) volgens 
mate van geschiktheid (zie formulier “classificatie habitatkwaliteit”). Je zet deze op 
kaart (bv. met verschillende kleur voor verschillende kwaliteitsklasse) en zoekt de 
geschikte randvegetaties grondig af naar hazelmuisnesten. Tijdens de periode begin 
oktober-half november zoek je de geschikte stukken voor een tweede maal af. Duid 
steeds heel goed aan op de kaart welke stukken je afgezocht hebt. Elk nest en elke 
zichtwaarneming duid je met een nummer aan op de kaart en verdere details vul je 
in op het formulier “inventarisatie nesten”. 

- Stuur de kaart en de formulieren op naar de Zoogdierenwerkgroep. Je mag ook 
waarnemingen van andere zoogdieren aanduiden op de kaart; de verspreidingsge-
gevens van andere soorten worden namelijk ook bijgehouden in de zoogdierendata-
bank.

Nestkasten en nestbuizen ophangen en controleren

Waarom hang je hazelmuisnestkasten of -buizen op? 

Het ophangen van nestkasten is een dure methode en verspilling van tijd en geld als er 
geen hazelmuizen zitten. Als het habitat geschikt is, vormt het echter een gemakkelijke 
manier om de aanwezigheid van hazelmuizen te bevestigen. Ze kunnen ook gebruikt 
worden om een schatting van de populatiegrootte te maken en om gegevens te verzame-
len over conditie, voortplanting, geslachtsverhouding, ... In Nederland worden nestkas-
ten, in tegenstelling tot in Groot-Brittannië, echter weinig gebruikt door hazelmuizen, 
waardoor ze niet echt geschikt lijken om populatiegroottes en -fluctuaties op te volgen. 
Een vergelijkbare maar goedkopere methode dan nestkasten zijn nestbuizen. 

Hoe maak je hazelmuisnestkasten en -buizen? 

De grootte van de nestkasten is niet zo belangrijk, want 
als ze te groot zijn, worden ze volledig volgestopt met 
nestmateriaal. De minimale binnenmaten zijn 12 x 12 x 
15 cm. Ook de wanddikte is niet belangrijk. Ze moeten 
een ingangsopening hebben van 32 mm aan de zijde van 
de stam (om vogels buiten te houden). Door latjes van 2 
cm dik aan te brengen tussen de kast en de stam hebben 
de dieren voldoende ruimte om binnen te geraken. Het 
deksel moet geopend kunnen worden om de controle te 
vergemakkelijken. Best gebruik je zacht onbehandeld 
hout.
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Nestbuizen zijn vierkante pvc-buizen (8 
x 8 x 15 cm) die aan 1 zijde dichtge-
maakt zijn om een donkere nestplaats te 
voorzien en aan de andere zijde een 
houten schot hebben met een ingangs-
opening van 3-4 cm. 

Waar hang je hazelmuisnestkasten en -buizen op? 

Hazelmuizen in nestkasten zijn zeer kwetsbaar aan verstoring door mensen, dus de kas-
ten moeten goed verstopt worden (bv. niet vlak naast paden hangen). Bij een goed ont-
wikkelde ondergroei kan je de nestkasten best 3-5 m hoog hangen, maar om het contro-
leren te vergemakkelijken en ze toch nog hoog genoeg te hangen zodat voorbijgangers 
er niet goed bij kunnen, is een compromis van 1.5-2.5 m hoog ook goed. De kasten 
worden in Groot-Brittannië gemakkelijker in gebruik genomen als er kamperfoelie 
(nestmateriaal) vlakbij groeit, als er een grotere soortendiversiteit in de ondergroei is en 
als de kasten gemakkelijk bereikbaar zijn (bv. via takken die tot aan de kast komen). 

In Groot-Brittannië zijn nestkasten die opgehangen worden voor mei vaak al bezet tegen 
september-oktober, vooral als er voldoende opgehangen worden (minstens 20/ha). Dit 
kan ook meer dan 1 zomerseizoen duren, dus moet je ze minstens 2 volle seizoenen la-
ten hangen om zeker te zijn dat er geen hazelmuizen aanwezig zijn (en dan nog kan het 
zijn dat er toch hazelmuizen aanwezig zijn in zeer lage dichtheden). Dan kan je ze even-
tueel verplaatsen naar een ander potentieel bezet gebied. De kasten kunnen best in groe-
pen van minstens een 10-tal opgehangen worden op een grid van 10-20 m interval. Om-
dat hazelmuizen lang leven, weten ze waar de nestkasten zich bevinden en kunnen ze 
deze jaar na jaar opnieuw gebruiken. In Groot-Brittannië is september de maand waarin 
de nestkasten het meest bezet zijn (en in minder mate ook oktober). Ook de nestbuizen 
worden opgehangen tijdens het actieve seizoen op een grid, net als de nestkasten. 

