Jaarverslag 2003
Onderzoeksgroep Rattenbestrijding
Jan Stuyck – Goedele Verbeylen – Kristof Baert – Bram Lens

Uitgevoerd door:
Onderzoeksgroep Rattenbestrijding
Cel Wildbeheer – IBW

In opdracht van:

Inhoudsopgave
BESTRIJDING VAN DE BRUINE RAT ............................................................................................................ 1
ONDERZOEK NAAR RUIMTELIJKE ORGANISATIE EN DISPERSIE BIJ DE BRUINE RAT ..................................... 1
RESISTENTIE TEGEN ANTICOAGULANTIA BIJ DE BRUINE RAT ................................................................... 18
ZOÖNOSEN............................................................................................................................................... 29
SELECTIVITEIT VAN DE OPNAME VAN RODENTICIDES: EXPERIMENT ‘MUIZEN IN BUIZEN’ BIS .................. 30
BESTRIJDING VAN DE BEVERRAT ............................................................................................................ 36
DE BEGELEIDING, ANALYSE EN EVALUATIE VAN DE BESTRIJDING EN DE OPMAAK VAN AANBEVELINGEN
VOOR EEN VERDERE AANPAK ............................................................................................................................ 36
ADVIES VOOR HET INVOEREN VAN EEN NORM BIJ BEVERRATBESTRIJDING .............................................. 45
BESTRIJDING IN NATUURGEBIEDEN ....................................................................................................... 46
OPVOLGING ROND DE OVEREENKOMST ‘RATTENBESTRIJDING IN NATUURGEBIEDEN’ TUSSEN DE
AFDELING WATER EN DE BEHEERDERS VAN NATUURGEBIEDEN ........................................................................

46

ONVERWACHTE OPDRACHTEN ................................................................................................................. 47
EEN NIET-OFFICIËLE HERINTRODUCTIE VAN 20 BEVERS IN DE DIJLEVALLEI ............................................ 47
PUBLICATIES, VORMING EN OVERLEG .................................................................................................. 49
ARTIKELS ................................................................................................................................................ 49
WEBSITE.................................................................................................................................................. 49
VOORDRACHTEN EN POSTERS .................................................................................................................. 49
CONGRESSEN EN STUDIEDAGEN MET ACTIEVE BIJDRAGE......................................................................... 50
CONGRESSEN EN STUDIEDAGEN ZONDER ACTIEVE BIJDRAGE .................................................................. 50
CURSUSSEN ............................................................................................................................................. 50
BEGELEIDING STAGESTUDENTEN ............................................................................................................. 51
STUUR- EN WERKGROEPEN ...................................................................................................................... 51
INTERNATIONAAL OVERLEG .................................................................................................................... 51
BIJLAGE 1. WERKPROTOCOL ‘ONDERZOEK NAAR TRICHINELLA IN DE FAUNA’ .................... 53
BIJLAGE 2. STANDPUNT VAN DE CEL WILDBEHEER I.V.M. BEVERHERINTRODUCTIE .......... 58
BIJLAGE 3. VISIE VAN DE CEL WILDBEHEER I.V.M. VERDERE AANPAK BEVERS .................... 61
BIJLAGE 4. VERSLAG VERGADERING STUURGROEP ‘BEVER’ – 2/10/03........................................ 64
BIJLAGE 5. PRAKTISCHE NOTA TER PREVENTIE VAN BEVERSCHADE ....................................... 68
BIJLAGE 6. PROTOCOL BEVERINVENTARISATIE ................................................................................ 90
BIJLAGE 7. ARTIKEL OVER VLAAMSE BEVERSITUATIE (LUTRA) ................................................. 92

Bestrijding van de bruine rat
Onderzoek naar ruimtelijke organisatie en dispersie bij de bruine
rat
Jan Stuyck

