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ZOOGDIEREN

Algemeen De boommarter is tot ruim 50 centimeter lang (exclusief staart), en een uit-
stekende klimmer en springer. Hij komt vooral voor in bossen, waar hij overdag verblijft 
in boomholtes, holen in de grond en af en toe in oude nesten van roofvogels of gebou-
wen. Hij eet kleine knaagdieren, eieren en vogels maar ook bessen en paddenstoelen. De 
boommarter is het enige zoogdier dat in staat is een eekhoorn door de boomkruinen te 
achtervolgen en te vangen. Hoewel de boommarter solitair leeft, is hij niet sterk territo-
riaal, waardoor leefgebieden overlappen. De soort komt in Nederland vooral voor in de 
grotere bossen van de Veluwe, de Utrechtse Heuvelrug en in Drenthe.

Amersfoort 
Waargenomen De boommarter komt in en rond Amersfoort vooral voor op landgoederen 
en in bosgebieden ten zuiden en zuidwesten van de stad. Landgoed Den Treek, begraaf-
plaats Rusthof, het Lockhorsterbos. Binnen de bebouwde kom is het dier gefotografeerd 
in Park Randenbroek en zijn bij diverse wegen overreden marters gevonden. Nestbomen 
zijn bekend van het Lockhorsterbos, Landgoed Stoutenburg en Landgoed den Treek. 
Komt vermoedelijk voor Alle bosgebieden ten zuidwesten en zuiden van de stad.
Ontwikkeling ?  mogelijk +
Tips voor waarnemen Gebruik een wildcamera (’s nachts) op een plaats waar je dieren 
verwacht, zoals een voor de hand liggende oversteekplaats of bij uitwerpselen. Verschil-
len met de sterk gelijkende steenmarter: donkere ondervacht, bredere oren en (meestal) 
gele keelvlek van de boommarter.

Toekomst Het aantal waarnemingen van boommarters is sterk toegenomen rond 
Amersfoort. Dit komt vooral door betere mogelijkheden om de soort waar te nemen 
(wildcamera’s). Het verkeer vormt een grote bedreiging. Kleine faunatunnels bieden 
slechts beperkt hulp, aangezien boommarters willekeurig wegen oversteken. Het plaat-
sen van geleiding en barrières langs wegen kan gebruik van tunnels optimaliseren. Ook 
ecoducten maken het makkelijker voor boommarters om wegen over te steken. 

Boommarter Martes martes

www.zoogdiervereniging.nl/zoogdiersoorten/boommarter
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Algemeen De bunzing is een 40 cm lange marter, exclusief staart, waarbij het mannetje 
groter is dan het vrouwtje. Hij komt voor in kleinschalig cultuurlandschap met bij voor-
keur vochtige delen, zoals oevers, sloten en moeras. De bunzing kan goed zwemmen en 
duiken. Zijn voedsel bestaat uit konijnen, muizen, ratten, amfibieën, eieren en vogels. Als 
verblijfplaats worden holen in de grond maar ook houtstapels en boomholtes gebruikt. 
In de winter maakt de bunzing zijn schuilplaats op warmere plaatsen, zoals onder stro- 
en hooibalen bij boerderijen. De soort komt in vrijwel alle delen van Nederland voor, met 
uitzondering van de Waddeneilanden.

Amersfoort 
Waargenomen Bunzingen zijn op veel plaatsen in Amersfoort waargenomen, voorname-
lijk met behulp van wildcamera’s. In het noordelijk en oostelijk deel van de gemeente lijkt 
de soort talrijker te zijn. Hier liggen ook de meest geschikte leefgebieden, zoals natuur-
gebied De Schammer en de oevers van de Eem, Heiligenbergerbeek en het Valleikanaal. 
Binnen de bebouwde kom zijn er onder meer waarnemingen gedaan in het Waterwin-
gebied en in en rond Park Schothorst en Park Randenbroek. 
Ontwikkeling =
Tips voor waarnemen Bunzingen zijn ’s nachts actief en worden hierdoor maar weinig 
gezien. De gemakkelijkste manier om waarnemingen te doen is met behulp van een 
wildcamera op een plaats waar je dieren verwacht, zoals een voor de hand liggende over-
steekplaats of bij uitwerpselen.

Toekomst In tegenstelling tot wezel en hermelijn, lijkt het aantal bunzingen in Neder-
land niet af te nemen. De soort wordt, net als andere marters, relatief vaak als verkeers-
slachtoffer gemeld. De mogelijkheden om de parken en oevers van grotere watergan-
gen in de stad te bereiken vanuit het buitengebied, bijvoorbeeld via natuurvriendelijke  
oevers of houtwallen, zijn van groot belang voor de soort.

Bunzing Mustela putorius

www.zoogdiervereniging.nl/zoogdiersoorten/bunzing
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Algemeen De das is een nachtdier dat overdag ondergronds leeft in een burcht; een hol 
met gangen en kamers, bekleed met gras, bladeren en mos. Een familie van gemiddeld 
drie à vier dieren leeft samen in een burcht, die honderden jaren oud kan worden. De das 
loopt langs vaste routes naar zijn voedselplekken. Het leefgebied beslaat tientallen tot 
honderden hectare, afhankelijk van hoeveel voedsel er is. Het menu bestaat voor de helft 
uit regenwormen en ook uit onder meer zaden, eikels, muizen en maïs De soort komt 
voor in een gevarieerd landschap met zandige bosbodems voor de burchten en gras-
landen voor de wormen. In Nederland leven zo’n zesduizend dassen, vooral in Limburg.

Amersfoort 
Waargenomen In de buitengebieden van Amersfoort en rondom de stad. Alleen aan de 
noordkant is het open Eemland niet geschikt voor de das. De dieren worden soms gezien 
in buitenwijken met grote tuinen, waar ze wormen en larven uit de gazons eten.
Ontwikkeling +  toename van dassenburchten in Amersfoort   
Tips voor waarnemen In voorjaar en zomer, iets vóór zonsondergang. Dassen ruiken men-
sen van ver en het zijn nachtdieren; waarnemen is daarom niet gemakkelijk.