Wanneer controleer je de nestkasten en -buizen? 

Eens bezet, kan je de nestkasten en -buizen best maandelijks controleren (april tot no-
vember). Hier heb je een vergunning voor nodig, want je verstoort de hazelmuizen hier-
bij. De gegevens die je noteert, zijn o.a. bezet of niet, gewicht, geslacht, aantal jongen, 
eventueel luchttemperatuur (om te kijken of dit een invloed heeft op het al dan niet in 
torpor gaan). De verstoring tijdens het manipuleren heeft blijkbaar weinig effect op de 
dieren. Ze komen vaak terug binnen het uur, soms zelfs binnen enkele minuten (ook de 
zogende wijfjes). Ze kunnen ook verhuizen naar een ander nest, maar komen gewoon-
lijk al binnen enkele dagen terug. Bij teveel controles (bv. meer dan eens per maand) 
kan het zijn dat ze niet meer terugkomen. Als ze in torpor zijn en je manipuleert ze niet 
langer dan 3-4 min., dan warmen ze niet op en blijven inactief (en verplaatsen zich dus 
niet).
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Tijdens de winterslaap en voor het vogelbroedseizoen (dus ongeveer voor Pasen) kan je 
de nestkasten en -buizen best controleren om de oude vogelnesten te verwijderen. Oude 
hazelmuisnesten mag je laten zitten als ze droog zijn. 

Hoe ga je te werk bij het inventariseren via nestkasten en -
buizen?

- Je overlegt met de Zoogdierenwerkgroep of het zinvol is om hazelmuisnestkasten 
of -buizen op te hangen in een bepaald gebied of dat het meer zinvol is om te gaan 
zoeken naar aangeknaagde hazelnoten en in de vegetatie gebouwde hazelmuisnes-
ten.

- Indien besloten wordt om nestkasten of -buizen op te hangen, vraag je toelating aan 
de eigenaar. Indien je geen budget hebt om de nestkasten of -buizen te maken, kan 
er gezocht worden naar sponsors of kunnen bestaande nestkasten of -buizen ver-
plaatst worden vanuit een gebied waar geen hazelmuizen blijken te zitten. Indien er 
reeds vogelnestkastjes ophangen, kan je deze natuurlijk controleren (en eventueel 
ombouwen tot hazelmuiskastjes). 

- De Zoogdierenwerkgroep bezorgt je kaarten van het gebied en inventarisatieformu-
lieren en vraagt aan AMINAL afdeling Bos & Groen een toelating om van de bos-
paden af te wijken en aan AMINAL afdeling Natuur een toelating om nestkasten te 
controleren op aanwezigheid van hazelmuisnesten en om gevonden hazelmuizen te 
manipuleren. 

- Je zoekt de qua vegetatie meest geschikte stukken uit in het gebied en hangt de 
nestkasten of -buizen op op een grid van 10-20 m interval. Schrijf een nummer op  
elke nestkast en zet deze nummers ook op de kaart. 

- Tijdens de actieve periode (april-november) controleer je de nestkasten of -buizen 
regelmatig (minimaal enkel 1 keer in september, maximaal 1 keer per maand). De-
tails (datum, bezet of niet, door welke soort, nestmateriaal, gewicht, geslacht, aantal 
jongen, eventueel luchttemperatuur, ...) vul je in op het formulier “inventarisatie 
nestkasten-buizen”. 

- In januari of februari controleer je de nestkasten of -buizen en verwijder je oude 
vogelnesten. Oude hazelmuisnesten laat je zitten als ze droog zijn. 

- Stuur de kaart en het inventarisatieformulier op naar de Zoogdierenwerkgroep. Je 
mag ook waarnemingen van andere zoogdieren aanduiden op de kaart; de versprei-
dingsgegevens van andere soorten worden namelijk ook bijgehouden in de zoogdie-
rendatabank.



Habitatkwaliteit

Voor zijn probleemanalyse heeft Ruud Foppen een indeling in klassen gemaakt om de kwaliteit van randen als 

nestplaats voor hazelmuizen aan te geven. Belangrijkste criterium daarbij waren de structuur van de rand en de 

aanwezigheid van (braam)struweel.In de navolgende indeling wordt daarop ingehaakt. Daarnaast onderscheidde 

hij randen naar expositie, waarbij alleen op het westen tot zuidoosten geexponeerde randen geschikt bevonden 

werden.Het expositie-criterium hanteren wij niet. Alle qua structuur en vegetatie geschikte randen en percelen 

worden ongeacht hun expositie bekeken. Ruud heeft alleen randen geclassificeerd. W ij gaan ook percelen 

bekijken waar we dan ook een classificatie voor moeten hebben. 