Aanleiding
Een deel van onze onderzoeksopdracht i.v.m. de bruine rat is erop gericht meer inzicht te
verwerven in de ecologie van deze soort, dit in het kader van hun bestrijding langsheen de
waterlopen. De kernvraag werd gesteld welke invloed deze bestrijding heeft op het totale
voorkomen van de bruine rat, m.a.w. welke effecten kunnen worden verwacht in termen van
reductie van overlast, schade of gezondheidsrisico. Om een correcte evaluatie van de noodzaak van de bestrijding langs de waterlopen te kunnen maken, zou men dan ook moeten weten
welke problemen kunnen worden verwacht wanneer die bestrijding volledige zou worden
stopgezet.
Naar aanleiding van de gestelde vragen werd een uitgebreid literatuuronderzoek uitgevoerd.
Samengevat, uit de literatuur kunnen we een belangrijke mobiliteit van de bruine rat in open
terrein afleiden. Er zou een belangrijke verplaatsing in de lente optreden van dieren uit landbouwbedrijven naar het open veld, terwijl in de herfst de ratten opnieuw het voedselaanbod,
de warmte en de beschutting van de boerderijen zouden verkiezen. De bruine ratten zouden
zich tot meer dan 1 km op 1 nacht verplaatsen op het terrein in functie van het voedselaanbod.
De waterlopen en houtkanten zouden hierbij een corridorfunctie vervullen.
Indien we het effect van bestrijding langsheen waterlopen willen inschatten, volstaat het dan
ook niet om de beoordeling te beperken tot wat er zich op de waterloop zelf afspeelt. Een
ruimere benadering, waarin de verschillende landschapselementen die belangrijk zijn voor de
populatieontwikkeling en de verplaatsingen van de bruine rat meegenomen worden, dringt
zich op.
Uit deze literatuurstudie bleek eveneens overduidelijk dat de bruine rat in haar natuurlijk milieu een zeer moeilijk te bestuderen soort is. In veruit de meeste onderzoeksprogramma’s werd
dan ook beroep gedaan op laboratoriumexperimenten of semi-natuurlijke enclosures om de
bruine rat te bestuderen. In vele gevallen bleken de invloeden van de aanpassingen van de
dieren aan deze nieuwe leefsituatie echter dermate groot dat de overeenkomst met de natuurlijke situatie sterk in vraag kan worden gesteld.
Als belangrijkste probleem bij de studie van de ecologie van de bruine rat buiten het labo
wordt steeds de lage en ongelijke vangkans opgegeven. Zo zijn densiteitsbepalingen aan de
hand van een merk-hervangstprogramma tot nu toe weinig succesvol gebleken. Ook wegvangstaantallen geven omwille van dezelfde reden weinig informatie over het aantal ratten dat
op een bepaalde plaats voorkomt, eventueel wel over de effectiviteit van de gebruikte vangmethode. De beïnvloeding van het gedrag van deze dieren door het inbrengen van nieuwe
elementen in hun omgeving, zoals vallen of een bewakingscamera, is een tweede belangrijk
probleem. Het optreden van trap- en baitshyness werden uitvoerig beschreven bij deze dieren.
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Gezien de lage en zeer ongelijke vangkans van de bruine rat wordt in heel wat onderzoek gebruik gemaakt van onrechtstreekse methodes om hun aanwezigheid op te volgen. Zo wordt
bv. de opname van aangeboden graan in tal van onderzoeken als maat voor de aanwezige rattenpopulatie gebruikt. Het is zelfs zowat de standaardmethode geworden voor opvolging van
de rattenpopulatie in riolen, maar ze werd eveneens op stortterreinen en in landbouwbedrijven
gebruikt. Door de erg complexe voedselvoorkeur (leergedrag) en het ingewikkelde eetgedrag
van de bruine rat (leergedrag, sociale interacties, hoarding), maar ook door de onzekerheid of
het ‘verdwenen’ graan wel degelijk door de bruine ratten werd opgegeten, blijken deze gegevens lang niet zo eenduidig als ze veelal worden voorgesteld.
Een vergelijking van de verschillende onderzoeken gaf dan ook sterk de indruk dat de gevonden resultaten, zowel betreffende densiteiten, home-ranges, dispersie als mortaliteit, zeer sterk
beïnvloed werden door de gebruikte onderzoeksmethode. In vele gevallen wordt in de literatuur steeds maar verdergewerkt met doorverwijzingen naar gegevens uit oude publicaties, die
bij terugzoeken van de oorspronkelijke gegevens slechts maar indicatieve waarden blijken te
zijn, afgeleid uit waarnemingen als het aantal gevonden nestopeningen in tuinen of het aantal
kilogram verdwenen graan in het riool.
De noodzaak voor het opstarten van eigen veldwerk was dan al ook snel duidelijk, wilden we
over concrete gegevens over de ecologie van de bruine rat in open terrein kunnen beschikken.
Er werd voor gekozen om verschillende onderzoeksmethodes gelijktijdig te gebruiken om
dezelfde populatie te bestuderen. Enkel op die manier kunnen de bekomen gegevens elkaar
aanvullen en de interpretatie corrigeren.
Algemene doelstelling
Verzamelen van gegevens over het terreingebruik en de dispersie van de bruine rat en de
rol van waterlopen hierbij.
Uittesten en kritisch vergelijken van verschillende onderzoeksmethodes.
Verifiëren van de beschreven jaarlijkse verplaatsing van de bruine rat tussen boerderij en
open veld en de corridorfunctie van de waterlopen.
Keuze en beschrijving van het proefterrein
Gekozen werd om het terreinwerk in de onmiddellijke omgeving van het laboratorium uit te
voeren. Op die wijze wilden we:
bijkomende kosten en tijdverlies door verre verplaatsingen vermijden,
vlot gebruik kunnen maken van het labo, o.a. om de dieren te verdoven voor het wegen en
seksen, zenderen of transponderen,
de verschillende betrokken medewerkers vlot kunnen laten inspringen indien noodzakelijk.
Het proefgebied diende een (grote) waterloop alsook greppels te bevatten, velden, weiden,
houtkanten, bos, een of meerdere boerderijen, alsook plaatsen op het terrein die konden worden beschouwd als permanente voedselbron. Volgens de literatuur zouden de ratten zich immers in agrarisch milieu in de loop van het jaar tussen deze landschapselementen verplaatsen.
De keuze viel op een gebied ten zuidwesten van de CLO-gebouwen, op het grondgebied
Lemberge en Bottelare. Het ligt in de vallei van de Gondebeek of Molenbeek en wordt weergegeven op figuur 1.
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Figuur 1. Proefgebied voor het onderzoek naar het ruimtegebruik bij de bruine rat.

Onderzoeksmethodes
We zijn van oordeel dat de combinatie van een merk-hervangstprogramma en een telemetrische opvolging van zoveel mogelijk dieren de meeste kans op succes biedt. Daarbij werd gezocht naar technieken om de dieren zo intensief mogelijk te kunnen volgen in hun activiteiten
en verplaatsingen. Zeker bij de aanvang van het onderzoek hadden we immers geen duidelijke
verwachtingen over de afstanden van de verplaatsingen, noch over de frequentie of de duur
ervan.
Merk-hervangst
Er werd gebruik gemaakt van 5 verschillende types levendvallen. Naast vallen van het type
Tomahawk gebruikten we valletjes die door de rattenvangers van de ploeg van Eddy Huysmans werden gemaakt (AMINAL afdeling Water). Een derde type vallen hebben we zelf
ontworpen, specifiek met het oog op het vangen van jonge dieren. Daarnaast werden enkele
houten inloopvallen gebruikt, oorspronkelijk gemaakt voor het vangen van eekhoorns. Deze 4
types vallen werden door elkaar gebruikt, zonder onderscheid in vangstplaats. Tenslotte werden de buizen, die gebruikt worden voor het uitleggen van lokazen langsheen de waterlopen,
door Bram Lens en Kristof Baert omgebouwd tot een rattenval en uitgetest op de boerderij
(zie verder). Deze buisvallen werden ook gebruikt in een experiment uitgevoerd door Goedele
Verbeylen (zie verder in dit verslag).