Toekomst De dassen waren in Nederland in de jaren tachtig bijna verdwenen. Sindsdien 
zijn er veel beschermende maatregelen getroffen: veilige oversteek bij wegen, compen-
satieregeling voor boeren bij dassenvraat in maïs en compensatie van leefgebied als das-
senburchten moeten wijken voor de aanleg van wegen of gebouwen. Het verkeer vormt 
de grootste bedreiging; elk jaar wordt een op de vijf dassen doodgereden. Er komen 
steeds vaker faunatunnels als er wegen gerenoveerd worden. Zo is er recent een tunnel 
onder de N226 richting Woudenberg, net ten zuiden van de A28, aangelegd. De aantallen 
op de Utrechtse Heuvelrug zijn stabiel. Ondanks een toename van burchten binnen de 
gemeentegrenzen van Amersfoort, blijft de das een kwetsbare soort die gevoelig is voor 
onder meer wegverkeer en verstoring door recreanten.

Das Meles meles

www.dassenwerkgroeputrecht.nl
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Algemeen De dwergmuis weegt maar 4-12 gram en is met een lengte van 5-8 centime-
ter het kleinste knaagdier van Europa. Door zijn lange grijpstaart is het een uitstekende 
klimmer. De soort komt veel voor in rietland maar ook in extensief beheerd grasland, 
hooiland, ruigte en vergraste heide. Zijn voedsel bestaat uit zaden van grassoorten, klei-
ne vruchten en insecten. De dwergmuis is vooral ’s nachts actief. Hij bouwt een klein bol-
vormig nest van gras, een meter boven de grond In de winter leeft de dwergmuis meer 
op de grond, dicht tussen de vegetatie. Deze muis komt nagenoeg overal in Nederland 
voor waar hoog gras of riet aanwezig is. 

Amersfoort
Waargenomen Overal rond Amersfoort is de soort waargenomen. Recent langs de oever 
van de Heiligenbergerbeek, de Barneveldse beek en aan de rand van industrieterrein de 
Isselt. In de stad is de dwergmuis waargenomen op de bedrijventerreinen de Hoef en de 
Wieken-Vinkenhoef. 
Komt vermoedelijk voor Er zijn geschikte leefgebieden in bijvoorbeeld Park Schothorst, de 
wijk Nieuwland en langs het Valleikanaal en de Eem. 
Ontwikkeling =
Tips voor waarnemen In de zomer kun je in hoog gras of riet de bolvormige nesten vin-
den. Wanneer je zachtjes op de nestjes tikt, kun je een dwergmuis te zien krijgen. Laat 
in het najaar wanneer dwergmuizen meer op de grond leven, kunnen ze gemakkelijker 
gevangen worden met life traps.

Toekomst Dwergmuizen zijn erg talrijk en worden niet bedreigd.

Dwergmuis Micromys minutus

www.zoogdiervereniging.nl/zoogdiersoorten/dwergmuis
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Algemeen De acrobaat die door de bomen rent met een lange pluimstaart s een eek-
hoorn. In de nazomer en herfst eet hij vooral zaden en noten van onder meer de hazelaar, 
beuk, tamme kastanje en eik, en ook paddenstoelen. De eekhoorn legt dan ook voor-
raden aan om de winter door te komen. In het voorjaar eet hij knoppen en zaden van 
bomen en ook eieren en jonge vogels. Hij bouwt zelf bolvormige nesten in de boomkroon 
maar gebruikt ook boomholtes of ongebruikte vogelnesten. De soort komt voor in alle 
grote naaldbossen en gemengde bossen in Oost- en Midden-Nederland, in de duinen en 
in stadsparken in West-Nederland.

Amersfoort
Waargenomen Eekhoorns komen voor in alle bosgebieden ten zuiden en zuidwes-
ten van Amersfoort en daarnaast in het Hoevelakense bos en op Landgoed Stou-
tenburg. Binnen de bebouwde kom zijn de meeste waarnemingen gedaan in het 
Bergkwartier en Park Randenbroek. Daarnaast komt de soort voor in Park Schothorst.  
Ontwikkeling =
Tips voor waarnemen Omdat eekhoorns overdag actief zijn, zijn ze gemakkelijk waar te 
nemen. In de herfst komen ze relatief veel voor op de grond om zaden te verzamelen 
en voorraden aan te leggen. In die periode kun je ze goed zien in bossen met weinig 
ondergroei.

Toekomst Er lijkt sprake van een lichte afname van de soort in Nederland, wat moge-
lijk verband houdt met de ziekte toxoplasmose. Verkeer is ook een bedreiging voor eek-
hoorns. Want hoewel ze snel kunnen rennen, gaan ze – als ze oversteken en er gevaar 
dreigt- vaak stil zitten. De populatie eekhoorns varieert sterk tussen jaren; in jaren met 
een magere herfst sterven veel dieren in de winter en vaak duurt het een paar jaar voor-
dat de populatie weer op sterkte is. In Engeland is de rode eekhoorn uit veel gebieden 
verdreven door de grijze eekhoorn, een exoot uit Amerika. Het is belangrijk voor de rode 
eekhoorn dat deze exoot zich niet in Nederland vestigt.

Eekhoorn Sciurus vulgaris

www.zoogdiervereniging.nl/zoogdiersoorten/eekhoorn
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Algemeen De egel komt verspreid over heel Nederland voor. Hij leeft hoofdzakelijk alleen, 
maar deelt zijn leefgebied wel met soortgenoten. Van nature komt de egel voor in een 
gebied met lage en halfhoge struiken. Door krimp van natuurgebieden en toenemende 
druk van zijn natuurlijke vijanden is de stad nu een thuisbasis geworden voor de soort. 
Daar komt hij vooral voor in dichtbegroeide tuinen en in parken. Binnen zijn territorium 
kan de egel ´s nachts enkele kilometers afleggen op zoek naar een geschikte partner en 
voedsel. Het menu bestaat vooral uit insecten, maar hij lust ook graag slakken en wor-
men en zelfs muizen en kikkers. Het dier houdt een winterslaap. 

Amersfoort
Waargenomen Egels worden in Amersfoort voornamelijk in woonwijken en in parken 
met veel begroeiing en struiken waargenomen. Een piek aan waarnemingen is er in het 
Bergkwartier en in Park Schothorst. Het is moeilijk te zeggen of dit komt doordat hier 
meer egels voorkomen, de kans op waarnemen hier groter is of hier gewoon een enthou-
siaste waarnemer woont. 
Komt vermoedelijk voor In alle woonwijken en parken. Industrieterrein en landbouwge-
bied zijn minder geschikt als leefgebied en hier zullen ze waarschijnlijk dan ook minder 
voorkomen. 
Ontwikkeling –  matig afgenomen
Tips voor waarnemen Van april/mei tot oktober/november, ’s nachts, snuffend geluid.

