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 Voorwoord

Het doet mij veel genoegen dat het Beschermingsplan voor de eikelmuis klaar is. De provincie 
Limburg herbergt zoogdieren die nergens anders in Nederland voorkomen, dus daar moeten 
we zuinig op zijn. Een aansprekend voorbeeld hiervan is de eikelmuis. In onze Natuurvisie 
2016 is deze opgenomen als prioritaire soort voor het actieve soortenbeleid, met als doel deze 
te behouden voor Limburg door onderzoek te stimuleren en gericht maatregelen te nemen.

De eikelmuis (fruitdiefje in de volksmond) komt uitsluitend in Zuid-Limburg voor in de 
omgeving van Maastricht. De eikelmuis is zeldzaam en met uitsterven bedreigd. Er leven nog 
slechts enkele tientallen dieren op de oostelijke Maasdalhelling in de hellingbossen bij Grons-
veld en daarbuiten mogelijk verspreid nog enkele dieren in de omgeving van Maastricht en 
Valkenburg. Het werd dus tijd voor een beschermingsplan.

Vermeldenswaardig is dat dit Beschermingsplan is opgesteld door de Vlaamse natuurorga-
nisatie ‘Natuurpunt Studie‘. Een organisatie met uitgebreide kennis van en ervaring met 
de soort. Natuurpunt heeft haar actuele internationale kennis over de soort in het plan bij 
elkaar gebracht en vertaald naar de Nederlandse situatie. Daarbij kregen ze hulp van de be-
geleidingsgroep die bestond uit vertegenwoordigers van de Zoogdiervereniging, gemeente 
Eijsden-Margraten, Staatsbosbeheer, Stichting het Limburgs Landschap, de vereniging Na-
tuurmonumenten en lokaal betrokken vrijwilligers. Ik wil de leden van de begeleidingsgroep 
bedanken voor hun constructieve inbreng.

Tijdens het opstellen van het Beschermingsplan stond deze groep gelijk voor een belangrijke 
keuze. In 2017 had zich een kleine populatie eikelmuizen uit Midden-Europa gevestigd in 
Rijswijk, maar deze moesten herplaatst worden vanwege bouwactiviteiten. De dieren bleken 
genetisch verwant aan de Zuid-Limburgse dieren zodat besloten werd deze uit te zetten in 
een voormalig leefgebied bij Bemelen. De verwachting is dat deze dieren zich van hieruit 
gaan verspreiden in de omgeving om een netwerk te vormen met de dieren in het Savelsbos 
en nieuw leefgebied te koloniseren in het Geuldal. Dit Beschermingsplan is meteen ook een 
bouwsteen om deze ontwikkeling te faciliteren.

Rest mij nog de uitvoerders van dit plan succes te wensen en de toezegging te doen dat de 
Provincie bereid is een bijdrage te leveren aan de uitvoering van dit Beschermingsplan. Hier-
mee wordt een substantiële bijdrage geleverd aan het herstel van de biodiversiteit van oude 
bossen in Zuid-Limburg.

De heer H.J.H. (Hubert) Mackus (CDA)
Gedeputeerde Groen, Landbouw, Infra, Rail en Monumenten
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 Samenvatting

De eikelmuis staat sterk onder druk in Nederland. Haar verspreiding beperkt zich momen-
teel tot één kernpopulatie die zich ophoudt in het Savelsbos in het zuiden van de provincie 
Limburg en – op basis van enkele sporadische waarnemingen – (vermoedelijk) uitwaaiert 
naar enkele aangrenzende gebieden. Recent onderzoek doet vermoeden dat deze populatie een 
dalende trend kent. Omwille van de beperkte omvang van de populatie, de afnemende trend 
en het beperkte verspreidingsgebied is de eikelmuis op de Nederlandse Rode Lijst dan ook 
opgenomen in de categorie ‘Ernstig bedreigd’.

In 2017 werden 44 eikelmuizen uit tijdelijke opvang in GaiaZOO uitgezet in natuurgebied 
Bemelerberg, Deze dieren, eerder weggevangen uit een volkstuinencomplex in Rijswijk waar 
ze vermoedelijk een aantal jaren geleden per ongeluk door menselijk toedoen terecht kwa-
men, leven momenteel gescheiden van de relictpopulatie in het Savelsbos, die zich zo’n 10 
km zuidelijker bevindt.

Om het voortbestaan van de eikelmuis in Nederland te verzekeren, gaf de Provincie Limburg 
in 2017 de opdracht aan Natuurpunt Studie (België) om een Beschermingsplan (2018–2023) 
op te stellen. De hoofddoelstelling van dit plan is duurzaam behoud, ontwikkeling, uit-
breiding en verbinding van de resterende populaties en hun leefgebieden in Limburg in de 
periode 2018–2023. De eikelmuis fungeert daarbij als vlaggenschip voor een breed scala aan 
dier- en plantensoorten die aan gelijkwaardige habitats gebonden zijn. Dit Beschermingsplan 
bespreekt eveneens de knelpunten die zich momenteel in de leefgebieden van de eikelmuis 
voordoen en formuleert een aantal maatregelen die kunnen helpen deze knelpunten op te 
lossen. Hierbij wordt in eerste instantie gefocust op maatregelen die het instandhouden en 
uitbreiden van de bestaande populaties in de hand werken, zoals het inrichten, versterken 
en uitbreiden van de bestaande leefgebieden en het optimaliseren van het gevoerde beheer. 
Daarnaast zal gekeken worden hoe beide kernpopulaties in de toekomst met elkaar verbonden 
kunnen worden. Aangezien de redenen van de achteruitgang van de soort nog steeds niet he-
lemaal duidelijk zijn, zal ook het vergroten van de kennis inzake ecologie, habitatgebruik en 
voedselpreferentie de nodige aandacht krijgen evenals het bepalen van de mate van genetische 
isolatie. Tot slot moet het creëren van een breed draagvlak voor de eikelmuis bijdragen tot een 
duurzame toekomst voor de eikelmuis in Limburg.
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1 Inleiding en doelstellingen

De eikelmuis staat sterk onder druk in Nederland. Hoewel ze nooit een ruime verspreiding 
kende, kromp haar areaal de voorbije decennia in en bevinden zich momenteel nog slechts 
twee kernpopulaties in het zuiden van de provincie Limburg. De Provincie draagt bijgevolg 
een belangrijke verantwoordelijkheid inzake het voortbestaan van de soort in Nederland. 
In het provinciale natuurbeleid staat de eikelmuis bijgevolg vermeld als één van de soorten 
waarvoor een beschermingsplan gewenst is. Daarnaast is ze ook opgenomen als doelsoort voor 
wintereiken-beukenbos en parelgras-beukenbos. Om het voortbestaan van de eikelmuis in 
Nederland te waarborgen heeft de Provincie Limburg opdracht gegeven voor het opstellen 
van voorliggend Beschermingsplan.

De hoofddoelstelling van dit plan is duurzaam behoud, ontwikkeling, uitbreiding en verbin-
ding van de resterende populaties en hun leefgebieden in Limburg in de periode 2018–2023. 
De eikelmuis fungeert daarbij als vlaggenschip voor een breed scala aan dier- en plantensoor-
ten die aan dezelfde habitats gebonden zijn. Binnen de hoofddoelstelling zijn de volgende 
subdoelstellingen opgenomen:

• behoud en uitbreiding van de huidige eikelmuispopulatie;
• onderzoek naar genetische isolatie en verbinden van bestaande populaties;
• kennisopvolging en -vergroting van eikelmuispopulaties;
• voorlichting en communicatie.

Daarnaast worden in dit Beschermingsplan zowel een aantal kansen en mogelijkheden alsook 
knelpunten beschreven die in de toekomst een bijdrage aan het behoud kunnen leveren indien 
deze op een gepaste manier geïmplementeerd worden. De maatregelen die hiertoe kunnen 
bijdragen, worden verderop in dit document vernoemd. Op deze manier komt een Bescher-
mingsplan tot stand dat een concrete leidraad vormt voor de realisatie van een duurzame 
toekomst voor de eikelmuis in Nederland.
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2.1 INTERNATIONALE WETGEVING

Internationaal dient een aantal verdragen als raamwerk voor de bescherming van de eikel-
muis. Doelstellingen en verplichtingen van deze verdragen zijn doorgaans overgenomen of 
verder genuanceerd in nationale wet- en regelgeving en beleid. Twee internationale verdragen 
zijn in dit verband relevant.

CONVENTIE VAN BERN

Het verdrag inzake ‘het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijke leefmilieu 
in Europa’ voorziet in de bescherming en het behoud van wilde planten en dieren en hun 
natuurlijke leefmilieu in Europa. De landen die deze Conventie ondertekenen, worden geacht 
alle passende en noodzakelijke maatregelen te nemen om de leefmilieus (habitats) van in het 
wild voorkomende Europese dier- en plantensoorten te beschermen.

De eikelmuis behoort tot de beschermde soorten die is opgenomen in Bijlage III van de Con-
ventie. Voor deze soorten dienen de ondertekenende lidstaten de nodige wettelijke en admi-
nistratieve maatregelen te nemen om ze te beschermen. Bescherming moet gebeuren in de 
vorm van wetten en regelgeving en houdt ook expliciet in dat op het gebied van de ruimtelij-
ke ordening de aantasting van deze gebieden zoveel mogelijk wordt vermeden of verminderd.

IUCN RED LIST OF THREATENED SPECIES

De Rode Lijst van de International Union for the Conservation of Nature (IUCN) is een lijst 
met soorten die op wereldschaal bedreigd worden. Omwille van de significante achteruitgang 
en het verdwijnen uit een groot deel van zijn verspreiding tijdens de afgelopen 30 jaar, werd 
de eikelmuis als ‘Near Threatened’ opgenomen op de IUCN Red List (Bertolino, 2017). 
Gezien de sterk dalende trend die in het voorbije decennium echter werd vastgesteld in een 
groot deel van het verspreidingsgebied, wordt momenteel overwogen om de huidige status 
naar ‘Vulnerable’ te veranderen en de Europese bescherming van de eikelmuis zo een hogere 
prioriteit toe te kennen (Bertolino, pers. med.).

2.2 NEDERLAND

WET NATUURBESCHERMING (16 DECEMBER 2015)

Paragraaf 3.3 artikel 3.10 lid 1 van de nieuwe Wet natuurbescherming beschrijft het bescher-
mingsregime voor de ‘overige soorten’ (waaronder de eikelmuis valt). Het wetsontwerp bevat 
in de bijlage twee lijsten, waarvan één met diersoorten en één met planten, die met dit artikel 
als ‘overige soorten’ worden beschermd. Het is verboden om:

1. de bedoelde zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers opzet-
telijk te doden of te vangen;

2. de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen opzettelijk te beschadigen of te vernielen;
3. de bedoelde vaatplanten opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwor-

2 Wettelijk kader
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telen of te vernielen.

Artikel 3.10 lid 2 Wet natuurbescherming bepaalt dat een ontheffing of vrijstelling mogelijk 
is van de hierboven genoemde verboden 1 t/m 3, overeenkomstig de bepalingen van artikel 
3.8 lid 1, 2 en 5 Wet natuurbescherming. Dat betreft:

• een ontheffing van de verboden door Gedeputeerde Staten;
• een vrijstelling van de verboden bij verordening door Provinciale Staten.

Voor de ontheffing of vrijstelling gelden nadere voorwaarden waaraan voldaan moet zijn om 
in aanmerking te komen voor een vrijstelling resp. voor verlening van een aanvraag voor een 
ontheffing (artikel 3.8 lid 5 Wet natuurbescherming).

De minister van economische zaken kan per ministeriële regeling bepalen dat voor door hem 
aangewezen soorten of aangewezen categorieën van handelingen een melding is vereist aan 
Gedeputeerde Staten. Provinciale Staten kunnen bij verordening regels stellen waaraan de 
melding moet voldoen.

NEDERLANDSE RODE LIJST

Omwille van de kleine populatie, afnemende trend en beperkt verspreidingsgebied is de ei-
kelmuis op de Nederlandse Rode Lijst opgenomen in de categorie ‘Ernstig bedreigd’ (Zoog-
diervereniging VZZ, 2007).

SOORTEN VAN DE LEEFGEBIEDENBENADERING

Tenslotte is de eikelmuis ook opgenomen als ‘soort met kleurcode oranje’ op de lijst met Soor-
ten van de leefgebiedenbenadering. Via deze aanpak wordt ingezet op herstelmaatregelen die 
mogelijk ten goede komen aan meerdere soorten, waarbij de focus ligt op kansrijke potentiële 
leefgebieden voor meerdere (bedreigde) soorten. Voor soorten uit deze lijst dienen één of twee 
actieve beschermingsmaatregelen te worden genomen. In de Limburgse provinciale uitwer-
kingsplannen hiervan is de soort opgenomen als prioritaire soort (Provincie Limburg, 2016).
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3 Verspreiding

3.1 INTERNATIONAAL

De eikelmuis is een endemische soort in Europa, die voorkomt van het westen van het Ibe-
risch schiereiland, Italië, Frankrijk en een aantal eilanden in de Middellandse Zee, tot Cen-
traal- en Oost-Europa en de Oeral. Haar areaal is sinds 1978 met de helft afgenomen, en sinds 
2008 met een derde. Momenteel komt de soort nog voor in delen van Zuidwest-, Midden- en 
Noordoost-Europa (Figuur 1). In het oosten van het verspreidingsgebied zette de afname mo-
gelijk al 150 jaar geleden in. De eikelmuis wordt als uitgestorven beschouwd in Litouwen, 
Finland en mogelijk ook in Slovakije en Wit-Rusland. In Polen en Slovenië is er maar één 
recente waarneming, waardoor ze ook daar dreigt te verdwijnen. Verder is de soort zeldzaam 
en komt ze slechts lokaal voor in Oostenrijk, Oekraïne, Roemenië en Kroatië, en gaat ze ach-
teruit in Duitsland, Tsjechië, Letland en Estland. Ook in sommige regio’s in Italië en Spanje 
is een achteruitgang merkbaar. Zo is de soort in Zuid-Spanje, waar ze vroeger zeer algemeen 
was en zelfs uitbreidde, tegenwoordig zeldzaam geworden. De redenen voor de sterke inkrim-
ping van het verspreidingsgebied van de eikelmuis zijn momenteel nog niet bekend, en zijn 
mogelijk het resultaat van de interactie van verschillende factoren, wellicht gelinkt aan een 
aantal specifieke ecologische vereisten van de soort. Veranderingen op landschapsschaal, en 
dan vooral wijzigingen in samenstelling en dichtheid van vegetatie als gevolg van veranderin-
gen in klimaat en door menselijke druk, spelen wellicht een rol. Samenvattend wordt de soort 
beschouwd als ‘Ernstig bedreigd’ in Nederland, Polen en Oekraïne, ‘Bedreigd’ in Tsjechië en 
Vlaanderen, ‘Kwetsbaar’ in Wit-Rusland, Roemenië en de regio rond Leningrad, en ‘Bijna in 
gevaar’ in Italië en Kroatië. Ook langs de Wolga in Rusland nam de soort de afgelopen decen-

Figuur 1. Verspreiding van de eikelmuis: 2015 donkergrijs, 2008 licht- en donkergrijs, 1978 grijs + arcering.
Bron: Bertolino (2017).
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nia sterk af. Het is momenteel waarschijnlijk één van de sterkst afgenomen zoogdiersoorten 
van Europa (Bertolino et al., 2008; Orlov et al., 2013; Broekhuizen et al., 2016 ; Bertolino, 
2017).

In Noordrijn-Westfalen, de Duitse deelstaat die grenst aan Nederlands Limburg, is de soort 
de afgelopen decennia sterk afgenomen, en zelfs lokaal uitgestorven. Buiten een paar geïso-
leerde waarnemingen ten oosten van Aken, heeft de soort pas een ruime verspreiding in de 
Eifel, meer naar het oosten komen eikelmuizen nog slechts hier en daar voor (Figuur 2). Op de 
Duitse Rode Lijst is de soort as gevolg van een tekort aan gegevens opgenomen als ‘Vermoe-
delijk bedreigd’ (Büchner, 2009; Meinig & Büchner, 2012; Bertolino, 2017).

Buiten het oorspronkelijke verspreidingsgebied van de soort komen eikelmuizen ook voor in 
Zuid-Jutland (Denemarken), waar enkele dieren als verstekeling met een lading aankwamen, 
en ondertussen een populatie vormen. In Engeland werden sinds 1990 in totaal 11 dieren 
aangetroffen op vier locaties, er zijn echter geen aanwijzingen dat deze gevestigd zijn en po-
pulaties vormen. In Duitsland, waar de soort ook als huisdier wordt gehouden, zijn gevallen 
bekend van ontsnapte dieren, en eveneens van dieren die als verstekeling meeliftten (Berto-
lino, 2017).

Er worden tegenwoordig negen nog levende ondersoorten van de eikelmuis onderscheiden; 
in Nederland en België komt (net zoals in het grootste deel van Europa) de nominaat Eliomys 
quercinus quercinus voor. De andere ondersoorten hebben een beperkter verspreidingsgebied en 
zijn vaak zeer zeldzaam:

• E. q. lusitanicus (ZO-Spanje);
• E. q. pallidus (Italië en Sicilië);

Figuur 2. Verspreiding van de eikelmuis in Duitsland tussen 2007 en 2012.
Bron: Meinig & Büchner (2012).
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• E. q. sardus (Sardinië);
• E. q. ophicusae (Formentera);
• E. q. liparensis (Lipari);
• E. q. dalmaticus (Kroatië);
• E. q. gymnesicus (Mallorca en Menorca);
• E. q. dichrurus (Sicilië).

Volgens genetisch onderzoek kunnen de verschillende populaties van de eikelmuis verdeeld 
worden in vier evolutionair verschillende groepen, met vaak een verschillend aantal chro-
mosomen tussen de verschillende groepen. Wel komen verschillende hybriden voor tussen 
deze verschillende groepen, en zijn in een aantal groepen dieren met verschillende aantallen 
chromosomen aanwezig, wat wijst op uitwisseling van genen tussen de verschillende groepen 
(Perez et al., 2013).

3.2 BELGIË

VLAANDEREN

In Mercelis & Vleugels (2003) wordt gesteld dat eikelmuizen vooral voorkomen rond de 
51ste breedtegraad. Verkem et al. (2003) toonden echter aan dat de verspreiding grotendeels 
samenvalt met de Leemstreek en de Westkust (Figuur 3). Een mogelijke verklaring hiervoor 
is dat deze regio’s een uitgebreider aanbod aan bosvruchten voortbrengen dan de droge zand-
gronden van de Kempen en de boomloze polders. Ook de hogere dichtheid aan (hoogstam)
boomgaarden vormt een opmerkelijk verschil. Tenslotte speelt mogelijk ook een verschil in 
de ongewerveldenfauna een rol. Huisjesslakken bijvoorbeeld zijn opvallend schaars op de zure 
zandgronden, en ook een soort als de bramensprinkhaan Pholidoptera griseoaptera, die vooral 
langs bosranden en ruigtes voorkomt, is veel algemener binnen dan buiten het verspreidings-
gebied van de eikelmuis.

Uit verschillende inventarisatieperiodes komen op Vlaams niveau een aantal hotspots naar 

Figuur 3.Verspreiding van eikelmuis in Vlaanderen tussen 1987 en 2002 op basis van losse waarnemingen, 
vangsten en pluisresultaten van kerkuilbraakballen.

Bron: Verkem et al. (2003).
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voren, namelijk de Westkust, het West-Vlaamse Heuvelland, de streek rond Kortrijk, de 
Vlaamse Ardennen en het Land van Oudenaarde-Zottegem, het Pajotttenland, Oost-Brabant 
en Limburgs Haspengouw. In Limburg valt de verspreiding duidelijk samen met het lemige 
zuiden van de provincie. De populatie reikt er oostwaarts tot aan de Nederlandse grens. De 
voorbije jaren werden zowel rond Kanne, ten noorden van het Albertkanaal en aansluitend op 
de Sint-Pietersberg, als rond Zichen-Zussen-Bolder, ten zuiden van het kanaal, op verschillen-
de locaties eikelmuizen waargenomen (zie Figuur 4). Ook in de Voerstreek, die in het zuiden 
grenst aan Nederlands Limburg, werden na meer dan 20 jaar zonder zekere waarnemingen in 
2016 opnieuw eikelmuizen waargenomen (Verbeylen, 2016). In de zandige Kempen wordt 
de soort nauwelijks gemeld (Figuur 5).

Figuur 4. Overzicht van de historische en recente waarnemingen van de eikelmuis in België.
Bron: http://www.waarnemingen.be..

Figuur 5. Overzicht van de waarnemingen van eikelmuis in België gerelateerd aan de bodemsamenstelling
Bron: Géoportail Wallonie, Geopunt Vlaanderen, http://www.waarnemingen.be.
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WALLONIË

In Wallonië lijkt de verspreiding van de eikelmuis beperkt tot de leemstreek ten noorden 
van Samber en Maas en de Condroz en Fammene die zich beide kenmerken door een relatief 
goed gedraineerde bodem opgebouwd uit stenige leemgrond met kalksteen, psammiet en/
of leisteen (Figuur 5). De verspreiding sluit nauw aan bij deze van het Atlantische eikenbos 
en eiken-haagbeukenbos. In de Ardennen is de soort een stuk zeldzamer, en beperkt tot een 
aantal valleien (Libois, 2006).

3.3 NEDERLAND

HISTORISCHE VERSPREIDING

Nederland ligt helemaal aan de noordwestelijke rand van het verspreidingsgebied van de 
eikelmuis (Mitchell-Jones et al., 1999), en voor zover geweten kwam de soort hier ook in het 
verleden alleen in het zuiden van Limburg voor (Foppen, 1991). In Nederlands Limburg viel 
de grens van het verspreidingsgebied samen met het voorkomen van kalksteen in de bodem 
(Broekhuizen et al., 1992).

De oudst bekende waarnemingen dateren uit ca. 1870 en komen uit de gemeenten Eijsden 
en Sint Geertruid, waarschijnlijk vooral uit de omgeving van het Savelsbos. In 1898 werd 
de soort waargenomen in Gulpen, en in 1911 werd het voorkomen in Valkenburg, op de 
Sint-Pietersberg en bij Gronsveld beschreven. In 1937 konden nog waarnemingen uit het 
Boven-Geuldal en Meerssen worden toegevoegd. In de periode 1946–1969 was de soort nog 
algemeen op de bekende Limburgse locaties, met het grootste deel van de verspreiding ten 
westen van de Geul. Sterke veranderingen in zowel het aantal dieren als in de verspreiding 
traden op in de periode 1970–1988, met nog slechts waarnemingen van enkele individuen 
per jaar in de tweede helft van de jaren ’70 (tegenover gemiddeld 30 exemplaren per jaar in 
de tweede helft van de jaren ’60). Het areaal kromp in deze periode in zuidwestelijke richting 
(Broekhuizen et al., 2016). Tussen 1975 en 1984 nam het aantal waarnemingen sterk af, de 
redenen hiervoor zijn onduidelijk. Dankzij uitgebreid onderzoek waren er 26 meldingen in 
1984, in de daaropvolgende jaren nam dit aantal echter opnieuw sterk af door het ontbre-
ken van onderzoek naar de soort. Tussen 1988 en 1990 werden amper zeven waarnemingen 
verricht in nog drie gebieden (het Savelsbos, het Cannerbos en het bosgebied langs de Geul 
bij Berg en Terblijt) (Foppen, 1991). In totaal is de soort in Nederlands Limburg historisch 
gekend uit een vijftiental gebieden. Een overzicht van het verspreidingsgebied van de soort 
in de periode 1900–2014 wordt gegeven in Figuur 6.

Begin jaren ’90 waren eikelmuizen nog aanwezig in het Savelsbos, de omgeving van de 
Sint-Pietersberg ten zuiden van Maastricht, het stroomgebied van de Geul tussen Meerssen 
en Gulpen en het stroomgebied van de Gulp.

Tijdens de jaren ’90 werd de soort enkel nog aangetroffen in de Dellen bij Amby, de Sint-Pie-
tersberg, Bemelen, het Cannerbos en het Savelsbos (Broekhuizen et al., 2016).

RECENT VOORKOMEN

Tijdens een inventarisatie van eikelmuizen in Zuid-Limburg in 2003 met behulp van nest-
kasten en haarvallen, werden geen sporen van eikelmuizen aangetroffen. Wel werd in mei 
2003 door derden een toevallige zichtwaarneming gedaan van een drietal dieren hoog in een 
boomgaard nabij het Savelsbos. Uitgebreid terreinwerk in 2007 kon de aanwezigheid van 
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eikelmuizen in het Savelsbos bevestigen. Sinds 2009 worden enkel nog in het Savelsbos eikel-
muizen waargenomen (Witte van den Bosch et al., 2008; Dekker et al., 2009).

Uitgebreider onderzoek in het Savelsbos bracht de populatie er verder in beeld en in 2008 kon 
ook voortplanting worden vastgesteld. In opgehangen nestkasten werden in 2009 minimaal 
zes nesten aangetroffen met in totaal minstens 28 jonge dieren (Creuwels, 2009; IVN Eijsden, 
2009).

In de periode 1990–2005 zijn ook een aantal waarnemingen van eikelmuizen bekend uit wes-
telijk Zeeuws-Vlaanderen. Mogelijk hebben deze zich vanuit de Belgische duinen weten te 
verspreiden. Er was daar een fase van uitbreiding naar het noorden vanuit het kernleefgebied 
ten zuiden van de IJzer (De Panne) (Van Gompel, 1992). De laatste bekende waarnemingen 
langs de noordoostelijke Belgische kust tegen de Nederlandse grens aan dateren inmiddels 
alweer uit 1990–1994 (Figuur 7).

Het is niet bekend of zich destijds een levensvatbare populatie eikelmuizen kon vestigen 
en standhouden in Zeeuws-Vlaanderen. Alle waarnemingen uit Zeeuws-Vlaanderen tot op 
heden (2018) zijn toevallig verkregen. Recente pogingen om de soort aan te tonen middels 
inventarisaties hebben nog niets opgeleverd en sinds 2005 werden in Zeeuws-Vlaanderen 
geen eikelmuizen meer aangetroffen (Broekhuizen et al., 2016). In Vlaanderen onderging het 
verspreidingsareaal van de eikelmuis aan de kust de voorbije decennia een sterke inkrimping. 
Sinds 1995 werden ten noordoosten van Oostende geen eikelmuizen meer waargenomen.

Figuur 6. Eikelmuiswaarnemingen in Limburg in de periode 1900–2014 (databank Zoogdiervereniging). 
Anno 2014 komt de eikelmuis alleen in het Savelsbos nog met zekerheid voor.

Bron: Bekker & La Haye (2015).
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In februari 2017 werden in Rijswijk 27 eikelmuizen gevonden bij afbraakwerken in een 
volks tuinencomplex (Figuur 8). Op het moment van ontdekking was al een groot deel van het 
bestaande leefgebied van de soort vernietigd, waarop werd besloten alle dieren weg te vangen 
en ze tijdelijk onder te brengen in dierentuinen.

Aangezien deze populatie ver buiten het natuurlijke verspreidingsgebied van de soort werd 
aangetroffen, kan ervan worden uitgegaan dat deze dieren hier door menselijk toedoen zijn 
terechtgekomen. DNA-onderzoek wees uit dat de aangetroffen eikelmuizen een genetische 
associatie vertoonden met de West-Europese populatie waartoe ook de populaties in België, 
Frankrijk, Rijnland-Palts en Hessen behoren en bijgevolg ook een zekere mate van verwant-
schap vertoonden met de populatie in het Savelsbos. De monsters vertoonden een lage gene-
tische diversiteit, wat doet vermoeden dat deze Rijswijkse populatie al langere tijd geïsoleerd 
zat op deze locatie en waarschijnlijk uit een beperkt aantal dieren is ontstaan.

Omdat de impact op de reeds zeer precaire eikelmuispopulatie in en om het Savelsbos zeer 
moeilijk in te schatten was, werd besloten de weggevangen dieren uit Rijswijk niet onmiddel-
lijk uit te zetten in het Savelsbos als aanvulling op de bestaande populatie. In plaats daarvan 
werd geopteerd te zoeken naar een alternatieve uitzetlocatie in de nabijheid van het Savelsbos. 
Indien de uitzetting in de toekomst succesvol zou blijken, kan gewerkt worden aan het ver-
binden van beide populaties om vervolgens samen een grotere, leefbare populatie te vormen.

Aangezien eikelmuizen over het algemeen een korte levensduur hebben, het om een rela-
tief klein aantal dieren ging, deze dieren hun nieuwe leefgebied nog niet kenden, en ze nog 
een vetreserve zouden moeten opbouwen tegen de winter, was er een sterke tijdsdruk om 
een nieuwe locatie te vinden. Na het uitvoeren van een habitatgeschiktheidsanalyse, waarbij 

Figuur 7. Meldingen van eikelmuizen in het westen van België en Noordwest-Frankrijk. Kaart gebaseerd op 
gegevens uit http://waarnemingen.be, http://observation.org (N-Frankrijk) en http://sirf.eu.

Bron: Provincie West-Vlaanderen.
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een aantal potentiële leefgebieden werden beoordeeld, werd uiteindelijk de Bemelerberg als 
uitzetlocatie gekozen. Dit gebied ligt binnen de historische verspreiding van de soort, is vol-
doende groot, bevat goede verbindingen naar andere structuurrijke hellingbossen en klein-
schalige cultuurlandschappen, heeft een hoge diversiteit aan biotopen, er zijn veel voedsel-
bronnen aanwezig, het terreinbeheer is gunstig en er kunnen zomer- en winterverblijfplaatsen 
gerealiseerd worden. Daarnaast maakt het gebied deel uit van het Natura 2000-gebied Beme-
lerberg en Schiepersberg (Kuiters et al., 2017).