3

l
Val type AMINAL afdeling Water

Val type Tomahawk

Buisval

Zelfgemaakte val

Houten inloopval

In de loop van het onderzoek was het gebruik van verschillende soorten lokaas noodzakelijk
om de bruine ratten te vangen. Zo gebruikten we spek, caviavoeder, hersmolten lokaasparaffineblokjes, wortel, appel, maatjesharing, gierst, katteneten, katteneten met havermout,
maïskolven, een graanmengeling voor kippen, … Hoewel elk type lokaas aanvankelijk een of
enkele weken een verbeterd vangstsucces opleverde, moest na verloop van tijd steeds weer
naar iets nieuws gezocht worden.
Het lokaas verdween soms uit gesloten vallen. We hebben een sterk vermoeden dat muizen
hier de oorzaak van zijn, gezien we uitwerpselen in de vallen aantroffen die we als muizenkeutels herkenden. Een aantal vallen werd ondergraven om zo bij het lokaas te kunnen zonder
in de val te lopen. Op de boerderij werden vallen regelmatig verstoord door kippen, schapen
of katten, of moesten ze worden verplaatst omwille van de werkzaamheden op het erf. In het
open veld stonden ze tijdelijk onder water, moesten ze verplaatst worden voor maaiwerkzaamheden of omwille van veranderde waterstand. Bovendien bleek bij controle een val soms
slecht gefunctioneerd te hebben of ontsnapte een dier. Dit alles maakt dat een strikte berekening van vangstrendementen (aantal vangsten per valnacht) zinloos is. Een vergelijking van
het rendement behaald met de verschillende valtypes, de verschillende lokazen, of zelfs in de
verschillende vangstplaatsen tijdens bepaalde periodes is niet mogelijk. De vangsten waren in
de eerste plaats erop gericht om zo veel mogelijk ratten te vangen, gebruik makend van de
beschikbare vangmiddelen.
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Er werd gevangen op verschillende vangstplaatsen: een beek, een boerderij, een graskuil en 2
straatgreppels (figuur 2).
Het veldwerk ging van start aan de Gondebeek op 21 januari 2003 met de plaatsing van 6
valletjes. Dit werden er 16 op 3 februari. Op 11 februari kregen 22 vallen een vaste plaats.
Op 14 februari 2003 werd de eerste levende bruine rat gevangen in het nieuwe proefgebied. Op 26 mei werden de vallen herplaatst en vanaf dan stonden er steeds 15 vallen opgesteld langsheen de Gondebeek. Het betreft een diep ingesneden, sterk meanderende
beek met natuurlijke oevers. Deze vangplaats wordt verder aangeduid met BEEK.
Op 3 maart werden de eerste vallen geplaatst op een BOERDERIJ gelegen op de hoek van
de Van Gansberghelaan en het Zonneveld. Hier kregen we volledige medewerking van de
bewoners, de familie Braeckman. Het erf is vrij goed afgesloten, zodat de kans op diefstal
bij langdurige plaatsing van vallen, ontvangers en dataloggers erg beperkt is. We kunnen
steeds in en uit, mogen vrij het materiaal plaatsen en elektriciteit gebruiken voor dataloggers en ontvangers. Het betreft een gemengd bedrijf, waar naast een 40-tal runderen ook
schapen, kippen en konijnen worden gekweekt. Naast de aanwezigheid van verschillende
stallingen met zolders voor opslag van stro en hooi zijn er grote ruimten voor de opslag
van aardappelen en plaats voor de landbouwmachines. Op het erf staan tal van bomen,
waaronder verschillende fruitbomen en notenbomen. Verder wordt het erf gekenmerkt
door de aanwezigheid van verscheidene hokken voor schapen en konijnen, verschillende
grote stapels brandhout, twee garageboxen, een werkhuis en een moestuin. Een groot deel
van het jaar ligt er een enorme hoop bieten en een mesthoop. Verschillende muren zijn begroeid met klimop. Op deze boerderij stonden steeds minimum 15 vallen opgesteld. Daarnaast werd hier, met wisselend succes, tot begin augustus gevangen met 8 buisvallen.
Op 12 maart werden 5 vallen bijgeplaatst in de straatGREPPEL langsheen het Zonneveld,
de straat die langs het erf van de boerderij loopt,
alsook 8 vallen rond een nabijgelegen GRASKUIL.
Op 29 juli werden ook 9 vallen geplaatst langs de straatgreppel in de Van Gansberghelaan
(VGBL).
Vanaf dan werd er gemiddeld dus gewerkt met 50 tot 60 vallen.
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Figuur 2. Locaties van de vallen voor bruine rat binnen het proefgebied.
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Alle vallen worden in principe (bij een volledige werkweek) ’s maandags scherp gezet, dagelijks ’s morgens gecontroleerd, tot ’s vrijdags het vangmechanisme opnieuw worden geblokkeerd.
Alle gevangen dieren werden bij eerste vangst in het labo gewogen, gesekst en gemerkt door
middel van een transponder (Trovan ID100), die onder verdoving onderhuids wordt ingespoten, waardoor ze individueel herkenbaar zijn. De dieren werden onmiddellijk na behandeling
op hun vangstplaats teruggeplaatst.
Telemetrie
Om de verplaatsingspatronen van de bruine rat te kunnen volgen, werden dieren van een halsbandzender voorzien alvorens opnieuw op hun vangstplaats te worden uitgezet. Deze halsbandzenders werden onder isofluraanverdoving aangebracht.
Er werd gebruik gemaakt van 2 types zenders. Enerzijds gebruikten we zenders van het type
Biotrack TW-4 met Ag357-batterij. Ze waren voorzien van een whip-antenne en werden bevestigd met een plastic kabelspanband. Het gewicht van de zender blijft beperkt tot 7 g, waardoor we dieren vanaf 120 g konden zenderen. De signaalsterkte van deze zenders op het veld
was eerder beperkt (veelal door het afbijten van de antenne), zodat er heel wat zoekwerk nodig was om zelfs kleine verplaatsingen te kunnen volgen. Bovendien bleek de gebruikte activiteitssensor zo goed als waardeloos voor de bruine rat. Ook het zenderen van de jonge ratten
bleek niet zonder problemen. Wanneer er dieren na enkele maanden werden teruggevangen,
was hun halsomtrek reeds dermate toegenomen dat de inmiddels spannende halsband verwondingen veroorzaakte.
Daarom werd in de tweede jaarhelft gebruik gemaakt van Biotrack TW5-zenders met 10-28batterij en halsbandantenne. Deze zenders leveren een veel sterker signaal, en de activiteitsen mortaliteitssensoren werken prima. Met deze zenders hadden wij reeds heel wat ervaring
opgedaan in het muskusrattenonderzoek. Door het grotere gewicht (18 g) was het echter uitgesloten om dieren te zenderen onder de 250 g. Hierdoor kan slechts een beperkter deel van
de gevangen ratten gezenderd worden, maar vergroot de kwaliteit van de gegevens.
De gezenderde dieren werden elke veldwerkdag opgezocht op het terrein en hun aanwezigheid werd op kaart aangeduid. Hiervoor werd overwegend gebruik gemaakt van twee Telonics
TR-2-ontvangers en yagi-handantennes. Soms moest gebruik gemaakt worden van een 12 m
hoge antennemast om het signaal te kunnen terugvinden. Telkens werden ook de kenmerken
van het signaal en het uur genoteerd.
De levensduur van de batterijen in de zenders is beperkt tot maximaal 4-5 maanden, veelal
zelfs veel minder. Wil men dieren langer volgen, dan moet men het dier terugvangen en de
zender verwisselen. De kleine terugvangkans van bruine ratten maakt dit alles niet erg evident
en slechts bij 2 dieren kon een defecte zender worden vervangen.
Transponderuitlezing
Gezien alle dieren worden gemerkt met een transponder, werd gezocht naar methodes om de
transpondercode uit te lezen zonder dat het dier moet worden gevangen. Het grote voordeel
hiervan t.o.v. het gebruik van zenders is dat de transponder ook bij de zeer jonge dieren kan
worden geplaatst zonder enige hinder te veroorzaken. Bovendien blijft deze transponder
steeds functioneren, zodat de ganse levensloop van het dier kan worden gevolgd, niet alleen
de periode dat de batterij van de zender werkt. Nadeel is wel dat het dier zeer dicht (enkele
cm) bij een uitleesantenne moet komen.