Toekomst Gezien de toenemende aanwezigheid in de stad, liggen de kansen voor de egel 
vooral in gemeentelijke groenvoorzieningen en particuliere tuinen. Mensen kunnen de 
soort helpen met een groene tuin (schuilplek, voedsel) en door een doorgang van 13 bij 13 
centimeter te maken in de omheining. Door tuinen met elkaar te verbinden hoeven egels 
niet meer over de weg, waar ze het meeste gevaar lopen. Egels vluchten namelijk niet, 
maar rollen zich op tot een stekelige bal. Effectief in de natuur, maar niet in het verkeer. 
Op Nederlandse wegen worden jaarlijks meer dan 135.000 egels doodgereden.

Egel Erinaceus europaeus

www.egelwerkgroep.com
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Algemeen De franjestaart is een middelgrote vleermuis, met een spanwijdte tot onge-
veer 30 centimeter. De soort dankt zijn naam aan de rijen haartjes op de onderrand van 
de vlieghuid van de staart. Met zijn brede vleugels kan de franjestaart goed manoeu-
vreren tussen boomkronen, struiken en andere dichte omgevingen. Het jachtgebied be-
staat uit bossen, bosranden, kleine wateren en kleinschalig landschap. Hier jaagt het dier  
’s nachts op allerlei soorten insecten. De franjestaart leeft in holle bomen en soms in 
kerken of boerderijen. Zijn winterslaap houdt hij in kelders, groeven, forten en duinen. De 
soort is in Nederland vrij zeldzaam.

Amersfoort
Waargenomen Over de verspreiding van de franjestaart in Amersfoort is niet veel be-
kend. We kennen de franjestaart in Amersfoort en omgeving vooral van onderzoeken 
tijdens de winterslaap. De bekendste plek in Amersfoort waar we de soort aantreffen 
tijdens de winterslaap is het Belgenmonument. Daarnaast op Landgoed Nimmerdor en 
vlakbij het dierenpark. Rondom Amersfoort overwinter de franjestaart ook in de bunkers 
en waterkelders op het militaire terrein Vlasakkers in Soest, de voormalige vliegbasis 
Soesterberg en de bunkers en kazematten van Leusden.
Ontwikkeling ?  
Tips voor waarnemen Net als alle soorten vleermuizen, is de franjestaart niet makkelijk 
waar te nemen. In de zomerschemering is het mogelijk om deze vleermuis met een bat-
detector waar te nemen in een bosrijke omgeving. Niet in de winter vanwege de win-
terslaap.

Toekomst De komende jaren komen we waarschijnlijk meer te weten over de franje-
staart in Nederland. Nu is er nog weinig bekend en daarom is het ook niet mogelijk om 
een toekomstbeeld te geven.

Franjestaart Myotis nattereri

www.vleermuis.net/vleermuis-soorten/franjestaart
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Algemeen De baardvleermuis is een kleine vleermuis. Je vindt de soort niet in dichte 
bebouwing maar juist erbuiten: in bossen en kleinschalig cultuurlandschap. Hier jaagt 
deze zeldzame soort ’s nachts op vliegende insecten, waarbij hij zelden terugkeert naar 
zijn verblijfplaats, maar regelmatig uitrust door aan een boomstam of tak te gaan han-
gen. Als zomerverblijfplaats worden meestal gebouwen gebruikt. Hier zoekt de soort 
een plekje op zolder of in de ruimte achter houten gevelbetimmering. Soms zit hij bui-
ten, achter boomschors. In Nederland wordt de baardvleermuis overwinterend vooral 
aangetroffen in de forten van de Hollandse Waterlinie en in de mergelgroeves van Zuid-
Limburg.

Amersfoort 
Waargenomen In de kelder van het Belgenmonument in het Bergkwartier is de soort 
overwinterend aangetroffen. In de zomer is de gewone baardvleermuis alleen waarge-
nomen bij Landgoed Stoutenburg. 
Komt vermoedelijk voor Het is waarschijnlijk dat de soort ook op andere landgoederen 
voorkomt, zoals Landgoed Coelhorst. 
Ontwikkeling ?
Tips voor waarnemen Het geluid is alleen te horen met behulp van een batdetector. De 
baardvleermuis lijkt erg veel op de Brandt’s vleermuis ofwel grote baardvleermuis. Deze 
twee soorten zijn bij zichtwaarnemingen en met de batdetector niet of zeer moeilijk van 
elkaar te onderscheiden.

Toekomst De baardvleermuis laat in Nederland een matige toename zien. Wellicht is dat 
ook het geval in Amersfoort, maar de soort wordt hier maar sporadisch waargenomen. 
Hierdoor is er niet voldoende informatie om iets te zeggen over (de ontwikkeling van) 
de populatie.

Gewone baardvleermuis Myotis mystacinus

www.zoogdiervereniging.nl/zoogdiersoorten/baardvleermuis
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Algemeen Een kleine schim, druk fladderend in het donker langs bomenlanen, in tuinen, 
bij vijvers en parken: dit is de gewone dwergvleermuis. Hij jaagt dan op vliegende insec-
ten. De soort is slechts 4-8 gram en lijkt sterk op de ruige dwergvleermuis en de kleine 
dwergvleermuis. Opgevouwen past deze vleermuis in een luciferdoosje. Een kraamkolo-
nie bevindt zich vaak in niet-geïsoleerde spouwmuren van gebouwen uit de jaren ’60 en 
’70. Hier verblijven dan tientallen tot enkele honderden dieren. De gewone dwergvleer-
muis overwintert in grotere gebouwen, zoals kerken, oude ziekenhuizen en zorgcentra. 
De soort komt overal in Nederland veel voor.

Amersfoort
Waargenomen De ligging van de kraamverblijfplaatsen in verschillende wijken lijkt er 
op te wijzen dat geschikt jaaggebied in de buurt essentieel is: in Liendert naast het Wa-
terwingebied, in Schothorst naast Park Schothorst, in een waterrijk deel van Zielhorst en 
Hoogland. Zomerverblijfplaatsen van een of enkele dieren komen overal in de stad voor. 
Belangrijke overwinteringsplekken zijn in de Martinuskerk in Hoogland, een flatgebouw 
in Schuilenburg, conferentiecentrum de Eenhoorn en de Onze-Lieve-Vrouwetoren.
Ontwikkeling ?
Tips voor waarnemen Op een warme zomeravond met een batdetector. 