Na het bepalen van de geschikte locatie, werd een afweging gemaakt tussen een aantal be-
schikbare uitzetmethodes. Uiteindelijk werd de zogenaamde ‘nestkastmethode’ gekozen, 
waarbij de dieren op voorhand in gevangenschap aan de nestkasten kunnen wennen. Bij deze 
methode hoeven er geen tijdelijke kooien in het bos te worden geplaatst en is er minder risico 
op ontsnapping en predatie.

In de zomer van 2017 werden 44 eikelmuizen (er was reeds voortplanting in gevangenschap) 
vanuit GaiaZOO verplaatst naar de Bemelerberg. Tegelijkertijd werden in het gebied een 90-
tal houten of houtbetonnen nestkasten opgehangen en werden acht schanskorven geplaatst. 
De toestand van deze populatie zal nauwlettend worden gemonitord door twee maal per 
jaar (in najaar en winter) alle nestkasten te controleren. Bovendien is elke uitgezette eikel-
muis voorzien van een onderhuidse chip, die individuele herkenning en monitoring mogelijk 
maakt (Kuiters et al., 2017). Een aantal van de Rijswijkse eikelmuizen werd in GaiaZOO ge-
houden met het oog op een eventueel kweekprogramma (zie verder in dit Beschermingsplan). 
Deze dieren hebben zich daar zowel in 2017 als in 2018 voortgeplant. In de zomer van 2018 
werden bijkomend 41 eikelmuizen uitgezet aan de Bemelerberg, waarbij het zowel om adulte 
eikelmuizen alsook om jongen uit 2017 en 2018 ging (La Haye, pers. med.).

Sporadisch werden ook waarnemingen van eikelmuizen (en andere slaapmuizen) buiten het 
bekende verspreidingsgebied gedaan. In de meeste gevallen ging het hierbij om dieren die al 
dan niet tijdens hun winterslaap vanuit hun bekende leefgebied via transport in Nederland 

Figuur 8. Overzicht van de locatie in Rijswijk waar de eikelmuizen werden weggevangen.
Foto: Maurice La Haye..
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terecht waren gekomen, of – al dan niet bewust – door vakantiegangers werden meegebracht. 
Dit laatste was nog het geval in de zomer van 2014, toen enkele eikelmuizen op deze manier 
vanuit Zuid-Frankrijk in Nederland terechtkwamen (Bekker, 2003; Zekhuis, 2004; Bekker 
& La Haye, 2015).
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4 Biologie van de eikelmuis

4.1 NOMENCLATUUR

Rijk:  Animalia
Stam: Chordata
Onderstam: Vertebrata (gewervelden)
Klasse: Mammalia (zoogdieren)
Orde: Rodentia (knaagdieren)
Suborde: Sciuromorpha
Familie: Gliridae (slaapmuizen)
Genus: Eliomys
Soort: quercinus

Wetenschappelijke benaming: Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766)
Nederlandse benaming: Eikelmuis
Engelse benaming: Garden Dormouse
Franse benaming: Lérot

Binnen het genus Eliomys komen nog twee andere soorten voor: E. melanurus (woestijnslaap-
muis) in het oosten van Noord-Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Turkije, en E. munbyanus 
in de Westelijke Sahara, Marokko, Algerije, Tunesië en Libië.

4.2 HERKENNING

De eikelmuis is een middelgroot knaagdier met een kop-romplengte van 10–17 cm en een 
staart die tot 15 cm lang kan zijn. De mannetjes zijn gemiddeld iets groter en zwaarder dan 
de vrouwtjes. Vanwege de karakteristieke vacht is de soort gemakkelijk te onderscheiden van 
elk ander in Nederland levend zoogdier. Ze heeft een grijs- tot kaneelbruine, vaak rossige rug-
vacht. Op de flanken is er een scherpe scheiding tussen de donkere rug en de vuilwitte buik. 
Het meest opvallende kenmerk is het zwarte oogmasker. In tegenstelling tot bij de bruine 
rat Rattus norvegicus en andere ware muizen is de staart dicht behaard, en eindigt deze in 
een langharige, zwart-witte pluim. Als de staart wordt vastgegrepen kan deze – net als bij 
hagedissen – afstropen, waarna de onbedekte staart verdroogt en wordt afgebeten. Regene-
ratie vindt niet plaats, er kunnen dus ook staartloze exemplaren worden aangetroffen. Zoals 
bij andere nachtdieren zijn de ogen en oren groot en goed ontwikkeld (Mercelis & Vleugels, 
2003; Witte van den Bosch et al., 2008; Broekhuizen et al., 2016) (Figuur 9).

Net als de eveneens in Nederland voorkomende hazelmuis Muscardinus avellanarius behoort de 
eikelmuis tot de familie van de slaapmuizen. Slaapmuizen danken hun naam aan het feit dat 
ze enkele maanden per jaar een winterslaap houden. Dat vertaalt zich in een sterke variatie 
van het lichaamsgewicht gedurende de jaarcyclus aangezien in het najaar vetreserves worden 
opgeslagen om de winter door te komen. De variatie in gewicht van deze soort is dan ook 
behoorlijk groot, en ligt tussen de 45 en de 140 gram.

Om hun prooidieren te vermalen, hebben slaapmuizen – net als ware muizen – een soort 
knobbelkiezen, maar in plaats van echte knobbels bestaat het kauwvlak uit dwarsrichels. Zo-
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wel in de boven- als de onderkaak zitten vier paar kiezen, in tegenstelling tot drie bij de ware 
muizen. Schedels van slaapmuizen vallen dan ook dadelijk op bij braakbalpluizers; in de onderkaak 
zit een ‘venster’ (Cortens & Verbeylen, 2009).

Indien eikelmuizen nestkasten bewonen, zijn deze vaak te herkennen aan de kenmerkende 
uitwerpselen, die zowel aan de ingang als op het dak worden achtergelaten. Deze keutels zijn 
duidelijk groter dan die van andere muizensoorten, zo zijn die van bosmuis Apodemus sylva-
ticus en rosse woelmuis Myodes glareolus amper een halve cm (max. 7 mm) lang, terwijl deze 
van de eikelmuis doorgaans 7–15 mm lang zijn. Verse uitwerpselen van eikelmuis zijn vaak 
opvallend ‘smeuïg’ en zijn vaak ingesnoerd. Op zolders liggen ze verspreid, en niet aan elkaar 
geklonterd zoals bij de bruine rat. In frequent gebruikte nesten worden ze geconcentreerd in 
latrines (Van Diepenbeek, 2003; Cortens & Verbeylen, 2009).

4.3 LEEFGEBIED

ALGEMEEN

De eikelmuis lijkt op het eerste gezicht niet zo kieskeurig wat haar leefgebied betreft, en kan 
gevonden worden van zeeniveau tot op 2000 meter hoogte in de Alpen (Bertolino & Currado, 
2001). Belangrijk zijn een voldoende groot voedselaanbod en genoeg schuilmogelijkhe-
den. Ze zoeken vaak rotspartijen op, hoewel dit niet noodzakelijk is. Zo werden in Tsjechië 
eikelmuizen waargenomen in monotone dennenbossen met een ondergroei van bosbessen, in 
afwezigheid van rotspartijen en stenen. Tegenwoordig wordt de soort in Tsjechië vooral nog 
aangetroffen in open, rotsachtige zones in de nabijheid van naaldbossen. In tegenstelling tot 
elders, is hier maar één waarneming bekend uit een boomgaard (Mikeš & Sedlaček, 2008). De 
aanwezigheid van rotsen en stenen biedt enerzijds bescherming tegen predatoren, anderzijds 
vindt de soort tussen de rotsen ook schuil-, rust- en nestplaatsen (Bertolino, 2017 in één ge-
val). In de Alpen bleken de aanwezigheid van rotsen en stenen, slechts beperkte bedekking 
met gras en een diverse houtige laag de abundantie van eikelmuizen positief te beïnvloeden 
(Bertolino & Currado, 2001).

Figuur 9. Het zwarte oogmasker en de zwart-witte pluimstaart zijn de meest in het oog springende kenmer-
ken van de eikelmuis.

Foto: Vilda/Rollin Verlinde.
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In Duitsland gebruikt de soort een verscheidenheid aan habitats, maar wordt ze het meest 
gevonden in door fijnspar Picea abies gedomineerde bossen in bergachtige streken. Ook daar 
hebben eikelmuizen een voorkeur voor rotsachtige zones en zones met niet-begroeide grond. 
Ze zijn ook goed gekend uit huizen en boom- en wijngaarden in de valleien van de Rijn en de 
Moezel (Meinig & Büchner, 2012).

In het zuiden van Slovakije waren de voornaamste boomsoorten in een onderzoeksgebied 
haagbeuk Carpinus betulus, wintereik Quercus petraea, zomerlinde Tilia platyphyllos, hazelaar 
Corylus avellana, meidoorn Crataegus spec., wilde lijsterbes Sorbus aucuparia, meelbes S. aria 
en gele kornoelje Cornus mas. In de kruidlaag waren steenbreekvaren Asplenium trichomanes en 
muurvaren A. ruta-muraria rijkelijk aanwezig (Holišová, 1968).

In Vlaanderen is de soort minder gebonden aan rotsen en stenen, en lijken eikelmuizen voor-
al soorten- en structuurrijke loofbossen, bosranden met braamstruwelen, hoogstam-
boomgaarden en brede houtkanten te verkiezen. Ook in dichte duinstruwelen en -bos-
sen, parken en tuinen wordt de soort gevonden en zelfs in een aantal stadscentra komt ze 
nog voor. Ze is vaak in de woonomgeving van de mens aan te treffen, waar verwaarloosde 
schuurtjes, zolders, tuinhuisjes, steenhopen en oude muren een ideale slaapplaats bie-
den. Vaak kunnen ze hier in de onmiddellijke omgeving ook nog voldoende fruit en noten 
vinden om op te vetten net vóór het begin van hun winterslaap (Cortens & Verbeylen, 2009; 
Provincie West-Vlaanderen, 2013).

NEDERLAND

In Nederland wordt het voornaamste leefgebied gevormd door kleinschalig cultuurland-
schap (hoogstamboomgaarden, hagen, graften en holle wegen) die verbonden zijn in een 
aaneengesloten netwerk met (structuurrijke) hellingbossen. Eikelmuizen zijn gebaat bij 
rijk gestructureerde mantel- en zoomvegetaties met een grote variatie aan bes- en 
vruchtdragende struwelen. In Limburg valt de grens van het verspreidingsgebied van de 
soort samen met het voorkomen van kalk in de bodem, en ook hier heeft de soort een voorkeur 
voor plaatsen waar gesteente aan het oppervlak komt (Foppen et al., 1989; Broekhuizen et al., 
1992; Witte van den Bosch et al., 2008) (zie Figuur 11).

De volgende habitattypen zijn in Nederlands Limburg van belang voor de soort (Foppen & 
Bergers, 1985; Broekhuizen et al., 1992; Lange et al., 1994):

• Rotsen, onderaardse kalksteengroeves e.d., gesteente.
Functie: overwinteringsplaats.

• Hellingbossen met veel ondergroei, rijk gestructureerde loofbossen.
Functie: foerageer- en opgroeigebied.

• (Hoogstam)boomgaarden.
Functie: foerageergebied.

Foppen et al. (1989) beschrijven dat de meeste eikelmuiswaarnemingen in Nederlands Lim-
burg zich situeren in bossen met een complex van eiken-haagbeukenbos (Stellario-Carpi-
netum) en essen-iepenbos (Fraxino-Ulmetum). Daarnaast stelden zij vast dat er eveneens, 
in mindere mate, waarnemingen bekend waren uit het complex van beuken-eikenbos (Fa-
go-Quercetum) en eiken-haagbeukenbos (Stellario-Carpinetum).

HUIDIG KERNLEEFGEBIED: SAVELSBOS

In Nederland is het Savelsbos de enige locatie waar zowel historisch als tegenwoordig nog 
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met zekerheid eikelmuizen voorkomen (met uitzondering van de locatie waar in 2017 dieren 

Figuur 10. Oude schuurtjes in combinatie met wilde overhoekjes, struweelbosjes en fruitbomen vormen ideale 
schuil- en foerageergelegenheid voor de eikelmuis. Hoeve Te Coucx, Kortrijk, 11 maart 2017.

Foto: Griet Nijs.

Figuur 11.Bodemkaart Savelsbos en Bemelerberg. Paars: löss-, terras en kalksteenhellinggronden; rozerood: 
brikgronden, siltige leem; rood: ooivaaggronden met siltige leem; blauwgroen: fluviatiele afzettingen ouder 

dan laat-pleistoceen, grind en grof zand.
Bron: http://www.geoplaza.vu.nl
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werden losgelaten). Het Savelsbos bestaat uit een smalle strook hellingbos van ongeveer zes 
kilometer lang, en heeft een oppervlakte van ongeveer 240 hectare. Het ligt op de oostelijke 
Maasoever tussen Cadier en Keer en Eijsden, ten zuidoosten van Maastricht (Figuur 12).

Naast natuurwaarde heeft het bos ook een cultuurhistorische waarde, vooral door de aanwe-
zigheid van het oudste archeologische en industriële monument van Nederland, namelijk 
een vuursteenmijn. Daarnaast zijn in en rond het Savelsbos ook nog mergelgrotten te vinden, 
waarin de eikelmuizen gebruik maken van de aanwezige spleten en holen als rust- en nest-
plaats (Bekkers & van Turnhout, 2010).

Het Savelsbos is voor een groot deel eigendom van Staatsbosbeheer, percelen langs de rand en 
aanliggende percelen zijn eigendom van diverse particulieren, waaronder Waterleidingbedrijf 
Limburg. De hoofdfunctie voor beheerder Staatsbosbeheer is recreatie en natuur. Er liggen 
een aantal door hun beheerde boomgaarden voor fruit, deze worden onderhouden maar niet 
commercieel benut. Rond het bos wordt verder akkerbouw, veeteelt en fruitteelt uitgeoefend 
(Dekker et al., 2009).

De verspreiding van eikelmuizen in het Savelsbos lijkt zich momenteel voornamelijk te be-
perken tot de löss-, terras- en kalksteenhellinggronden in het zuidwesten van het bos en 
de omliggende percelen waar ziltige leem de bodemsamenstelling dicteert. Onderzoek van 
Dekker et al. (2010) wees uit dat drie gezenderde eikelmuizen in het Savelsbos zich vooral 
bleken op te houden in randen of dicht begroeide percelen, zoals de overgang van bos naar 
boomgaard of kersenboomgaard, een grubbe en een lange haag. Nagenoeg in alle locaties waar 
de dieren gelokaliseerd werden groeiden vlier Sambucus spec., meidoorn, en/of braam Rubus 
spec., haagbeuk of beuk. Ook maakten ze veel gebruik van een oude, niet geoogste kersen-
boomgaard en van een pruimenboomgaard (Dekker et al., 2010).

HUIDIG KERNLEEFGEBIED: BEMELERBERG

Het Natura 2000-gebied Bemelerberg en Schiepersberg ligt op de westrand van het plateau 

Figuur 12. Het Natura2000 gebied Savelsbos nabij Maastricht bestaat uit een smalle strook hellingbos.
Bron: Orthofoto PDOK, 2017; topografische kaart Topo10NL.
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van Margraten en vormt een overgang van het Maasdal naar het plateau van Margraten. Het 
bestaat uit een complex van schraallanden, graslanden en hellingbossen ten oosten van Maas-
tricht en ten oosten van de N278. Het beslaat een bovengrondse oppervlakte van 177 ha en 
behoort tot het Natura 2000-landschap ‘Heuvelland’ (Figuur 15, Figuur 16).

Het merendeel van het gebied Bemelerberg en Schiepersberg is eigendom van Stichting het 
Limburgs Landschap, met daarnaast nog een aantal stukken die in bezit zijn bij het Bureau 
Beheer Landbouwgronden. Ook hebben Staatsbosbeheer, het Waterschap Limburg, de ge-
meente Margraten, de gemeente Maastricht en de gemeente Valkenburg aan de Geul enkele 
(< 5) hectares in eigendom. Groeve Blom is particulier eigendom en een deel van groeve ’t 

Figuur 13. Leefgebied van de eikelmuizen in het Savelsbos, situatie in mei.
Foto: Simon Feys.

Figuur 14. Boomgaard aan de rand van het Savelsbos.
Foto: Simon Feys.
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Rooth is eigendom van Ankerpoort nv (Provincie Limburg, 2009). Het gebied is gelegen 
binnen het historische verspreidingsgebied van de eikelmuis.

4.4 VOEDSELKEUZE

Hoewel eikelmuizen bekend staan als ‘fruitdiefjes’, vormt dierlijk voedsel het grootste deel 
van het menu van de soort. Huisjesslakken, wormen, spinnen, insecten en allerlei andere 
ongewervelden zijn dagelijkse kost, en ook jonge vogels, eieren, amfibieën en reptielen wor-

Figuur 15. Natura2000 gebied Bemelerberg en Schiepersberg
Bron: Orthofoto PDOK, 2017; topografische kaart Topo10NL.

Figuur 16. Leefgebied van de uitgezette eikelmuizen aan de Bemelerberg.
Foto: Simon Feys.



22

provincie limburg

den gegeten. Ook werd waargenomen dat huismuizen Mus musculus en bosmuizen gegeten 
werden. Ze mijden geen enkele fruitsoort, maar vertonen wel een voorkeur voor gevarieerde 
boomgaarden met zowel vroeg als laat fruit en schuilmogelijkheden in aangrenzend bos of 
houtkant. In meer natuurlijke biotopen staan vruchten van bosbes, braam, zoete kers Prunus 
avium, sleedoorn Prunus spinosa, kornoelje Cornus spec., meidoorn, hondsroos Rosa canina en 
allerlei andere bosvruchten op hun menu (Cortens & Verbeylen, 2009).

In het Savelsbos werd in 2010 zowel in mei–begin juni, als tussen eind juni en eind novem-
ber onderzoek gedaan naar het dieet van de lokale eikelmuizen. Hiervoor werden wekelijks 
keutels verzameld in en op een aantal vooraf geselecteerde nestkasten. Vervolgens werd on-
derzocht in hoeveel monsters elke identificeerbare voedselrest aanwezig was, waarbij zowel 
naar dierlijke als plantaardige resten werd gekeken. Bij de dierlijke resten werden miljoen-
poten het meest frequent aangetroffen (66 % van de dierlijke resten), gevolgd door kevers en 
slakken. Iets minder frequent werden vliesvleugeligen, regenwormen, spinnen, hooiwagens 
en muizen gevonden. Sporadisch waren ook vliegen, muggen, wantsen, pseudoschorpioenen, 
pissebedden, vlinders en zangvogels in de uitwerpselen aanwezig. Bij het plantaardig voedsel 
werden vooral vruchten, groene plantendelen en zaden aangetroffen. Waarschijnlijk is het 
dieet van de eikelmuizen in het Savelsbos uitgebreider dan dat van de hierboven opgesomde 
groepen, aangezien voedsel dat volledig verteert, zoals noten en bepaalde geleedpotigen, niet 
via deze methode herkend wordt (Bekkers & Van Turnhout, 2010; Kuipers et al., 2012).

Ook bij onderzoek naar de maaginhoud van 20 eikelmuizen in een montaan eikenbos in 
het noordwesten van Spanje bleken miljoenpoten de meest frequent gegeten prooien. Op de 
aanwezigheid van sprinkhanen, krekels, spinnen, hazelnoten en eikels na waren de verkregen 
resultaten hier gelijkaardig aan die in het Savelsbos (Gigirey & Rey, 1999). In een Slovaaks 
eiken-haagbeukenbos bleken eikelmuizen meer dierlijk voedsel te consumeren dan de andere 
drie daar aanwezige soorten slaapmuizen. Gedurende de zomer en het najaar bestond ongeveer 
90 % van de 10 onderzochte maaginhouden uit dierlijke resten, met als voornaamste prooien 
insecten (zowel larven als adulten) en miljoenpoten (Holišová, 1968). Tegenover deze studies 
in gematigde bossen staan een aantal studies rond de Middellandse Zee, waarbij bijvoorbeeld 
de maaginhouden van eikelmuizen op de Balearen hoge aantallen slakken, hagedissen en ke-
vers bevatten. Vooral het hoge aandeel aan vertebraten viel hier op (Kahmann & Lau, 1972). 
In het zuiden van Spanje bevatten de magen van 27 eikelmuizen in het najaar vooral kevers, 
honingbijen, mieren, sprinkhanen, krekels en jeneverbessen van Juniperus phoenicea (Palacios, 
1975). Bij een onderzoek naar eikelmuizen in sinaasappelplantages in Spanje tenslotte, bleken 
de dieren tijdens het najaar en de winter vooral van sinaasappels te leven. In de lente en de 
zomer stonden vooral geleedpotigen op hun menu, slakken werden gedurende het hele jaar 
aangetroffen, maar steeds in lage aantallen. Een groot verschil met onze regio is dat eikelmui-
zen daar niet in winterslaap gaan, en dus het hele jaar actief zijn (Gil-Delgado et al., 2010). 
Uit uitgebreid onderzoek naar de invloed van eikelmuizen op de lokale merelpopulatie in een 
deel van dit laatste onderzoeksgebied bleek dat ruim de helft van de nesten van deze soort 
gepredeerd werd door eikelmuizen (Tamarit et al., 2012). Uit de hier besproken onderzoeken 
blijken eikelmuizen – net zoals verschillende andere knaagdieren – vrij opportunistisch als 
het op voedsel aankomt, waarbij ze zich aanpassen aan wat de lokale omstandigheden en de 
seizoenen hen bieden.

4.5 LEEFWIJZE

VERBLIJFPLAATSEN EN WINTERSLAAP

Nest- en verblijfplaatsen van eikelmuizen moeten vooral zorgen voor bescherming tegen het 
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weer en predatoren. Ze gebruiken hiervoor oude vogelnesten, holtes in bomen, rotsnissen, 
steenhopen en houtstapels. Ze maken ook vrije nesten in struiken, die dan vooral van mos 
gemaakt zijn. In de omgeving van mensen worden ook zolders, schuurtjes, tuinhuisjes, valse 
plafonds, spouwmuren, rolluikkasten, (vogel)nestkasten, bijenkorven (Figuur 17) gebruikt 
(Cortens & Verbeylen, 2009).

Om de winter en andere ongunstige periodes door te komen, gaan eikelmuizen (net als de 
andere slaapmuizen) in een diepe slaap (torpor). Alle lichaamsfuncties worden dan op een zeer 
laag pitje geschroefd. In onze streken duurt de winterslaap van half oktober tot half april, 
maar een late herfst of vroege lente kan deze slaap sterk inkorten. In het voorjaar worden ze 
actief zodra de temperatuur ongeveer 15 °C bedraagt (Provincie West-Vlaanderen, 2013). 
In onze meer gematigde streken zoeken ze plaatsen met een constante temperatuur om de 
winterslaap in door te brengen, zoals zolders, spleten in de grond, vloeren, dassenburchten, 
holle bomen. Deze winterslaap zetten ze vaak in bij de eerste temperatuurdaling in het najaar, 
maar het exacte tijdstip is van meerdere factoren afhankelijk, zoals de leeftijd van het dier, het 
voedselaanbod, de mate waarin het dier reeds voldoende reserves kon opbouwen en de speci-
fieke omstandigheden van de winterverblijfplaats. De winterslaapperiode wordt regelmatig 
onderbroken met korte actieve periodes waarin ze naar voedsel zoeken of zich kunnen ver-
plaatsen naar een andere overwinterplek. Dit laatste kan gebeuren indien de temperatuur in 
de winterverblijfplaats te laag wordt, dan ontwaakt de eikelmuis waardoor ze de kans krijgt 
om een warmer verblijf te bereiken. Ook wanneer ze verstoord worden kunnen ze tijdens de 
winter verhuizen. Jonge dieren gaan over het algemeen als laatste in winterslaap aangezien zij 
veel tijd nodig hebben om voldoende vetreserves op te bouwen voor ze de winterslaap in kun-
nen gaan (Witte van den Bosch et al., 2008; Cortens & Verbeylen, 2009; Dekker et al., 2009; 
Bekker & La Haye, 2015; Pulles, pers. med.). Een studie bij jonge eikelmuizen in gevangen-
schap in Oostenrijk, waarbij één groep onbeperkte toegang had tot voedsel en een andere met 
tussenpozen verplicht werden om te vasten, toonde aan dat beide groepen uiteindelijk met 
gelijkaardige vetreserves aan de winterslaap begonnen. De dieren die geregeld zonder eten 
werden gezet bleken tijdens de periodes van ‘vasten’ regelmatig in torpor te gaan. Uit het 

Figuur 17. Bijenkorven in het Savelsbos, in het verleden werden deze regelmatig door eikelmuizen gebruikt 
als winterslaapplaats.

Foto: Simon Feys).
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onderzoek bleek dat ze deze fases van torpor gebruikten om in gewicht toe te nemen en op 
te vetten. Op deze manier kunnen dieren die laat in het jaar worden geboren en dus minder 
tijd hebben om voedsel te zoeken, toch voldoende opvetten om met voldoende reserves aan 
de winterslaap te beginnen (Giroud et al., 2014). Bij onderzoek in de Alpen kon worden 
vastgesteld dat mannetjes vroeger in winterslaap gaan dan vrouwtjes en jongen (Bertolino et 
al., 2001).

Nestkasten die door eikelmuizen worden bewoond, zijn gemakkelijk herkenbaar aan de forse 
uitwerpselen aan de ingang en op het dak, die duidelijk groter zijn dan die van andere mui-
zensoorten (Cortens & Verbeylen, 2009; Pulles, pers. med.). Ook binnen in de nestkast is het 
gebruik door eikelmuizen vaak gemakkelijk vast te stellen door de grote hoeveelheid mos, en 
vaak zijn er ook latrines aanwezig in de hoek van de nestkast.

In de zomer worden de nesten meestal door solitaire dieren gebruikt, hoewel Italiaanse onder-
zoekers via gezenderde dieren vaststelden dat ze hun slaapnesten ook kunnen delen. Tijdens 
de winterslaap zoeken ze vaker elkaars gezelschap op (Cortens & Verbeylen, 2009; Pulles, 
pers. med.).

SOCIALE ORGANISATIE EN ACTIVITEIT

De schemer- en nachtactieve eikelmuizen komen meestal in lage dichtheden voor, waarbij 
ze in vrij losse groepen leven. Een dergelijke groep bestaat uit enkele reproductieve wijfjes 
en dominante mannetjes. De niet-dominante mannetjes bevinden zich tussen deze groepen 
(Witte van den Bosch et al., 2008). In geschikte biotopen leven gemiddeld 3 tot 5,5 dieren/
ha. In de Alpen werden dichtheden gevonden van 1–2 adulte dieren/ha (Bertolino & Currado, 
2001). In tegenstelling tot mogelijk échte plaagsoorten als de huismuis verloopt de voort-
planting van de eikelmuis erg traag. Mannetjes hebben een vrij groot leefgebied van zo’n 7 
ha, dat gedeeltelijk overlapt met dat van naburige mannetjes. Wijfjes hebben een kleiner 
leefgebied van 3 ha en zijn veel meer territoriaal, vooral wanneer ze er met hun jongen op uit 
trekken. Dan worden geen andere eikelmuizen geduld (Cortens & Verbeylen, 2009). Tijdens 
het paarseizoen leven mannetjes en vrouwtjes dichter bij elkaar, en overlappen hun territoria 
(Bertolino et al., 2001). Bij onderzoek in de Elzas bleken de dieren een gebied van gemiddeld 
3,1 ha te bestrijken, in Italië was dit gemiddeld 3,5 ha (Dekker et al., 2009). Een gezenderd 
mannetje in de Italiaanse Alpen bleek een ‘home range’ te hebben van 7,45 ha (Bertolino et 
al., 2003).

Overdag houden eikelmuizen zich verborgen in hun slaapplaats. Het tijdstip dat ze ‘s avonds 
actief worden hangt af van de temperatuur: hoe hoger deze is, hoe eerder de dieren hun schuil-
plaatsen verlaten. Het einde van de actieve periode ’s nachts ligt meestal op hetzelfde tijdstip 
en schijnt niet temperatuurafhankelijk te zijn (Cortens & Verbeylen, 2009).

Elk dier gebruikt verschillende slaapnesten, die – afhankelijk van de grootte van het leefge-
bied en de hoeveelheid schuilplaatsen – gemiddeld zo’n 100 m uit elkaar liggen. Een belang-
rijk aspect van het sociale leven van de eikelmuis is de vocale communicatie. Hun repertoire 
bestaat uit een groot aantal verschillende geluiden, die kunnen omschreven worden als krij-
sen, grommen, blazen, fluiten en smakken. In het voorjaar kunnen ze luidruchtig de grenzen 
van hun territorium afbakenen, in de nazomer zijn hun sociale roepen te horen (Witte van den 
Bosch et al., 2008; Cortens & Verbeylen, 2009).

Eikelmuizen gaan tot 200 à 300 m van hun nest op zoek naar voedsel. Opvallend is dat de 
soort zich – ondanks haar goede klimcapaciteiten – een groot deel van de tijd op de grond of 
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in de struiklaag onder twee meter hoogte lijkt op te houden. Zo bleken enkele gezenderde 
Italiaanse eikelmuizen zich 83 % van de tijd op de grond op te houden. Wanneer ze toch ge-
bruik maakten van bomen en struiken bleken ze zich grotendeels lager dan zes meter hoogte 
op te houden, slechts zelden bevonden ze zich tussen de zes en acht meter hoogte (Bertolino 
et al., 2003). Ook een gezenderd mannetje eikelmuis in Voeren scharrelde ’s nachts vooral 
op de grond rond (Verbeylen, pers. med.). Grotere afstanden leggen ze wel al klimmend af. 
Om zich over grotere afstanden te verplaatsen gebruiken ze soms ook elektriciteitskabels en 
nutsleidingen.