8

Contact werd opgenomen met de firma EID uit Aalten (NL) die verschillende toepassingen
van transponders in (toegangs)controle op de markt brengt. In samenwerking met deze firma
bouwden we een uitleessysteem waarbij de transpondercode wordt herkend wanneer de rat in
een antennebuis komt of door een antennelus loopt. Tevens stelde de firma ons een decodertoestel ter beschikking om de techniek op punt te stellen. Inmiddels zijn 6 toestellen in gebruik op de boerderij en zijn we in staat om de buisantennes volgens eigen ontwerp te bouwen.

Het bouwen van een antennebuis voor transponderuitlezing

Opstelling van een uitleestoestel op de boerderij

Vaste telemetrie-ontvangstposten
Verder installeerden we op vaste plaatsen op de boerderij, gedurende verschillende maanden,
2 telemetrie-ontvangers van het type Televilt RX900. Deze toestellen kunnen geprogrammeerd worden om automatisch opgegeven frequentietabellen te scannen en de gegevens over
de signaalkenmerken, samen met datum en uur, te registreren in een inwendig geheugen. Op
deze wijze kan de aan- of afwezigheid van een dier binnen de ontvangstruimte rond het toestel
bewaakt worden. Bovendien wordt door het gebruik van de activiteits- en mortaliteitssensoren
extra informatie over het dier geregistreerd.

Televilt RX900 programmeerbare telemetrieontvanger

Opstelling van een vaste telemetrie ontvangstpost op de boerderij
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Voorlopige resultaten
Het onderzoek is nog volop aan de gang. Dagelijks worden nieuwe gegevens verzameld, zodat alle hier vermelde resultaten slechts een momentopname zijn gebaseerd op de gegevens
t.e.m. 7 november. Heel wat gegevens werden wel verzameld maar zijn momenteel slechts
zeer gedeeltelijk verwerkt.
Merk-hervangst
Tussen 14 februari en 7 november 2003 werden in totaal 304 vangsten van bruine ratten gerealiseerd. Bij 176 vangsten betrof het een mannetje, bij 127 vangsten een vrouwtje. Bij 1
vangst werd het geslacht niet genoteerd. Om deze dieren te vangen werd in deze periode op
176 dagen veldwerk gepresteerd. Dit betekent dat gemiddeld slechts 1.73 ratten gevangen
werden per veldwerkdag.
Er werden hierbij 147 verschillende dieren gevangen en gemerkt met een transponder. Het
betrof 89 mannetjes en 57 vrouwtjes; 1 dier werd niet gesekst en later niet meer teruggevangen. We hebben tot nu toe dus minder vrouwtjes dan mannetjes gevangen, maar gemiddeld
werden de vrouwtjes iets gemakkelijker teruggevangen.
Slechts 52.3 % van de vangsten die werden gerealiseerd, betroffen hervangsten. Van de 147
dieren die werden gemerkt, werden er tot nu toe slechts 56 ooit levend teruggevangen. Hieruit
wordt onmiddellijk duidelijk dat hiermee onmogelijk het levensverloop van de dieren erg gedetailleerd kan worden gevolgd.
Volgens de literatuurgegevens zouden we opvallende verschillen kunnen verwachten in de
populatiesamenstelling tussen de verschillende vangplaatsen (Macdonald, 1999). Langsheen
de beek, wat als een marginaal biotoop zou moeten worden aanzien, zouden meer mannetjes
voorkomen. Op de boerderij, waar het voedselaanbod veel rijker is, zouden relatief meer
vrouwtjes zitten en zou er ook meer voortplanting plaatsvinden.
Onze eerste gegevens lijken dit voorlopig op het eerste zicht te bevestigen. Toch stelden we
ook voortplanting aan de beek vast. De vraag is dan ook of het kleiner aantal (jonge) dieren
dat aan de beek werd gevangen niet enkel het gevolg is van verschil in vangstkans.