Toekomst De energietransitie vormt een bedreiging voor de soort als er geen maatre-
gelen worden genomen. Enkele kraam- en winterverblijfplaatsen in Amersfoort zijn 
verdwenen door sloop, renovatie of na-isolatie van gebouwen. Als alternatieve kraam-
verblijfplaats zijn onder meer in Liendert veel vleermuiskasten opgehangen. Deze kas-
ten worden tot nu toe echter niet gebruikt. Of dit tot een achteruitgang van het aantal 
dieren in Amersfoort heeft geleid of dat er voldoende alternatieve verblijfplaatsen be-
schikbaar zijn, is niet bekend. Van de gewone dwergvleermuis is meer bekend, waardoor 
bescherming makkelijker is dan bij andere vleermuissoorten.

Gewone dwergvleermuis 
Pipistrellus pipistrellus

www.zoogdiervereniging.nl/zoogdiersoorten/gewone-dwergvleermuis
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Algemeen De gewone of bruine grootoorvleermuis doet zijn naam ruimschoots eer aan 
met zijn uiterlijk: het dier heeft oren die ruim half zo lang zijn als zijn lichaam. Naast 
grote oren heeft deze vleermuis ook vrij grote ogen, als donkere parels. Hij jaagt ‘s nachts 
met een langzame, zeer wendbare vlucht en grijpt daarbij grote insecten van bladeren 
of uit de lucht. Tijdens de winterslaap houdt hij zijn lange oren warm onder zijn vleugels, 
of krult hij ze om. Deze vleermuis komt jaarrond en verspreid over heel Nederland voor, 
maar nergens in grote aantallen. Hij leeft vooral in boomholtes. De soort is sterk gebon-
den aan kleinschalig landschap en bosgebieden. 

Amersfoort
Waargenomen We kennen de grootoorvleermuis in Amersfoort vooral van onderzoeken 
tijdens hun winterslaap en ook van waarnemingen in zomerverblijfplaatsen. In de win-
ter zijn ze onder te meer te vinden bij het Belgenmonument en de oude waterkelders op 
de Galgenberg. Een kraamkolonie van ruim dertig dieren is bij toeval gevonden in een 
gebouw op het terrein van het dierenpark. Wat de vondst extra bijzonder maakte was 
dat de kolonie zich had gevestigd in het gebouw waar de tropische vleermuissoorten le-
ven, als onderdeel van het dierenpark. Verder leeft de soort in Park Schothorst, Landgoed 
Nimmerdor en Het Beekdal en in de toren van de Sint Ansfriduskerk in het Bergkwartier.
Ontwikkeling =  uit tellingen blijkt dat aantallen in winterverblijven vrij stabiel zijn
Tips voor waarnemen De grote oren vallen op maar door die grote oren maakt hij een 
relatief zacht geluid. Hierdoor is het moeilijk om hem voor ons hoorbaar te maken, zelfs 
met een batdetector. De Waterlijn vaart in de zomer met een speciale vleermuisboot 
naar Het Beekdal. Niet in de winter vanwege de winterslaap.

Toekomst De verwachting is dat het aantal van deze soort stabiel blijft. Wel is het na-
tuurlijk belangrijk dat er voldoende grote insecten, zoals langpootmuggen, kevers, vlin-
ders, rupsen en oorwurmen, beschikbaar zijn als voedsel.

Gewone grootoorvleermuis 
Plecotus auritus

www.vleermuis.net/vleermuis-soorten/bruine-of-gewone-grootoorvleermuis
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Algemeen De hermelijn is met 25-30 centimeter, exclusief staart, wat groter dan de we-
zel. Sommige hermelijnen hebben een witte wintervacht die contrasteert met de zwar-
te staartpunt. De soort eet vooral muizen, konijnen en vogels en is zowel overdag als  
’s nachts actief. Het leefgebied varieert van weilanden tot bosranden. De hermelijn heeft 
een voorkeur voor vochtige, open landschappen met schuilmogelijkheden, zoals kleine 
bosjes. De grootte van het territorium varieert van 4 tot 50 hectare. Het mannetje heeft 
soms een nog groter leefgebied. In Nederland komt de hermelijn bijna overal voor. 

Amersfoort
Waargenomen Rondom Amersfoort zijn hermelijnen bijna alleen waargenomen in de 
polders ten noordwesten van de stad. Binnen de bebouwde kom is de soort recent alleen 
in Park Randenbroek waargenomen.
Komt vermoedelijk voor Naar verwachting komen ze ook voor in de omgeving van Stou-
tenburg en in het gebied Over de Laak. 
Ontwikkeling ?
Tips voor waarnemen Ze worden niet makkelijk gezien. De makkelijkste manier om her-
melijnen waar te nemen is met behulp van een marterbox. Dieren die door een buis 
lopen worden in de kist gefotografeerd door een wildcamera. Alleen zeer jonge herme-
lijnen kunnen verward worden met de wezel, wanneer de staartpunt nog niet (duidelijk) 
zwart is.

Toekomst De soort lijkt zeldzamer te worden. De intensivering van de landbouw en de 
toename van vossen lijken de meest waarschijnlijke verklaringen voor deze achteruit-
gang.

Hermelijn Mustela erminea

www.zoogdiervereniging.nl/zoogdiersoorten/hermelijn
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Algemeen Hazen en konijnen worden soms met elkaar verward. Een volwassen haas is 
echter groter dan een konijn. Ook heeft de haas veel langere oren, met een zwarte punt 
eraan. Een haas kan een snelheid van 65 kilometer per uur bereiken en meerdere kilome-
ters per nacht afleggen. Als echte planteneter komt hij vooral voor op akkers en graslan-
den, in heel Nederland. Het dier is gevoelig voor verstoring en heeft een voorkeur voor 
plaatsen waar schuilmogelijkheden zijn, zoals een greppel, hoog gras of een rij bomen 
of struiken. De haas is een algemene soort in Nederland, maar de populatie schommelt 
soms, door bijvoorbeeld uitbraak van ziektes.