Eerst de randen (bosranden, randen van open plekken en bospaden en storm - of 

kapvlakten):

R1 Niet geschikte rand:

Er is geen braamstruweel aanwezig of een ander dicht vervangend bes- of vruchtendragend struweel, of het 

braamstruweel bezit een ongeschikte structuur: zeer open (< 25%  bedekking) of zeer laag (< 30 cm).

R2 M arginale rand:

(1) het aanwezige braamstruweel1 is zeer ondiep (< 1 meter) en vrij open (bedekking  < 50 % ) óf 

(2) er is geen duidelijke mantel-zoom overgang, rand is concaaf (hol) óf 

(3) braamstruweel is minder dan 1 meter hoog. 

R3 Optim ale rand:

(1) rand is vrij diep (> 1 meter), bedekking meestal meer dan 50 %  én

(2) er is een duidelijke mantelzoom overgang, rand is convex (bol) én 

(3) hoogte braamstruweel is minimaal 1 meter

Voor randen wordt een lengtemaat gehanteerd. De bovenvermelde categorien dienen aanwezig te zijn over een 

aaneengesloten lengte van tenminste 10 meter. 

W e gaan steeds uit van trajecten met een variabele lengte die min of meer dezelfde structuur hebben. 

Indelingscriterium kunnen zijn de lengte van een rand, aanplant of bospad of het type bos langs de rand. Gaat

bijvoorbeeld een beukenbos langs eenzelfde pad over in een eikenbos, dan onderscheiden we twee trajecten en 

kennen aan beide een classificatie toe.

Voorbospercelen of storm - en kapvlakten

B1 Ongeschikt perceel

De bedekking van braam- of andere vervangend struweel is minder dan 25%  of het aanwezige struweel is zeer 

laag (< 30 cm).

B2 M arginaal perceel

Het aanwezige braamstruweel of ander vervangend struweel is vrij open (bedekking < 50% ) en het is minder dan

1 meter hoog. 

1 Of ander dicht vervangend bes- en vruchtendragend struweel (adelaarsvaren, bosrank, meidoorn, hondsroos, 
brem, rode kornoelje, kardinaalsmuts etcetera)



B3 Optim aal perceel

De bedekking van braamstruweel of andere vervangend struweel is meer dan 50 %  en de hoogte is minimaal 1 

meter.

Voor bospercelen wordt een oppervlaktemaat gehanteerd. Bovengenoemde categorieen zijn aanwezig over een

oppervlakte van tenminste 10 are. Bij kleinere omvang kom je al snel uit bij een rand. 

K leine landschapselem enten als hagen, houtsingels, graften en holle wegen. 

Deze elementen worden behandeld als bosranden. Voor classificatie zie bij bosranden, maar dan met afkorting 

respectievelijk K1, K2 en K3 voor niet geschikt, marginaal en optimaal. 

Ik heb bewust geen parameters opgenomen voor bedekking of samenstelling van de boom - of struiklaag (komt er 

bijvoorbeeld hazelaar voor in een bepaalde bedekking), omdat we eenvoudigweg de kennis niet hebben om 

hiermee vooraf zinvolle indelingen te maken. Bovendien hangt bedekking van struweel samen met bedekking 

van de boomlaag. Je kunt wel zeggen dat waar dicht struweel in combinatie met hazelaar voorkomt goede 

habitatplekken liggen, maar of hazelaar verspreid in een bedekking van > 50%  voorkomt of pleksgewijs in een 

bedekking minder dan 25% , hoeft nog geen invloed op het voorkomen van hazelmuizen te hebben. De

aanwezigheid van het dichte struweel lijkt in dat geval maatgevend. Over de invloed van samenstelling van 

struik- en boomlaag op voorkomen van de hazelmuis is vooralsnog te weinig bekend. 

W e zoeken naar nesten en in dat geval ligt het voor de hand om het indelingscriterium te zoeken in de bedekking 

van bramen en ander vervangend struweel. 