Aantal dieren gevangen

Beek Boerderij Graskuil Greppel VGBL TOTAAL
48
49
14
14
22
147

Aantal mannetjes gevangen
Aantal vrouwtjes gevangen
Geslachtsverhouding

35
13
73 %

27
21
56 %

8
6
57 %

8
6
57 %

11
11
50 %

89
57
61 %

Aantal dieren >150 g

41
85 %
7
15 %

18
37 %
31
63 %

3
21 %
11
79 %

7
50 %
7
50 %

7
32 %
15
68 %

76
52 %
71
48 %

Aantal dieren ooit levend te15
ruggevangen
31 %

15
31 %

4
29 %

8
57 %

14
64 %

56
38 %

Aantal dieren 150 g
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Terugvangsten zijn niet zonder enig risico. Enkele dieren werden verschillende dagen na elkaar gevangen, wat vooral gedurende koude nachten tot sterfte kan leiden. In totaal stierven er
13 ratten in een val.
Telemetrie
Tot nu toe werden er 56 dieren gevangen die bij hun eerste vangst zwaar genoeg waren om te
kunnen gezenderd worden. Aan de beek werden er zo 32 dieren gezenderd, op de boerderij 16
dieren en 3 dieren uit de straatgreppel langs het erf. De graskuil leverde 3 dieren, terwijl in de
straatgreppel aan de Van Gansberghelaan 2 dieren zwaar genoeg waren.
De lichtgewicht Biotrack TW-4 zenders met Ag357 batterij werden gebruikt bij 35 dieren,
waarvan er één dier slechts bij terugvangst voldoende woog om te worden gezenderd. De
zwaardere Biotrack TW5 zenders met 10-28 batterij en halsbandantenne werden bij 22 nieuwe dieren toegepast, terwijl er 6 bij terugvangst met deze zender werden uitgerust. In 2 gevallen verving deze zender een lichtgewichtzender met een lege batterij.
Het aantal dieren dat gelijktijdig kon worden opgevolgd, werd in de eerste plaats beperkt door
het aantal gevangen dieren dat aan de gestelde gewichtsbeperkingen voldeed. Er werden
maximaal 14 dieren gelijktijdig telemetrisch opgevolgd.
In afgelopen periode werden 1590 positiebepalingen uitgevoerd en op kaart geregistreerd.
Deze gegevens willen we verder digitaal verwerken via ArcView 3.2 Tracking Analyst. We
denken dat een update van het programma naar ArcGIS 8.2 deze taak behoorlijk zou kunnen
vergemakkelijken.
Naast het dagelijks opzoeken van de ratten op het terrein, hadden we ook gepland om de ratten ’s nachts te volgen tijdens hun verplaatsingen op het terrein. Dit werd ook gedaan in het
onderzoek van Taylor (1978), die op deze manier verplaatsingen van meer dan 1 km op een
nacht documenteerde. Door het gebruik van de zwaardere halsbandzenders met goedwerkende activiteitssensor kregen we rechtstreeks gegevens over de bewegingen van de ratten
aan de hand van de veranderende pulsfrequentie. Hieruit bleek dat de ratten in open terrein
reeds vanop grote afstand (soms wel 50 m) gealarmeerd kunnen worden wanneer een onderzoeker nadert. Een nauwkeurige plaatsbepaling, nodig om de verplaatsingen zelf te kunnen
volgen, is echter slechts mogelijk wanneer men tot op 5 à 10 m nadert, gezien de reflectie van
het signaal in het sterk geaccidenteerde terrein (diepe beekinsnijding, bomenrijen). De ratten
hielden zich ook dikwijls op in ruigten en in de dichte ondervegetatie van populierenaanplantingen. Hierin was het zo goed als onmogelijk om de dieren ’s nachts op te sporen zonder ze
voor zich uit te jagen. Op dergelijke manier induceer je uiteraard niet-spontane verplaatsingen
en bekom je totaal onbruikbare gegevens. Na 3 nachten waarnemingen werd deze benadering
dan ook gestopt en werden enkel de plaatsen opgezocht waar de dieren overdag terug te vinden waren. Hierbij werd erop gelet om het dier zo weinig mogelijk op te jagen. Ook werd
steeds genoteerd of het dier in rust was of in beweging (trage of snelle puls). Een preciezere
registratie van de verplaatsingen wilden we bekomen door middel van de combinatie transponderuitlezing en vaste telemetrie-ontvangstposten (zie verder).
Aan de hand van telemetrie (tracking), kon worden vastgesteld dat de meeste dieren vrij trouw
aanwezig bleven op de plaats waar ze de eerste maal werden gezenderd. Verplaatsingen van
meer dan 300 m waren meer uitzondering dan regel. De kleinste afstanden werden afgelegd
op de boerderij, waar de afstanden veelal beperkt bleven tot 20 m van de plaats van het zenderen. Wel werd er een uitwisseling van dieren vastgesteld tussen de boerderij en de straatgreppel voor het erf.
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De afstanden die werden afgelegd in open terrein waren duidelijk groter dan op de boerderij.
Er verhuisde 1 dier van de graskuil naar de VGBL en 1 omgekeerd. Ratten hielden zich frequent op in de tuinen van de bewoners van de VGBL, waar ze aan composthopen en onder
heesters werden aangetroffen. Aan de beek stelden we vast dat de ratten lang niet altijd hun
nesten in de oevers maken. Hoewel er enkel langs de oevers werd gevangen, werden een aantal dieren daarna steeds in de ruigten, op meer dan 10 m van de oever, teruggevonden. Enkele
dieren bleken op wel 400 m van hun vangplaats thuis te horen, andere verhuisden in de loop
van de opvolging naar een plaats midden in het bos (o.a. aan een wildvoederbak en onder een
afvalhoop) of naar de rand van een maïsveld.
Transponderuitlezing
In april werd gestart met een aantal experimenten voor transponderuitlezing, zowel in het labo
als op de boerderij. Hierbij werd gebruik gemaakt van een geleend toestel. De eerste maanden
moesten heel wat technische problemen opgelost worden, maar stilaan verbeterde de uitlezing
en werd een vaste opstelling gemaakt in een oude schapenstal op de boerderij. Hiervan werd
de uitlezing continu geregistreerd vanaf 23 mei 2003.
Tot nu toe werden er van 25 van de 49 ratten die werden gemerkt op de boerderij transpondercodes uitgelezen door middel van deze uitleestoestellen, waaronder ook de codes van 5
gezenderde dieren. Van 13 dieren was deze transponderuitlezing de enige informatie die we
konden verzamelen, gezien het niet-gezenderde dieren betrof die niet konden worden teruggevangen.
Ter illustratie geven we in figuur 3 de gegevens weer die werden verzameld in het uitleesstation dat stond opgesteld in de schapenstal tussen 23 mei en 14 september. Het betreft hier
ruim 21.000 uitlezingen, verdeeld over 19 dieren. Van deze dieren waren er 4 eveneens gezenderd. Een dier stierf in een val met een nog werkende zender, de 3 andere overleefden hun
zender.
Transponderuitlezing in schapenstal - 23 mei tot 14 september 2003
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Figuur 3. Tijdstip van uitlezing van de verschillende transponders in de opstelling in de schapenstal in de periode van 23 mei tot 14 september 2003.
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Opvallend is wel de wisselende frequentie waarmee uitlezingen werden geregistreerd. Soms
kwamen wel 9 dieren op een dag de antennebuis bezoeken, terwijl er plots door het een of
ander voorval gedurende meerdere dagen geen uitlezing meer werd geregistreerd. Sommige
van deze onderbrekingen werden mogelijk veroorzaakt door veranderingen in de onmiddellijke omgeving van het uitleestoestel (plaatsing kippen of schapen, slachten van konijnen) die
mogelijk een verstorende invloed hebben gehad. Ook de aanwezigheid van alternatieve voeding (noten, pruimen, kippenvoer, …) kan de aantrekkelijkheid van de antennebuizen wel
sterk beïnvloed hebben. Andere onderbrekingen zijn dan weer te wijten aan technische mankementen (doorbijten van antennekabel of wikkeldraad, uitvallen van de netstroom, …) of het
volschrijven van het werkgeheugen.
Indien we de bezoeken groeperen op een 24 uur-tijdsperiode, blijkt dat de meeste bezoeken
tussen 18.00 en 06.00 u plaatsvinden (figuur 4). Mogelijk wordt dit echter geïnduceerd door
de bedrijvigheid op het erf en de aanwezigheid van een viertal katten die voornamelijk overdag bijna constant ergens op de loer liggen.
Transponderuitlezing in schapenstal - 23 mei tot 14 september 2003
20
19
18
17
16
15
14
13

Diernummer

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0:00:00

3:00:00

6:00:00

9:00:00

12:00:00

15:00:00

18:00:00

21:00:00

0:00:00

Uur

Figuur 4. Uur van uitlezing van de verschillende transponders in de opstelling in de schapenstal in de periode van 23 mei tot 14 september 2003.
Ook werden de tijdsreeksen geanalyseerd. Hieruit blijkt dat sommige bezoeken slechts een of
enkele seconde duren. Deze flitsbezoekjes kunnen echter erg belangrijk zijn, omdat ze de
aanwezigheid van het dier op een bepaalde plaats op een bepaald moment verraden. Daarom
gebruikten we een continue uitlezing om ze te kunnen detecteren.
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Anderzijds blijven ratten ook gedurende meerdere minuten constant aanwezig in de buis,
waardoor bij continue uitlezing het geheugen van de dataloggers snel wordt volgeschreven en
een aanzienlijk deel van de te registreren gegevens verloren gaat. Door de gegevens rechtstreeks naar een computer te laten wegschrijven i.p.v. op te slaan in het geheugen van het uitleestoestel, werd duidelijk dat, veelal gedurende een periode van een kwartier of een uur, het
ene korte bezoek het andere snel na elkaar opvolgt, al dan niet met enige onderbrekingen. Na
een rustperiode van enkele uren worden de bezoeken soms in de vroege ochtend nog even
opnieuw hervat.
Door de combinatie van de gegevens uit verschillende uitleestoestellen kan soms een idee
gekregen worden van de activiteiten van een dier. Ter illustratie vermelden we de waarnemingen van een mannetje dat we reeds op 6 maart merkten en zenderden. De batterijen van de
zender zijn inmiddels al lang leeg, maar door de uitleesgegevens kunnen we zijn aanwezigheid op de boerderij toch nog volgen (figuur 5).