Amersfoort 
Waargenomen Op de schrale zandgronden van de Utrechtse Heuvelrug komt de 
haas bijna niet voor. Daarom vinden we de meeste hazen in Amersfoort in de bui-

tengebieden Hoogland-West, Stoutenburg-Noord 
en Over de Laak. En rondom de stad in de niet- 
bebouwde gebieden in de Eempolder en de Gelderse 
Vallei. 
Hazentelling Sinds 1992 worden de hazen op Landgoed 
Schothorst twee keer per jaar geteld: rond half maart en 
rond half oktober. Een groep van gemiddeld vijftien per-
sonen kamt het gebied uit. Naast de hazen worden ook 
de konijnen geteld. De laatste tien jaar schommelt het 
aantal hazen rond de tien. Opvallend is dat de meeste 
hazen in het bos en de zoomvegetaties zitten. Die schuil-
mogelijkheid hebben ze dus nodig in een gebied waar 
veel bezoekers komen. 
Ontwikkeling +  bijna overal rondom de stad is de haas 
nu aanwezig én bijna overal toegenomen
Tips voor waarnemen Het dier is schuw en dus niet mak-

Haas Lepus europaeus

www.zoogdiervereniging.nl/zoogdiersoorten/haas

Hazentelling op Landgoed Schothorst
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kelijk waar te nemen. In de paartijd, vooral vroeg in het voorjaar, lukt dit het beste, want 
dan zijn ze meer met elkaar bezig en dus minder schuw. ’s Morgens vroeg of tegen de 
schemering zie je ze eerder, want overdag zijn ze minder actief. In maart is het gras nog 
kort zodat ze dan het beste te zien zijn.

Toekomst Misschien volgt de toename van hazen rondom Amersfoort uit het feit dat op 
steeds meer plaatsen niet meer wordt gejaagd. Daarnaast zijn er plekken waar inten-
sieve landbouw plaats maakt voor meer natuurgericht agrarisch beheer of voor natuur-
beheer. Maisakkers en intensief bemeste weilanden veranderen in kleinschalig, open en 
kruidenrijk landschap waar de haas zich prettig voelt. Voorbeelden hiervan zijn Land-
goed Coelhorst en de nieuwe natuurgebieden De Schammer en Bloeidaal. Een nieuw 
maaibeheer, het zogenaamde sinusmaaien, kan ook gunstig zijn voor de hazenpopulatie. 
Grasland wordt daarbij vóór de winter niet meer helemaal kaal gemaaid, daardoor zijn er 
plekken waar het gras gedurende het hele jaar blijft staan. Dit maakt het mogelijk voor 
de haas om overdag te schuilen en daarmee wordt zijn leefgebied vergroot. De groene 
corridor tussen Landgoed Schothorst en Hoogland-West maakt uitwisseling tussen po-
pulaties hazen mogelijk. Dit is belangrijk om inteelt tegen te gaan en een gezonde popu-
latie in stand te houden. En het zorgt voor meer stabiliteit in de verspreiding van de haas.
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Algemeen De laatvlieger is een late vlieger: hij vliegt later uit dan een andere grote 
vleermuissoort, de rosse vleermuis. Hij vliegt op zo’n 5-10 meter hoogte met vrij rusti-
ge vleugelslagen in lange banen. Hij eet vooral grote vliegende insecten, zoals mei- en 
juni kevers, nachtvlinders en grotere muggen. Soms pakt hij loopkevers van de grond af. 
Belangrijke jachtgebieden zijn parken, bomenlanen, bosranden naast grasland en moe-
rassen. Verblijfplaatsen bevinden zich altijd in gebouwen: kerken, scholen, zorgcentra, 
dorpshuizen en woonhuizen met een ruime niet-geïsoleerde spouwmuur. De laatvlieger 
komt nagenoeg overal in Nederland voor. 

Amersfoort
Waargenomen Op de landgoederen Stoutenburg en Coelhorst zijn laatvliegers vrij talrijk. 
In de stad komen ze overal voor in lage dichtheden. Verblijfplaatsen zijn vooral van Hoog-
land bekend (vier locaties) maar ook van het Leusderkwartier, Dorrestein en het Soester-
kwartier. Het bouwjaar van deze woningen varieert van de jaren ’50 tot de jaren ’80. In 
nieuwbouwwoningen zijn geen verblijfplaatsen aangetroffen. Op basis van waarnemin-
gen van de dieren zeer vroeg op de avond moeten er nog verblijfplaatsen aanwezig zijn 
in het Bergkwartier. 
Ontwikkeling ?
Tips voor waarnemen Laatvliegers zijn op warme voorjaarsavonden goed te zien wan-
neer ze op meikevers jagen die zich tijdens paarvluchten verzamelen rondom bomen in 
grasland. Verder met een batdetector te horen. 

Toekomst De soort is kwetsbaar omdat ze niet gemakkelijk nieuwe verblijfplaatsen in 
gebruik nemen. Ze worden bijvoorbeeld zelden tot nooit in nieuwbouwwoningen of in 
vleermuiskasten aangetroffen. Er is weinig bekend over laatvliegers. De energietransitie 
vormt daardoor een bedreiging voor de soort als er niet tijdig passende maatregelen 
worden genomen. 

Laatvlieger Eptesicus serotinus

www.zoogdiervereniging.nl/zoogdiersoorten/laatvlieger
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Algemeen De meervleermuis is een middelgrote vleermuis en, net als andere vleermui-
zen, een nachtdier. Hij jaagt meestal op slechts enkele tientallen centimeter hoogte bo-
ven het wateroppervlak. Het dier vangt zijn prooien, zoals dansmuggen en schietmotten, 
in de lucht of harkt ze van het wateroppervlak af met zijn achterpoten. Daarnaast jaagt 
hij ook boven weilanden en lijkt hier regelmatig strontvliegen te vangen. In vergelijking 
met de watervleermuis komt deze vleermuis voor op grotere wateren, zoals meren, plas-
sen en rivieren Hij verblijft in kerkzolders en woonhuizen, in de spouwmuur of de ruimte 
onder de pannen. In de zomer komt de soort vooral voor in Noord-Holland en Friesland. 

Amersfoort
Waargenomen De soort is niet algemeen in Amersfoort. Enkele dieren zijn waargeno-
men boven de Eem, het Valleikanaal en de vijvers van Nieuwland.
Ontwikkeling ?

Tips voor waarnemen In de tweede helft van augustus heb je kans om deze vleermuis 
waar te nemen boven de Eem, net buiten de stad. Het karakteristieke geluid van de meer-
vleermuis bestaat uit zeer lange pulsen van wel 18 milliseconde met een piekfrequentie 
van zo’n 33 kilohertz.