Over dispersie (het koloniseren van nieuwe leefgebieden, met name door jonge dieren) is nog 
maar weinig bekend. Er wordt vermoed dat deze in de orde van grootte van enkele kilometers 
ligt (ongeveer één tot drie kilometer). Daarbij zijn het wellicht enkel juveniele dieren die de 
maximale afstand van drie kilometer overschrijden (Witte van den Bosch et al., 2008; Cortens 
& Verbeylen, 2009). Bij onderzoek in de Alpen werden adulte eikelmuizen ook na de winter-
slaap geregeld in hetzelfde gebied teruggevangen, wat erop wijst dat ze plaatstrouw zijn en 
zich na vestiging niet ver meer verplaatsen (Bertolino et al., 2001).

In 2009 werden in het Savelsbos drie volgroeide eikelmuizen (twee vrouwtjes en één manne-
tje) voorzien van een zender. Deze dieren werden vervolgens gedurende de hele zomer (of tot 
ze niet meer konden worden gevonden) elk éénmaal per week gemonitord van zonsondergang 
tot zonsopgang. Hierbij werd om de tien minuten onder andere de locatie van het dier geno-
teerd, alsook een korte omschrijving van het habitat en het gedrag (stilzittend of bewegend). 
’s Ochtends werd ook de dagrustplaats genoteerd. Hieruit kwam naar voren dat de dieren 
vooral in de omgeving van hun dagrustplaatsen bleven, en vaak langere tijd op dezelfde 
locatie verbleven. Tijdens de eerste vier weken hadden de vrouwtjes een leefgebied van 5,4 
en 3,4 ha. Dat van het mannetje was 4 ha groot en overlapte met dat van beide vrouwtjes. ’s 
Nachts verplaatste het mannetje zich niet verder dan 380 meter van zijn dagrustplaats, voor 
de vrouwtjes was dit 225 en 325 meter. Het grootste deel van de tijd echter bleef het man-
netje binnen 150 meter ervan, voor één van de vrouwtjes was dit zelfs maar 100 meter. De 
eikelmuizen verplaatsten zich vooral tijdens de avond- en ochtendschemering, en hielden zich 
’s nachts vaak hoog in de bomen op. Bij hun verplaatsingen bewogen ze zich over omgevallen 
bomen en ander dood hout, maar ook over de grond, en dan met name in klimoprijke grub-
ben. Als schuilplaatsen gebruikten ze een oude robinia Robinia pseudoacacia, een eik Quercus 
spec., een es Fraxinus excelsior, een vlier en driemaal werden ze in of bij de grond aangetroffen. 
Deze laatste schuilplaatsen lagen éénmaal in een braam-vlierstruweel, en tweemaal in een niet 
nader bepaalde plaats in de bosrand (Dekker et al., 2010; Pulles, 2014). In de Italiaanse Alpen 
bevonden 22 van de 23 gelokaliseerde dagrustplaatsen van gezenderde dieren zich boven-
gronds, voornamelijk tussen rotsen. Slechts één dagrustplaats bevond zich in een boomholte 
(Bertolino et al., 2003).

In het najaar van 2012 werden in het Savelsbos vervolgens vier eikelmuizen voorzien van een 
zender, met als doel meer informatie te verzamelen over het gedrag van deze dieren tijdens 
de winter. De gezenderde dieren werden wekelijks (of tot de zender uitviel) gepeild. Hieruit 
kwam naar voor dat ze in de eerste weken na het zenderen gebruik maakten van dagrustplaat-
sen in holle bomen (es, haagbeuk/eik), dassenburchten en (braam)struwelen. Van drie dieren 
kon ongeveer bepaald worden wanneer de winterslaap startte, dit was op 1, 6 en 14 november. 
De winterslaaplocaties bevonden zich in dassenburchten en holle bomen, allen gelegen aan de 
rand van het Savelsbos of in een holle weg in het verlengde ervan. Er werd tijdens de winter 
geen verlaging van de pulsfrequenie van de zender waargenomen, wat er op zou kunnen wij-
zen dat de lichaamstemperatuur niet sterk daalde en de dieren mogelijk niet in torpor gingen. 
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De maximale afstand die na het zenderen door deze dieren werd afgelegd was 200 meter, de 
eikelmuizen overwinterden in gebied waar ze ook ’s zomers zaten (Bekker & La Haye, 2013; 
Pulles, 2014).

VOORTPLANTING EN OVERLEVING

Na het ontwaken uit de winterslaap tijdens de laatste helft van april volgt na een korte pe-
riode van aansterken de voortplantingsperiode, gedurende welke de mannetjes territorialer 
en luidruchtiger worden. De wijfjes zijn al na hun eerste winter geslachtsrijp (Mahlert et al., 
2008), en zijn dan ongeveer om de 10 dagen vruchtbaar. Ze kunnen twee worpen per jaar 
hebben (Bussy, 1975). De paring vindt doorgaans in mei–juni plaats, en na een draagtijd van 
drie tot vier weken brengt elk vrouwtje gemiddeld vier (één tot negen) jongen ter wereld, die 
kaal en blind worden geboren. Meestal gebeurt dit in bolvormige, bovengrondse nesten. Vaak 
zijn dit uitgebouwde vogel- of eekhoornnesten, gevoerd met mos, haren en veren, die zich in 
holtes of struiken bevinden (Witte van den Bosch et al., 2008). In deze fase zijn de jongen erg 
kwetsbaar en de moeder zal hen bij de minste onraad verhuizen naar een andere locatie. Na 
een drietal weken gaan hun ogen open, nog twee weken later neemt het wijfje haar kroost mee 
op sleeptouw door haar territorium (eerst in karavaan, daarna gaan ze meer en meer hun eigen 
weg). Ze blijft hen dan wel nog een tijdje zogen en leert hen om zelf hun voedsel bij elkaar 
te zoeken. In koudere streken groeien de jongen sneller op dan in het zuiden, zodat ze sterk 
genoeg de winter in te gaan. Ze blijven meestal samen tot na de winterslaap.

Bij onderzoek naar eikelmuizen in het zuidoosten van Spanje, waarbij in totaal 198 nesten 
werden gevonden, bleken 37 van deze nesten (18,7 %) gemeenschappelijke nesten. In derge-
lijke situaties gebruiken meerdere (twee tot drie) vrouwtjes hetzelfde nest om hun jongen in 
groot te brengen. Dit lijkt opmerkelijk, aangezien eerder onderzoek uitwees dat vrouwtjes 
in deze periode vaak net territorialer zijn dan buiten het voortplantingsseizoen. Bij één van 
deze nesten waren de twee aanwezige vrouwtjes eerder voorzien van een chip, waardoor kon 
worden vastgesteld dat het om moeder en dochter ging. Mogelijk komen dergelijke gemeen-
schappelijke nesten eerder voor bij verwante dieren, dit werd echter nog niet verder onder-
zocht (Viñals et al., 2017). Ook in het Savelsbos werden reeds verschillende keren meerdere 
adulte en subadulte dieren samen aangetroffen in nestkasten. Zo werden in augustus 2010 
drie gechipte adulte wijfjes eikelmuizen in een kast gezien, samen met negen of 10 subadul-
te eikelmuizen. Twee van de wijfjes verlieten in een korte tijd achter elkaar de kast, terwijl 
de derde in de kast bleef (Pulles, 2016). Ook in dergelijke gevallen zou DNA-onderzoek de 
eventuele verwantschap tussen de dieren kunnen bevestigen.

In het wild bedraagt de levensverwachting van eikelmuizen twee à drie jaar, in gevangenschap 
kunnen ze tot vijf jaar oud worden (Bertolino & Currado, 2001; Cortens & Verbeylen, 2009; 
Dekker et al., 2009). Bij een vangst-merk-terugvangstonderzoek met 187 eikelmuizen in 
Zwitserland was er een overleving van 38 % per jaar, na drie jaar leefden nog zes van de 187 
dieren. De meeste dieren verdwenen hier tijdens de actieve periode (Schaub & Vaterlaus-Sch-
legel, 2001). In de Alpen daarentegen bleek de wintersterfte de voornaamste factor in de over-
leving van eikelmuizen. De soms strenge winters daar kunnen een hoge tol eisen (Bertolino & 
Currado, 2001). Voor adulten bedroeg de overleving bij deze populatie 36–50 %. Bij jonge 
dieren werd nog 23 % van de dieren na de overwintering opnieuw gevangen, maar aangezien 
jonge dieren regelmatig wegtrekken uit hun geboortegebied ligt het overlevingspercentage 
vermoedelijk hoger dan deze 23 % (Bertolino et al., 2001). In Midden-Europa maken drie- 
en vierjarige dieren ongeveer 10 % van de populatie uit (Dekker et al., 2009). Naast de kans 
op overlijden tijdens strenge winters, kan ook te vroeg ontwaken rampzalig zijn. Dieren die 
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vroegtijdig ontwaken kunnen mogelijk onvoldoende voedsel vinden, waardoor het verhoogde 
energieverbruik door het weer op een hoger peil brengen en houden van hun metabolisme 
hen fataal kan zijn.

De belangrijkste natuurlijke predatoren van eikelmuizen zijn uilen en schemeractieve zoog-
dieren. Door hun relatief lage dichtheden vormen eikelmuizen in Nederland en Vlaanderen 
echter slechts een zeer klein aandeel in het dieet van deze roofdieren. Ook in de Alpen, waar 
eikelmuis eveneens in lage dichtheden voorkomt, is de predatiedruk lager dan bij hogere 
dichtheden (Bertolino & Currado, 2001). Steenmarter Martes foina en boommarter M. martes 
zijn allebei in staat om eikelmuizen door bomen en struiken te achtervolgen, terwijl herme-
lijn Mustela erminea, bunzing M. putorius, wezel M. nivalis en vos Vulpes vulpes hierin minder 
behendig zijn en vooral op de grond foeragerende dieren verrassen of nesten plunderen (Cor-
tens & Verbeylen, 2009). In een studie naar het dieet van boommarters op Sicilië, bleek 10 % 
van de prooien uit eikelmuizen te bestaan (Lombardini et al., 2015). In Lubbeek (Vlaande-
ren) werden in de uitwerpselen van een steenmarter eikelmuisharen aangetroffen (Verbeylen, 
2006). Bij onderzoek naar het voedsel van een koppel grauwe klauwieren Lanius collurio in 
west-centraal Frankrijk werd ook éénmaal een jonge eikelmuis als prooi gevonden (Bussière, 
2014). In Vlaanderen en Nederland zijn het waarschijnlijk echter (verwilderde) huiskatten 
die de grootste druk uitoefenen op de eikelmuispopulaties (Cortens & Verbeylen, 2009). In 
Voeren viel in het voorjaar van 2018 een gezenderde eikelmuis ten prooi aan een bruine rat 
(Verbeylen, pers. med.)

Vervolging door de mens wordt vooral gemeld uit streken waar de dieren schade zouden 
berokkenen aan fruit of aan de eieren of jongen van zangvogels in nestkastjes. Daarnaast zijn 
eikelmuizen regelmatig het slachtoffer van de willekeurige verdelging van ratten en muizen 
(Cortens & Verbeylen, 2009). Ook in het verkeer sneuvelen af en toe eikelmuizen; in Vlaande-
ren werden via http://www.waarnemingen.be tot op heden acht verkeersslachtoffers gemeld, 
in Wallonië zijn dit er 11.

4.6 EIKELMUIS ALS PARAPLUSOORT

In het Savelsbos komt er, naast de eikelmuizen, ook een grote populatie dassen Meles meles 
voor, en overwinteren in de mergelgrotten verschillende vleermuissoorten, waaronder de in-
gekorven vleermuis Myotis emarginatus en de vale vleermuis Myotis myotis. In het bos is ook 
een kolonie Bechstein’s vleermuizen Myotis bechsteinii aanwezig. Omwille van de aanwezigheid 
van onder andere deze soorten is het volledige bos aangeduid als Natura 2000-gebied (Dekker 
et al., 2009; Bekkers & Van Turnhout, 2010).

4.7 CONCLUSIE

Binnen zijn verspreidingsgebied blijkt de eikelmuis een grote variatie aan leefgebieden te be-
wonen. Hoewel de soort bekend staat als ‘fruitdiefje’ vormt dierlijk voedsel het belangrijkste 
deel van het dieet van de soort. In het Savelsbos bleken miljoenpoten een belangrijke voedsel-
bron. De soort is actief van ongeveer april tot september/oktober, daarbuiten houden ze een 
winterslaap. Eikelmuizen nemen in een groot deel van hun verspreidingsgebied (sterk) af, de 
oorzaken hiervan zijn nog niet goed gekend. In Nederland komt de soort tegenwoordig alleen 
nog voor in het Savelsbos en op de Bemelerberg (dieren uitgezet in 2017 en 2018).
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5 Inventarisatie en monitoring

5.1 METHODIEKEN

Onderstaand wordt een kort overzicht gegeven van de verschillende methodes die kunnen 
worden ingezet voor het inventariseren en monitoren van eikelmuizen. Voor een meer uitge-
breid overzicht van inventarisatiemethoden voor de eikelmuis wordt verwezen naar Vercayie 
& Verbeylen (2016).

INVENTARISATIEMETHODES

NESTKASTEN

Aangezien in vogelnestkasten ook regelmatig eikelmuizen worden aangetroffen, werden me-
zenkasten geoptimaliseerd met de bedoeling deze aantrekkelijker te maken voor eikelmuizen 
(Figuur 18). Het grootste verschil met een vogelnestkast is dat de ingang zich aan de stamzij-
de bevindt, het materiaal waaruit ze bestaan kan zowel hout als houtbeton zijn (deze laatste 
gaan langer mee). Naast huidige aanwezigheid (van één of meerdere dieren) kan met behulp 
van nestkasten ook eerdere aanwezigheid (uitwerpselen, voedselresten of nestmateriaal) of 
voortplanting (aanwezigheid van jongen) vastgesteld worden. De kasten worden minimum 
1,5 meter boven de grond opgehangen, bij voorkeur in dichte, veilige begroeiing zoals struik-
gewas, braamstruweel of klimplanten (bv. klimop) (dus niet in het midden van een kale muur 
of halverwege een kale stam). De kasten worden bij voorkeur geplaatst in groepen van vijf 
binnen een cirkel met een diameter van 20 meter. Dit wordt gedaan omdat het inzicht in het 
terreingebruik van eikelmuizen nog niet groot genoeg is om met zekerheid de juiste locatie 
uit te kiezen voor het ophangen van een nestkast. Als er vijf op verschillende plaatsen binnen 

Figuur 18. Twee voorbeeld van nestkasten voor eikelmuizen: in hout (links) en houtbeton (rechts).
Foto’s: Simon Feys.
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een bepaald gebied geplaatst worden is de kans groter dat minstens één van de kasten op een 
geschikte plaats hangt.

SPORENBUIZEN

Aangezien verschillende soorten of families van zoogdieren specifieke vormen van voetzolen 
en tenen hebben, kunnen vaak ook pootafdrukken of prenten gebruikt worden voor soorther-
kenning. De prenten van eikelmuizen lijken op die van de hazelmuis maar zijn groter van 
formaat (Figuur 19).

Pootafdrukken van eikelmuis worden nauwelijks gevonden op de bodem, maar door het ge-
bruik van bijvoorbeeld sporenbuizen in de vegetatie (bv. fruitbomen, verbindende houtkan-
ten) of op plaatsen waar eikelmuizen vermoed worden, kan de aanwezigheid van de soort toch 
worden gedetecteerd (Figuur 20).

Het voordeel van deze methode is dat de dieren – in tegenstelling tot controles van nestkas-
ten – niet worden verstoord. Nadeel is dat deze methode minder evident toe te passen is met 
vrijwilligers, aangezien het meer kennis vraagt om de sporen goed te herkennen, en – aange-
zien er geen kans is om ook effectief dieren waar te nemen – de ‘beloning’ minder groot is, 
wat mogelijk de motivatie om mee te werken verkleint. Deze methode kan gebruikt worden 

Figuur 19. Prenten op ware grootte van de voorvoeten (telkens links afgebeeld) en achtervoeten (telkens rechts 
afgebeeld) van hazelmuis (links), eikelmuis (midden) en relmuis (rechts).

Bron: Van Diepenbeek, 2003.

Figuur 20. Voorbeeld van een sporenbuis.
Foto: Simone Bullion.
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om aanwezigheid aan te tonen, maar levert geen informatie over eventuele voortplanting of 
aantallen aanwezige dieren. Daarnaast werd deze methode voor eikelmuizen nog niet grondig 
getest, en zou er eerst moeten worden nagegaan hoe snel deze resultaten opleveren in gebie-
den waar zeker eikelmuizen zitten. Bij andere slaapmuizen bleek deze methode doeltreffender 
dan het ophangen van nestkasten om de aanwezigheid van de soort te bepalen.

KNAAGSPOREN

Ook aan de hand van knaagsporen is de aanwezigheid van sommige zoogdiersoorten vast te 
stellen. Zo knagen eikelmuizen hazelnoten open door er grote stukken uit te bijten, vergelijk-
baar met een eekhoorn maar wat ruwer en meer verhakkeld omdat ze iets minder sterk zijn 
dan eekhoorns en dus meer moeten knagen, terwijl bij een eekhoorn één beet vaak voldoende 
is (Verbeylen, pers. med.) Indien eikelmuizen van fruit eten zijn er soms tandafdrukken te 
zien, soms twee lange knaagstrepen, en soms knagen ze ook hier en daar kleine gaten in het 
fruit (Bright & Morris, 1993; Lange et al., 1994; Pulles, pers. med.). Daarnaast zijn door ei-
kelmuis aangeknaagde slakkenhuizen ook gemakkelijk te herkennen, zeker in de buurt van 
nestkasten. Ze knagen het slakkenhuis van buiten naar binnen open (Vercayie, pers. med.).

GELUIDEN

Tijdens het voorjaar (afbakenen territorium door de mannetjes) en de zomer (bijeenhouden van 
de jongen) zijn eikelmuizen zeer vocaal en kunnen ze aan de hand van hun geluiden herkend/
opgespoord worden. Ze kunnen een breed repertoire aan geluiden voortbrengen: langgerek-
te klagende geluiden, een soort getik en een vogelachtig gekwetter, maar ook brommende, 
fluitende, blazende en piepende geluiden (Cortens & Verbeylen, 2009; Provincie West-Vlaan-
deren, 2013). Mogelijk kan de soort ook worden opgespoord door op zoek te gaan naar de 
geluiden die ze maken, of om te proberen om deze via automatische detectoren te registreren, 
maar een te gebruiken methode hiervoor is nog niet uitgewerkt (La Haye et al., 2015a).

HAREN

Tenslotte zijn eikelmuizen – net zoals de meeste andere Europese landzoogdieren – ook op 
basis van hun haren tot op soort te determineren (Teerinck, 2003). Haren van eikelmuizen 
kunnen bijvoorbeeld worden teruggevonden in nesten of ingezameld via haarvallen.

MONITORINGSMETHODES

NESTKASTMONITORING

Door het plaatsen van nestkasten in gestandaardiseerde clusters op vaste locaties in gekend 
eikelmuishabitat kan bijkomend inzicht verkregen worden over onder meer de verspreiding 
en eventuele voortplanting. Hierbij kan het beste een afstand van 50 meter tussen de verschil-
lende (clusters van) kasten gebruikt worden om te vermijden dat alle kasten door dezelfde 
(familie) eikelmuizen worden gebruikt (Vercayie & Verbeylen, 2016).

In het ideale geval wordt de kast drie maal per jaar gecontroleerd, op de volgende momenten:

• winter: tweede helft februari (controle aanwezigheid winterslapende eikelmuizen);
• zomer: tweede helft juli (controle of er al dan niet voortplanting is);
• najaar: tweede helft september (controle voor een eventueel tweede nest jongen).

Er wordt aangeraden om het oude, vuile of vochtige nestmateriaal en eventuele uitwerpselen 
tijdens de wintercontrole uit de nestkast te verwijderen indien er geen dieren aanwezig zijn. 
Zo wordt de ontwikkeling van eventuele parasieten tegengegaan en kan de nestkast opnieuw 
gebruikt worden tijdens het voortplantingsseizoen.
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VANGST-HERVANGSTMETHODE

Bij een vangst-hervangstonderzoek worden dieren gevangen door middel van live-traps, 
waarna elk gevangen dier individueel wordt gemerkt. Dit merken kan door het uitwendig 
aanbrengen van een merkteken, of door het onderhuids plaatsen van een transponder. De laat-
ste is een kleine chip (vergelijkbaar met die welke bij katten en honden wordt gebruikt) met 
een unieke code, die normaalgezien levenslang aanwezig blijft. Wanneer een gemerkt dier 
later hervangen wordt, of de transponder wordt afgelezen bij een dier in een nestkast, is het 
mogelijk om informatie te verzamelen over aantallen en (op termijn) uitspraken te doen over 
reproductie en overleving.

ZENDERONDERZOEK

Om meer inzicht te verkrijgen in onder meer het terreingebruik, het foerageergedrag en de 
sociale interacties van en tussen eikelmuizen kan ook gebruik gemaakt worden van zenders. 
In het Savelsbos werd in het verleden reeds gebruik gemaakt van zenders, die ingeplant wer-
den in de buikholte van de dieren. Wanneer de eikelmuizen weer vrijgelaten zijn, kan hun 
locatie vervolgens worden bepaald door gebruik te maken van een richtingsgevoelige anten-
ne. Naast inwendige zenders kunnen ook uitwendige zenders worden gebruikt, deze worden 
rond de hals van het dier aangebracht. Ook deze zenders dienen te worden opgespoord met 
een richtantenne.

De voorkeur wordt gegeven aan het gebruik van externe halsbandzenders, zoals reeds werd 
toegepast bij twee eikelmuizen in Voeren. Een groot voordeel van deze zenders is dat ze op 
een niet-invasieve manier ter plaatse kunnen worden aangebracht. Deze werkwijze beperkt 
de hanteringstijd tot een minimum en verkleint de kans dat de dieren na het inbrengen van 
de zender hun normale leefwijze gaan wijzigen of zich van leefgebied gaan verplaatsen ten 
gevolge van de ingreep. Een nadeel van uitwendige zenders is dat ze de dieren zouden kun-
nen hinderen bij het voortbewegen of dat de zender loskomt. Bij de eikelmuizen in Voeren 
leken de zenders, op een lichte irritatie ter hoogte van de sluiting van de halsband na, geen 
problemen op te leveren voor de dieren. Onder de halsband verliezen de dieren hun haar, wat 
mogelijk een effect zou kunnen hebben op thermoregulatie, maar ook daar werd geen directe 
invloed van gezien (zo overleefden ook winterslapende hazelmuizen goed als de halsband bij 
het begin van de winterslaap verwijderd werd en ze voortsliepen met een kale hals, en de pels 
groeide terug na de winterslaap) (Verbeylen, pers. med.). Verder bestaat de kans dat sterke 
knagers zoals eikelmuizen een stuk van de externe antenne afbijten, waardoor het bereik van 
de zender sterk vermindert. Zo was de antenne van het Voerense eikelmuismannetje bij her-
vangst nog maar een paar cm lang (van de oorspronkelijke 17–18 cm) (Verbeylen, pers. med.).

Naast het feit dat de wonde kan ontsteken, kunnen implantzenders nadelig inwerken op de 
beweeglijkheid van de dieren of een negatieve invloed uitoefenen op de functionaliteit van de 
organen van de dieren. Zo had bv. het inplanten van een kleine gps zender bij grutto’s Limosa 
limosa een rampzalig effect op hun voortplantingssucces (Theunis Piersma in ‘Grutto’s leggen 
geen eieren door zendertje’, 2010). Bij onderzoek naar grote sternen met externe UHF zenders 
werd echter ook een impact op het broed- en foerageersucces opgemerkt. Soortgelijke UHF 
zenders die werden gebruikt bij visdieven leken dan weer geen negatieve invloed te hebben 
(E. Stienen, pers. med.). Aangezien de gevolgen van het werken met inwendige zenders on-
voldoende gekend zijn, is het aangewezen het voorzorgsprincipe te hanteren en externe zen-
ders te gebruiken.

SPORENBUIZEN

Om de aanwezigheid van eikelmuizen aan te tonen, kan tenslotte ook gebruik worden ge-
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maakt van sporenbuizen. Zo’n sporenbuis bestaat uit een pvc-buis en een plankje dat in de 
buis kan worden geschoven. Op de plank worden papier, een spons met daarop een mengsel 
van paraffine en houtskoolpoeder aangebracht. Wanneer dieren door de buis lopen, lopen ze 
over het houtskoolmengsel en laten daarna hun pootafdrukken achter op het papier. Via deze 
methode kan op een eenvoudige en goedkope manier de aanwezigheid van de soort worden 
aangetoond.

5.2 RESULTATEN EN ANALYSE MONITORINGSGEGEVENS

Om een zicht te krijgen op welke van de reeds gebruikte methodieken het meest geschikt zijn 
om eikelmuizen te monitoren, werden de data die de voorbije jaren werden verzameld tegen 
het licht gehouden en geanalyseerd.

In 2007 werd in het kader van een inhaalslag in verspreidingsonderzoek in opdracht van het 
ministerie van Economische Zaken en de Provincie Limburg onder andere met behulp van 
nestkasten en inloopvallen een inventarisatie gedaan van het voorkomen van eikelmuizen in 
Nederlands Limburg. Tijdens deze inhaalslag werd de aanwezigheid van de eikelmuis in het 
Savelsbos vastgesteld. In 2009 werden, in het kader van een onderzoek naar terreingebruik, 
drie dieren van een transponder voorzien. Aangezien sindsdien alleen nog in het Savelsbos ei-
kelmuizen werden aangetroffen, lag de focus van het onderzoek naar voorkomen en aantallen 
vanaf 2010 dan ook sterk op het Savelsbos, op een paar uitzonderingen na. Voor de analyse 
werd dan ook gebruik gemaakt van de monitoringsgegevens van de vangst-hervangstsessies 
die plaatsvonden in het Savelsbos – aangeleverd door de Zoogdiervereniging – en de re-
sultaten van de nestkastmonitoring die in het Savelsbos werd uitgevoerd door Rian Pulles. 
Daarnaast werden in dit kader ook de Vlaamse nestkastmonitoringsgegevens geanalyseerd 
die de voorbije tien jaar door Natuurpunt werden verzameld. In dit rapport worden de ruwe 
data alleen in geaggregeerde vorm weergegeven en worden op vraag van de betrokkenen geen 
puntlocaties meegedeeld.

Om op basis van deze gegevens de huidige stand van de populatie te bepalen, werd uitgegaan 
van volgende vragen:

• Kan er op basis van de tot op heden verzamelde gegevens een inschatting gemaakt worden 
van de trend en aantallen van de eikelmuispopulatie in het Savelsbos?

• Welke methode benadert het beste de status van deze populatie?

Om ook in de toekomst een vinger aan de pols te kunnen houden, dient ook de volgende vraag 
te worden beantwoord:

• Wat is de meest geschikte methode om de soort de komende jaren te monitoren?

In dit hoofdstuk wordt getracht op deze vragen een antwoord te geven door de gegevens te 
inventariseren, te analyseren en te toetsen op kwaliteit.

STATISTIEK EN MODELLERING

Om een idee te krijgen van de aantallen en trends van de eikelmuizen in het Savelsbos op 
basis van de verzamelde gegevens, worden de aantallen geschat aan de hand van gemerkte en 
teruggevangen eikelmuizen, door middel van het Jolly-Seber model volgens de methode van 
Schwarz & Arnason (2000). Aanname van deze methode is dat het gaat om een open popula-
tie, ze houdt dus rekening met geboorte en sterfte. Deze schatting is gedaan met behulp van 
de statistiekprogramma MARK, via statistiekfuncties R en package RMark. Een complexere 
analyse waarbij over alle jaren omvang en trend worden geschat viel buiten de reikwijdte van 
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dit project. De trend wordt berekend door een lineair regressiemodel te fitten op het aantal 
waargenomen individuen in vallen en in kasten. Hierbij wordt rekening gehouden met de 
niet-normale verdeling van de data.

VANGST-HERVANGSTMETHODE

DATAVERZAMELING

De onderzoeken waarbij in Nederland gebruik is gemaakt van vallen, worden hieronder kort 
samengevat. Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de gebruikte methodieken ver-
wijzen we graag door naar de betreffende rapporten die onderstaand vermeld staan. De onder-
zoeksinspanningen en de resultaten zijn samengevat in Tabel 1 en Tabel 2.

In de zomer van 2007 werden op verschillende plaatsen in Limburg met behulp van Sher-
man XLK inloopvallen eikelmuizen gevangen. Er zijn gedurende zeven weken op in totaal 
28 clusters gevangen, telkens gedurende drie nachten, met eerst drie dagen prebaiting. Het 

Tabel 2. Periode, inspanning en aantal gevangen individuen bij het vangen-terugvangonderzoek in het Savelsbos.

Opmerking: 36 vallen weggenomen tijdens onderzoek (La Haye & Bekker, 2016).

Jaar Start Eind Vallen Nachten Valnachten Controles Individuen

2010  3 mei  6 mei 82 3 246 8 10
 15 jun  19 jun 87 4 348 9 32

2011  6 mei  8 mei 67 2 134 4 16
2012  12 sep  16 sep 105 4 420 8 35
2013  27 mei  31 mei 105 4 420 8 15
2014  19 mei  23 mei 54 4 216 8 24

 29 sep  3 okt 48 4 192 7 7
2015  18 mei  22 mei 41 4 164 8 7

 21 sep  25 sep 48 4 192 8 16
2016  23 mei  27 mei 48 4 192 8 6

 26 sep  1 okt 481 5 204 8 19
2017  29 mei  2 jun 48 4 192 8 2

 25 sep  29 sep 48 4 192 8 3
2018  21 mei  25 mei 48 4 192 8 4

Tabel 1. Onderzoek in het Savelsbos met vallen.