Figuur 5. Registratie van eenzelfde transponder in verschillende uitleesposten.

De bekomen gegevens zijn zeer informatief; ze geven zowel een zeer precieze indicatie van
plaats en uur als van de duur van de activiteit. Het verder uitbouwen en verbeteren van deze
techniek is dus zeker lonend. Verder wordt gedacht aan het werken met paneelantennes i.p.v.
de buisantennes. Ook willen we de mobiliteit van deze opstellingen verbeteren, o.a. door te
werken met een 12 Volt-batterijvoeding i.p.v. met het stroomnet. Ook de bekabeling kan nog
worden verbeterd.
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Vaste telemetrie-uitleesposten
Op de boerderij werden gedurende het grootste deel van de periode 2 telemetrie-uitleesposten
geïnstalleerd. Een eerste bevond zich in een schapenstal, achteraan het erf bij een grote houtstapel onder een notenboom. Hierin huisden o.a. een vijftal gezenderde ratten. Door middel
van deze continue registratie van het radiosignaal wilden we achterhalen of deze ratten daar
steeds bleven, dan wel er enkel overdag steeds terugkwamen om zich in het hout schuil te
houden, doch ’s nachts verplaatsingen maakten tot buiten het zendbereik van de zenders. Een
tweede post werd opgesteld aan de andere kant van het erf, in de omgeving van de stallen,
waar steeds voedsel aanwezig was.
Deze gegevens zijn tot nu toe slechts zeer gedeeltelijk verwerkt. De interpretatie van de geregistreerde gegevens bleek in onze opstelling echter nog bijzonder moeilijk. De aanwezigheid
van de verschillende gebouwen, bomen en landbouwmachines verstoren het signaal. De ontvangen signaalsterkte blijkt daardoor moeilijk te kunnen worden gerelateerd aan de afstand
tussen zender en antenne. Er treden dan ook plotse onderbrekingen op in de ontvangst van het
signaal die moeilijk kunnen worden verklaard door het zich verwijderen van het dier. Een
eerste oppervlakkige kijk op de gegevens leert ons echter reeds dat de meeste dieren nagenoeg
constant op het erf aanwezig moeten zijn geweest in de periode dat ze overdag in de houtstapel werden teruggevonden.
De combinatie van alle gegevens betekent duidelijk een meerwaarde
Van de 49 dieren die op de boerderij werden gemerkt, waren er 13 waarvan later enkel nog
door transponderuitlezing gegevens konden worden verzameld. Slechts van 4 dieren werd de
transponder nooit uitgelezen in het uitleesstation, maar ze werden later wel teruggevangen.
Drie gezenderde dieren konden nog geruime tijd gevolgd worden aan de hand van transponderuitlezingen, lang nadat hun zender was stilgevallen.
Bij 29 gemerkte dieren kon de dood worden vastgesteld. Twee gezenderde dieren werden
overreden en konden slechts worden herkend aan de hand van hun transponder. Eén dier viel
ten prooi aan een buizerd. De zender werd hoog in een boom in het nest teruggevonden, van
de rat zelf geen spoor. In zeker 5 gevallen werd de zender uitgegraven in het bos onder
braamstruiken en wezen de sporen in de richting van predatie door bunzing. Bij andere dieren
hebben we een sterk vermoeden dat een kat heeft toegeslagen. Anderzijds werden 2 gezenderde ratten gevangen in muskusrattenklemmen die langs de beek werden opgesteld door
RATO. Enkele malen werden ook lokazen uitgelegd. Van 2 gestorven dieren hebben we aanwijzingen dat ze stierven ten gevolge van inwendige bloedingen.
In figuur 6 wordt een overzicht gegeven van de beschikbare gegevens per dier. Gegevens over
de vaste telemetrie-ontvangers werden hierin nog niet verwerkt.
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OPVOLGING VAN BRUINE RATTEN IN HET PROEFGEBIED TE MERELBEKE - 2003
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Figuur 6. Overzicht van alle gegevens verzameld per dier door merk-hervangst, telemetrie en transponderuitlezing.
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Enkele voorlopige besluiten
De vangstkans van de bruine rat blijkt inderdaad zeer klein. Dit uit zich in de grote inspanningen
die moeten geleverd worden om een voldoende groot aantal ratten te vangen. De gegevens die we
verzamelden door middel van telemetrie en transponderuitlezing tonen tevens aan dat de dieren
wel degelijk maandenlang aanwezig bleven in de onmiddellijke omgeving van de opgestelde vallen, doch niet werden teruggevangen. Anderzijds werden enkele dieren verschillende dagen na elkaar steeds opnieuw teruggevangen. Een klassieke merk-hervangststudie is daardoor niet toepasbaar zonder dat er enorme fouten in de aantalsschattingen kunnen worden verwacht.
Het aantal dieren die gelijktijdig kunnen worden gevolgd, blijft voorlopig nog klein. Een verhoging van het aantal vallen is daarom zeker wenselijk.
De gelijktijdige toepassing van de verschillende onderzoeksmethoden is duidelijk een belangrijke
stap vooruit. Investeren in de verdere uitbreiding en verbetering van de technieken loont zeker de
moeite.
Dieren op de boerderij lijken zich eerder zelden erg ver van hun nestplaatsen te verplaatsen en de
boerderij te verlaten. In open terrein zijn de afgelegde afstanden heel wat groter.
De ratten, die een aantal malen langs de oever van de waterloop werden gevangen en die dag na
dag ook telemetrisch in de omgeving van de beek werden teruggevonden, maakten lang niet altijd
hun nest in de oever van die waterloop. Soms bleken ze op een plaats op meer dan 10 m van de
oever thuis te horen en hadden ze hun hol gegraven onder de vegetatie.
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Resistentie tegen anticoagulantia bij de bruine rat
Kristof Baert