Toekomst Er lijkt geen sprake van een negatieve trend op landelijke schaal. De energie-
transitie vormt wel een bedreiging voor de soort, omdat bij aanpassingen aan wonin-
gen verblijfplaatsen verloren kunnen gaan. Ook renovatie van kerken kan tot verlies van 
verblijfplaatsen leiden. Deze dreiging lijkt in Amersfoort niet zo groot, omdat hier geen 
verblijfplaatsen bekend zijn.

Meervleermuis Myotis dasycneme

www.zoogdiervereniging.nl/zoogdiersoorten/meervleermuis
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Algemeen De ree is met 95 tot 130 centimeter een van de kleinere herten. Op zijn ach-
terwerk heeft de ree een witte vlek die een spiegel wordt genoemd. De spiegel is goed 
zichtbaar wanneer hij wegrent en heeft waarschijnlijk als functie om soortgenoten te 
waarschuwen voor gevaar. Het mannetje heeft in de zomermaanden een gewei dat 
uit een tot drie enden bestaat. De soort leeft in het voorjaar en de zomer voornamelijk 
solitair, maar vormt in de winter groepen. Het voedsel bestaat uit gras, jonge scheuten 
en knoppen van bomen en struiken maar ook paddenstoelen en landbouwgewassen 
worden gegeten. De ree is vaak schuw en gebruikt meestal slaapplekken waar zelden 
mensen komen. 

Amersfoort
Waargenomen Overal in het buitengebied komen reeën voor. Hier en daar worden de die-
ren ook in de stadsrand gezien, zoals langs de Aletta Jacobslaan (Amersfoort-Zuid), rond 
de Stichtse Rotonde en aan de rand van industrieterrein Isselt. Galgenberg (in bosgebied 
Klein Zwitserland) en Park Randenbroek vormen nog geen onderdeel van het leefgebied, 
waarschijnlijk is hier voor de ree teveel verstoring door honden. Binnen de bebouwde 
kom is de soort uitsluitend waargenomen in Park Schothorst.
Ontwikkeling =
Tips voor waarnemen in de schemering zijn reeën vaak te vinden op grasland en dan ook 
goed te zien. In het bos zijn sporen, zoals de afdruk van de hoeven of de slaapplekken 
(kaalgekrabte plek in de bosbodem) goed te vinden.

Toekomst Reeën zijn erg talrijk en worden niet bedreigd. 

Ree Capreolus capreolus

www.zoogdiervereniging.nl/zoogdiersoorten/ree
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Algemeen Met een spanwijdte tot veertig centimeter behoort de rosse vleermuis tot de 
grootste vleermuizen van Nederland. De soort ontleent zijn naam aan de rossig gekleur-
de vacht. Het is een trekkende soort die graag in holtes van eiken en beuken verblijft. De 
rosse vleermuis jaagt meestal op grote hoogte, tot wel honderd meter, boven plassen, 
moerassen, weilanden en bossen. Hij eet vooral wantsen, nachtvlinders en kevers. Door 
zijn smalle vleugels is de rosse vleermuis zeer wendbaar en in zijn vlucht vergelijkbaar 
met gierzwaluwen of boomvalken. De soort komt in Nederland algemeen voor in bos en 
bomenrijk landschap, vooral in de buurt van waterrijke gebieden.

Amersfoort 
Waargenomen Amersfoort heeft een van de weinige in Nederland bekende kolonieplek-
ken in een gebouw. In de zuidelijke muren van de Eemgaarde flats, in de wijk Dorrestein, 
zijn waarnemingen gedaan van ruim honderd rosse vleermuizen. In alle bossen en grote 
parken met oude bomen komen ze voor: Het Beekdal, Landgoed Nimmerdor, Klein Zwit-
serland, Park Schothorst, Waterwingebied en Birkhoven. Buiten Amersfoort onder meer 
in het Hoevelakense Bos. 
Ontwikkeling ?  onbekend, maar wel meer waargenomen
Tips voor waarnemen Overal in Amersfoort hoog overvliegend (lange, smalle vleugels) of 
naar eten zoekend. In de schemering kun je ze met een batdetector horen. De Waterlijn 
heeft in de zomer een speciale vleermuisboot. Niet in de winter vanwege winterslaap.

Toekomst Het kappen van bomen met holtes vormt een directe bedreiging voor de rosse 
vleermuis. Bos- en bomenbeheer gericht op het behoud en laten ontstaan van holtes in 
bomen is daarom gunstig voor de soort. Ook is het belangrijk dat, als oude bomen met 
holtes worden gekapt, er altijd voldoende holtes in andere bomen of in kasten aanwezig 
blijven. Soms worden deze vleermuiskasten ook gebruikt door andere jonge dieren en 
leveren ze dus een bijdrage aan de biodiversiteit in parken en bossen.

Rosse vleermuis Nyctilus noctula

www.vleermuis.net/vleermuis-soorten/rosse-vleermuis
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Algemeen De ruige dwergvleermuis heeft een spanwijdte tot 25 centimeter en is daar-
mee een kleine soort. De vacht is wat ruig en de vleugels zijn relatief lang. Loofbos-
sen, parken en boomgroepen, meestal met water in de directe omgeving, vormen het 
belangrijkste leefgebied voor de ruige dwergvleermuis. Hij jaagt vaak boven water en 
langs bosranden en vangt insecten in de lucht. De vrouwtjes vliegen in het voorjaar naar 
Noordoost-Europa om daar kraamkolonies te vormen en de jongen groot te brengen. 
Vanaf augustus keren ze weer terug in Nederland om te overwinteren. De ruige dwerg-
vleermuis verblijft in bomen en gebouwen en komt hier algemeen voor.

Amersfoort
Waargenomen De soort komt voor in de grote parken en landgoederen in en rond de 
stad, vooral in Park Schothorst, Park Randenbroek en Landgoed Nimmerdor en ook in 
Hoogland-West. In 2018 is de ruige dwergvleermuis voor het eerst waargenomen in een 
van de vleermuiskasten in Park Randenbroek. Vlak buiten Amersfoort leeft de soort on-
der meer in de omgeving van het Hoevelakense Bos. 
Ontwikkeling ?  onbekend, maar wel meer waargenomen
Tips voor waarnemen In de schemering, in september en oktober, kun je ze horen met een 
batdetector. Ze zijn niet jaarrond in Nederland en houden een winterslaap.

Toekomst We weten weinig over de aantalsontwikkeling van de ruige dwergvleermuis. 
Ze lijken kasten in gebouwen en bomen goed te gebruiken. Insecten zijn van groot be-
lang voor vleermuizen, net als verblijfplaatsen. Het is dan ook belangrijk om bij isolatie 
van gebouwen voldoende verblijfplaatsen te maken voor deze dieren.

Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii

www.vleermuis.net/vleermuis-soorten/ruige-dwergvleermuis 
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Algemeen De steenmarter is ongeveer even groot als een huiskat maar heeft korte po-
ten. Deze marter komt veel voor in kleinschalig cultuurlandschap, waar hij schuilt in 
onder meer schuren, houtstapels en holen in de grond. In zijn leefgebied kan hij veel 
verschillende schuilplaatsen hebben. De steenmarter trekt er ’s nachts op uit, in de zo-
mermaanden soms ook ’s ochtends vroeg. Zijn menu is erg gevarieerd en bestaat uit 
zoogdieren, eieren, vogels, bessen, noten en afval. Het dier kan zich goed aanpassen aan 
nieuwe omstandigheden. De steenmarter komt vooral voor aan de oostelijke kant van 
Nederland, maar rukt op in westelijke richting. 

Amersfoort 
Waargenomen Sinds 2013/2014 worden steenmarters waargenomen rond Amers foort. 
Er zijn dieren waargenomen rond het Hoevelakense bos en in twee faunapassages onder 
de Amsterdamse weg. Een verkeersslachtoffer is gevonden ten noorden van Vathorst. 
Binnen de bebouwde kom is de soort waargenomen in het Bergkwartier en het Water-
wingebied. Voortplanting is nog niet met zekerheid vastgesteld maar lijkt waarschijnlijk. 
Komt vermoedelijk voor Binnen de bebouwde kom verwachten we enkele dieren in de 
groene delen van de stad, zoals het Bergkwartier.
Ontwikkeling +
Tips voor waarnemen Gebruik een wildcamera (nachtdier) op een plaats waar je dieren 
verwacht, zoals een voor de hand liggende oversteekplaats of bij uitwerpselen. Verschil-
len met de sterk gelijkende boommarter: de lichte ondervacht, smallere oren en (meest-
al) witte keelvlek van de steenmarter. 

Toekomst De steenmarter is een nieuwkomer in Amersfoort die pas na 2010 regelmatig 
wordt waargenomen. Dit past in de landelijke trend van uitbreiding van de soort naar 
het westen. In de jaren ‘70 was de steenmarter bijna verdwenen uit Nederland. Het lijkt 
waarschijnlijk dat de soort verder zal toenemen in Amersfoort. In veel faunapassages zijn 
steenmarters gefotografeerd. Deze passages verkleinen de kans op verkeersslachtoffers.

Steenmarter Martes foina

www.zoogdiervereniging.nl/zoogdiersoorten/steenmarter
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Algemeen De tweekleurige vleermuis is een middelgrote, robuust gebouwde vleermuis. 
Zijn naam verklapt zijn uiterlijk: de buik is licht van kleur terwijl de rug donker is met 
lichte haarpunten, die zorgen voor een gloed. Hij voedt zich met kleine insecten zoals 
nachtvlinders en kokerjuffers en jaagt ’s nachts meestal op open plekken in het land-
schap. De verblijfplaatsen van deze vleermuis vinden we vooral in de holtes van of aan 
gebouwen: spouwmuren, dakholtes en achter rolluiken. Ook in hoogbouw en bergsple-
ten wordt de soort gevonden. Nederland ligt aan de grens van het verspreidingsgebied 
van de tweekleurige vleermuis en we kennen hier dan ook slechts enkele kolonies. 

Amersfoort
Waargenomen In 2016 zijn voor het eerst sinds dertien jaar weer tweekleurige vleer-
muizen waargenomen in en om Amersfoort: in de binnenstad, bij Hooglanderveen en 
in Hoevelaken. 
Ontwikkeling +  nieuwe soort in Amersfoort
Tips voor waarnemen Typisch voor de tweekleurige vleermuis is dat de lokroep van het 
mannetje met het blote oor hoorbaar is. In de schemering kun je ze met een batdetector 
horen. Je hoort ze niet in de winter, dan houden ze hun winterslaap. 

Toekomst Omdat de tweekleurige vleermuis zich ook in hoogbouw vestigt, zouden voor 
Amersfoort bijvoorbeeld de woontorens in Vathorst of de woontoren in Nieuwland ge-
schikte plekken kunnen zijn.

Tweekleurige vleermuis Vespertilio murinus

www.vleermuis.net/vleermuis-soorten/tweekleurige-vleermuis
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Algemeen De vos is een van de grootste roofdieren in Nederland, met 60-80 centimeter 
en 10 kilo. Door zijn lange poten beweegt de vos zich snel voort. Hij heeft een uitste-
kend gehoor en reukvermogen. De vos is vrijwel alleen ’s nachts actief en slaapt overdag 
in lage begroeiing onder bomen of in een burcht: een hol onder de grond. De burchten 
worden meestal aangetroffen op zandgronden en op terreinen met wat hoogteverschil, 
zoals greppels. Het voedsel van de vos bestaat voornamelijk uit muizen, mollen, konijnen, 
hazen en vogels maar hij eet ook bessen en ander fruit. De soort komt vrijwel overal in 
Nederland voor.

Amersfoort
Waargenomen In Amersfoort zijn bewoonde vossenburchten bekend van Bokkeduinen, 
Landgoed Nimmerdor, Galgenberg (in Klein Zwitserland) en de Stichtse Rotonde. Binnen 
de bebouwde kom komen vossen voor in de grote tuinen in het Bergkwartier en in de 
omgeving van Park Randenbroek. Tamme vossen, die leven van afval, zoals onder meer in 
Haarlem, zijn in Amersfoort nog niet waargenomen.
Ontwikkeling =
Tips voor waarnemen ’s Avonds zijn vossen te zien wanneer ze uit hun burcht komen. 
Burchten zijn te herkennen aan de ranzig zure lucht en de prooiresten rondom de burcht, 
bijvoorbeeld afgebeten slagpennen van vogels. Door zijn grootte en oranjerode vacht is 
de vos ook makkelijk te herkennen. 

Toekomst Vossen zijn talrijk en worden niet bedreigd.