Opmerking: Transponderen: vangen, nieuwe eikelmuizen uitrusten met een transponder, al getransponderde 
eikelmuizen aflezen.

Jaar Voorjaar Najaar Handelingen Beschreven in

2007 juli-augustus vangen Witte van den Bosch et al., 2008
2009 juli zenderen + 

transponderen
Dekker et al., 2009

2010 vj transponderen Dekker et al., 2010
2010 juni-december aflezen Dekker et al., 2010
2011 vj aflezen Ongepubliceerde data 

(Zoogdiervereniging project 
2011/050)

2012 nj transponderen Bekker & La Haye, 2013
2013 vj transponderen Bekker & La Haye, 2013
2014 vj nj transponderen Bekker & La Haye, 2014
2015 vj nj transponderen La Haye & Müskens, 2015
2016 vj nj transponderen La Haye & Müskens, 2016
2017 vj nj transponderen La Haye et al., 2017
2018 vj transponderen Nog niet gepubliceerd
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ging daarbij in totaal om 84 vangnachten, met (afgeleid) 15 vallen, wat neerkomt op 1260 
valnachten. Het resultaat van deze vangstsessie bleef beperkt tot slechts drie individuen, allen 
in het Savelsbos (Witte van den Bosch et al., 2008; De Rooy, 2009).

In de zomer van 2009 werden in het kader van een zenderonderzoek door de Zoogdiervereni-
ging drie individuen gevangen met behulp van inloopvallen. Deze kregen naast een zender 
ook een transponder met een unieke code, die herkenning van individuele dieren mogelijk 
maakt (Dekker et al., 2009).

In het voorjaar van 2010 werd van de ochtend van 3 mei tot de avond van 6 mei met 82 
Shermanvallen gevangen (Dekker, 2010). In deze periode werden de vallen acht maal gecon-
troleerd. Dit werd aangevuld met controles van nestkasten. Er werden tijdens deze sessie in 
totaal 10 individuen gevangen, die nog niet eerder in een val werden aangetroffen.

Tijdens een tweede voorjaarssessie in 2010 (week van 15 juni) werden 87 Shermanvallen 
uitgezet die in totaal negen keer gecontroleerd werden gedurende de vangstperiode (Dekker, 
2010). Het gebruik van de inloopvallen werd aangevuld met controles van nestkasten. In 
totaal werden 32 individuen gevangen gedurende deze vangst-hervangstsessie: vijf dieren 
die in mei 2010 reeds waren gemerkt en 27 ongemerkte individuen. La Haye et al. (2015b) 
combineren deze mei en juni ronde in de rapportage tot één ronde, met een totaal aantal van 
10 + 27 = 37 individuen.

Parallel aan en aansluitend op bovenstaande vangstsessies, werden vanaf begin mei tot eind 
oktober 2010 wekelijkse nestkastcontroles uitgevoerd door Rian Pulles en twee stagiaires van 
de Zoogdiervereniging. Hierbij werden de aangetroffen eikelmuizen gecontroleerd op trans-
ponders. Daarbij werden 20 gemerkte dieren één of meerdere malen aangetroffen (Dekker, 
2010).

In het voorjaar van 2011 (6–8 mei) werd tijdens een kamp van de Jeugdbond voor Natuur- en 
Milieustudie, met ondersteuning van medewerkers van de Zoogdiervereniging een nieuwe 
vangst-hervangstsessie georganiseerd, waarbij 67 inloopvallen werden ingezet die in totaal 
vier maal gecontroleerd werden. Dit leverde 16 gevangen individuen op, waarvan zes her-
vangsten van dieren die in het voorjaar van 2010 werden gemerkt (La Haye, pers. med.).

In het najaar 2012 werd van de avond van 12 september tot en met de ochtend van 16 sep-
tember met 105 Shermanvallen gevangen (Bekker & La Haye, 2013). In deze periode werden 
de vallen acht maal gecontroleerd. Dit leverde 35 gevangen individuen op, waarvan er drie 
hervangsten waren van mei 2010. Op 18 en 19 oktober 2012 werd op een aantal plekken, 
met 50 vallen, gericht gevangen op eikelmuizen voor een zenderproject. Hierbij werden vier 
eikelmuizen gevangen en van een zender plus transponder voorzien. Dit waren twee hervang-
sten en twee nieuw gevangen dieren (Bekker & Dekker, 2013).

In het voorjaar van 2013 werd van de avond van 27 mei tot en met de ochtend van 31 mei met 
105 Shermanvallen gevangen (Bekker & La Haye, 2013). In deze periode werden de vallen 
acht maal gecontroleerd. Dit leverde 15 gevangen individuen op, waarvan er zeven hervang-
sten waren van september 2012 en één van mei 2010.

In het voorjaar van 2014 werd van de avond van 19 mei tot en met de ochtend van 23 mei met 
54 vallen gevangen (Bekker & La Haye, 2015). In deze periode werden de vallen acht maal 
gecontroleerd. Dit leverde negen gevangen individuen op, waarvan er twee hervangsten wa-
ren van september 2012. Een 10de dier werd afgelezen met een cameraval-transponderlezer.

Vanaf het najaar 2014 gebeurden de vangst-hervangstsessies op een gestandaardiseerde ma-
nier waarbij telkens 48 inloopvallen gedurende meestal vier vangnachten werden ingezet die 
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gedurende deze periode acht maal gecontroleerd werden. Sinds het voorjaar van 2018 werd 
ook op de Bemelerberg gestart met het monitoren van de daar aanwezige (uitgezette) eikel-
muizen. Dit leverde de vangst op van drie in 2017 uitgezette eikelmuizen (La Haye, pers. 
med.).

Het monitoringsonderzoek door middel van vangen-merken-terugvangen is weergegeven in 
Tabel 2, waar een overzicht van de resultaten van het vangst-hervangstonderzoek is gegeven.

In het voorjaar van 2014 werden er negen extra vallen geplaatst in het zuid-westelijke deel 
van het Savelsbos (La Haye & Müskens, 2015).

ANALYSE: AANTALLEN EN TRENDS

Hoewel het aantal gevangen individuen op het oog lijkt af te nemen over de jaren, zien we 
echter grote fluctuaties in aantallen tussen de verschillende vangstsessies (Figuur 21). Ook als 
er binnen 30 dagen in twee sessies wordt gevangen is dit het geval. Zo merken we op dat in 
juni 2010 het aantal gevangen individuen drie maal zo hoog is als in mei. Het is belangrijk 
om te beseffen dat de vanginspanning pas sinds 2014 (redelijk) stabiel is (Figuur 22) en de 
voorafgaande gegevens bijgevolg met de nodige voorzichtigheid dienen te worden geïnter-
preteerd.

Er is een significante correlatie tussen het aantal valnachten en aantal gevangen individuen 

Figuur 22. De vanginspanning bij de in Figuur 21 afgebeelde aantalsbepalingen.

Figuur 21. Absoluut aantal gevangen eikelmuizen in het Savelsbos.
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(0,64; p = 0,01). Daarbij moet worden opgemerkt dat de jaren met hoge vanginspanning 
(meer vallen en/of langere vangperiode) allen voor 2014 liggen en dit dus een effect kan zijn 
van een schijnbare achteruitgang van de populatie. Maar in juni 2010 werden met een hogere 
vanginspanning (van een etmaal langer vangen) drie maal zo veel eikelmuizen gevangen dan 
in de kortere meironde. Dit kan erop wijzen dat de vangduur invloed heeft op het vangresul-
taat.

Onderstaande analyse baseert zich op het aantal individuen per 100 valnachten (Figuur 23, 
Figuur 24). Dit is te beschouwen als een ‘minimum number alive’, dit is het minimum aantal 
dieren dat op basis van de resultaten van de vangst-hervangstmethode met zekerheid aanwe-
zig is in de populatie. Daarop is een generalised lineair regressiemodel gefit, maar het aantal 
eikelmuizen is geen functie van het jaar (z = –1,096; p = 0,273). Het lage aantal gevangen 
eikelmuizen in 2017 is niet voldoende om een significant negatieve trend te veroorzaken, 
mogelijk doordat ook in 2014 weinig individuen werden gevangen.

Een generalised lineair model (met poissonverdeling) van de vangsten in mei 2010–2018 le-
verde wel een significante relatie op tussen aantal individuen per 100 valnachten en vangjaar 
(z = –2,437; p = 0,01) (Figuur 25).

Figuur 24. Aantal gevangen individuen per 100 valnachten in de vangrondes in september. In 2013 is in 
september niet gevangen.

Figuur 23. Het aantal gevangen individuen per 100 valnachten.
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NESTKASTMONITORING

VLAANDEREN

In Vlaanderen wordt sinds 2006 gebruik gemaakt van nestkasten (Cortens & Verbeylen, 
2007a, 2007b, 2007c). Het uiteindelijke doel is om behalve aan- of afwezigheid ook een idee 
te krijgen over de toestand, en eventueel trend van de populaties.

De registratie en monitoring van eikelmuizen met behulp van nestkasten gebeurt in Vlaan-
deren via de nestkastenmodule op http://www.waarnemingen.be. Deze gegevens werden ook 
gebruikt voor onderstaande analyse. In Figuur 26 wordt een overzicht gegeven van de locaties 
van deze nestkasten.

In Figuur 27 is te zien hoeveel nestkasten er per jaar gecontroleerd werden, en hoeveel er 
(sporen van) eikelmuizen bevatten.

In Figuur 27 is duidelijk een toename van het aantal geregistreerde kasten te zien (al is er 
een afvlakking van de stijging bezig de laatste jaren), maar het aantal gecontroleerde kasten 
volgt deze stijgende lijn maar tot 2014. Hierna is er een vermindering van het aantal ge-
controleerde kasten. Voor het jaar 2017 zijn momenteel nog niet alle controles ingevoerd op 
http://www.waarnemingen.be. Deze zullen zeker nog ingevoerd worden waardoor de propor-
tie gecontroleerde (en waarschijnlijk ook bezette) kasten nog zal toenemen. Sinds 2008 zijn 
er ook 185 kasten aangemeld op http://www.waarnemingen.be waarvan vervolgens nog geen 
enkele nestkastcontrole bekend is. Zoals te zien is in Figuur 27, is het aantal nestkasten bezet 
door eikelmuis maar een fractie van het aantal gemelde controles. Het percentage bezette 
kasten wordt in Figuur 28 uitgezet ten opzichte van het jaar.

Deze bezettingsgraad moet met de nodige omzichtigheid geïnterpreteerd worden. Hoewel 
de lokale vrijwilligers twee maal per jaar een oproep ontvangen om de plaatselijke nestkasten 
te controleren, varieert het aantal en de locatie van de gemonitorde nestkasten van jaar tot 
jaar. Hierdoor is het mogelijk dat in het ene jaar toevallig een aantal meer succesvolle kasten 
gecontroleerd worden dan in andere jaren. Dit kan dan een verklaring zijn voor de schom-
meling in bezettingsgraad, zonder dat dit een rechtstreeks gevolg is van de schommeling in 
eikelmuispopulaties (zie ook verder). Gedurende de periode 2009–2017 werden 10 kasten 
minstens één keer per jaar gecontroleerd. Maar aangezien in geen enkele van deze kasten ooit 
al een eikelmuis werd aangetroffen, kunnen deze niet gebruikt worden om verandering van 

Figuur 25. Aantal gevangen individuen per 100 valnachten in de vangrondes in mei. In 2012 is niet in mei 
gevangen.
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bezettingsgraad van jaar tot jaar aan te geven. Geen van de kasten werd in alle jaren gecon-
troleerd.

Figuur 26. Overzicht van de locaties van eikelmuiskasten in Vlaanderen.
Bron: Vercayie, 2017.

Figuur 27. Aantal gecontroleerde kasten per jaar en het aantal bezette kasten (individu of aanwezigheid van 
sporen van eikelmuis).

Figuur 28. Procentuele bezettingsgraad (aanwezigheid van eikelmuis of sporen van eikelmuis) van alle gecon-
troleerde nestkasten per jaar.
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Om te vermijden dat het toevallig controleren van succesvollere kasten een te groot effect 
heeft op de bezettingsgraad werd er een selectie gemaakt binnen de gecontroleerde kasten. Er 
werd gekozen om alleen kasten te gebruiken die in minstens drie opeenvolgende jaren gecon-
troleerd werden. Tijdens de periode 2008–2017 resulteerde dit in 215 nestkasten. In totaal 
werden deze 215 nestkasten 1337 keer gecontroleerd.

In Tabel 3 wordt aangegeven hoeveel van de 215 kasten die in minstens drie opeenvolgende 
jaren gecontroleerd werden, er per jaar gecontroleerd werden. In 2009 waren zo 14 kasten 
aanwezig die in minstens drie opeenvolgende jaren werden gecontroleerd (bv. in 2009, 2010 
en 2011). Deze 14 kasten werden in 2009 samen in totaal 17 keer gecontroleerd.

In 80 % van deze kasten (n = 172) werden nooit (sporen van) eikelmuizen aangetroffen. 
Verspreid over 10 jaar werden deze kasten 6,1 keer gecontroleerd (mediaan = 5, minimum = 
3, maximum = 15). In de 43 overige kasten werden er minstens één keer (sporen van) eikel-
muizen waargenomen. Deze kasten werden gemiddeld 6,6 keer gecontroleerd (mediaan = 6, 
minimum = 3, maximum = 12).

Figuur 29 toont  de bezettingsgraad (aantal kasten met eikelmuis of sporen van eikelmuis/
aantal controles) van de kasten die minstens 3 jaar na elkaar gecontroleerd werden. Dit op 
basis van de jaren 2011–2017 wanneer er telkens (bijna) 100 controles per jaar werden uit-
gevoerd.

Zowel Figuur 28 als Figuur 29 geven een schommeling aan in de bezettingsgraad van de 
kasten. De patronen zijn vergelijkbaar behalve voor 2016 en 2017 waar beide grafieken een 
ander beeld geven. Blijkbaar is de bezettingsgraad in de kasten die minstens drie opeenvol-
gende jaren gecontroleerd werden lager in 2016 en hoger in 2017, in vergelijking met de 
bezettingsgraad van alle kasten samen.

Opvallend is dat geen enkele van deze kasten bij elke controle in gebruik bleek te zijn. De 
bezettingsgraad is zeer variabel. Ook bij verschillende controles binnen hetzelfde seizoen lijkt 
er weinig consistentie in de aanwezigheid te zijn. Vanuit de praktijk is ook geweten dat ei-

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

# controles 3 17 47 93 149 258 266 230 165 109
# verschillende nestkasten 3 14 28 54 108 179 193 172 125 77

Tabel 3. Aantal controles per jaar, inclusief aantal verschillende nestkasten, van nestkasten die gedurende 
minstens drie opeenvolgende jaren gecontroleerd werden.

Figuur 29. Procentuele bezettingsgraad (aanwezigheid van eikelmuis of eikelmuissporen) binnen alle kasten 
die minstens op 3 opeenvolgende jaren gecontroleerd werden tussen 2011 en 2017.
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kelmuizen vaak van nestkast wisselen, mogelijk als antipredatie strategie.

NEDERLAND

In 2007 en 2008 zijn door de Zoogdiervereniging en IVN Eijsden (in de personen van Rian 
Pulles en Jean Creuwels) nestkasten voor eikelmuizen geplaatst in het Savelsbos. In 2009 
zijn de kasten regelmatig gecontroleerd (IVN Eijsden, 2009). In 2010 zijn kasten wekelijks 
gecontroleerd door Rian Pulles en twee stagiaires (Bekkers & Van Turnhout, 2010; Dekker, 
2010).

Na 2010 werd er over de nestkastmonitoring niet gerapporteerd, maar Rian Pulles heeft de 
resultaten van de kastcontroles in de periode 2008–2017 wel vastgelegd, inclusief de plaats- 
en verwijderdatum van kasten. Deze gegevens zijn ter beschikking gesteld voor deze analyse. 
De dataset bevat gegevens van in totaal 128 kasten en controlegegevens van 2008 tot en met 
juli 2017. De intensiteit van het onderzoek met behulp van eikelmuiskasten wordt weerge-
geven in Tabel 4.

De kasten werden hoofdzakelijk ingezet om de aanwezigheid van eikelmuizen vast te stellen, 
en niet om aantallen te monitoren (Pulles, pers. med.). Om deze reden zijn gedurende de 
hele periode 2008–2017 kasten verwijderd, bijgeplaatst en verplaatst. In Tabel 5. wordt het 
aantal kasten dat binnen een kalenderjaar geplaatst was weergegeven. De tabel is gebaseerd 
op de aangeleverde gegevens, waar een plaatsdatum en een verwijderdatum is gegeven. Van 
vier kasten is geen plaatsdatum vastgelegd, en van vier geen verwijderdatum. Deze zijn niet 

Tabel 4. Aantal dagen per jaar waarop de kasten minstens éénmaal werden gecontroleerd.

Tabel 5. Maximaal aantal ingezette kasten per jaar in de periode 2007–2017. Een aantal kasten werd
halverwege het betreffende jaar verwijderd.

Jaar Aantal controlerondes

2008 51
2009 144
2010 38
2011 33
2012 16
2013 11
2014 33
2015 22
2016 13
2017 5

Jaar Aantal kasten

2007 13
2008 25
2009 69
2010 85
2011 88
2012 55
2013 32
2014 34
2015 40
2016 40
2017 40

Bron gegevens: Rian Pulles.
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verwerkt, zodat het overzicht betrekking heeft op 120 kasten/locaties. In Figuur 30 is de 
plaats- en verwijderdatum van elke kast weergegeven. De inzet van kasten is sterk dynamisch. 
In de perioden voorjaar 2009–voorjaar 2011 en voorjaar 2015–juli 2017 (de eindmaand van 
de aangeleverde gegevens) zijn aantal en plaats redelijk stabiel.

Er wordt in de gegevens onderscheid gemaakt tussen pasgeboren dieren, subadulte dieren 
en adulte individuen en er is ook steeds gecontroleerd op de aanwezigheid van transponders.

Tenslotte zijn ook controles waarbij geen dieren werden aangetroffen opgenomen, zodat het 
een complete dataset betreft, inclusief nulwaarnemingen.

Een overzicht van de zones waar nestkasten werden geplaatst is te vinden in Figuur 31.

Figuur 32 geeft het totaal aangetroffen adulten en subadulten per inventarisatieronde weer. 
Ook hierbij is het van belang te beseffen dat de onderzoeksinspanning flink varieerde. Ten 
eerste was het aantal controlerondes in 2009, 2010 en 2014 hoog: in sommige perioden 
werden de kasten dagelijks gecontroleerd. Vanzelfsprekend is de kans dat op een van die da-
gen grotere aantallen werden aangetroffen op een dag hoger. Ten tweede was ook het aantal 
aanwezige kasten in deze jaren hoog. Hoge aantallen eikelmuizen werden aangetroffen bij de 
rondes in 2009, 2010 en 2011, in deze jaren waren er ook veel kasten geplaatst.

Net als bij de vangst-hervangst methode is het waarschijnlijk dat er met meer inspanning 
hogere aantallen dieren worden waargenomen. Bij de kastcontroles zijn er twee problemen 
met de inspanning. Ten eerste verschilt het aantal controlerondes sterk tussen de jaren. 
De kans dat men bij een controleronde in veel kasten een dier aantreft is groter als men vaker 
controleert. Dat zou ook gelden als bijvoorbeeld van elk jaar het bezoek met het maximum 
aangetroffen aantal wordt gebruikt voor een ‘minimal number alive’ benadering. Het valt bij-
voorbeeld op dat hoge aantallen dieren werden aangetroffen in de jaren met veel kasten in het 
gebied (2009, 2010 en 2011). Opvallend is dat er op de ronde van 15 mei 2017 nog 12 indi-
viduen werden waargenomen, terwijl er met vangen slechts 1 dier werd aangetroffen die maand.

Figuur 30. Aanwezigheid van eikelmuiskasten in 2007–2017. Bolletjes staan voor plaatsen en verwijderen of 
naar een andere locatie verplaatsen van een kast. Een kast was gedurende het verloop van de horizontale lijn 

aanwezig op een specifieke plek. De aangeleverde gegevens lopen tot juli 2017.
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Ten tweede varieert het aantal aanwezige kasten sterk tussen de jaren. Dit is op te lossen 
door net als bij de vallen te corrigeren voor het aantal kasten dat bij elke ronde 
bezocht is. In deze analyse is dit gedaan door de septembercontrole met de hoogste 
aantallen te nemen en deze te delen door het aantal kasten dat op dat moment aanwezig 

Figuur 31. Overzicht van de zones waar nestkasten werden opgehangen in het Savelsbos tussen 2007 en 2017. 
Zone 1: n = 3; zone 2: n = 11; zone 3: n = 80; zone 4: n = 29; zone 5: n = 7.

Bron: data Rian Pulles).

Figuur 32. Totaal aangetroffen adulte en subadulte eikelmuizen in kasten, per bezoek. De verticale streepjes 
bovenaan de grafiek staan voor controlerondes. Het aantal kasten varieert sterk tussen jaren.
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is. Dit levert net als bij de vangst-hervangstmethode een voor inspanning gecorrigeerd ‘mini-
mum number alive’ op (Figuur 33). Er is in 2013 geen ronde gedaan in september en de ge-
leverde dataset loopt tot juli 2017, zodat ook september 2017 niet meegenomen kan worden. 
Het aangetroffen aantal in 2012 is opvallend laag, hoewel bij het vangen met Shermanvallen 
redelijke aantallen eikelmuizen werden waargenomen. De aantallen nemen ook flink af van 
2010–2011 naar 2014–2016 maar het is niet uit te sluiten dat dit komt door een veel lager 
aantal controlerondes. Ook na deze selectie en te pogen tot corrigeren voor het variërend aan-
tal kasten is er geen significante relatie tussen het aantal aangetroffen subadulten en adulten 
en het jaar (F

1,5
 = 3,71; p = 0,11).

GEGEVENS TRANSPONDERONDERZOEK

In totaal bevat de gecombineerde dataset van gevangen en in kasten aangetroffen eikelmuizen 
129 uniek gemerkte eikelmuizen. Het gaat daarbij om de jaren van 2009 tot en met 2018. 
Het aantal terugmeldingen verschilt sterk tussen individuen (Tabel 6). Zestig eikelmuizen 
werden gevangen, gemerkt, en nooit terug gemeld. Eenendertig eikelmuizen werden éénmaal 
terug gevangen, 14 eikelmuizen tweemaal, en 37 eikelmuizen driemaal of meer. Deze terug-
meldingen kunnen binnen één vangsessie zijn geweest, of in een latere.

In Figuur 34 is van elk van de individuen de vanghistorie te zien. Hierbij is elke horizontale 
lijn de historie van één dier, waarbij de bolletjes de vangmomenten zijn. Bijvoorbeeld: het 
laatste dier dat in mei 2011 gevangen werd (zwart bolletje), is daarna waargenomen in een 
kast (open bolletje) en tweemaal gevangen in voorjaar 2012 (zwarte bolletjes) en tot slot in 
een val in 2013 (zwart bolletje) en in een kast (laatste open bolletje). Daarna eindigt de hori-
zontale lijn: het dier is nadien niet meer waargenomen.

Eén dier werd vier jaar op rij waargenomen, maar veel dieren worden of na één jaar nog eens 
waargenomen, of worden niet meer waargenomen.

Met de modellen worden de ‘catchability’ (vangbaarheid, hier niet besproken) en het aantal 
geschat per vangperiode. Daarnaast wordt de overleving van periode tot periode geschat. Een 
model met variabele overleving en variabele vangkans had de beste fit. Voor de modellen is de 
vangsessie van 2009 niet meegenomen, omdat daar geen terugvangsten van waren, en zijn de 
rondes van mei en juni 2010 en september en oktober 2012 samengenomen.

De fit was niet voor alle parameters even goed. Zo zijn de aantalsschattingen die volgen uit 

Figuur 33. Het maximale aantal subadulten en adulten van de controlerondes in september, gecorrigeerd voor de
wisselingen in aantallen geplaatste kasten. In 2013 werd geen septemberronde gedaan.
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de vangsessies van de laatste drie jaar vrij groot (Tabel 7). Dit is ongetwijfeld het gevolg van 
het lage aantal vangsten en terugvangsten. Ook de overlevingsschatting en de vangbaarheid 
hadden ruime betrouwbaarheidsintervallen (Figuur 35).

In een tweede model zijn ook de gegevens van vangsten van eikelmuizen in kasten opge-
nomen. De kastenrondes vielen tussen de vangsessies in. De kastenrondes van één jaar zijn 

Aantal waarnemingen Aantal individuen

1 60
2 31
3 14
4 2
5 7
6 0
7 4
8 1
9 4
10 0
11 1
12 0
13 2
14 1
15 1
18 1

Tabel 6. Aantal waarnemingen per gemerkt individu, inclusief terugvangsten in kasten.

Figuur 34. Individuele vanggeschiedenis van met transponders gemerkte dieren in de periode 2010–2015. 
Elke lijn is een individu, bolletjes zijn de waarnemingen door Zoogdiervereniging (zwart) of Rian Pulles 

(open). Groene verticale balken zijn de vangsessies van de Zoogdiervereniging, de blauwe balk is de periode 
waarin Rian Pulles getransponderde dieren aflas.
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beschouwd als één ‘waarneemsessie’ (opmerkingen zie verder). Hoewel de fit van de vangbaar-
heid en overleving van ronde op ronde bij dit model ook geen bijzonder goede fit hadden, wa-
ren de betrouwbaarheidsintervallen van de populatieschattingen minder groot in de recente 
jaren, op die voor mei 2017 na (Tabel 8, Figuur 36). De grote absolute verschillen voor een 
aantal periodes tussen Tabel 7 en Tabel 8 zijn te verklaren doordat het tweede model geba-
seerd is op meer informatie (meer waarnemingen en meer hervangsten) dan het eerste model. 
Op basis daarvan zou de schatting in Tabel 8 nauwkeuriger moeten zijn.

Tabel 7. Geschatte aantallen individuen volgens model 1: alleen de vangsten.

Sessie Populatieomvang Betrouwbaarheidsinterval

2010 mei 36  26.61–48.69
2011 mei 46  15.97–134.85
2012 september 26  18.39–36.5
2013 mei 32  17.89–56.76
2014 mei 24  14.23–39.29
2014 oktober 43  27.44–67.09
2015 mei 62  40.41–95.63
2015 september 24  13.13–42.37
2016 mei 26  14.92–46.36
2016 september 46  28.1–73.88
2017 mei 65  41.09–102.25
2017 september 59  7.51–469.39
2018 mei 79  13.71–450.81

Figuur 35: Aantalsschattingen volgens het vangst-hervangstmodel, op basis van alleen vangsten (gegevens 
opgenomen in Tabel 7). Om de leesbaarheid te verhogen zijn de grote betrouwbaarheidsintervallen voor de 

laatste twee jaren niet opgenomen.
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DISCUSSIE

NESTKASTMONITORING VLAANDEREN

Het gebruik van nestkasten levert zeker een aantal interessante gegevens op. Maar er is wei-
nig (internationaal) onderzoek gedaan naar hoe deze cijfers nu juist geïnterpreteerd moeten 

Figuur 36. Aantalsschattingen volgens het vangst-hervangstmodel, op basis van zowel vangsten als kastgege-
vens (gegevens opgenomen in Tabel 8). Om de leesbaarheid te verhogen is het grote betrouwbaarheidsinterval 

van de schatting voor mei 2017 weggelaten.

Tabel 8. Geschatte aantallen individuen model 2: vangsten en waarnemingen in kasten.

Sessie Populatieomvang Betrouwbaarheidsinterval

2010 mei 36  26.84–48.28
2010 kastcontrole 38  23.99–59.67
2011 mei 21  13.92–31.97
2011 kastcontrole 30  21.76–41.35
2012 september 26  18.98–36.78
2013 mei 27  16.7–42.46
2013 kastcontrole 36  24.23–52.1
2014 mei 15  9.6–22.36
2014 kastcontrole 24  17.12–32.38
2014 oktober 32  24.48–43.01
2015 mei 41  31.7–53.92
2015 kastcontrole 11  6.08–21.63
2015 september 17  10.67–28.2
2016 kastcontrole 18  8.27–37.95
2016 mei 19  10.54–33.16
2016 september 28  18.26–41.7
2017 mei 30  3.74–248.45
2017 september 17  4.39–65.51
2018 mei 26  9.88–67.66
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worden. Aan de hand van nestkasten kunnen er twee aspecten met zekerheid gesteld worden:

1. indien er een individu in de nestkast aanwezig is, is er aanwezigheid van eikelmuis in dit 
gebied;

2. indien er jongen aangetroffen worden in de nestkast, heeft er voortplanting plaatsgevonden 
in dit gebied.

Het omgekeerde is echter niet waar. Het niet aantreffen van eikelmuizen in nestkasten zegt 
vermoedelijk weinig over de afwezigheid van eikelmuizen binnen het gebied. Dit wordt mede 
ondersteund door de lage bezettingsgraden van de kasten en het hoge percentage van kasten 
dat nooit gebruikt wordt. Ook bleken de gezenderde eikelmuizen in het Savelsbos nauwelijks 
nestkasten te bezoeken in de periode dat ze werden gemonitord (Pulles, pers. med.). Een ana-
lyse van de bezettingsgraad van houten ten opzichte van houtbetonnen nestkasten is momen-
teel niet mogelijk door het lage aantal geplaatste en voldoende gecontroleerde houtbetonnen 
nestkasten.