Inleiding
Na een uitgebreide literatuurstudie vorig jaar, was het dit jaar de bedoeling om de praktijk aan
de theorie te toetsen. Er werd gekozen om resistentie na te gaan via bloedstollingstesten, wegens de gekende voordelen tegenover feedingtesten: sneller resultaat, vrij betrouwbaar en de
ratten blijven leven zodat verder onderzoek mogelijk blijft.
Gezien het hier dierproeven betreft en we nog steeds geen officiële erkenning hadden voor
ons laboratorium voor dierproeven, opgericht in de gebouwen van het CLO-DvL, was dit een
van de eerste bekommernissen. Vrij vlug in januari hadden we reeds vernomen dat het deontologisch comité een gunstig advies had gegeven i.v.m. met de erkenning van het labo. Nu
nog toestemming van de ethische commissie van het CLO en we konden starten. Een aanvraag werd ingediend en na de nodige verduidelijkingen kregen we groen licht voor onze
proefopzet. Klaar voor het echte werk.
Ratten werden verzameld via afdeling Water, Watering Het Grootbroek, eigen vangsten rond
de CLO-vestiging en enkele particulieren. Al vlug bleek dat onze huisvestingscapaciteit van
48 kooien te beperkt was en werd deze uitgebreid naar 72 kooien.
Een volgende hindernis bleek de bloedafname bij ratten te zijn. Genoeg literatuur over deze
kwestie. Echter in praktijk bleek het niet zo evident, zeker niet gezien de vrij grote hoeveelheid benodigd bloed (1 ml) en het feit dat de afname zeer snel moet gaan om stolling te voorkomen. Na enig zoekwerk zijn we dan terechtgekomen bij Janssen Pharmaceutica, waar enkele medewerkers ons een namiddag hebben onderricht in de bloedafname bij ratten via de retro-orbitale plexus.
In juni zijn dan de eerste testen van start gegaan. De eerste resultaten toonden een duidelijkverschil voor en na toediening van warfarine: het basisprincipe werkte.
Werkwijze
De ratten worden individueel gehuisvest in macrolon type III kooien (oppervlakte: 800 cm²,
hoogte: 15 cm). Elke kooi is voorzien van een dikke laag houtkrullen en een PVC-buis (11 cm
diameter, 20 cm lang) die dienst doet als rustplaats. Volledige klimaatregeling in het dierenverblijf is mogelijk door de aanwezigheid van een verwarmings-, ventilatie- en koelinstallatie.
De temperatuur in het verblijf bedraagt 20 °C en er heerst een lichtregime van 12 uur licht en
12 uur donker. De ratten krijgen crispy-rat voerderkorrels (1.5 mg vit k3 per kg) van Versele
Laga en water ad libitum.
De ratten die binnenkomen worden pas 3 weken later aan de eerste bloedstollingstest onderworpen, dit om zieke, geïntoxiceerde en drachtige dieren uit te sluiten. De bloedafname gebeurt via de retro-orbitale plexus en de toediening van het anticoagulans per os gebeurt met
behulp van een traancanule die dienst doet als slokdarmsonde. Beide handelingen vinden
plaats onder anesthesie met isofluraan. Het bloed wordt opgevangen in een micro-cuvette 1
ml van Sarstedt gevuld met 0.1 ml natriumcitraat (0.106 mol/l) De protrombinetijd (PT) wordt
bepaald met CoaDATA 501S, een volbloed coagulometer van Helena Biosciences Europe.
Deze werkt via een optische detectie van het gevormde fibrinestolsel en bij een temperatuur
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van 37.4 °C. De cuvetten die gebruikt worden, zijn voorzien van een magnetisch roerstaafje,
waardoor een goede vermenging van de reagentia verzekerd wordt. Eveneens zal hierdoor bij
vorming van een stolsel een vlugge detectie plaatsvinden. De cuvetten worden gevuld met 75
µl tromboplastine en 75 µl calciumchloride, minstens 1 minuut voorverwarmd en voor het
uitlokken van de stollingsreactie wordt er 25 µl bloed toegevoegd. Er worden 3 anticoagulantia getest: warfarine, bromadiolone en difenacoum. Niettegenstaande warfarine, een eerste
generatie anticoagulans, niet meer in de rattenbestrijding wordt gebruikt, is de test nog wel
van belang. De test geeft ons een duidelijke opdeling aan de basis. Warfarine-resistentie is
immers een eerste vereiste om resistent te zijn tegen een potenter anticoagulans: men spreekt
van een resistentiehiërarchie. Hierdoor krijgt men dus een duidelijker zicht op de verspreiding
en mogelijke uitbreiding van resistentie. Of met andere woorden: op een locatie waar geen
enkele warfarine-resistente rat gevonden wordt, is de kans bijzonder klein dat er een bromadiolone- of difenacoum-resistente rat wordt aangetroffen. Tussen bromadiolone en difenacoum
is er geen hiërarchisch verschil; alle warfarine-resistente ratten worden dus met beide anticoagulantia getest.
Als men een stollingstest wil uitvoeren, moet men eerst een PCA(percent coagulation activity)-calibratiecurve opstellen (figuur 1 en 2). Dit doet men zowel per geslacht als bij elk nieuw
lot tromboplastine. Men meet de PT van een verdunningsreeks van bloed, verzameld bij een
groep gevoelige ratten. Een verdunning van het bloed met fysiologische zoutoplossing (0.9 %
natriumchloride) heeft hetzelfde effect als een behandeling met cumarinederivaten, namelijk
een vermindering van het aantal stollingsfactoren. De gebruikte verdunningen zijn 100, 50,
25, 12.5 en 9.375 %. Voor het opmaken van de PCA-calibratiecurve zet men de inverse waarden (resp. 0.01, 0.02, 0.04, 0.08 en 0.11) uit in x-as en de gemeten stollingstijd in de y-as.
Tussen de gevonden waarden wordt dan de functievergelijking opgesteld, waarmee men voor
de volgende testen de PCA bepaalt in functie van de geregistreerde stollingstijd.
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Figuur 1. PCA-calibratiecurve voor de vrouwelijke ratten.
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Figuur 2. PCA-calibratiecurve voor de mannelijke ratten.
Warfarine-resistentie
Nadat we een rat met isofluraan verdoofd hebben, wegen we ze, nemen we bloed en dienen
we ze natriumwarfarine (Sigma) toe (dosis: 5 mg/kg, 0.25 % oplossing). Van het bloedstaal
bepaalt men de PT en PCA. Deze enkelvoudige PT-bepaling dient om na te gaan of we initieel met een normale stolling te maken hebben of niet en is dus louter indicatief. Een dag later
wordt er terug een bloedstaal afgenomen en bepaalt men van dit staal tweemaal de PT; het
gemiddelde van de 2 waarden wordt omgezet in de PCA. Als deze PCA groter is dan 17 %,
dan is de bloedstolling onvoldoende geremd en is de rat dus warfarine-resistent. Anders wordt
ze als gevoelig geklasseerd. Gevoelige ratten worden geëuthanaseerd met CO2 en resistente
ratten worden ten vroegste een week later getest met bromadiolone.
Bromadiolone-resistentie
Mannelijke en vrouwelijke warfarine-resistente ratten krijgen respectievelijk 1 mg/kg (0.05 %
oplossing) en 2.4 mg/kg (0.12 % oplossing) bromadiolone toegediend. De oplossing wordt
telkens vers aangemaakt uit een industriële stockoplossing (0.25 %), verkregen bij Edialux.
Vier dagen later wordt er bloed afgenomen en wordt via 2 PT-metingen de PCA bepaald. Is
de PCA groter dan 10 %, dan is de rat bromadiolone-resistent, anders niet. In beide gevallen
wordt de rat ten vroegste 3 weken later met difenacoum getest.
Difenacoum-resistentie
Net zoals bij de warfarine-resistentie hier slechts 1 dosis voor beide geslachten, namelijk 5
mg/kg, toegediend via een 0.25 % oplossing, aangemaakt uit een industriële stockoplossing
van 2.5 % verkregen bij Edialux. Ook hier een PT-bepaling voor de toediening louter ter indicatie van een normale stolling en 96 uur later een bloedafname met tweevoudige PT-bepaling.
Is de berekende PCA groter dan 10 %, dan is de rat difenacoum-resistent; indien kleiner, dan
is ze difenacoum-gevoelig. Nadien worden de ratten geëuthanaseerd met CO2.
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Resultaten
In totaal zijn er van juni tot november 85 ratten getest, waarvan er 27 afkomstig waren van 4
nesten. Deze jongen werden mee getest om de test op punt te stellen en voor hun gegevens
i.v.m. verspreiding van resistentie. Er waren namelijk gevallen waarin de moeder nietresistent bevonden werd, terwijl (sommige van) haar jongen wel resistent waren (dus waarschijnlijk via de vader). Het zou echter verkeerd zijn om de resultaten van de jongen mee op
te nemen in een verhouding van gevoelige en resistente ratten, gezien het hier niet gaat over
een groep ad random verzamelde ratten maar over een groep verwanten. De volledige gegevens zijn terug te vinden in de tabel achteraan dit hoofdstukje, een overzicht van het aantal
resistente dieren in figuur 3.