Aangezien de marginaal én optimaal gekwalificeerde percelen en randen nog voldoende kansen voor de 

hazelmuis bieden, zijn dit de trajecten waaraan nog een tweede bezoek gebracht dient te worden. 
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Teldatum:      /      /

Weer:

Teltijd: van      .  u tot      .       u

Telomstandigheden:
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Nummer: correspondeert met nestnummer op de kaart 

Biotoop:
1. bosrand 
2. bospad 
3. storm- of kapvlakte  
4. open plek in bos 
5. jonge opstand of bosaanplant 
6. loofbos 
7. naaldbos 
8. bramen- of struweelopslag in of aan rand van weiland 
9. holle weg, singel, heg of graft 

Hoogte (cm): hoogte van de grond 

Diepte (cm): diepte van nest in vegetatie, vanaf bovenkant bladerdak 

Afstand rand vegetatie (m): afstand van nest tot rand van vegetatie (grenzend aan open onbegroeid stuk, zoals verharde of onverharde weg, open plek en bosrand) 

Doorsnede (cm): doorsnede van het nest 

Bevestiging: draagplant van het nest 

Type: V voortplantingsnest (groot, stevig, > 10 cm) 
S slaapnest (kleiner, minder dicht geweven) 

Status:  VB vers, bewoond (hazelmuis aanwezig in of vlak naast nest, droog, duidelijke nestholte) 
  VL vers, verlaten (leeg, droog, duidelijke nestholte) 
  OL oud, verlaten (leeg, nat, duidelijke nestholte) 
  OV oud, vervallen (leeg, nat, geen duidelijke nestholte, ineengezakt of uiteen gevallen) 
  RE restant van nest (blaadjes of strootjes in struweel hangend) 

Beoordelen of een nest vers is of niet doe je door er eerst voorzichtig tegenaan te tikken (of tegen de draagstengel van het nest) en te kijken of er een hazelmuis uitkomt (meestal is deze er 
trouwens al uit doordat ze gewaarschuwd werd door bewegende takken). Dan voel je voorzichtig met je vinger in het nest of het droog is en of er een duidelijke holte is. Zo voel je ook of er 
jongen zijn. Bij kleine jongen weet je dat al wel omdat in bijna alle gevallen het vrouwtje aanwezig blijft. Zie je dus een hazelmuis die niet weg wil van een groot en stevig nest (= 
voortplantingsnest), dan moet je voorzichtig te werk gaan. 

Materiaal: percentage nestmateriaal bestaand uit blad en gras, welke planten gebruikt werden (blad of stengel kamperfoelie, blad of pluis bosrank, gras, mos, ...) 

Aantal/leeftijd: aantal dieren en leeftijd ervan: adult (A), klein jong (K) (komt nog niet uit nest), groot jong (G) (komt uit nest, doffere grijzere pels dan adult) 

Bijzonderheden: allerhande, zoals mos aangetroffen in nestmateriaal, doodvondst, zeer kleine omvang van habitatplek, nest hangt tegen prikkeldraad aan, hangplaats braam in hazelaar of 
bosrank in vlier, nest in nestkast, meer bijzonderheden over jongen (bv. nog onbehaard, ogen nog dicht, gewicht, geslacht), ...

Profiel: tekening van hangplaats in vegetatie, met onderscheid in kruid, struik- en boomlaag (zet nestnummer bij op de tekening), of codering volgens profieltekeningen 



CODERING PROFIELSCHETSEN

A kruidlaag, geen struiklaag, overdekkende boomlaag: A1, A2, A3, A4
B kruidlaag, geen struiklaag, niet overdekkende boomlaag: B1, B2, B3, B4

C kruidlaag, struiklaag, overdekkende boomlaag:C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9
D kruidlaag, struiklaag, niet overdekkende boomlaag: D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9

E geen kruidlaag, struiklaag, boomlaag: E1, E2
F kruidlaag, struiklaag en boomlaag: F1, F2, F3
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Nummer/naam gebied: 

Teller(s):

Weer:

Teltijd: van      .  u tot      .       u

Telomstandigheden:



Nummer kast/buis: correspondeert met nummer op de kaart 

Datum: datum dat je de kast/buis controleert 

Biotoop (dit hoef je maar 1 keer per kast/buis in te vullen zolang deze niet verplaatst wordt): 
1. bosrand 
2. bospad 
3. storm- of kapvlakte  
4. open plek in bos 
5. jonge opstand of bosaanplant 
6. loofbos 
7. naaldbos 
8. bramen- of struweelopslag in of aan rand van weiland 
9. holle weg, singel, heg of graft 

Type kast/buis: (dit hoef je maar 1 keer per kast/buis in te vullen): kast/buis speciaal ontworpen voor hazelmuis (MA), koolmees (PM), ... 
(bij bijzonderheden kan je de afmetingen zetten) 