Het gebruik van nestkasten kan beïnvloed worden door een aantal factoren zoals variatie in 
weersomstandigheden, voedselaanbod, predatiedruk en het effect van verstoring door controle 
van de kasten. Verder is de aanwezigheid van natuurlijke holtes of andere schuilmo-
gelijkheden binnen het leefgebied vermoedelijk ook bepalend voor het gebruik van 
de nestkasten. Dit heeft belangrijke implicaties. Als weersomstandigheden, voedselaanbod, 
predatiedruk en verstoring een effect hebben op het nestkastgebruik, dan weerspiegelt de va-
riatie in bezettingsgraad mogelijk deze parameters en niet de veranderingen van de populatie. 
Indien men de bezettingsgraad tussen verschillende gebieden zou willen vergelijken en er is 
een verschil in de aanwezigheid van natuurlijke holtes of andere schuilmogelijkheden tussen 
deze gebieden, dan kan men er niet van uitgaan dat er in de gebieden met een hogere bezet-
tingsgraad een grotere eikelmuispopulatie aanwezig is. Misschien zijn er hier gewoon min-
der natuurlijke nestholten aanwezig. Ook de resultaten van langetermijnmonitoring kunnen 
hierdoor beïnvloed worden, omdat de aanwezigheid en geschiktheid van natuurlijke holtes 
binnen het habitat zal variëren over de tijd.

Het belang van bovenstaande factoren is voor zover we weten nog niet onderzocht in soort-
gelijk habitat gebruikt door de eikelmuizen in Nederland en België. Om deze effecten goed 
te kunnen onderzoeken zou men een populatie eikelmuizen van gekende grootte geduren-
de verschillende jaren, op verschillende locaties intensief moeten monitoren. De vereiste is 
daarbij dat deze gemonitorde populatie voldoende groot is om zinvolle conclusies te kunnen 
trekken. Momenteel worden de cijfers van de bezettingsgraad van de kasten bekeken, en is 
het niet mogelijk om de effecten van de monitoringsmethode te scheiden van de effecten van 
de populatie. Hierdoor kan geen eenduidig antwoord gegeven worden op de vraag: hoe gaat 
het nu met de eikelmuizen in Vlaanderen, ondanks de monitoring en de enthousiaste inzet 
van vele vrijwilligers.

Het zou ook kunnen dat eikelmuizen soms een nadeel ondervinden van de monitoring met 
behulp van kasten. Verstoring van de dieren kan er voor zorgen dat ze andere delen van het 
gebied, of andere schuilplaatsen gaan opzoeken. Tijdens deze verplaatsingen zijn ze mogelijk 
extra kwetsbaar voor predatie. Hiernaast zou de voortplanting ook verstoord kunnen worden 
door de nestkastcontroles. Verder zijn deze kasten kwetsbaar voor vandalisme, diefstal of 
het doelbewust wegnemen en verplaatsen. Binnen Vlaanderen en Nederland zijn er gevallen 
bekend waar de locatie (of aanwezigheid) van kasten beïnvloed werd door conflicten tussen 
verschillende mensen die allen de eikelmuis monitorden (Swinnen, pers. med).

Er zijn mogelijk alternatieven beschikbaar voor het gebruik van nestkasten als monitorings-
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methode. Maar ook voor deze methoden is geen systematisch onderzoek naar de represen-
tativiteit en nauwkeurigheid beschikbaar. Dit wil zeggen dat er ook voor deze methodes 
studies opgezet moeten worden waarin er wordt nagegaan hoe goed deze de aanwezige eikel-
muispopulatie weergeven. Als alternatief kunnen deze methodes naast de klassiek gebruikte 
nestkasten ingezet worden om na te gaan of er een verschil is in monitoringsefficiëntie en 
detectie van eikelmuizen. Wel hebben de alternatieve monitoringsmogelijkheden als voor-
deel dat ze niet verstorend werken in tegenstelling tot monitoring met behulp van kasten. 
Deze methodes bieden echter niet de mogelijkheid om jongen groot te brengen in bijkomen-
de schuilgelegenheden (kasten). Sporenbuizen kunnen in te onderzoeken gebieden geplaatst 
worden om na te gaan of eikelmuizen aanwezig zijn, en welke delen van het gebied gebruikt 
worden. Voedselplatforms kunnen op twee manieren informatie opleveren. Er kan gezocht 
worden naar uitwerpselen van eikelmuizen op deze locaties of de dieren kunnen met behulp 
van cameravallen gemonitord worden (Goemaere, 2014). Met het aanbieden van dergelijke 
voedselplatforms dient wel te worden opgelet dat deze niet bereikbaar zijn voor predatoren 
(Verbeylen, pers. med.). Verder kan een combinatie van cameravallen en transponderlezers een 
zicht geven op voortplanting (op basis van de beelden van jonge individuen) en aanwezigheid 
van dieren met transponders (La Haye et al., 2017). Ook het combineren van nestkasten met 
transponders kan nuttige informatie opleveren.

EIKELMUISMONITORING NEDERLAND

De analyse van de eikelmuisgegevens uit Nederland werd bemoeilijkt door een aantal facto-
ren:

• De dynamiek in het aantal bezoeken en in de inzet van het aantal kasten bij de nestkastmo-
nitoring. Doordat geen nulwaarnemingen werden geleverd was het nogal tijdrovend om de 
wijziging in het aantal kasten te corrigeren.

• Doordat de kasten zeer vaak werden verplaatst, valt niet uit te sluiten dat de aantallen die 
daarmee zijn gemeten onbetrouwbaar zijn. De kasten werden dan ook niet ingezet om aan-
tallen te monitoren, maar om de aanwezigheid van eikelmuizen vast te stellen.

• Vangst-hervangst en het transponderen gebeurde over dezelfde tijdsspanne. Het vangen 
gebeurde echter niet ieder jaar in zowel voor- als najaar. De nestkastmonitoring vond in de 
regel plaats van april tot oktober, met soms controlerondes in november of december. Er 
is dus potentieel om de vangst-hervangstmonitoring en nestkastcontroles op elkaar af te 
stemmen, en – zoals in 2010 – te vangen, transponderen en af te lezen in vallen en in kas-
ten. Door op die manier te werken kan een robuustere set aan gegevens worden verzameld.

• Een populatieschatting op basis van merken-terugvangen is betrouwbaarder naarmate het 
aantal gevangen en teruggevangen individuen hoger is. Het aantal gevangen en terugge-
vangen individuen is, zeker in de laatste jaren, vrij laag, wat resulteerde in het niet kunnen 
maken van schattingen over de gegevensreeks van vangsten en waarnemingen in kasten 
samen. Daarnaast resulteerde het in een matige fit van het model, met soms grote betrouw-
baarheidsintervallen tot gevolg.

Bij deze analyse zijn de transponderaflezingen uit nestkasten en vangst-hervangst behandeld 
als één vangperiode. Maar in feite zijn dit continue ‘vangsten’. De methode van Bohning & 
Schon (2005) maakt het mogelijk om zulke continue vangsten als zodanig op te nemen in het 
‘mark-recapture’ model. De verwachting is dat dit leidt tot een betere schatting van aantal en 
overleving, maar het was in deze analyse niet mogelijk dat te implementeren.

Hoewel eikelmuizen geen natuurlijke cyclus vertonen zoals bijvoorbeeld veldmuizen Microtus 
arvalis, kunnen de aantallen van de soort vermoedelijk wel fluctueren tussen opeenvolgende 
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jaren. Daarnaast kan het – bijvoorbeeld omwille van slechts beperkte aantallen gevangen die-
ren – moeilijk zijn om populatieschattingen te doen op basis van vangst-merk-hervangston-
derzoek (Santoro et al., 2016). Uit vangst-merk-hervangstonderzoek in Italië en Spanje bleek 
verder dat de geschatte dichtheden grote jaarlijkse fluctuaties vertoonden. Daarnaast kwam 
uit dat onderzoek naar voren dat de kans om een eikelmuis te vangen na twee vangsten sterk 
afnam, dit betrof zowel korte- als langetermijnonderzoeken. Er wordt in dat onderzoek ver-
ondersteld dat de soort vrij schuw is, en bij teveel verstoring (bijvoorbeeld door herhaaldelijk 
vangen) zijn leefgebied mogelijk verlaat (Amori et al., 2015). In de Alpen bleek bij onderzoek 
met 144 in een grid geplaatste vallen dat alle aanwezige eikelmuizen binnen 4–5 dagen wer-
den gevangen (Bertolino et al., 2001).

CONCLUSIES

INSCHATTING VAN TREND EN AANTALLEN IN NEDERLAND

De inschatting van absolute aantallen kan alleen gemaakt worden aan de hand van gemerk-
te individuen. Doordat het onderzoek herhaald is, kunnen er ook complexere berekeningen 
worden gedaan waarbij aan de hand van deze berekende aantallen een trend wordt berekend. 
Dergelijke analyses vielen niet binnen de reikwijdte van deze analyse.

De trend kan enerzijds worden gebaseerd op de aangetroffen individuen zelf (een ‘mini-
mum number alive’). De huidige reeks van aantallen gevangen individuen in september 
vertoonde door de grote fluctuaties geen signi�cante trend in de tijd. De vangsten van de 
jaren 2014–2018 in mei laten wel een duidelijke achteruitgang zien in aantal individuen, 
maar deze is minder extreem in de vangsten in september: daar is alleen in 2017 het aantal 
gevangen individuen sterk lager dan in de jaren ervoor.

Daarnaast kan de trend ook gebaseerd worden op de vangsten en hervangsten van indivi-
duen. In dat laatste geval kunnen ook waarnemingen van dieren in kasten worden betrokken 
voor een robuustere aantalsschatting. Het is belangrijk daarbij de vanginspanning zoveel 
mogelijk constant te houden, en daarvan alleen af te wijken als de doelstelling dit vereist. 
Bijvoorbeeld inzet van meer vallen of een langere periode vangen als de aantallen (en daarmee 
de kans nog dieren te vangen) lager worden. De vangst- en hervangstgegevens geven de indi-
catie dat er in het Savelsbos gedurende de afgelopen jaren niet meer dan veertig tot zestig 
adulte eikelmuizen leven.

WELKE METHODE BENADERT HET BESTE DE STATUS VAN DE EIKELMUIZEN IN HET SAVELSBOS?
Zoals de methoden nu worden toegepast is het merken en terugvangen van dieren de meest 
robuuste methode om de status, dat wil zeggen de trend en aantal dieren, te benaderen. 
Belangrijk voordeel is dat deze methode zowel een betrouwbaarheidsinterval bij de aantals-
schatting als een overleving tussen de jaren geeft, en ook gebruikt kan worden voor een trend-
berekening. Een eerdere analyse (Dekker, 2010) liet zien dat, met name als ook gegevens van 
aflezingen uit kasten kunnen worden gebruikt, een redelijk robuuste aantalsschatting kan 
worden gemaakt.

Het absoluut aantal gevangen individuen vertoont in deze relatief korte reeks teveel fluctu-
aties waarvan de oorzaak niet duidelijk is: komt dit door de vanginspanning? Wordt er te 
dicht op de winterslaap gevangen en zorgt het aantal actieve dieren voor de schommelingen? 
De gegevens van de nestkasten zijn lastig te analyseren door de veranderingen in aantal, lo-
catie en aantal controlerondes. Aangezien deze gegevens een belangrijke meerwaarde kunnen 
vormen bij het monitoren van de eikelmuispopulatie, is het aan te raden deze methodiek te 



BESCHERMINGSPLAN EIKELMUIS

51

standaardiseren zodat deze in de toekomst op een efficiëntere manier kunnen bijdragen aan de 
analyse. Hierbij kan het beste geopteerd worden om te werken met vaste tijdstippen voor de 
controlerondes, een vast aantal bezoeken en vast aantal nestkasten op een vaste locatie tijdens 
de duur van de monitoring.

De vangst-hervangstmethodiek die hier als meest robuuste uit de analyse naar voren komt, 
kan verwezenlijkt worden door vangen met inloopvallen, door dieren in nestkasten te vangen 
of door een combinatie van beide methoden. Werken met nestkasten heeft als voordeel dat 
ook belangrijke informatie wordt verzameld over voortplanting, sociale organisatie. Daar-
naast kan het aflezen ook door middel van geautomatiseerde leesstations gebeuren, wat het 
manipuleren van dieren en bijbehorende stress tot een minimum kan helpen beperken. Als 
voor nestkasten wordt gekozen, is het eveneens van belang bovenvermelde standaardisatie 
in gebruik te stellen. Een combinatie van beide methodieken levert bijgevolg naar alle 
waarschijnlijkheid de meest nauwkeurige data op en heeft momenteel dan ook de 
voorkeur.

5.3 ALGEMENE CONCLUSIE MONITORING IN NEDERLAND EN VLAANDEREN

Zoals in dit hoofdstuk werd beschreven, biedt een combinatie van methoden de beste moge-
lijkheden om de Nederlandse eikelmuispopulaties in de toekomst te monitoren. Op locaties 
met gekende aanwezigheid van de soort kan het beste worden ingezet op een combinatie 
van merken, vangen en ophangen/controleren van kasten. Indien dit alles op een gestan-
daardiseerde manier wordt uitgevoerd kunnen in de toekomst robuuste aantalsschattingen 
worden gemaakt. De kasten leveren daarnaast nog bijkomende informatie over voortplanting 
en sociale organisatie. Op plaatsen binnen het historische verspreidingsgebied, maar waar 
recent geen dieren meer werden aangetroffen, kan worden ingezet op een combinatie 
van nestkasten en sporenbuizen. Sporenbuizen, buizen die in de vegetatie kunnen worden 
opgehangen om naar sporen van eikelmuis te zoeken, zijn goedkoper dan nestkasten, zodat 
met een zelfde budget een grotere oppervlakte kan worden onderzocht op aanwezigheid van 
de soort. Nadeel is dat ze alleen informatie leveren over eventuele aanwezigheid van de soort, 
en dat – in tegenstelling tot bij nestkasten – vrijwilligers niet het vooruitzicht hebben op 
zichtwaarnemingen van eikelmuizen, wat het vinden van voldoende geïnteresseerde vrijwil-
ligers kan bemoeilijken. Beide inventarisatiemethodes worden momenteel vergeleken op effi-
ciëntie met betrekking tot het aantonen van aanwezigheid.
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6 Bedreigingen en kansen

Aangezien eikelmuizen over nagenoeg hun volledige verspreidingsareaal in aantal afnemen 
worden verschillende factoren genoemd als oorzaak van hun achteruitgang. Doorslaggevende 
factoren kunnen van plaats tot plaats verschillen, en wanneer meerdere oorzaken op één loca-
tie aanwezig zijn kunnen deze de negatieve impact ervan versterken. Net zoals ook op andere 
plaatsen in Europa is het in Nederland niet duidelijk welke factoren de grootste rol hebben 
gespeeld in het afnemen van de eikelmuispopulaties. Wellicht gaat het ook hier om een sa-
menloop van factoren.

6.1 BEDREIGINGEN

B1. HABITATFRAGMENTATIE

Eén van de grootste bedreigingen voor de eikelmuis is het verdwijnen van geschikt habi-
tat. Dit kan verscheidene redenen hebben:

• verdwijnen en doorbreken van (verbindende) kleine landschapselementen (KLE’s) zoals ha-
gen, houtkanten, geriefhoutbosjes, hoogstamboomgaarden, oude bomen met holtes, noot-
enbomen;

• verandering in beheer van landschapselementen zoals bv. het frequent(er) scheren of snoeien 
van hagen waardoor er minder dekking en voedsel beschikbaar is;

• het minder frequent aanplanten van fruitbomen, waardoor er ook minder fruit wordt op-
geslagen in schuurtjes/zolders/kelders en de eikelmuizen dus veel minder gemakkelijk snel 
eten kunnen vinden als ze tijdens de winter eens ontwaken;

• het gebruiken van meer uitheemse planten in openbare plantsoenen, parken, tuinen (uit-
heemse planten huisvesten doorgaans minder soorten en kleinere aantallen insecten dan 
inheemse planten);

• de toenemende netheid in het buitengebied die o.a. het verdwijnen van ‘rommelhoekjes’ 
die beschutting bieden en overhoekjes in het landschap waar wilde planten nog ruimte 
krijgen en ongewervelden beschutting vinden, in de hand werkt;

Daarnaast verdwijnen ook regelmatig geschikte overwinteringsplaatsen voor eikelmuizen: 
gebouwen worden beter afgesloten, oude muurtjes en steenhopen verdwijnen. Met het ver-
dwijnen van habitat en bijbehorende variatie in leefgebied gaan ook foerageerplaatsen verlo-
ren, waardoor het voor de dieren gedurende delen van het jaar moeilijker kan worden om aan 
voedsel te geraken. Zo bleek het aanbod aan vruchtendragende planten, struiken en bomen 
in (en om) het Savelsbos in het voorjaar en de vroege zomer zeer beperkt te zijn (Dekker et 
al., 2009).

Het is momenteel nog onvoldoende bekend in welke mate het predatierisico verhoogt bij 
verplaatsingen over de grond, met welke frequentie eikelmuizen bepaalde afstanden afleggen, 
of dit afhangt van de aard van het tussenliggende landschap (weiland, akkers, asfalt) en welke 
invloed dit heeft op de populaties. Omwille van deze redenen wordt er best van uit gegaan 
dat de te overbruggen afstand tussen twee geschikte vegetatiestructuren steeds zo minimaal 
mogelijk wordt gehouden, waarbij er gestreefd dient te worden naar het wegwerken van elke 
te overbruggen afstand (Agentschap voor Natuur en Bos, 2016).
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B2. HABITATDEGRADATIE

Naast het verdwijnen van habitat voor de eikelmuis, speelt waarschijnlijk ook de verminderde 
kwaliteit en het veranderde gebruik van het overgebleven habitat een rol in de achteruitgang 
van de soort.

ACHTERUITGANG EN VERDWIJNEN RANDVEGETATIE

Door de intensivering van het grondgebruik en de bijhorende schaalvergroting (wat gepaard 
ging met onder andere de invoer van prikkeldraad en het opruimen van randbegroeiingen) 
verdwenen op veel plaatsen geschikte struweel- en bramenvegetaties. Overgebleven fragmen-
ten worden bovendien bedreigd doordat het aangrenzende bos veroudert, of door een be-
heer dat niet (voldoende) op struweelvegetaties is afgestemd. Daarnaast worden ook dikwijls 
braamstruwelen weggemaaid of geklepeld. Uit zenderonderzoek blijkt dat eikelmuizen regel-
matig gebruik lijken te maken van deze braamstruwelen om onder te foerageren op zoek naar 
gevallen bessen of ongewervelden in de strooisellaag, of er een rustplaats te zoeken op of in de 
grond (Dekker et al., 2009). Mogelijk zijn deze struwelen interessant omdat ze de betreding 
door andere fauna bemoeilijken en bijgevolg de kans op predatie ook lager ligt, of omdat hier 
ook een hogere dichtheid aan andere muizensoorten is, die als prooi voor de eikelmuis kunnen 
dienen. Braamstruwelen worden ook door eikelmuizen gebruikt om nesten in te bouwen, en 
om in te foerageren (Verbeylen, pers. med.).

TE INTENSIEF BEHEER

Wanneer bij dunningen in bospercelen de struiklaag over grote oppervlakten wordt verwij-
derd, verdwijnen niet enkele foerageermogelijkheden maar tevens belangrijke beschutting 
tijdens het foerageren. Een te intensief beheer of een niet-gefaseerd onderhoud van lijnvormi-
ge elementen en hagen is om dezelfde redenen eveneens nadelig en beperkt op die manier mo-
gelijk de actieradius van de eikelmuizen in het omliggende landschap. Bovendien verhoogt 
daardoor ook het predatierisico.

ACHTERSTALLIG BEHEER

Naast een te intensief beheer kan echter ook achterstallig beheer negatieve effecten hebben 
op de habitatgeschiktheid voor slaapmuizen. Zo zullen houtkanten die onvoldoende beheerd 
worden te ijl en open worden, waardoor er minder beschutting voorhanden is. Bovendien 
ontstaan er dan gaten in lineaire elementen, waardoor hun corridorfunctie afneemt.

In een ouder wordend bos neemt de bedekking van de kruid- en struiklaag en de soorten-
rijkdom van bomen en struiken af, waardoor uiteindelijk ook het aanbod aan bes- en andere 
vruchtdragende planten zal verminderen, alsook het aantal ongewervelden dat erdoor aange-
trokken wordt.

Tenslotte vormen ook uniforme aanplanten (van zowel loof- als naaldbomen) een knelpunt. 
Deze vormen aanvankelijk geen zaden of vruchten, en wanneer ze dat later wel doen, doen ze 
dit allen in dezelfde periode. Het gebrek aan diversiteit in soortenrijkdom en leeftijdsopbouw 
zorgt ervoor dat er onvoldoende variatie in voedsel aanwezig is om de eikelmuis het hele jaar 
van voldoende eten te voorzien. De kruidlaag die zich in de beginfase hieronder eventueel nog 
kan vormen, zal op termijn verdwijnen wanneer de kroonlaag zich eenmaal sluit en er onvol-
doende licht de bosbodem bereikt. Hoewel eikelmuizen in sommige regio’s wel in naaldbos-
sen kunnen voorkomen (Mikeš & Sedlaček, 2008), zijn dergelijke bossen in onze contreien 
weinig geschikt omdat daarin vrijwel geen ondergroei, voedsel en boomholtes aanwezig zijn.
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ONAANGEPAST BEHEER

Onaangepast beheer kan een grote invloed hebben op de aanwezige populaties van eikelmuis 
(Agentschap voor Natuur en Bos, 2016):

• Grootschalige onderhouds- of snoeiwerkzaamheden aan bosranden, houtkanten of hout-
wallen waarbij takafval in de bosrand of op de vegetatie gedumpt wordt, zorgen voor een 
verstikking van de (rand)vegetatie. Het afvoeren ervan of deponeren op plaatsen waar geen 
struweel groeit (bv. onder de achterliggende boomlaag) is aangewezen. Door dergelijk be-
heer gefaseerd in tijd en ruimte uit te voeren, blijft er bovendien steeds geschikte randve-
getatie aanwezig.

• Vaak worden herbiciden gebruikt om te voorkomen dat de randvegetatie zich uitbreidt 
tot het naastgelegen (landbouw)perceel of tegen de omheining, of waaien er herbiciden of 
insecticiden in het struweel vanuit het naburige (landbouw)perceel. Waar een omheining 
door braamstruweel overgroeid dreigt te worden, kan onderzocht worden of het mogelijk 
is lokaal aan uitbreiding te doen. Hierbij kan deze een paar meter van de bosrand geplaatst 
worden om de randvegetatie kans te geven zich te ontwikkelen. Indien deze maatregel in-
komstenderving tot gevolg heeft, kan hiervoor eventueel een vergoeding geboden worden.

• Braamstruwelen langs de rand van weilanden worden regelmatig kortgezet, terwijl dit in 
vele gevallen helemaal niet noodzakelijk is. Waar toch een noodzaak zou bestaan, kan best 
vermeden worden om de hele rand in een keer kort te zetten waardoor de volledige randve-
getatie verdwijnt: kleinschaligheid en fasering van het beheer in tijd en ruimte is ook hier 
de boodschap.

• Tenslotte vermindert de kwaliteit van het leefgebied, en dan meer bepaald het voedselaan-
bod, als gevolg van grootschalige dunningswerkzaamheden in loofbossen, en kaalslag en 
het klepelen van wegbermen. Bovendien is er een grote kans op slachtoffers bij het uitvoe-
ren van dergelijke acties (Van de Bosch et al., 2008).

De versnipperde eigendomsstructuur in en rond het Savelsbos (Figuur 37) kan ervoor zorgen 
dat het moeilijk is om het beheer van de verschillende percelen op elkaar af te stemmen.

TIMING VAN BEHEERSMAATREGELEN

Aangezien eikelmuizen doorheen het jaar vaak gebruik maken van verschillende niches in hun 
leefgebied (boomkruinen, houtkanten, struwelen, bosranden, strooisellaag, boomgaarden), is 
het van het grootse belang de timing van het beheer hierop af te stemmen. Een verkeerde 
timing kan immers desastreuze gevolgen hebben voor de voedselvoorziening, winterslapende 
eikelmuizen of hun voortplanting.

VERDWIJNEN VAN SCHUIL- EN RUSTPLAATSEN

Zowel door werkzaamheden in het bos (bv. het verwijderen van oude/holle bomen) als door 
renovatiewerkzaamheden aan gebouwen verdwijnen geregeld schuilplaatsen voor eikelmui-
zen. Ook worden bijvoorbeeld winterslaapplaatsen in mergelgroeven ontoegankelijk gemaakt 
door ze volledig af te sluiten. Bijkomend gaan door vernietiging van leefgebied aansluitend 
aan bossen (zoals hoogstamboomgaarden, houtsingels, struwelen) dispersieroutes verloren 
(Witte van den Bosch et al., 2008).

B3. GENETISCHE ISOLATIE

Door de toenemende verstedelijking en verdichting en toenemend gebruik van het wegennet-
werk geraken lokale populaties geïsoleerd van elkaar. Doordat populaties geïsoleerd geraken 
en kleiner worden, verhoogt het risico op lokaal uitsterven door (weers)omstandigheden of 
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een onaangepast beheer. Bovendien treedt genetische verarming op, waardoor de dieren ge-
voeliger worden voor ziektes, lagere overleving en slechtere voortplanting. Het is momenteel 
niet bekend in welke mate dit speelt bij de populatie van het Savelsbos.

Een algemeen aanvaarde regel in de genetica is dat een populatie uit minstens 50 individuen 
moet bestaan om op korte termijn negatieve effecten van inteelt te vermijden. Om voldoende 
genetische variatie te behouden om aanpassing aan veranderende omgevingsomstandigheden 
toe te laten, zijn er echter minstens 500 tot 1000 individuen nodig (Franklin & Frankham, 
1998). Traill et al. (2007) zijn aanzienlijk kritischer en geven 2261–5000 dieren aan als 
minimum aantal voor een levensvatbare populatie op langere termijn. Bovendien gaan deze 
aantallen over de effectieve populatiegrootte: het aantal individuen dat effectief bijdraagt 
aan de genetische samenstelling van het nageslacht (dus de dieren die zich succesvol voort-
planten). De werkelijke populatiegrootte is alleen bij een ideale populatie even groot als de 
effectieve populatiegrootte, maar is in de regel ongeveer tien maal groter, namelijk rond de 
5000 individuen (Honnay & Jacquemyn, 2010, 2011). Specifiek voor eikelmuis zijn dergelij-
ke berekeningen nog niet uitgevoerd, maar voor een ander knaagdier (Atlantic Forest spiny 
rat Trinomys eliasi) uit het Braziliaanse regenwoud, bleek dat genetische stabiliteit binnen 
een geïsoleerde populatie van deze soort enkel mogelijk was bij een populatie van minstens 
2000 dieren (Brito & Figueiredo, 2003). Het is te verwachten dat de cijfers voor eikelmuis in 
dezelfde orde van grootte liggen (Mergeay, pers. med.). Er kan met zekerheid gesteld worden 
dat de Nederlandse eikelmuispopulatie de aantallen van 500 of 5000 individuen niet haalt.

Bij een ideale populatie is de regel dat één effectieve (zich voortplantende) migrant (en na-
tuurlijk met andere allelen dan de doelpopulatie) per generatie voldoende is. Bij niet-ideale 
populaties zijn echter eerder tientallen migranten per generatie nodig. Als gerekend wordt 
met een generatietijd van 10–11 maanden voor eikelmuizen (eerste voortplanting na de eer-
ste winter) is het duidelijk dat er hele goede verbindingen nodig zullen moeten zijn om op 
termijn voldoende uitwisseling te garanderen. Om op de lange termijn te kunnen overleven, 
zal het dus nodig zijn om de bestaande populaties te vergroten door de hoeveelheid geschikt 
habitat te vergroten, de habitatkwaliteit te verbeteren en ze goed met elkaar te verbinden, 
zodat ze één grote metapopulatie kunnen vormen, waarbij regelmatig nieuwe genen binnen-

Figuur 37. Overzicht van de eigendomsstructuur van de verschillende percelen in het zuidelijke deel van het 
Savelsbos.

Bron: Provincie Limburg).
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komen en kleine uitgestorven deelpopulaties snel weer gekoloniseerd kunnen worden. Betere 
verbindingen tussen geïsoleerde populaties kunnen helpen om de afname van de genetische 
diversiteit te stoppen. Daarbij moeten de populaties die over de grens in België voorkomen in 
rekening worden gebracht en verbonden worden met de Nederlandse populaties. Het is niet 
omdat een populatie kleiner is dan de hierboven genoemde aantallen dat ze niet tientallen 
jaren kan overleven; bovenstaand criterium geeft louter aan hoe groot de populatie moet zijn 
om verlies aan genetische diversiteit binnen de perken te houden.

B4. NATUURLIJKE BEDREIGINGEN

PREDATIE EN ANDERE BEDREIGINGEN DOOR DIERSOORTEN

Predatie is een natuurlijk fenomeen en vormt geen probleem indien de populatie voldoende 
sterk is en er een evenwicht bestaat. Indien echter de verhoudingen tussen predator en prooi 
scheef zitten of als er bijna geen dieren meer over zijn ontstaat wel een probleem. Bij de eikel-
muis speelt vooral de sterke toename van het aantal (verwilderde) katten die een grote druk 
kan leggen op de populaties. Zo werd voor het Verenigd Koninkrijk becijferd dat de geschat-
te negen miljoen huiskatten jaarlijks in totaal 85–100 miljoen prooien vangen (Woods et al., 
2003). Daarnaast namen ook een aantal natuurlijke predatoren (bijvoorbeeld steenmarter, 
kerkuil Tyto alba en bosuil Strix aluco) de afgelopen jaren sterk toe. Uit braakbalgegevens uit 
de periode 1986–1997 bleek dat in Vlaanderen slechts 0,03 % van het aantal prooidieren van 
kerkuilen in deze braakballen uit eikelmuizen bestond (Cortens & Verbeylen, 2009). Voor 
populaties die al onder druk staan door andere factoren kan een toegenomen predatiedruk 
zwaar doorwegen. Vooral in bossen waar een dichte kruid- en struiklaag ontbreekt of slechts 
beperkt aanwezig is, en waar weinig bomen begroeid zijn met klimplanten, kan predatie een 
grotere rol spelen.