Vos vulpes vulpes

www.zoogdiervereniging.nl/zoogdiersoorten/vos
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Algemeen De waterspitsmuis is met zijn 10 centimeter de grootste spitsmuis in Neder-
land. Hij kan uitstekend zwemmen en vangt zijn voedsel zowel in het water als op de 
oever. Dit voedsel bestaat uit kleine insecten zoals vlokreeften en waterpissebedden en 
ook jonge visjes en kikkerlarven. De Waterspitsmuis is territoriaal. Het leefgebied langs 
een oever is meestal 200 meter lang. Omdat het dier dagelijks zijn eigen gewicht aan 
voedsel nodig heeft, is hij ook overdag actief. De waterspitsmuis komt voor in laagveen-
moerassen in West- en Noord-Nederland en in kwel- en brongebieden in Oost-Nederland 
en Texel.

Amersfoort
Waargenomen In Amersfoort is de soort alleen bekend van Landgoed Coelhorst. De wa-
terspitsmuis is moeilijk te vangen in live-traps en is eigenlijk alleen in braakballen van de 
kerkuil terug te vinden. Daarom is kennis over de verspreiding van de soort in Amersfoort 
verre van compleet. Geschikt leefgebied is aanwezig langs de Barneveldse beek, in na-
tuurgebied De Schammer en op enkele plaatsen in Polder Zeldert.
Ontwikkeling ?
Tips voor waarnemen De meest efficiënte manier om het voorkomen van de soort vast te 
stellen is door watermonsters te verzamelen in geschikt leefgebied en te laten onderzoe-
ken of DNA van de soort aanwezig is (eDNA).

Toekomst Langdurige droogte kan negatieve gevolgen hebben voor de waterspitsmuis. 
Behalve dat vegetaties kunnen verdrogen, zal het laten instromen van gebiedsvreemd, 
voedselrijk water tot minder geschikt leefgebied kunnen leiden. Daarnaast is het belang-
rijk dat de oevervegetatie gefaseerd gemaaid wordt zodat er schuilplaatsen blijven.

Waterspitsmuis Neomys fodiens

www.zoogdiervereniging.nl/zoogdiersoorten/waterspitsmuis 
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Algemeen De watervleermuis jaagt vooral vlak boven het wateroppervlak van donkere 
vijvers, beken of vaarten zoals het Valleikanaal. Hier eet hij voornamelijk dansmuggen en 
schietmotten die hij vaak van het wateroppervlak afharkt met zijn grote achterpoten. In 
de zomer huist de soort vooral in boomholtes, vaak in een grote groep. Via vaste routes 
langs bomenlanen en watergangen vliegt hij naar jachtgebieden. De watervleermuis 
overwintert in onder meer forten, ijskelders en bunkers. De soort komt vrijwel overal in 
Nederland voor maar is het meest talrijk in gebieden met zowel oud loofbos als vijvers 
of plassen. 

Amersfoort
Waargenomen Kraamverblijfplaatsen zijn bekend van Landgoed Schothorst, Landgoed 
Nimmerdor en het Hoevelakense bos. De dieren uit Schothorst lijken vooral te jagen 
boven de vijver bij Emiclaer en bij de Eem. Dieren uit het Hoevelakense bos jagen veel 
boven ’t Hammetje en de Laak. Hiervoor gebruiken ze de duiker onder de A28. Opvallend 
is het ontbreken van verblijfplaatsen in Park Randenbroek en Landgoed Coelhorst. Over-
winterende watervleermuizen zijn aangetroffen in de kelders van Klein Zwitserland, het 
Belgenmonument en een enkel exemplaar in de onlangs geschikt gemaakte bunker in 
het noordoosten van Birkhoven. Jagende dieren worden overal in de stad waargenomen: 
de singels van de binnenstad, de Eem, het Valleikanaal, Heiligenbergerbeek, Emiclaer en 
diverse wateren in het noorden van de stad.
Ontwikkeling ?  waarschijnlijk =
Tips voor waarnemen Met een batdetector bij grotere vijvers zonder eendenkroos. Wan-
neer je meelwormen op het water legt, worden deze gepakt door de watervleermuizen.

Toekomst In tegenstelling tot de andere boombewonende soorten zoals de rosse vleer-
muis en de grootoorvleermuis, maakt de watervleermuis bijna nooit gebruik van vleer-
muiskasten. Behoud van oude bomen met holtes is daarom van groot belang voor de 
soort. 

Watervleermuis Myotis daubentoni

www.zoogdiervereniging.nl/zoogdiersoorten/watervleermuis
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Algemeen De wezel is slechts 20 centimeter lang en is daarmee het kleinste roofdier 
van Europa. Door de korte poten heeft het lichaam een langgerekte vorm. Omdat hij zo 
klein is, kan hij muizenholen induiken. De wezel is dan ook gespecialiseerd in het eten 
van woelmuizen, zoals veldmuizen en aardmuizen. Daarnaast lust hij ook andere kleine 
zoogdieren, vogeltjes en insecten. Hij is te vinden in onder andere ruig grasland, dijken, 
wegbermen en vergraste heidegebieden, waar voldoende schuilplaatsen aanwezig zijn. 
De wezel leeft, buiten de paartijd om, solitair en is vooral ’s nachts actief. In Nederland 
komt de soort nagenoeg overal voor. 

Amersfoort
Waargenomen In Amersfoort zijn maar weinig waarnemingen van wezels. De meeste 
waarnemingen betreffen verkeersslachtoffers en zichtwaarnemingen aan de oostzijde 
van de stad. Binnen de bebouwde kom is de soort vastgesteld op de industrieterreinen De 
Hoef en Isselt, in Park Schothorst en in het zuidelijk deel van Park Randenbroek. 
Komt vermoedelijk voor In extensief beheerde wegbermen, zoals langs de Zielhorsterweg.
Ontwikkeling ?
Tips voor waarnemen Wezels zijn niet makkelijk waar te nemen, omdat ze vooral  
’s nachts tevoorschijn komen en bovendien niet goed zichtbaar zijn in de grazige vegeta-
ties waar ze voorkomen. De makkelijkste manier om een wezel waar te nemen is met be-
hulp van een zogenaamde marterbox. Lijkt op de hermelijn, maar bij de wezel ontbreekt 
een zwarte staartpunt en blijft de vacht in de winter donker.

Toekomst De wezel lijkt zeldzamer te worden in Nederland. De intensivering van de 
landbouw is de meest waarschijnlijke verklaring voor deze achteruitgang. In stedelijk 
gebieden zijn plekken met ruig gras van belang: ‘rommelhoekjes’ die ook voor muizen, de 
belangrijkste prooi, geschikt leefgebied vormen.

Wezel Mustela nivalis

www.zoogdiervereniging.nl/zoogdiersoorten/wezel 