Hoogte (m) (dit hoef je maar 1 keer per kast/buis in te vullen zolang deze niet verplaatst wordt): hoogte waarop de nestkast is opgehangen

Afstand rand vegetatie (m) (dit hoef je maar 1 keer per kast/buis in te vullen zolang deze niet verplaatst wordt): afstand van kast/buis tot rand van vegetatie (grenzend aan open onbegroeid 
stuk, zoals verharde of onverharde weg, open plek en bosrand) 

Bezet: of de kast/buis bezet is door hazelmuis of niet (J/N) (bij bijzonderheden kan je uitleg schrijven indien ze bezet is door een andere soort: bosmuis, koolmees, ...) 

Doorsnede (cm): doorsnede van het nest 

Type nest: V voortplantingsnest (groot, stevig, > 10 cm) 
S slaapnest (kleiner, minder dicht geweven) 

Status:  VB vers, bewoond (hazelmuis aanwezig in of vlak naast nest, droog, duidelijke nestholte) 
  VL vers, verlaten (leeg, droog, duidelijke nestholte) 
  OL oud, verlaten (leeg, nat, duidelijke nestholte) 
  OV oud, vervallen (leeg, nat, geen duidelijke nestholte, ineengezakt of uiteen gevallen) 
  RE restant van nest (blaadjes of strootjes in struweel hangend) 

Beoordelen of een nest vers is of niet doe je door er eerst voorzichtig tegenaan te tikken (of tegen de draagstengel van het nest) en te kijken of er een hazelmuis uitkomt (meestal is deze er 
trouwens al uit doordat ze gewaarschuwd werd door bewegende takken). Dan voel je voorzichtig met je vinger in het nest of het droog is en of er een duidelijke holte is. Zo voel je ook of er 
jongen zijn. Bij kleine jongen weet je dat al wel omdat in bijna alle gevallen het vrouwtje aanwezig blijft. Zie je dus een hazelmuis die niet weg wil van een groot en stevig nest (= 
voortplantingsnest), dan moet je voorzichtig te werk gaan. 

Materiaal: percentage nestmateriaal bestaand uit blad en gras, welke planten gebruikt werden (blad of stengel kamperfoelie, blad of pluis bosrank, gras, mos, ...) 

Aantal/leeftijd: aantal dieren en leeftijd ervan: adult (A), klein jong (K) (komt nog niet uit nest), groot jong (G) (komt uit nest, doffere grijzere pels dan adult) 

Bijzonderheden: allerhande, zoals mos aangetroffen in nestmateriaal, doodvondst, zeer kleine omvang van habitatplek, meer bijzonderheden over aanwezige hazelmuizen (bv. gewicht, 
geslacht , jongen nog onbehaard of ogen nog dicht), als je nieuwe nestkasten opgehangen hebt de datum waarop dit gebeurd is, luchttemperatuur, bezet door bosmuis , koolmees of 
andere soort, afmetingen kast/buis, of opening kast aan zijde van boom is of niet, ... 
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De Zoogdierenwerkgroep van Natuurpunt houdt zich bezig met de inventarisatie en de bescherming van alle 

inheemse zoogdieren in Vlaanderen. Voor heel wat projecten werken we samen met overheden, instituten 

of universiteiten. Bescherming van een bedreigde soort begint echter steeds bij het in kaart brengen van 

de verspreiding. Het zijn de gegevens uit het veld, geleverd door de vrijwilligers, die de basis vormen voor 

wetenschappelijk onderzoek of voor het opstellen van soortbeschermingsplannen. Hamsterburchten en 

hazelmuisnesten opsporen, braakballen pluizen, met behulp van valletjes kleine zoogdieren inventariseren 

in een natuurgebiedje, met een zaklamp op zoek naar grote zoogdieren op een avondlijke tocht… Het is 

maar een greep uit de activiteiten van de Zoogdierenwerkgroep. Daarnaast trachten we zoveel mogelijk 

informatie te verzamelen rond ecologie, inventarisatiemethodes, bescherming en zelfs bestrijding van aller-

lei zoogdiersoorten, zowel via literatuur als door eigen onderzoek. Om vrijwilligers hierover te informeren 

worden er ook allerlei educatieve activiteiten georganiseerd, zoals infoavonden en thematische excursies. 

De vele inventarisaties die we uitvoeren, leiden na opslag van alle gegevens in de Zoogdierendatabank en na 

verwerking onder andere tot allerlei publicaties, zoals dit rapport.