In België wordt tenslotte vooral de eekhoornvlo Ceratophyllus sciurorum gemeld als ectopara-
siet bij eikelmuizen, maar ook de vlooien- en luizensoorten gespecialiseerd op slaapmuizen, 
Myoxopsylla laverani en Schizophthirus pleurophaeus respectievelijk, werden reeds aangetroffen 
(Cortens & Verbeylen, 2009).

KLIMAATOPWARMING

Net zoals de hazelmuis komt ook de eikelmuis in Nederland voor aan de noordwestelijke rand 
van haar verspreidingsgebied. Soorten aan de rand van hun verspreidingsgebied zijn gevoelig 
voor periodes met ongunstige weersomstandigheden. Zo zal ook bij de eikelmuis langdurig 
nat en koud weer in zomer en najaar zorgen voor sterfte en een lagere voortplanting. In zachte 
winters worden de dieren meer wakker, als ze dan geen voedsel kunnen vinden moeten ze 
hun vetreserves aanspreken, waardoor hun overlevingskansen dalen. De verwachting is dat 
dergelijke zachte winters in de toekomst regelmatiger zullen voorkomen, wat een negatieve 
invloed kan hebben op onder andere de eikelmuis. Anderzijds kan in warme najaren gedu-
rende een langere periode voedsel beschikbaar zijn, waardoor de dieren langer actief kunnen 
blijven en dus hogere vetreserves kunnen aanleggen (Mitchell-Jones et al., 1999; Verheggen 
& Boonman, 2006).

B5. OVERIGE BEDREIGINGEN

Waar zich schade voordoet aan fruit, bv. in de commerciële fruitteelt of hoogstamboomgaar-
den, worden eikelmuizen soms bestreden. Ook dieren die in woningen binnendringen en daar 
voor hinder zorgen worden af en toe gevangen. In het verleden werden eikelmuizen geregeld 
door vogelringers gedood indien ze werden aangetroffen in vogelnestkasten (Cortens & Ver-
beylen, 2009).



58

provincie limburg

Vroeger werd fruit dikwijls bewaard op zolders en in schuurtjes, waar de eikelmuizen in het 
najaar of bij het ontwaken in de winter terecht konden voor voedsel. Door het verminderen 
van dit gebruik verliezen eikelmuizen enerzijds een bron van voedsel, waardoor ze minder 
energie kunnen opnemen voor hun winterslaap. Anderzijds zullen ze grotere afstanden moe-
ten afleggen om aan voedsel te geraken, waardoor ze meer energie verliezen en bovendien 
meer worden blootgesteld aan predatoren.

Voor de bestrijding van ratten wordt vaak gif gebruikt, ook eikelmuizen die hiervan eten 
kunnen worden gedood. Daarnaast worden zowel in de landbouw, de fruitteelt, als door par-
ticulieren pesticiden en andere bestrijdingsmiddelen gebruikt, waardoor het voedselaanbod 
voor onder andere eikelmuizen afneemt. Indien eikelmuizen deze gifstoffen opnemen (via het 
eten van behandelde prooien of fruit) kunnen ze zich mogelijk ook opstapelen in hun lichaam 
en een negatief effect hebben op overleving en voortplanting. Via een test die momenteel 
reeds beschikbaar is, zou de accumulatie van gif in eikelmuizen kunnen worden onderzocht 
(Brouns, pers. med.).

6.2 KANSEN

K1. NATUURBEHEER

Terreinbeherende instanties als Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten kunnen het beheer 
van hun terreinen verder optimaliseren afgestemd op de eikelmuis.

Hoewel er nog weinig bekend is over de meest geschikte tijdstippen om maatregelen uit te 
voeren ten behoeve van eikelmuizen (de tijdstippen waarop ze in winterslaap gaan en weer 
wakker worden verschillen van jaar tot jaar, bovendien is er ook veel individuele variatie), zijn 
er toch een aantal leidraden die kunnen worden gevolgd. Zo kunnen beheermaatregelen die 
ingrijpen op de boomlaag best in de late zomer en het vroege najaar uitgevoerd worden. 
Om de schade te beperken voor fauna, flora en de bodem, kan best aangepast materiaal (bv. 
uitrijcombinatie) gebruikt worden bij grootschalige kappingen.

Beheermaatregelen in randvegetaties en landschapselementen kunnen dan weer best in 
de winter (december–maart) gebeuren. Hoe vroeger op het jaar de beheerwerken uitgevoerd 
worden, hoe beter ontwikkeld (en dus meer dekking/voedsel voor eikelmuizen) de vegetatie 
in het najaar zal zijn. In sommige gevallen is het klepelen en snoeien van bosranden/land-
schapselementen langs wegen en wandelpaden onvermijdelijk in verband met de (verkeers)
veiligheid. Ook deze maatregelen dienen bij voorkeur in de winter te worden uitgevoerd 
wanneer de eikelmuizen in winterslaap zijn (december–maart).

Algemeen dient er bij boswerkzaamheden goed te worden opgelet dat de kruidlaag niet te-
veel wordt beschadigd door o.a. voertuigen. Deze kruidlaag is belangrijk voor verplaatsingen 
over de grond, én er is bovendien veel dierlijk voedsel in te vinden voor eikelmuizen in de 
vorm van slakken, allerlei insecten. De aanwezigheid van klimop (zowel als bodembedekker 
als klimplant) en andere klimplanten (zoals bosrank, wilde kamperfoelie Lonicera periclymenum 
en heggenrank Bryonia dioica) is zeer gunstig, zowel als schuilplaats maar ook om voedsel in 
te zoeken. Er dient dus te worden opgelet dat deze zoveel mogelijk gespaard worden bij het 
uitvoeren van beheersmaatregelen. Een te dichte kruidlaag is echter ook niet aangewezen aan-
gezien eikelmuizen zich hierin minder gemakkelijk kunnen voortbewegen. Zo scharrelden de 
gezenderde eikelmuizen in Voeren in de spoorwegberm steeds op de grond in de meer open 
struikzone en niet in de veel dichter begroeide randzone met braam en bosrank (Verbeylen, 
pers. med.).
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Wanneer het onvermijdelijk is om gebouwen die door eikelmuizen worden bewoond te slo-
pen, gebeurt dit bij voorkeur wanneer de dieren niet aanwezig zijn. Bovendien dienen dan in 
de nabijheid nieuwe schuilplaatsen te worden voorzien.

K2. KANSEN VIA BESTAANDE PROJECTEN

BEHEERPLAN SAVELSBOS

In 2016 werd, in het kader van de Natura 2000-regelgeving, een beheerplan opgesteld voor 
het Savelsbos. Hoewel de eikelmuis geen Habitatrichtlijnsoort is, kan ze toch meeliften met 
maatregelen die daarin gepland werden voor een aantal soorten en habitats. Zo werd gesteld 
dat het opnieuw invoeren van een hakhoutbeheer de lichtval op de bodem zal laten toenemen, 
waardoor strooisel versneld afgebroken wordt. Daardoor wordt verzuring door de opbouw van 
een dikke strooisellaag tegengegaan. Vermoedelijk zal dit niet meteen leiden tot een zichtbaar 
betere kruidlaag, maar het invoeren van een cyclisch hakhoutbeheer zal de strooiselafbraak 
versnellen, met een tijdelijke toename in voedselrijkdom. Belangrijk om hierbij in het ach-
terhoofd te houden is het belang van een goed ontwikkelde strooisellaag voor de eikelmuis. 
In de strooisellaag zijn immers veel ongewervelden (waaronder miljoenpoten als belangrijke 
prooi) te vinden, die een belangrijke voedselbron vormen voor de eikelmuizen. Hier zullen 
verruigingsindicatoren als brandnetel en braam zeker op inspelen. Bij herhaling van het be-
heer zal het systeem echter meer in evenwicht komen, waardoor er weer plaats komt voor de 
kenmerkende kruidlaag. Dit is een langetermijnproces dat pas na enige kapcycli resultaat zal 
boeken. Daarom wordt dit beheer niet meteen op een grote oppervlakte ingezet (wat voor een 
soort als de eikelmuis sowieso aan te raden is), maar gebeurt dit al lerende en begeleid door 
een goede en doelgerichte monitoring (Figuur 38).

Aangezien er ook nog een aantal kennislacunes zitten in dit beheer, wordt gestart met kap-
cycli van één keer in de acht jaar. De exacte locaties hiervan worden onder andere bepaald op 
basis van een vegetatiekartering van de bossen. Ook wordt er rekening gehouden met het 
voorkomen van de Habitatrichtlijnsoort vliegend hert Lucanus cervus, en wordt ten minste 
een deel van het te kappen hout in het voorjaar gerooid (dit in afwijking van de Gedragscode 
bos- en natuurbeheer).

Figuur 38. Ontwikkeling van braamstruweel langs de rand van het Savelsbos.
Foto: Simon Feys.
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Een alternatief voor hakhoutbeheer was een beheer van niets doen, en wachten tot er vanzelf 
(door windworp) gaten in de kroonsluiting ontstaan. Aangezien dit echter lang kan duren, en 
men hier op kortere termijn een effect wilde zien, werd hier niet voor gekozen.

In het zuiden van het Savelsbos wordt door middel van het hakhoutbeheer een vegetatie met 
meer en gevarieerder struweel nagestreefd. Ook wordt op een aantal nader te bepalen plekken 
(eveneens afhankelijk van de vegetatiekartering) de bosrand teruggezet om een zoomvegetatie 
van het habitattype ruigten en zomen tot ontwikkeling te laten komen. Deze plaatsen liggen 
zowel langs de bestaande schraallanden als langs de buitenrand van het Savelsbos.

Waar mogelijk kan, omwille van de beperkte oppervlakte van het bos, best gekozen worden 
voor uitbreiding in plaats van inbreiding. Om de ruigten en zomen in stand te houden zal een 
vervolgbeheer van extensief maaien en afvoeren noodzakelijk zijn.

In het beheerplan wordt tenslotte gesteld dat er, naast de momenteel aanwezige 191,82 ha 
bos nog potentieel is voor ongeveer 40 ha extra (Dienst Landelijk Gebied & Staatsbosbeheer, 
2016). Het is te verwachten dat deze geplande maatregelen een positief effect zullen hebben 
op de aanwezige eikelmuispopulatie.

BEHEERPLAN BEMELERBERG

Ook voor de Bemelerberg wordt momenteel een beheerplan opgemaakt. Hoewel de nadruk 
in dit gebied ligt op het beheer van de aanwezige heischrale en kalkgraslanden, zijn er ook 
kansen voor de eikelmuis in de bossen, hagen, houtkanten en boomgaarden. Maatregelen die 
gunstig zouden kunnen zijn voor de eikelmuis in dit gebied worden ook naar voren gebracht 
in Kuiters et al. (2018), en bestaan er vooral in om het aantal schuilplaatsen te verhogen, meer 
foerageergebied (door aanplanting van vruchtdragende planten) te creëren en in te zetten op 
een betere verbinding van de verschillende habitats binnen het gebied.

ANDERE SOORTENBESCHERMINGSPLANNEN

In het kader van het Soortbeschermingsplan Hazelmuis werd reeds werk gemaakt van de ver-
binding tussen het Savelsbos en het Hoogbos. Op termijn kan deze verbinding mogelijk ook 
voor eikelmuis geschikt zijn.

K3. SAMENWERKING MET ACTOREN

Door samen te werken met actoren die reeds in het landschap actief zijn, kan een sterk net-
werk uitgebouwd worden van beheerders, landeigenaars of -gebruikers, overheden, terrein-
beherende verenigingen en vrijwilligers die ieder op hun manier een steentje bijdragen ter 
bescherming van de eikelmuis. Hierbij wordt onder meer gedacht aan boseigenaars, landbou-
wers, overheden, terreinbeherende verenigingen, jagers, toerisme, agro-ondernemingen. Het 
aankleden en in stand houden van het landschap maakt het visueel (nog) aantrekkelijker en 
is bijgevolg een verrijking voor de recreatie. Inzetten op sensibilisatie, communicatie en het 
creëren van een lokaal draagvlak is hierbij cruciaal.

K4. KWEEKPROGRAMMA

In GaiaZOO bevinden zich nog een aantal van de Rijswijkse eikelmuizen. Deze dieren plan-
ten zich inmiddels voort in gevangenschap, en kunnen – indien blijkt dat de populatie in het 
Savelsbos genetisch verzwakt is – dienen om verse genen in te brengen in deze populatie. Hier 
zijn ook de nodige faciliteiten aanwezig om dergelijk kweekprogramma op te starten.
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K5. OVERIGE KANSEN

EIKELMUIS ALS KAPSTOKSOORT

Verschillende andere soorten van struwelen kunnen meeliften met biotoopverbeterende en 
ontsnipperende maatregelen die getroffen worden voor de eikelmuis. Ook de aanleg van lijn-
vormige verbindingen in het landschap zal ook andere soorten ten goede komen. Onder an-
dere Natura 2000-soorten als meervleermuis, ingekorven vleermuis en vale vleermuis hebben 
belang bij een goede ontsluiting en dooradering van het buitengebied tussen het Savelsbos en 
het Maasdal. Bosrandenbeheer heeft dan weer een positief effect op struweelvogels zoals geel-
gors Emberiza citrinella, spotvogel Hippolais icterina, grasmus Sylvia communis en braamsluiper 
Sylvia curruca. Ook vlindersoorten zoals de keizersmantel Argynnis paphia, kleine ijsvogelvlin-
der Limenitis camilla en sleedoornpage Thecla betulae profiteren hiervan, net zoals de reptielen 
hazelworm Anguis fragilis en levendbarende hagedis Zootoca vivipara.

AAIBARE SOORT

De eikelmuis is een mediagenieke en ‘aaibare’ soort, wat sensibilisatie, communicatie en het 
creëren van een draagvlak rond deze soort vergemakkelijkt.

6.3 CONCLUSIE

Eikelmuizen nemen in een groot deel van het verspreidingsgebied af. Als oorzaak hiervoor 
worden verschillende factoren genoemd, al blijft het voorlopig onduidelijk welke precies 
doorslaggevend zijn voor de achteruitgang. Vermoedelijk gaat het om een combinatie van 
verschillende factoren die samen deze neerwaartse trend bewerkstelligen. Als voornaamste be-
dreigingen worden habitatdegradatie en -fragmentatie en genetische isolatie genoemd, 
mogelijk spelen ook een aantal natuurlijke bedreigingen een rol. Naast bedreigingen zijn er 
echter ook ontwikkelingen die de soort kunnen vooruithelpen, zoals gericht natuurbeheer, 
terreinmaatregelen die uitgevoerd worden via reeds bestaande projecten, en ook via samen-
werking met andere actoren in het landschap kan vooruitgang worden geboekt.
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7 Beschermingsplan

Een beschermingsplan ter bescherming van een bedreigde soort heeft enkel kans op slagen als 
er ook waar nodig en wenselijk daadwerkelijk maatregelen op terrein aan gekoppeld worden. 
Daarbij wordt in eerste instantie gefocust op het behoud en uitbreiding van de bestaande 
populaties. Van daaruit kan verder gebouwd worden aan de instandhouding van de soort 
door onder meer in te zetten op het optimaliseren van de kwaliteit en beheer van het hui-
dige habitat, het vergroten van het leefgebied en het verbinden van gescheiden populaties. 
Hieronder volgt een gedetailleerde beschrijving van de verschillende doelstellingen en de 
bijhorende acties.

7.1 DOELSTELLING 1: BEHOUD EN UITBREIDING VAN HUIDIGE EIKELMUISPOPULATIE

Momenteel komt de eikelmuis in Nederlands Limburg enkel nog met zekerheid voor in het 
Savelsbos en op de Bemelerberg (deze laatste populatie betreft de herplaatste dieren van Rijs-
wijk). Dit beschermingsplan beoogt zowel het behoud als de duurzame uitbreiding van deze 
bestaande populaties.

Om deze doelstelling te bereiken dient binnen de looptijd van dit beschermingsplan gestart 
te worden met of verder ingezet te worden op het optimaliseren van de kwaliteit en het beheer 
van de bestaande leefgebieden. Daarnaast dient werk gemaakt te worden van het inperken van 
eventuele negatieve invloeden door ongepast beheer of landgebruik op aanliggende gronden.

ACTIE 1.1: BEHOUD EN OPTIMALISATIE VAN DE BESTAANDE LEEFGEBIEDEN

ALGEMENE MAATREGELEN

Onderstaand worden enkele algemene maatregelen besproken die kunnen bijdragen aan het 
behoud en de optimalisatie van de bestaande leefgebieden. Aangezien het Savelsbos deel uit-
maakt van het Natura 2000-netwerk is het belangrijk dat voorgestelde maatregelen voor de 
eikelmuis zoveel mogelijk complementeren met de vastgelegde Europese doelen voor andere 
soorten en habitats daar aanwezig zoals Spaanse vlag, vliegend hert, meervleermuis, ingekor-
ven vleermuis en vale vleermuis. De eikelmuis zelf geniet – in tegenstelling tot bijvoorbeeld 
de hazelmuis – geen wettelijke Europese bescherming. Bijgevolg zijn er voor deze soort geen 
concrete doelen in het Natura 2000 beheerplan vastgelegd. Voor sommige van voornoemde 
soorten is er een zekere mate van overlap in het type biotoop/landschap dat gebruikt wordt 
en dat aanwezig is in het Savelsbos. Ook kunnen een aantal ingrepen om Europese habitats te 
herstellen eveneens een meerwaarde vormen voor de aanwezige eikelmuizen.

Verhogen van structuurdiversiteit in boskern
Er bestaan verschillende beheersmaatregelen om de structuurdiversiteit en daarmee het voed-
selaanbod en de schuilgelegenheid voor eikelmuizen in de boskern te verhogen. Hierbij wordt 
uitgegaan van bestaande beheerplannen die waar mogelijk en wenselijk worden bijgestuurd 
met het oog op de eikelmuis.

Een verhoogde structuurdiversiteit kan men door middel van een van devolgende beheer-
maatregelen bekomen:
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1. Integraal beheer: In plaats van actief te beheren, kan men het bos ook op natuurlijke wijze 
laten ontwikkelen tot een gevarieerd bos, waarbij door het omvallen van oude of zwakke 
bomen open plekken met meer ondergroei ontstaan. Deze aanpak leidt echter op de langere 
termijn vaak tot een minimale ondergroei onder een te sterk gesloten kroonlaag en is dus 
minder geschikt voor eikelmuis. In het grootste deel van het Savelsbos laat men het bos 
momenteel spontaan ontwikkelen.

2. Hak- en middelhoutbeheer: Net zoals elders was ook in het zuiden van Limburg het 
verlaten van het traditionele hak- en middelhoutbeheer een belangrijke oorzaak voor de 
achteruitgang in populaties van veel planten en diersoorten (Hommel et al., 2010). Het 
lokaal weer opnemen van een vorm van hak- of middelhoutbeheer kan de structuur- en 
soortendiversiteit in bossen opnieuw verhogen. Bij middelhoutbeheer wordt een hakhout-
laag (waarbij men alle houtige gewassen afzet tot op de grond) gecombineerd met overblij-
vende opgaande bomen. Dit resulteert in een ijle kroonlaag waardoor licht kan doordringen 
tot op de bosbodem, wat de ontwikkeling van ondergroei stimuleert. Hierbij dient wel 
te worden gezorgd dat er nog voldoende oude bomen met holtes overblijven, die door de 
eikelmuizen kunnen worden gebruikt als schuil- en rustplaats. Momenteel wordt in het 
Savelsbos reeds hier en daar opnieuw hakhoutbeheer uitgevoerd.

3. Aanplanten van extra vruchtendragende bomen en struiken: Een ingreep die het bi-
otoop en de voedselvoorziening kan verbeteren voor eikelmuizen, is het aanplanten van 
extra vruchtendragende bomen en struiken. Onder andere sleedoorn, meidoorn, vlier, bra-
men, boskers, vogelkers, sporkehout, lijsterbes, wilde appel, wilde peer, zijn hiervoor zeer 
geschikt. Dergelijke aanplantingen worden bij voorkeur uitgevoerd in de vorm van dichte 
struwelen, houtkanten en mantelzomen langs bosranden, waarbij wordt gekozen voor een 
grote variatie aan soorten met een gespreide vruchtzetting, zodanig dat de eikelmuis gedu-
rende het hele actieve seizoen voedsel ter beschikking heeft. Bij de aanplant dient rekening 
gehouden te worden met het feit dat bepaalde soorten vruchtdragende struiken sneller 
groeien dan andere (bv. hazelaar) en de trager groeiende struiken kunnen overschaduwen 
zodat die onvoldoende licht krijgen en verzwakken. Daarom is het aan te raden struwelen 
mozaïekgewijs aan te planten waarbij snelgroeiende planten bij elkaar in groepjes worden 
geplaatst en niet verspreid tussen de trager groeiende planten. Na 5–10 jaar niets doen, 
moet dan kleinschalig hakhoutbeheer worden ingesteld om successie (te sterke verbossing 
waardoor de mantelzoomvegetatie weer verdwijnt) tegen te gaan.

4. Aanleg en goed beheren van hoogstamboomgaarden: In het verleden was een groot 
deel van het Savelsbos omringd door hoogstamboomgaarden, waar de eikelmuizen terecht 
konden voor een aantal belangrijke aspecten in hun levenscyclus. In deze boomgaarden 
vinden ze niet alleen voedsel (fruit) in het najaar, maar ook schuil- en rustplaatsen in de 
vaak oudere bomen met holtes, en dit gedurende het hele jaar. Een groot deel van deze 
boomgaarden verdween echter en maakte plaats voor akkerland, waardoor het leefgebied 
van de eikelmuizen vermoedelijk sterk inkromp. Om deze trend te keren kan de aanleg en 
het eikelmuisvriendelijk beheer van hoogstamboomgaarden in of aansluitend aan het leef-
gebied van eikelmuizen een positief effect hebben op de soort.
Rond de leeftijd van ongeveer 50 jaar neemt de fruitproductie van een hoogstamboom-
gaard af. Vervanging van deze bomen gebeurt best geleidelijk. Hierdoor ontstaat er meer 
variatie in boomleeftijden en is er continu geschikt biotoop aanwezig (Figuur 39). Ook 
via aangepaste snoei kan de levensduur van de fruitbomen aanzienlijk verlengd worden 
en wordt ook de fruitopbrengst verhoogd. Dode takken kunnen het best niet meteen ver-
wijderd worden, maar op takkenrillen geplaatst, deze zorgen voor extra structuur en de 
bijhorende dekking en foerageermogelijkheden. Voor het vervangen van bomen kan er re-
kening mee gehouden worden dat appelbomen vroeger dan andere soorten holtes vormen, 
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wat extra schuilmogelijkheden oplevert voor de eikelmuizen. Indien gestreefd wordt naar 
een boomgaard met een gemengde opbouw van jonge bomen (< 20 jaar), productiebomen 
(20–60 jaar) en oude bomen (> 60 jaar), levert dit een goede balans tussen productie en 
natuur. Uiteraard dienen chemische bestrijdingsmiddelen en slakkendodende midde-
len zoveel mogelijk te worden geweerd (Witte van den Bosch et al., 2008). Er wordt bij 
voorkeur gekozen voor verschillende soorten en rassen, zodat fruit op verschillende ogen-
blikken rijp is, en er dus gedurende een lange periode voedsel beschikbaar is.
Bij aanwezigheid van hoogstamboomgaarden is de bereikbaarheid ervan voor eikelmuizen 
van groot belang. Daarom is er behoefte aan goede verbindingen tussen het bos en de 
omliggende boomgaarden. Graften, struweelbosjes, braamstruwelen, overhoekjes en hout-
singels dienen niet alleen als corridor voor eikelmuizen om zich veilig te verplaatsen door 
het landschap, maar bieden tevens extra foerageer- en schuilgelegenheden voor deze (en 
andere) soort(en).
Bij herstel van deze verbindingen is voldoende aandacht nodig voor een rijke kruidlaag, 
deze levert zowel dekking als voedsel voor de eikelmuizen (Witte van den Bosch et al., 
2008). Ook binnen de boomgaarden zijn dergelijke verbindingen van groot belang (bv. 
via een goed ontwikkelde kruidlaag, takkenrillen of braamkoepels). Er kan dan ook beter 
geopteerd worden voor een boomgaard met lage graasdruk/maaifrequentie, waardoor de 
kruidlaag zich voldoende kan ontwikkelen en dekking biedt tijdens de verplaatsingen van 
de eikelmuizen over de grond. Optimaal sluit de kroonlaag van de fruitbomen aan op de 
omliggende struwelen zodat verplaatsing over de grond vermeden kan worden.

Ontwikkeling van mantelzoomvegetaties
Goed ontwikkelde mantelzoomvegetaties voorzien eikelmuizen van een gevarieerd voedsel-
aanbod en dekking. De volgende, gerichte beheermaatregelen kunnen helpen bij de ontwik-
keling van een gevarieerde mantelzoom:

1. Door bomen te kappen in de bosrand kan zich spontaan een mantelzoom ontwikkelen 
(inbreiding). Hierbij dient men gefaseerd te werk te gaan. Inbreiding wordt echter niet 

Figuur 39. Een hoogstamboomgaard met een variatie in leeftijd van fruitbomen biedt de eikelmuis een ge-
schikte foerageer- en schuilmogelijkheden op de langere termijn. Landen, 2007.

Foto: Griet Nijs.
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aangeraden wanneer het betreffende boscomplex vrij smal is en daardoor de ecologische 
functie van de eigenlijke boskern in het gedrang zou komen.

2. Uitbreiding door het verplaatsen van rasters: Een mogelijkheid om een voor eikel-
muizen geschikte bosrand te krijgen, is het niet bewerken van de randzone (2–15 m) 
van het aangrenzende perceel of het verplaatsen van bestaande rasters. Aangezien het 
Savelsbos reeds een vrij beperkte breedte heeft, kan best voor een dergelijke uitbreiding 
geopteerd worden waar de omstandigheden dat toelaten. Bestaande rasters kan men het 
beste op een afstand van 5 à 15 m buiten de bosrand verplaatsen zodat er zich spontaan 
een mantelzoomvegetatie kan ontwikkelen. De ontwikkeling van (braam)struweel kan ver-
sneld worden door hier en daar de dichte grasmat open te rijten of het kleinschalig, eenma-
lig oppervlakkig omploegen (over een beperkte breedte van enkele meters) van de buitenste 
rand van een bosrand of bijkomende vruchtdragend struweel aan te planten (Figuur 40).

3. Uitbreiding door ‘niets doen’: Door een grasland- of akkerperceel te laten liggen en over 
te gaan op ‘niets doen’ beheer, zal door verruiging en spontane opslag van struweel (incl. 
bramen en bosrank) op termijn een mantelzoomvegetatie ontwikkelen. Ook langs bosran-
den, struiken en bomen kunnen stroken of plekken ongemaaid worden gelaten, deze zijn 
rijk aan ongewervelden en leveren zodoende extra voedsel voor eikelmuizen.

Behoud geschikte bosranden
Bosranden bieden goede foerageer- en schuilmogelijkheden in diverse seizoenen voor de ei-
kelmuis. Het is dan ook van belang dat er steeds een goede mantelzoomovergang is naar het 
bos. Zonder aangepast beheer zal na verloop van tijd de habitatkwaliteit van bosranden en 
landschapselementen echter afnemen doordat de mantelstructuur verdwijnt door natuurlijke 
successie. Door regulier en gefaseerd onderhoud dienen geschikte bosranden behouden te 
worden. Dit beheer kan bestaan uit het kleinschalig kappen van bomen en struiken, waarbij 
gezorgd wordt voor een geleidelijke overgang van kruid-, struik- en boomlaag. Stroken waar 
ingegrepen wordt dienen te worden afgewisseld met stroken waar geen beheer plaatsvindt.

Figuur 40. Hier werden de raster naar buiten verplaatst en kan zich op de aanpalende grasstrook langs de bos-
rand een mantelzoomvegetatie ontwikkelen door spontaan struweelopslag. Het resultaat kan echter lange tijd op 
zich laten wachten en de reeds aanwezige vegetatie kan de samenstelling sterk beïnvloeden. Heijenrath, 2017.

Foto: Griet Nijs.
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Behoud en uitbreiding schuil- en rustplaatsen
Naast voedselaanbod en schuilmogelijkheden zijn voor eikelmuizen ook geschikte nest- en 
overwinteringsplaatsen van groot belang. Daarvoor gebruiken ze allerlei beschutte ruimtes 
zoals natuurlijke holtes in bomen (ontstaan door knotten, inrotten van afgebroken takken), 
nestkasten, zolders, schuurtjes, bunkers. Ondanks hun aanzienlijk belang voor de soort ver-
dwijnen dergelijke schuilplaatsen echter steeds vaker uit het landschap. Om deze toch te 
behouden kan bijvoorbeeld gekozen worden om oude bomen en struiken maximaal te behou-
den (conform de Gedragscode zorgvuldig bosbeheer), vooral indien ze holtes bevatten zoals 
spechtenholen en ingerotte stammen.

Kunstmatige schuilplaatsen zoals steenhopen en houtstapels kunnen worden aangelegd. 
Zowel in het Savelsbos als op de Bemelerberg zijn schanskorven geplaatst, waarvan wordt 
verwacht dat eikelmuizen deze gebruiken als schuil- of zelfs overwinteringsplaats (Figuur 
41). Monitoring aan schanskorven met behulp van cameravallen op de Bemelerberg tijdens 
de winter 2017–2018 leverde voorlopig geen beelden op van eikelmuizen. Het vermoeden 
bestaat dat de korven te nat zijn in de winter of te instabiel van temperatuur. De verwachting 
is dat de dieren vooral in het najaar en na de winterslaap in het voorjaar gebruik maken van 
deze schuilplaatsen.

Ter compensatie van schuilplaatsen die verdwijnen kunnen nestkasten worden opgehangen 
om te voorzien in aanvullende nest- en overwinteringsplaatsen (Witte van den Bosch et al., 
2008). Deze dienen dan wel zodanig te worden geplaatst dat ze zich buiten het bereik van 
nieuwsgierige recreanten bevinden.

Afstemming PAS
Een aantal van de hier beschreven maatregelen zijn mogelijk grotendeels voorzien in het ka-
der van de uitvoering van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in het Savelsbos, daarvoor 
hoeven dus geen afzonderlijke middelen te worden gereserveerd. Om na te gaan of het PAS 
daadwerkelijk in voldoende mate voorziet in de uitvoering van de nodige maatregelen voor 
eikelmuis, wordt best nog verder concreet onderzocht.

Figuur 41. Nieuw aangelegde schanskorf aan de Bemelerberg.
Foto: Simon Feys.
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GEBIEDSGERICHTE TOEPASSINGEN: SAVELSBOS

In afwachting van nieuwe inzichten op basis van het uit te voeren zenderonderzoek, kan in 
het Savelsbos al gestart worden met kleinschalige gebiedsontwikkeling door de aanplant 
en instandhouding van hoogstamfruitbomen en brede vruchten- en bessendragende 
struweelhagen. Waar mogelijk kan ook al gestart worden met het geschikt beheren van 
de aanwezige bosranden en het creëren van verbindingen tussen bestaande geschikte 
leefgebieden.

Aan de rand van het Savelsbos zijn momenteel een aantal graslandpercelen reeds in eigendom 
van Staatsbosbeheer. Op deze percelen kunnen hoogstammige fruitbomen worden aange-
plant, wat extra foerageermogelijkheden voor de eikelmuizen oplevert. Momenteel worden 
dergelijke aanplantingen nog niet uitgevoerd wegens onvoldoende financiële middelen om 
het beheer ervan tijdens de eerste jaren na aanplant uit te voeren. Indien hiervoor middelen 
worden toegewezen kan dit een waardevolle uitbreiding zijn van het leefgebied voor eikel-
muizen.

Eenzelfde probleem speelt bij een aantal graslandstroken van 10–15 meter breed die zich 
langs de bosrand bevinden. Om hier de bosrand gunstig te laten ontwikkelen kan in deze 
bosranden een hakhoutbeheer worden ingesteld, waardoor deze samen met de graslandstro-
ken kunnen evolueren tot een mantelzoomvegetatie die voor een meer geleidelijke overgang 
van het cultuurland naar het bos zorgt. Ook hier kunnen financiële middelen zorgen voor een 
verbetering van het leefgebied voor de soort.

Zoals eerder aangehaald is er voor het Savelsbos reeds een beheerplan opgesteld, waaraan de 
te nemen maatregelen voor eikelmuis dienen te worden getoetst. Hieronder worden de voor-
naamste knelpunten in de voor eikelmuis belangrijke habitattypes in het Savelsbos besproken 
(Dienst Landelijk Gebied & Staatsbosbeheer, 2016).

• Eutrofiëring:
– Stikstofdepositie zorgt voor verzuring en eutrofiëring in alle habitats.
– Instroom van voedselrijke stoffen bij hevige regenval op het plateau en bovenaan de hel-

ling ontstaat door een oppervlakkige afstroom van water. Deze waterstroom leidt onder 
andere tot vorming van geulen over de gehele helling. Op deze plaatsen is momenteel 
een verruiging van de ondergroei zichtbaar, zoals een hoge bedekking met bramen.

• Vervilting, verzuring, beschaduwing en lichtinval in relatie tot beheer:
In de bossen sluit het kronendak zich door successie en het achterwege laten van een hak-
houtcultuur waardoor er minder lichtval is op de bodem en er humusophoping plaatsvindt. 
Er wordt te weinig beheerd op het creëren van zoom-mantel-kernvegetaties. Dit vormt een 
bedreiging voor de doelstellingen kwaliteit en areaal van de instandhoudingsdoelen.

• Kennisleemten:
Er is een gebrek aan kennis van de exacte huidige kwaliteit van beuken-eikenbossen met 
hulst, eiken-haagbeukenbossen en de ligging van ruigten en zomen (droge bosranden). 
Tot slot is niet geheel duidelijk waardoor de gesignaleerde verruiging in ruigten en zomen 
(droge bosranden) en de bostypen veroorzaakt worden.

Voor eikelmuis relevante habitattypes die voorkomen in het Savelsbos, en waarvoor 
PAS-herstelmaatregelen worden genomen (Provincie Limburg, 2017) zijn:

• ‘Ruigten en zomen’: om dit habitattype te herstellen, zijn volgende maatregelen opgeno-
men in de gebiedsanalyse voor het Savelsbos:
Kappen en maaien van bosranden, en onderaan de Riesenberg wordt begrazing geïntrodu-
ceerd.
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• Voor het herstel van ‘beuken-eikenbossen met hulst’:
Niets doen. Hierdoor wordt de overmaat aan stikstof gaandeweg in het systeem opgeno-
men en komt er een kwaliteitsverbetering doordat de vegetatiestructuur gaandeweg meer 
divers wordt door processen als boomsterfte, windworp en dergelijke.

• Eiken-haagbeukenbossen:
Het huidige beheer in dit bostype bestaat naast het afzetten van bosranden en incidenteel 
hakhoutbeheer (Riesenberg) uit niets doen. In het beheerplan voor het Savelsbos staat de 
eikelmuis weergegeven als ‘Karakteristieke soort’ voor dit habitattype. In het Savelsbos 
neemt de kwaliteit van dit habitattype momenteel af, en een groot deel is inmiddels ver-
armd tot beuken-eikenbos. Maatregelen die in het kader van PAS in dit habitattype worden 
genomen zijn:
– Structurele herintroductie van cyclisch beheer met hakhout en overstaanders. Omdat 

hier nog een kennisleemte is, wordt een kapcyclus geïntroduceerd van 1 keer per 8 jaar.
– De gradiënt tussen bos en bosranden wordt hersteld door een kapcyclus te introduce-

ren in het gedeelte van het eiken-haagbeukenbos tegen de zuidgrens van het Natu-
ra 2000-gebied. Daar komen nu primaire bosvegetaties voor waarin nog restanten van 
kalk rijk struweel aanwezig zijn.

Maatregelen die genomen worden uit het oogpunt van herstelbeheer in hellingbossen zorgen 
voor een meer open structuur van de hellingbossen, en kunnen ook een positieve invloed 
hebben op eikelmuis (Wallis de Vries et al., 2013). Over het algemeen lijken de maatregelen 
die genomen worden in het kader van het beheerplan geen grote nadelen op te leveren voor 
de eikelmuis. Daarnaast hebben maatregelen zoals het aanplanten van hoogstamboomgaarden 
langs de rand van het bos, en het meer inzetten op een goede bosrandstructuur geen negatieve 
invloed op de Europese doelstellingen die voor het Savelsbos gesteld zijn.

GEBIEDSGERICHTE TOEPASSINGEN: BEMELERBERG

Voor de Bemelerberg werden recent, in samenspraak met Stichting Het Limburgs Landschap 
en Stichting IKL een aantal te nemen beheersmaatregelen voorgesteld in een rapport van de 
Zoogdiervereniging (Kuiters et al., 2018). Daarbij ligt de nadruk vooral op het voorzien van 
schuilgelegenheid, foerageergebied, en interne verbindingen tussen de verschillende de-
len van het gebied. Voor gedetailleerde informatie over deze maatregelen wordt verwezen naar 
dit rapport.

De Bemelerberg is vooral aangemeld voor de aanwezige (hellingschraal)graslanden, die voor 
de eikelmuis geen rol spelen. Belangrijker zijn de aanwezige oppervlakten bos, en de kleine 
landschapselementen die de verschillende biotopen met elkaar verbinden. Het beheerplan 
voor dit gebied is nog in opmaak, bij de afronding ervan kan best rekening worden gehouden 
met de huidige aanwezigheid van eikelmuis.

ACTIE 1.2: UITBREIDING LEEFGEBIEDEN

ALGEMENE MAATREGELEN

Bosuitbreiding
Op de lange termijn dient gestreefd te worden naar grote natuurlijke bosgebieden. Natuurlij-
ke bosgebieden zijn structuurrijk en hebben een hoge soortenrijkdom van bomen en struiken. 
Dode bomen vallen om en op de open plekken die ontstaan kan struweel tot ontwikkeling 
komen dat ook voor de eikelmuis geschikt is. Wanneer het bos groot genoeg is, bestaat op 
elk moment voldoende geschikt biotoop. Voor gebieden die te klein zijn voor een duurzame 
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populatie eikelmuizen en geïsoleerd liggen ten opzichte van andere leefgebieden, kan bosuit-
breiding een goede maatregel vormen.

Het vergroten van het leefgebied kan door terreinen die direct grenzen aan de bestaande po-
pulatiekernen geschikt te maken. Dit kan ook in de vorm van struik- en boomrijke corridors 
die grotere geschikte leefgebieden rechtstreeks verbinden. Daarnaast zijn verbindingen tus-
sen bossen en de omliggende hoogstamboomgaarden van groot belang voor de eikelmuizen. 
Via dergelijke verbindingen kunnen ze veilig gaan foerageren in de boomgaarden. Hiervoor 
dienen oude meidoornhagen, graften en houtsingels hersteld te worden, met voldoende aan-
dacht voor een rijke kruidlaag, dit is belangrijk zowel naar dekking als naar voedsel (slakken) 
toe (Witte van den Bosch et al., 2008).

Diversi�catie omliggend landschap
Door het omringende landschap opnieuw ‘aan te kleden’ met hagen, heggen, vruchtdra-
gende bomen en struiken, ontstaat ook buiten het bos aanvullend leefgebied voor de soort 
en worden op termijn geschikte foerageergebieden met elkaar verbonden. Door in te zetten 
op een aantal verschillende maatregelen verbetert de algemene structuur en samenstelling van 
het landschap, wat een positieve invloed heeft op de eikelmuis.

Aanleg eikelmuistuinen
Door de aanleg van één of meerdere eikelmuistuinen wordt enerzijds draagvlak voor de soort 
gecreëerd, en wordt anderzijds in extra leefgebied voorzien. In West-Vlaanderen werd het 
concept van eikelmuistuinen reeds met succes uitgevoerd. Ook worden buurtbewoners op 
die manier meer betrokken bij het behoud van de eikelmuis, en kan op een relatief beperkte 
oppervlakte gedemonstreerd worden wat de behoeften van deze soort zijn.

Om een dergelijke ‘eikelmuistuin’ te verkrijgen moet je niet van nul beginnen. Vaak volstaat 
het enkele aanvullende tuinelementen aan te brengen om eikelmuizen aan te trekken. Alles 
begint met een veelzijdige tuin. Hieronder worden de voorzieningen op een rijtje gezet die 
een tuin voor slaapmuizen aantrekkelijk maken (bron: http://www.zoogdierenwerkgroep.be
/node/336).

De basis van een ‘eikelmuistuin’ wordt gevormd door een brede en rijk gestructureerde soor-
tenrijke heg of houtkant rondom of langs de tuin (Figuur 42). Deze houtkant bestaat uit 
gesloten en ruim vertakt hakhout dat door regelmatige kap (1/3 deel om de 4 jaar) of snoei 
van een deel van de struiken dicht wordt gehouden. Een grote verscheidenheid aan bloeiende 
en/of vruchtdragende struiken zorgen dat er tijdens het volledige actieve seizoen voedsel be-
schikbaar is. Inheemse soorten die voor een heg of houtkant in aanmerking komen omvatten 
hazelaar, haagbeuk, hondsroos, kornoelje, lijsterbes, meidoorn, sleedoorn, Spaanse aak, vlier, 
wilde liguster, zoete kers en zomereik evenals enkele hoog opgroeiende braamstruiken en wat 
kamperfoelie en bosrank.

Met dezelfde soorten die hierboven worden vermeld kunnen ook kleine bosjes worden aan-
gelegd. Bij voldoende beschikbare oppervlakte kunnen ook verspreid enkele grotere bomen 
zoals beuk, linde, okkernoot, tamme kastanje en zoete kers worden aangeplant. Deze bosjes 
dienen regelmatig te worden gekapt om voldoende structuurvariatie te verkrijgen en te be-
houden. Ook worden her en der kleine plekken open gehouden. Bij het kappen wordt erop 
gelet om steeds enkele hoog opgroeiende struiken en/of bomen over te houden en niet alle 
struiken tegelijk af te zetten. Het is uiteindelijk de bedoeling om steeds plekken met een 
dichte struiklaag over te houden en een zo groot mogelijke soortenmenging te verkrijgen. 
Ook in de randen wordt regelmatig gekapt, waarbij langszij een brede kruidenrijke zoom 
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van wisselende breedte wordt opengehouden. Aangezien eikelmuizen behalve vruchten ook 
dierlijk voedsel eten zijn ook kruidenrijke zomen en graslanden met planten die veel insecten 
(o.a. kevers, sprinkhanen) en andere ongewervelden aantrekken van groot belang.

Afhankelijk van de plaats worden ook enkele fruitbomen voorzien, waarbij de voorkeur gaat 
naar hoogstammige oude variëteiten. Bij plaatsgebrek kunnen ook half- en laagstammige 
fruitbomen en wat fruitstruiken volstaan. Deze laatste kunnen ook in een heg of houtkant 
worden ingemengd. Belangrijk is dat een deel van het (val)fruit wordt overgehouden zodanig 
dat het beschikbaar is voor de eikelmuis.

Oude knotbomen vertonen vaak holten en spleten waarin eikelmuizen zich kunnen verstop-
pen en nesten bouwen. Het is daarom aan te raden enkele stammen van wilg, zwarte els, 
populier of gewone es als knotboom te beheren door regelmatig het kroonhout af te zetten.

De tuin wordt ook voorzien van allerhande verstopplaatsen in de vorm van spleten en holten 
in bomen en muren, eventueel aangevuld met nestkasten. Ook rommelhoekjes die bestaan 
uit gemengde hopen van hout, takken en grof steenpuin of beschutte plekken zijn erg in trek. 
Belangrijk is vooral dat de eikelmuizen zich gemakkelijk veilig kunnen verstoppen. Ook 
stallen, tuinhuisjes, serres, (droge) kelders, rommelhokken, en hout- en hooischuurtjes zijn 
uitermate geschikt.

Meer informatie over dergelijke eikelmuistuinen is te vinden op:

http://www.zoogdierenwerkgroep.be/node/336
https://www.natuurpunt.be/nieuws/eikelmuis-krijgt-eigen-tuin-20111124
https://www.west-vlaanderen.be/sites/default/files/2017-12/Brochure_Eikelmuis_WVl_2017.pdf

GEBIEDSGERICHTE TOEPASSINGEN

Een mogelijk geschikte locatie voor de aanleg van een eikelmuistuin nabij het Savelsbos zijn 
de gemeentelijke terreinen langs de Kampweg.

Figuur 42. Eikelmuizen verkiezen een gevarieerde leefomgeving met voldoende schuilgelegenheid en 
foerageermogelijkheden. Wilde overhoekjes, fruitbomen, de aanplant van struweelbosjes, een takkenril en wat 

oude schuurtjes maken van deze eikelmuistuin een ideale leefomgeving. Hoeve Coucx, Kortrijk, 11 maart.
Foto: Griet Nijs.
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7.2 DOELSTELLING 2: ONDERZOEKEN GENETISCHE ISOLATIE EN VERBINDEN VAN 
BESTAANDE POPULATIES

ACTIE 2.1: GENETISCHE ANALYSE

Het beperkt aantal meldingen in zuidelijk Limburg gedurende de laatste decennia doet ver-
moeden dat de eikelmuispopulatie in het Savelsbos een relictpopulatie betreft, die mogelijk 
al langere tijd geïsoleerd ligt van de dichtstbijzijnde gekende populaties in Vlaanderen en 
Wallonië. Om een inschatting te kunnen maken van de mate van isolatie van deze populatie, 
is het aangewezen om in eerste instantie de genetische monsters die tijdens de monitoring 
de afgelopen jaren werden verzameld, te laten analyseren. Zij geven immers weer hoe precair 
de situatie en toestand van de huidige populatie is. Een dergelijke analyse gebeurde reeds eer-
der met de dieren die afkomstig waren uit Rijswijk en werden uitgezet op de Bemelerberg. 
Indien de genetische toestand van de populatie in Savelsbos precair zou blijken, kan men 
bekijken of het wenselijk zou zijn dieren die momenteel opgekweekt worden in GaiaZOO 
bij te plaatsen.

ACTIE 2.2: CREËREN EN OPTIMALISEREN VAN VERBINDINGSZONES

Gezien de huidige geïsoleerde status van de populatie in het Savelsbos is het daarnaast van 
groot belang om enerzijds in te zetten op het creëren en optimaliseren van verbindingen 
tussen de verschillende nog bestaande leefgebieden voor de soort (en dit zowel in Neder-
lands Limburg als naar de naburige Vlaamse populaties toe) en anderzijds ook te zorgen 
voor verbindingen tussen bestaande en nieuw te ontwikkelen leefgebieden. Ook is het 
aangewezen om binnen de looptijd van dit beschermingsplan te starten met het creëren van 
verbindingen tussen de twee bestaande populaties van het Savelsbos en de Bemelerberg, 
die momenteel fysiek van elkaar gescheiden zijn. Hierdoor kan verdere genetische verarming 
van de populatie in het Savelsbos beperkt worden en is uitwisseling van genetische informa-
tie tussen beide populaties mogelijk. Ook bijkomende verbindingen tussen het Savelsbos en 
Hoogbos via Mesch naar ’s-Gravenvoeren en Sint-Martens-Voeren zijn wenselijk, net zoals de 
aansluiting tussen Cannerbos-Sint-Pietersberg en het Jekerdal. Ondanks het feit dat er rond 
Kanne en Zichen-Zussen-Bolder recent nog eikelmuizen werden waargenomen, vormt het 
Albertkanaal hier wel een grote barrière. Het verbinden van verschillende gebieden kan onder 
andere gebeuren via hagen en houtkanten.

ALGEMENE MAATREGELEN

Creëren van nieuwe (lineaire) verbindingen
Om grotere afstanden door open landschap te overbruggen dienen verbindingszones in de 
vorm van nieuwe bospercelen en/of lijnvormige landschapselementen te worden aangelegd 
(graften, houtwallen, houtkanten) (Figuur 43). Daarbij zijn de volgende aandachtspunten van 
belang (Verheggen & Boonman, 2006; Verbeylen & Nijs, 2007; Dorenbosch et al., 2013):

• Nieuwe bospercelen of landschapselementen dienen bij voorkeur direct aan te sluiten op 
bestaande bosranden of landschapselementen, bij voorkeur op zo kort mogelijke afstand 
van de bestaande vindplaatsen van eikelmuizen.

• Lijnvormige landschapselementen dienen voldoende breed (minstens 5 à 10 m) te zijn 
om ontwikkeling en vruchtzetting van (braam)struwelen mogelijk te maken en om een 
voldoende grote soortenrijkdom te garanderen. Goed ontwikkelde houtwallen en graften 
hebben hier de voorkeur boven smalle hagen en heggen. Daarnaast kunnen ook begroeide 
taluds van (spoor)wegen belangrijk zijn als verbindingszones tussen gebieden.



BESCHERMINGSPLAN EIKELMUIS

73

• Bij de aanplant van nieuwe houtkanten is het aangewezen om een variatie aan vruchtdra-
gende struiken aan te planten (bv. hazelaar, sleedoorn, kamperfoelie, zoete kers, meidoorn, 
rode kornoelje, Gelderse roos, hondsroos, kroosjes, haagbeuk, Spaanse aak, kardinaalsmuts). 
Een voldoende hoog aanbod aan soorten die gespreid in de tijd vruchtdragend zijn, is im-
mers nodig om de eikelmuizen het gehele jaar van voldoende voedsel te voorzien.

• In gebieden waar grote grazers lopen, dient jonge aanplant beschermd te worden tegen 
vraatschade. Door het inrasteren van de lijnvormige elementen de eerste jaren na aanplant 
kan natuurlijke ontwikkeling van struweel plaatsvinden. Na zo’n 10–15 jaar zal door op-
slag van jonge bomen de struiklaag verminderen. Door het raster te verwijderen en exten-
sieve begrazing toe te passen kan een geschikt struweel veel langer of zelfs permanent in 
stand gehouden worden.

Bij de aanleg van nieuwe en het beheer van reeds bestaande verbindingen ten behoeve van 
de eikelmuis dient zeker met bovenstaande aandachtspunten rekening gehouden te worden.

Behoud en optimalisatie bestaande lineaire elementen
Soms kunnen bestaande verbindingen door het toepassen van enkele simpele beheersmaat-
regelen hersteld of geoptimaliseerd worden, zodat ze hun corridorfuntie opnieuw of beter 
kunnen vervullen.

Het behoud en optimalisatie van bestaande lineaire verbindingselementen kan verkregen 
worden door het toepassen van een van onderstaande maatregelen en/of een combinatie ervan.

Door het uitrasteren van houtkanten, hagen of graften kunnen deze beschermd worden tegen 
vraatschade door vee of (onopzettelijke) beschadiging door (landbouw)machines. Door het 
raster verder naar buiten te plaatsen (op een afstand van 3–5 m ervan) krijgt de houtkant 
bovendien meer ruimte om uit te groeien, wat vruchtzetting bevordert, en kan zich spontaan 
een zoomvegetatie ontwikkelen. De ontwikkeling van aangrenzend (braam)struweel kan ver-
sneld worden door het hier en daar openrijten van de dichte grasmat, het omploegen of door 
actieve aanplant.

Figuur 43. Noordelijke uitloper van het Savelsbos richting Bemelen. Deze verbinding kan op termijn (mits 
geschikt beheerd) mogelijk gebruikt worden door eikelmuizen tijdens hun verplaatsingen tussen beide gebieden.

Foto: Simon Feys).
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Hierbij is overleg met de betrokken terreinbeheerder aangewezen en kan bekeken worden of 
een vergoeding voor het verlies aan landbouwareaal aan de orde is.

Net zoals hazelmuizen maken eikelmuizen regelmatig gebruik van overgangsbiotopen, zoals 
een bosrand grenzend aan een akker of weiland, of een houtkant naast een wandelpad, auto-
baan of spoorweg. Beheer van deze biotopen is vaak noodzakelijk, enerzijds om te vermijden 
dat struwelen zich te ver gaan uitbreiden over het naastliggende land waardoor dit zijn functie 
verliest, anderzijds om de randvegetaties zelf te onderhouden en bijvoorbeeld te voorkomen 
dat ze te sterk gaan verbossen of te open worden. Om ervoor te zorgen dat dit noodzakelijke 
beheer geen negatieve impact heeft op de eikelmuispopulatie, is het zeer belangrijk dat dit 
kleinschalig en gespreid in tijd en ruimte uitgevoerd wordt. Hierdoor verdwijnen niet alle 
voedselplanten gelijktijdig en vormt het beheerde gedeelte geen onoverkomelijke barrière 
voor verplaatsingen tussen de naastliggende gebieden. Daarnaast kan er ook voor gezorgd 
worden dat bosranden en houtkanten breder worden en minder dicht tegen het naastliggende 
land aanliggen (bv. door terugzetting van de boomlaag), waardoor beheer om dit land te vrij-
waren minder vaak hoeft te gebeuren.

Bij het beheer van houtkanten, hagen en graften is de timing van de werkzaamheden van 
groot belang. Voor eikelmuizen wordt beheer bij voorkeur in de winter uitgevoerd, maar 
meer onderzoek naar de beste timing is nodig. Indien er bijvoorbeeld in een houtkant veel 
holle bomen of struiken aanwezig zijn waarin de dieren slapen, kunnen ingrepen grote nega-
tieve gevolgen hebben.

Het herstel van bestaande houtkanten heeft de voorkeur boven de creatie van nieuwe verbin-
dingen. Daarbij moet uiteraard worden bekeken in welke mate de bestaande lineaire elemen-
ten op elkaar kunnen worden aangesloten om hun functie als verbindende elementen tussen 
geschikte leefgebieden optimaal te kunnen vervullen.

Door bestaande houtkanten en hagen te verbreden worden deze verbindingen veiliger voor 
eikelmuizen en bieden ze ook voedsel. Optimaal wordt gestreefd naar een breedte van min-
stens 10 meter. Hiervoor kan gezorgd worden door bijkomend struweel aan te planten, of 
door rasters te verplaatsen waarbij spontane opslag op termijn voor verbreding zorgt. Ook een 
combinatie van beide is mogelijk.

Als hagen of houtkanten niet (meer) verbonden zijn met de bosrand, of indien er gaten in zijn 
ontstaan, is het aangeraden deze weer op elkaar te laten aansluiten. Dit kan door het aanplan-
ten van struweelvormers zoals meidoorn, sleedoorn, hazelaar, Gelderse roos.

GEBIEDSGERICHTE TOEPASSINGEN

Via een studie dient te worden onderzocht welke verbindingen op termijn kunnen worden 
gerealiseerd. In eerste instantie dient te worden ingezet op het verbinden van de gebieden 
waar de soort nu met zekerheid voorkomt, én op het verbinden met de bestaande Belgische 
eikelmuispopulaties in de grensstreek. Daarna kan ook worden gekeken naar de verbindingen 
met gebieden waar de soort historisch voorkwam. Indien nieuwe locaties aan het licht komen 
waar de soort zou voorkomen, dienen deze mee te worden opgenomen in deze studie.

Concreet kan in de omgeving van het Savelsbos gedacht worden aan verbindingen tussen:

• het Savelsbos en het Hoogbos (Voeren);
• vervolgens tussen het Hoogbos en Altenbroek;
• tenslotte tussen Altenbroek en Kattenrot/Schoppemerheide;
• verbinding tussen Savelsbos en Bemelerberg;
• verbinding tussen Cannerbos en het Belgische deel van de Sint-Pietersberg (?).
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Deze verbindingen werden al eerder vooropgesteld in Verbeylen & Verbelen (2006), en zijn 
ook gunstig voor hazelmuis (die vroeger ook in het Savelsbos voorkwam) (Witte van den 
Bosch et al., 2008; Verbeylen, pers. med.).

7.3 DOELSTELLING 3: KENNISOPVOLGING EN -VERGROTING EIKELMUISPOPULATIES

Om de Nederlandse eikelmuizen optimaal te kunnen beschermen, is een goede kennis van 
de ecologie, populatiedynamica, habitatgebruik, foerageergedrag en aanwezige knelpunten 
nodig. Hoewel de populatie in het Savelsbos reeds lange tijd wordt gemonitord is het nog 
steeds onduidelijk in hoeverre de soort ook nog buiten het bosgebied voorkomt. Daarom is 
het van belang dat, naast het monitoren van de bestaande populaties, verder door middel van 
monitoring wordt ingezet op het inventariseren van geschikte leefgebieden in de buurt van 
de bestaande populaties en in gebieden met historische waarnemingen.

Tot slot is het aangewezen verder te gaan met het verdiepen van de huidige kennis van de be-
staande populaties door middel van onderzoek naar het landschapsgebruik, foerageergedrag, 
voedselbeschikbaarheid en genetische verwantschap. Regelmatig overleg met beheerders en 
onderzoekers uit aansluitende eikelmuismuisgebieden in het buitenland is hierbij aangewe-
zen om kennis en informatie uit te wisselen. De resultaten uit deze onderzoeken kunnen dan 
gebruikt worden om geschikte maatregelen te nemen die de soort ten goede komen.

Binnen de looptijd van dit beschermingsplan dient beter zicht gekregen te worden op het 
exacte verspreidingsgebied van de populatie in het Savelsbos, en is het aangewezen om in de 
potentieel geschikte leefgebieden aangrenzend aan het huidige en historische verspreidings-
gebied minstens éénmaal te inventariseren tijdens de looptijd van het beschermingsplan.

ACTIE 3.1: GENETISCHE ANALYSE

Van een groot aantal eikelmuizen in het Savelsbos zijn in het verleden monsters verzameld die 
kunnen worden gebruikt voor DNA-analyses. Tot op heden werden deze monsters nog niet 
onderzocht. Van de dieren die in Rijswijk werden gevangen werd het DNA wel onderzocht, 
waardoor kon worden uitgemaakt dat deze dieren verwant zijn aan eikelmuizen in en rondom 
Nederland (Kuiters et al., 2017).

Door het uitvoeren van DNA-onderzoek op de monsters uit het Savelsbos kan worden na-
gegaan wat de verwantschap is tussen de dieren binnen deze populatie, en in welke mate er 
momenteel sprake is van inteelt. Deze analyses hebben momenteel de hoogste prioriteit; op 
basis van de resultaten van dit onderzoek dient dan te worden beslist wat er dient te gebeuren 
met de dieren die momenteel nog in GaiaZOO verblijven, en of er met deze dieren een fok-
programma dient te worden opgestart.

Door de monsters genetisch te laten analyseren via microsatelliet DNA-analyse met voldoen-
de merkers, kan de effectieve populatiegrootte bepaald worden. Deze zegt iets over de ge-
netische diversiteit en het reproducerende deel van de populatie en is belangrijker dan de 
werkelijke populatiegrootte om in te schatten of een populatie leefbaar is.

Een deel van de eikelmuizen die zijn weggevangen in Rijswijk heeft voorlopig een bestem-
ming gekregen in GaiaZOO. In afwachting van de analyse van de genetische monsters, is er 
momenteel geen draagvlak om deze dieren (en de nakomelingen) voor herplaatsing of her-
kolonisatie in te zetten en uit te zetten in het wild in andere gebieden dan de Bemelerberg. 
Indien een dergelijke analyse aantoont dat de genetische diversiteit de overlevingskansen van 
de eikelmuizen in het Savelsbos beperkt, kan bekeken worden om de huidige relictpopulatie 
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te versterken door het uitzetten van gekweekte dieren uit GaiaZOO. De verzamelde monsters 
kunnen ook vergeleken worden met deze van nabije Belgische populaties. Indien binnen deze 
populaties meer of andere genetische informatie aanwezig is, kan besloten worden sneller 
werk te maken van het verbinden met deze populaties.

Er dient eveneens bekeken te worden of het in de tussentijd wenselijk is eigenhandig dieren 
tussen de populaties uit te wisselen, zodat de genetische verarming zich niet verder vertaalt in 
inteelt, tot aan het moment dat de populaties zelf in staat zijn om zich tussen beide gebieden 
te verplaatsen.

ACTIE 3.2: MONITORING

Zowel in het Savelsbos als aan de Bemelerberg dienen de momenteel aanwezige populaties 
ook in de toekomst verder te worden gemonitord. Uit wetenschappelijke analyse van de be-
schikbare gegevens van de nestkastmonitoring en vangst-hervangstsessies is gebleken dat een 
combinatie van beide methodieken de beste resultaten oplevert om de huidige populatie te 
monitoren. Hierbij is het belangrijk op te merken dat beide methodieken op een gestandaar-
diseerde manier dienen te worden uitgevoerd, wat voor de vangst-hervangstmethodiek sinds 
2014 het geval is. De nestkastmonitoring wordt dan ook gezien als een waardevolle bijdrage, 
mits gestandaardiseerd uitgevoerd (een vast aantal bezoeken op vaste momenten met een vast 
aantal nestkasten) en onder coördinatie van een ter zake kundige organisatie. Gezien de resul-
taten van deze analyse is besloten het vangst-hervangstonderzoek voorlopig voort te zetten, 
zowel in het Savelsbos als aan de Bemelerberg, waar in mei 2018 met deze onderzoeksmetho-
de gestart werd door de Zoogdiervereniging.

Voor het nestkastenonderzoek dient een programma uitgewerkt te worden om de vinger aan 
de pols te houden in het Savelsbos. Om dit onderzoek op te starten kunnen best enkele orga-
nisaties benaderd worden om een plan van aanpak uit te werken, in te dienen en/of te bege-
leiden.

Indien in het leefgebied van de eikelmuizen maatregelen genomen worden (bv. in het kader 
van het PAS) die mogelijk een effect kunnen hebben op deze soort, is het belangrijk om na te 
gaan of dit ook effectief zo is, en wat deze effecten zijn. In dat geval is het wenselijk de moni-
toring zodanig uit te voeren dat dit mee wordt onderzocht. Zo kan het zijn dat een eikelmuis-
populatie zich niet herstelt zoals verwacht na het uitvoeren van bepaalde beheeringrepen. Het 
is niet altijd duidelijk wat hiervan de oorzaak is. Mogelijk heeft de ingreep een onvoorziene 
invloed op het voedselaanbod, waardoor bijvoorbeeld de diversiteit aan vrucht- en besdragen-
de struiken te laag is. Het is belangrijk om na te gaan of dit effectief het geval is, en zo niet 
op zoek te gaan naar andere mogelijke oorzaken. Het monitoren van het effect van bepaalde 
beheersmaatregelen (bv. door op deze locaties ook kasten op te hangen en deze monitoren) is 
cruciaal om na te gaan of deze maatregelen het gewenste effect hebben en bruikbaar zijn om 
in de toekomst nog toe te passen.

ACTIE 3.3 INVENTARISATIE

Om de nodige en gepaste beschermingsmaatregelen te kunnen treffen, is het belangrijk goed 
zicht te hebben op het voorkomen van de eikelmuis in Nederlands Limburg. Daarom is het 
aangewezen historische vindplaatsen of geschikt leefgebied elke vijf jaar opnieuw te inven-
tariseren op de aanwezigheid van de soort. Mogelijk komt de soort nog op andere locaties 
in Limburg voor dan enkel in het Savelsbos. Zo werd in Voeren pas recent de aanwezigheid 
van de soort bevestigd, terwijl hier reeds jarenlang diepgaand en grondig onderzoek wordt 
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verricht naar hazelmuizen. Ook de recente vondst van een dier bij Valkenburg (La Haye, pers. 
med.) en enkele (nog niet bevestigde) waarnemingen bij Eys de laatste jaren (van Westreenen, 
pers. med.) lijken erop te wijzen dat de soort ook buiten het Savelsbos nog aanwezig is in 
Zuid-Limburg.

Om dergelijk onderzoek uit te voeren is het aangewezen om ook in andere delen van het 
Savelsbos en de omringende potentiële leefgebieden een netwerk van speciale eikelmuisnest-
kasten te plaatsen. Daarnaast is het wenselijk om dit ook uit te breiden naar de historische 
leefgebieden (zoals het Geuldal en het Cannerbos), om mogelijke relictpopulaties alsnog vast 
te stellen.

Ook andere methodes zijn mogelijk, zoals het ophangen van sporenbuizen, voederplaatsen, en 
kijken of er eikelmuiskeutels opduiken (maar zoals eerder vermeld dienen deze onbereikbaar 
te zijn voor predatoren), of via cameravallen kijken of hier effectief eikelmuizen langskomen 
(Verbeylen, pers. med.). Met nestkasten leert de ervaring in Vlaanderen dat het vele jaren 
kan duren voordat de aanwezigheid van de eikelmuis in een gebied kan worden aangetoond. 
Aangezien de effectiviteit van deze methodes nog niet uitgebreid werd getest, kan dergelijk 
vergelijkend onderzoek best opgestart worden in het Savelsbos en op de Bemelerberg.

Om eventuele aanwezigheid van eikelmuizen vast te stellen in andere gebieden, kunnen ook 
enquêtes worden afgenomen bij buurtbewoners. Publicaties en persaandacht geven wel rucht-
baarheid aan een project, maar door gebruik te maken van interviews en rechtstreekse bevra-
gingen kunnen – als men gericht te werk gaat – betere resultaten worden bereikt. Deze in-
terviews kunnen zowel in de buurt van het huidige verspreidingsgebied, als binnen historisch 
leefgebieden van de soort worden afgenomen. Tijdens een grootschalige inventarisatie in Bel-
gisch Limburg werd deze methode reeds met succes toegepast. Het doel van deze interviews 
was om zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de historische en actuele verspreiding 
van de eikelmuis. Het doelpubliek bestond voornamelijk uit mensen ouder dan 50, die in 
een eikelmuisvriendelijke omgeving wonen. In tegenstelling tot jongere mensen konden zij 
immers ook iets vertellen over de aan/afwezigheid van de soort en eventueel toe/afname in de 
plaatselijke dichtheden in vergelijking met het verleden. Er werd vooral aangeklopt bij oude 
boerderijen, maar ook actieve fruitkwekers werden bevraagd. Om enige standaardisatie te 
hebben werd gewerkt met een vast aantal mensen per UTM-hok, en met een vaste vragenlijst. 
Dit leverde heel wat waarnemingen op, zo kenden 148 van de 520 ondervraagde personen de 
soort, of hadden deze ooit gezien. De meeste van deze waarnemingen dateerden uit het verle-
den, wat wellicht op een afname van de soort wijst (Cortens & Verbeylen, 2009).

Naast het afnemen van interviews kan ook via de informatiekanalen van de gemeente (ge-
meentelijk blad, sociale media) worden opgeroepen om meldingen van de soort door te geven.

ACTIE 3.4: VOEDSELONDERZOEK

Weten wat de Limburgse eikelmuizen gedurende het jaar eten, is onontbeerlijke kennis om 
ze goed te kunnen beschermen. Om hiervan een goed beeld te krijgen kunnen ingezamelde 
keutels worden geanalyseerd. Daarnaast dient ook de huidige voedselbeschikbaarheid voor de 
soort te worden onderzocht, en in hoeverre deze momenteel een rol speelt bij de overleving 
van de soort in het Savelsbos. Ook aan de Bemelerberg kan dergelijk onderzoek waardevolle 
informatie opleveren over de daar uitgezette eikelmuizen. In het Savelsbos werd in het voor-
jaar van 2010 reeds onderzoek gedaan naar het dieet van de soort. Hiervoor werden keutels 
verzameld, die later microscopisch werden onderzocht. Daaruit bleek dat de onderzochte keu-
tels vooral dierlijke resten bevatten, en dat het aandeel dierlijk materiaal gedurende het voor-



78

provincie limburg

jaar toenam tegenover het aandeel plantaardig materiaal (Bekkers & van Turnhout, 2010). 
Ook in de zomer en het najaar van 2010 werden keutels verzameld in het Savelsbos in het 
kader van voedselonderzoek naar de soort. Tijdens deze periodes stonden vooral miljoenpoten, 
kevers en slakken op het menu, aangevuld met fruit en braam- en vlierbessen (Kuipers et 
al., 2012). De Zoogdiervereniging startte in 2018 met een onderzoek naar de beschikbaar-
heid van voedsel in de vorm van prooidieren. Hiertoe zal de dichtheid van ongewervelden in 
bodem en strooisel (soortgroepen, dichtheid en totale biomassa) worden bemonsterd in het 
Savelsbos, op de Bemelerberg en in een referentiegebied in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts 
(La Haye, pers. med.).

ACTIE 3.5: ZENDERONDERZOEK TERREINGEBRUIK

Om een beter zicht te krijgen op het huidige landschapsgebruik, de manier waarop dieren 
zich doorheen het landschap verplaatsen, de foerageergewoonten en dus de overlevingskansen 
van de eikelmuizen is een zenderonderzoek voor deze soort noodzakelijk. Ook bij de geïn-
troduceerde populatie van de Bemelerberg is het raadzaam dergelijk onderzoek uit te voeren.

7.4 DOELSTELLING 4: SENSIBILISATIE EN COMMUNICATIE

Om de verschillende actoren en het publiek in te lichten en mee over de brug te krijgen, 
zijn sensibilisatie en communicatie onontbeerlijk. Het slagen van een soortenbeschermings-
programma kan immers in veel gevallen staan of vallen met de medewerking van diverse 
maatschappelijke actoren. Om de verschillende doelgroepen te bereiken, zal de strategie ver-
schillen van doelgroep tot doelgroep.

ACTIE 4.1: IDENTIFICATIE SPECIFIEKE DOELGROEPEN EN BEHEERDERS

Om gericht beheerinformatie te kunnen ontsluiten, is het noodzakelijk dat er een overzich-
telijke lijst van contactgegevens van doelgroepen en specifieke beheerders wordt opgesteld.

ACTIE 4.2: COMMUNICATIE OP MAAT

Laagdrempelige communicatie kan het algemene draagvlak voor maatregelen ten gunste van 
de soort verhogen en ook naar het grote publiek verduidelijking bieden voor de genomen 
maatregelen. Dit omvat onder meer een algemene toelichting van het beschermingsplan, de 
krachtlijnen en acties via bv. een specifieke website of opname in infomagazines van de pro-
vincie, toelichting op informatiepanelen in kerngebieden. Goede resultaten kunnen het beste 
in de schijnwerpers geplaatst worden.

Voor de communicatie naar een breed publiek is het vooral belangrijk dat de mensen meer 
voeling krijgen met de soort. Hierbij dient informatie verspreid te worden over de ecologie 
van de soort, welke projecten er opgezet zijn, hoelang deze zullen duren, wie er mee bezig 
zijn, hoe men zijn steentje kan bijdragen, en vooral ook waar er nog extra informatie verkre-
gen kan worden. Het aanmaken van artikels, websites, posters, brochures, e.d. zal hierbij een 
belangrijk onderdeel zijn.

Aangezien de soort vaak voorkomt in de nabijheid van de mens, is ook sensibilisatie van 
doelgroepen van belang. Aan de volgende sensibiliseringsacties kan worden gedacht:

• Sensibilisatie van personen die (mogelijk) eikelmuizen op hun domein of in hun tuin heb-
ben, om eikelmuisvriendelijke maatregelen te nemen en hun huiskatten ’s nachts binnen te 
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houden en/of een belletje aan te binden.
• Informeren van milieu-, politie- en brandweerdiensten alsook firma’s voor ongediertebe-

strijding over wat ze moeten doen wanneer een oproep binnenkomt van mensen die eikel-
muizen gevonden hebben op een locatie waar dit niet gewenst is.

• Sensibiliseren van gemeentelijke samenwerkingsverbanden en projectontwikkelaars om bij 
de groenaanleg rekening te houden met de biotoopeisen van de soort.

• Sensibilisatie van natuurverenigingen om geen nestkasten voor bosuil meer uit te hangen 
in de gebieden waar eikelmuizen voorkomen. Zo hangen op de uitzetlocatie aan de Beme-
lerberg nestkasten voor bosuil vlakbij deze voor eikelmuizen (zie Figuur 44).

• Sensibiliseren van eigenaren van katten: belletjes aanbinden, huiskatten ’s nachts binnen 
houden.

ACTIE 4.3: DOELGERICHTE VOORLICHTING SPECIFIEKE DOELGROEPEN

Een goede en praktische uitvoering van dit beschermingsplan staat of valt met een goede 
voorlichting, zowel richting natuurbeheerders als richting particulieren en andere grondge-
bruikers als landbouwers of infrastructuurbeheerders. Uitvoering van de beheersmaatregelen 
volgens de beheerrichtlijnen dient dan ook gepaard te gaan met een voorlichtingscampagne 
met aandacht voor praktische informatie over de ecologie van de eikelmuis, de inventarisa-
tiemethodes en het gewenste beheer. Speciale aandacht dient uit te gaan naar het belang van 
landschapsinrichting en verbindingen. De voorlichting kan worden vormgegeven met prak-
tische brochures, flyers en artikelen in vakbladen op maat van de verschillende doelgroepen 
(natuurbeheerders, landbouwers, private terreineigenaren, gemeentes).

ACTIE 4.4: OVERLEGGROEP OF -PLATFORM EIKELMUIS

Gedurende de looptijd van het beschermingsplan is het aangewezen regelmatig met de be-
trokken actoren terug te koppelen en te overleggen. Terreineigenaars en -beheerders (of ver-
tegenwoordigers ervan) dienen voldoende betrokken te worden in het proces. Hierdoor wordt 
het draagvlak voor de soort vergroot en wordt vermeden dat genomen maatregelen nadelig 
uitpakken voor de eikelmuis.

Figuur 44. Links een nestkast voor eikelmuizen aan de Bemelerberg, rechts een nestkast voor bosuil er vlakbij.
Foto: Simon Feys).
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GEBIEDSGERICHTE MAATREGELEN

De reeds eerder genoemde ‘eikelmuistuintjes’ kunnen naast een functie als leefgebied voor 
de soort ook een belangrijke educatieve functie vervullen. Hier kunnen buurtbewoners en 
bezoekers kennis maken met de eikelmuis en wat ze nodig heeft in haar leefgebied. Aange-
zien het een zeer ‘aaibare’ en goed herkenbare soort is kan dit het draagvlak voor maatregelen 
vergroten.

De interviews en enquêtes die eerder werden besproken, maken ook deel uit van de commu-
nicatie rond de soort. Een goede communicatie, gericht op verschillende doelgroepen, kan 
eveneens zorgen dat het draagvlak voor de soort en eventuele te nemen maatregelen vergroot.

7.5 DOELSTELLING 5: COÖRDINATIE

Om de verschillende acties zoals bovenstaand omschreven op te volgen, dient een coördina-
tor(werkgroep) aangeduid te worden. Deze persoon/coördinatorgroep/instantie dient steeds 
het overzicht te behouden waarbij zowel inventarisaties als beheer- en voorlichtingsacties 
gecoördineerd worden uitgevoerd.

Het aanwijzen van een ‘koepelorgaan’ wordt als een volwaardige actie in dit beschermings-
plan opgenomen om te vermijden dat er verspreid (losse) acties zonder onderlinge samenhang 
en/of navolging worden opgezet.

ACTIE 5.1: AANSTELLEN VAN EEN COÖRDINATOR(GROEP)

Deze coördinator fungeert als aanspreekpunt voor de verschillende partijen en behoudt het 
overzicht over de diverse acties. De coördinator rapporteert over de voortgang van de uitvoe-
ring van het beschermingsprogramma en volgt het overleg op internationaal niveau op.

Het is ook belangrijk dat de coördinator nagaat of de maatregelen op het terrein effectief cor-
rect uitgevoerd worden. Ecologische begeleiding is hiertoe essentieel om te vermijden dat er 
tijdens de werkzaamheden zelf belangrijke fouten gemaakt worden.

Aangezien er voor deze soort nog veel onderzoek dient te worden uitgevoerd, is het ook aan-
gewezen dit beschermingsplan bij te sturen op basis van eventuele nieuwe bevindingen. Ook 
hierin kan de coördinator een belangrijke rol spelen, om deze informatie snel naar alle betrok-
ken actoren door te laten stromen.

Tenslotte kan de coördinator ook contact houden met eikelmuisonderzoekers uit de omrin-
gende regio’s (Voeren, Haspengouw), om grensoverschrijdende samenwerkingen op te zetten 
rond deze soort.
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De hoogste prioriteit ligt momenteel bij het in stand houden van de bestaande populaties. 
Daarnaast wordt ook het beste zo snel mogelijk werk gemaakt van DNA-analyses van de reeds 
verzamelde monsters. Op basis daarvan kan nagegaan worden of de populatie in het Savelsbos 
nog levensvatbaar is, waarna beslist kan worden wat de te nemen verdere stappen zijn, zoals 
bijvoorbeeld het kweken/bijplaatsen van dieren. Tegelijk kan al gestart worden met zender-
onderzoek door middel van halsbandzenders, en kunnen ook al een aantal maatregelen worden 
genomen die erop gericht zijn om het habitat te verbeteren. Ook een grootschalige inventa-
risatie binnen het historische leefgebied van de soort kan worden opgestart, zowel door het 
ophangen van nestkasten als het bevragen van bewoners.

8.1 BESCHIKBARE SUBSIDIES

Aangezien de provincies volledig verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het natuur-
beleid, worden de doelen en middelen hiertoe door de provincies vastgelegd, o.a. in een na-
tuurbeheerplan. Dit natuurbeheerplan vormt de basis voor het planmatig begrenzen van na-
tuurgebieden en het toekennen van subsidies voor natuurbeheer en agrarisch natuurbeheer. 
Daarnaast worden middelen ingezet vanuit het Programma Aanpak Stikstof (PAS) en het 
provinciale soortenbeleid.

De uitvoering van het provinciale soortenbeleid wordt jaarlijks geprogrammeerd in de vorm 
van een aantal maatregelen voor actieve soortenbescherming en maatregelen die voortkomen 
uit de wettelijke taken voor de Wet natuurbescherming. Dit programma bevat veelal onder-
zoeksmaatregelen of het opstellen van deelprogramma’s voor het invullen van kennisleemtes 
en uitvoering van maatregelen voor verbetering van het leefgebied van prioritaire soorten. In 
de Natuurvisie 2016 is daarvoor een lijst met prioritaire soorten opgenomen, waarin ook de 
eikelmuis is opgenomen. De hierin opgenomen maatregelen worden voor 100 % gefinancierd 
uit dit soortenbudget.

Initiatiefnemers kunnen een bijdrage in de financiering van de uitvoering van maatregelen 
aanvragen in het kader van de algemene subsidieverordening van de Provincie Limburg. De 
cofinanciering bedraagt maximaal 75 %. Voor soortenmaatregelen is eind 2018 de Subsidie-
verordening Inrichting Landelijk Gebied (SILG) opengesteld. Hierin bedraagt de cofinancie-
ring maximaal 50 %. Indien maatregelen niet via de SILG kunnen lopen kan de algemene 
subsidieverordening gebruikt worden.

Verder staan initiatiefnemers fondsen en Europese subsidieprogramma’s ter beschikking om 
projecten voor de eikelmuis te financieren, zoals de Nationale Postcodeloterij, het Elisabeth 
Strouven Fonds, andere particuliere fondsen of Interreg.

Subsidies kunnen aangevraagd worden via het Subsidiestelsel Natuur en Landschap 2016 
(SNL2016), waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen financiering van het beheer van 
bestaande natuur en landschap en eenmalige investeringen ter verbetering van de (agrari-
sche) natuurkwaliteit (kwaliteitsimpulsen). De subsidie voor het beheer van natuur, agrari-
sche natuur en landschapselementen is geregeld in de Subsidieverordening Natuur- en Land-
schapsbeheer 2016 (SvNL2016), en de subsidie voor de kwaliteitsimpulsen (mits deze wordt 



82

provincie limburg

opengesteld) is geregeld in de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap 
2016 (SKNL2016). Onderstaand wordt een kort overzicht gegeven van de mogelijke subsi-
dies die nuttig kunnen zijn voor de bescherming van de eikelmuis. Uitgebreidere informa-
tie hierover kan gevonden worden via volgende link: https://www.limburg.nl/onderwerpen
/natuur-en-landschap/aanleg-beheer/

In Natura 2000-gebieden worden nagenoeg alle inrichtings- en beheersmaatregelen voor ha-
bitattypen en kwalificerende soorten gefinancierd vanuit het PAS. Hierin worden geen spe-
cifieke maatregelen ten behoeve van de eikelmuis gefinancierd. Anderzijds worden de voor-
gestelde beheersmaatregelen voor kwaliteitsverbetering van bostypen en bosranden voor de 
eikelmuis in het Savelsbos wel uitgevoerd met PAS-middelen. Daarmee kunnen mogelijk al 
een groot deel van de, zo niet alle, gewenste maatregelen voor de eikelmuis uitgevoerd (en 
gefinancierd) worden.

BEHEERSUBSIDIES VOOR NATUUR EN LANDSCHAP

In het SNL2016 is subsidie mogelijk voor natuurbeheer, agrarisch natuurbeheer en land-
schapsbeheer. Natuurbeheerders en agrarische collectieven kunnen subsidie aanvragen voor 
een natuurbeheertype of landschapsbeheertype met een looptijd van zes jaar. Een beheersub-
sidie is een vergoeding voor de instandhouding van een beheertype. Een beheertype beschrijft 
aan welke terreinkenmerken het terrein moet voldoen. Beheertypen mogen elkaar niet over-
lappen. Op een oppervlakte kan maar één beheertype worden aangevraagd.

AGRARISCH NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER EN AGROMILIEU- EN KLIMAATDIENSTEN

Alleen een agrarisch collectief kan subsidies krijgen voor agrarisch natuur- en landschapsbe-
heer en agromilieu- en klimaatdiensten. Een agrarisch collectief is een gecertificeerde (coö-
peratieve) vereniging, die bestaat uit landbouwers en andere beheerders met gebruiksrecht 
van landbouwgrond. Het collectief is eindbegunstigde van de subsidie. Voor het verkrijgen 
van deze subsidie is een samenhangende gebiedsaanvraag vereist. Deze komt in nauwe af-
stemming met gebiedspartners tot stand, en vormt een samenhangend ecologisch effectief en 
economisch efficiënt plan voor het uitvoeren van agrarisch natuur- en landschapsbeheer in een 
bepaald gebied. Subsidieaanvragen door individuele agrariërs zijn niet mogelijk.

KWALITEITSIMPULS: INVESTERINGEN EN FUNCTIEVERANDERING

De subsidie kwaliteitsimpuls kan aangevraagd worden door grondgebruikers die grond ge-
schikt willen maken voor (agrarisch) natuurbeheer en voor natuurbeheerders die de kwaliteit 
van de natuur verder willen ontwikkelen en verhogen. Voor een kwaliteitsimpuls natuur en 
landschap zijn twee subsidiemogelijkheden: investeringssubsidie en subsidie functieverande-
ring. Een combinatie hiervan is ook mogelijk.

INVESTERINGSSUBSIDIE

Deze subsidie kan aangevraagd worden voor inrichtingsmaatregelen die het gebied geschikt 
maken voor (agrarisch) natuurbeheer of voor maatregelen die leiden tot een kwaliteitsverbe-
tering van de natuur. Bij de kwaliteitsverbetering wordt de natuurkwaliteit van een bestaand 
natuurbeheertype verhoogd of wordt een bestaand natuurbeheertype omgezet naar een ander 
type. Dit onderdeel van de regeling is momenteel niet opengesteld.
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SUBSIDIE FUNCTIEVERANDERING

Deze subsidie kan worden verkregen wanneer landbouwgrond permanent wordt omgezet in 
natuur. Voor deze subsidie komen alleen landbouwgronden in aanmerking die behoren tot de 
gebiedscategorie ‘areaaluitbreiding natuur’ in de Ambitiekaart.

SUBSIDIEVERORDENING PLATTELANDSONTWIKKELINGSPROGRAMMA 2014–2020 (POP3)

In het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma kunnen subsidies worden aange-
vraagd voor niet-productieve hydrologische maatregelen PAS en niet-productieve investe-
ringen voor herstel- of inrichtingsmaatregelen voor natuur, landschap, biodiversiteit. Deze 
kunnen worden aangevraagd door landbouwers, grondeigenaren, grondgebruikers, land-
bouworganisaties, natuur- en landschapsorganisaties, provincies, waterschappen, gemeenten 
of samenwerkingsverbanden van bovenstaande partijen.

8.2 FINANCIEEL OVERZICHT EN PLANNING

Een overzicht van de te nemen acties, samen met een inschatting van de te verwachten kosten, 
is te vinden in Tabel 9.
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9 Evaluatie en monitoring

9.1 OPZET

De uitvoering van het Beschermingsplan dient in de planperiode van vijf jaar nagevolgd te 
worden. Deze monitoring is gericht op drie aspecten:

• de uitvoering van de maatregelen;
• de ontwikkeling van de soort (verspreiding, aantal);
• de relatie tussen beide.

Dit is een continu proces (evolutie van aantallen en verspreiding verder in detail documente-
ren). Evaluatie gebeurt bij voorkeur jaarlijks zodat eventuele bijsturing mogelijk is tijdens de 
looptijd van het Beschermingsplan.

In eerste instantie is het de taak van de coördinator van het Beschermingsplan om de organisa-
tie van de inventarisaties/monitoring te monitoren, maar ook om te volgen welke maatregelen 
er genomen worden. Dit vereenvoudigt het evaluatieproces. Gezien een periode van vijf jaar 
voor de uitvoering van een beschermingsplan een korte periode is, is het sowieso noodzakelijk 
om kort op de bal te spelen.

Voor de evaluatie van de uit te voeren en uitgevoerde beheersmaatregelen is jaarlijks overleg 
tussen een eikelmuisdeskundige en de betreffende terreinbeheerders eveneens wenselijk.

9.2 ACTOREN

De monitoring van het Beschermingsplan zal gebeuren onder coördinatie van een aangestelde 
verantwoordelijke/coördinator. Dit gebeurt continu in de loop van het Beschermingsplan, 
waarbij de inzet een beperkte deeltijdse taak kan zijn.

De coördinator is het aanspreekpunt voor het nemen van maatregelen en volgt het voorkomen 
van de soort. Alle overige betrokken partijen kunnen in het proces betrokken worden (locatie-
afhankelijk). De belangrijkste actoren zijn de gebiedsbeheerders (overheid/terreinbeherende 
organisaties), landbouwers en de vrijwilligers binnen natuurverenigingen.

9.3 EVALUATIE EN TIMING

De nul-toestand (bij start van het Beschermingsplan) kan gebaseerd worden op de jaarlijkse 
monitoringsresultaten en de stand van zaken die in dit rapport werd weergegeven. De huidige 
toestand omtrent het voorkomen van de soort in Nederland, het gebied waarvoor dit Bescher-
mingsplan geldt, is actueel vrij volledig en staat uitgebreid weergegeven in Hoofdstuk 1.

Zoals hierboven aangegeven is een tussentijdse evaluatie noodzakelijk, maar dit zal zeer waar-
schijnlijk te vroeg zijn om effectief te evalueren of de voorgestelde maatregelen binnen dit 
Beschermingsplan voldoende effect hebben voor de eikelmuis.

Wel dient in de tussentijdse evaluatie te worden nagegaan of de genomen acties effectief en 
correct op het terrein uitgevoerd werden. Deze tussentijdse evaluatie dient daarom in samen-
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spraak te gebeuren met eikelmuisdeskundigen. Daarnaast moet bekeken worden of de reeds 
uitgevoerde maatregelen in verhouding staan met wat de doelstellingen zijn voor de looptijd 
van het Beschermingsplan.

Afhankelijk van de evaluatie van het Beschermingsplan is het monitoren van de populaties 
een evidente vereiste, doch op de korte termijn van één of meerdere jaren is het vaststellen van 
een populatie-evolutie voor de soort niet mogelijk.

Dit is een continu proces (ontwikkeling van verspreiding documenteren + documentatie van 
genomen acties en beheersmaatregelen) waarbij aan het einde van dit Beschermingsplan een 
effectieve eindevaluatie volgt.

Het onderdeel voorlichting en educatie kan worden beoordeeld op basis van het aantal deelne-
mers aan studiedagen, begeleide wandelingen, aantal bezoeken aan een specifieke website en/
of sociale netwerksite, maar is ook gelinkt aan een uitbreiding van het monitoringsnetwerk.

Naast een aftoetsing van de doelstellingen is het bij ieder evaluatiemoment noodzakelijk om 
de inzet van de diverse (financiële) middelen te evalueren. Stroken de werkelijke kosten met 
de geraamde kosten? Is het beschikbare budget/personeel voldoende om de maatregelen effec-
tief en voldoende efficiënt uit te voeren?
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Dit beschermingsplan kon enkel tot stand komen dankzij de waardevolle input en mede-
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en Freek van Westreenen (Staatsbosbeheer). Verder willen we graag Staatsbosbeheer, IKL 
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te bedanken voor zijn inbreng.
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menwerking. We hopen dat dit Beschermingsplan een stevige basis mag vormen voor het 
uitbouwen van een duurzame toekomst voor de eikelmuis in Nederland.
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