Figuur 3. Aantal geteste ratten in 2003 en deel ervan dat resistent/gevoelig was.
Discussie
Kort na het begin van de testen werd warfarine-resistentie vastgesteld bij enkele ratten. Een
herhaling van de test drong zich op om na te gaan in welke mate deze betrouwbaar was. De
test werd herhaald met een 20-tal ratten en de uitkomst hiervan was vrij bevredigend. Enkel
ratten 28 en 56 werden de eerste maal als resistent aangeduid en bij herhaling als gevoelig
beschouwd. Waarschijnlijk ging het hier echter wel over gevoelige dieren. Bij rat 28 klopten
de waarden van de eerste test al niet echt, want de stollingstijd voor toediening van warfarine
(85.1 s) was veel langer dan na toediening (30.2 s), een feit dat sowieso tot een herhaling van
de test had geleid. We stelden ook vast dat de herhaling van de test veel beter aansloot bij de
resultaten van de nestgenoten, die allemaal warfarine-gevoelig waren. Rat 56 was de eerste
maal matig resistent aan warfarine (PCA 21.3 %) en nadien gevoelig (PCA 14.4 %); wel
bleek ze zeer gevoelig te zijn aan bromadiolone. Een vergissing in deze richting is dan ook
minder erg, gezien deze ratten nooit door de test met bromadiolone zouden komen en een
dergelijke verkeerde toewijzing bovendien niet meer voorkwam buiten deze 2 gevallen.
Een groter probleem vormen de “vals negatieven”: de ratten die in werkelijkheid resistent zijn
en door de test als gevoelig beschouwd worden. Zij glippen dus door de mazen van het net. In
onze herhalingsreeks was er 1 vals negatieve rat, nr. 51. Deze rat werd uiteindelijk viermaal
getest op warfarine-resistentie met steeds een stijgende PCA tot gevolg, respectievelijk 14.7,
27.6, 57.2 en 85.1. Een mogelijke verklaring is dat op het ogenblik van de eerste test de
bloedstolling van deze rat nog beïnvloed werd door opname van rodenticiden in het wild. De
PCA voor warfarine-toediening bedroeg 63.6 %, niet overdreven afwijkend maar toch beduidend lager dan bij volgende metingen. Mede hierdoor werd de beslissing genomen om nieuwe
ratten minstens 3 weken i.p.v. 1 week in het labo te houden, voor ze aan de testen te onderwerpen.
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Op basis van de gegevens uit deze herhalingen werd beslist om de overige ratten te testen, de
aanvoer van ratten opnieuw leven in te blazen en de warfarine-resistente ratten verder te testen met bromadiolone en difenacoum. Weer was het rat 51 die ons de nodige kopzorgen bezorgde. Na eerst als gevoelig bestempeld te zijn, bleek ze uiteindelijk na warfarine-resistent
ook nog eens bromadiolone- en difenacoum-resistent. Dit heeft ons er toe aangezet om in oktober nogmaals de warfarine-resistentietest van 8 ratten te herhalen. Het is immers niet mogelijk dat een bromadiolone- en/of difenacoum-resistente rat in het begin van een testreeks verkeerdelijk wordt geëlimineerd. Deze herhaling leverde maar liefst 4 gewijzigde testresultaten
op. Van de 8 gevoelige ratten bleken er nu 4 resistent. Wetende dat 2 van de 4 ratten reeds
voor de derde maal getest werden en daarvoor herhaaldelijk als gevoelig werden beschouwd,
werd het er dus niet eenvoudiger op. Deze probleemstelling zal verder worden onderzocht om
na te gaan of er hier ongekende zaken meespelen, zoals bv. verworven resistentie, ongekende
fysiologische patronen van de bloedstolling bij ratten, … Of gaat het hier misschien over een
methodische fout? We weten het momenteel niet. Dit betekent niet dat de resultaten van de in
totaal 83 geteste ratten waardeloos zijn. Integendeel, er is een meestal een duidelijk verschil
tussen de gevoelige en resistente ratten. Alleen bestaat er een grijze zone waarvoor er een
oplossing moet worden gezocht. Hiervoor zijn meerdere herhalingen van de warfarine-test
nodig en mogelijk moet, indien niet direct een oplossing wordt gevonden, een deel van de
warfarine-resistente ratten sowieso mee worden opgenomen in de bromadiolone-test.
Mogelijk is het probleem op te lossen door vergelijkende studies van dezelfde ratten door
verschillen labo’s. Zelfs zonder deze probleemstelling zou het zeer goed zijn om die vergelijkende testen uit te voeren. Zo hebben we op de 4th European Vertebrate Pest Management
Conference interessante contacten gelegd met collega’s van het Danish Pest Infestation Laboratory, die reeds een vijftal jaar intensief onderzoek doen met bloedstollingstesten in Denemarken. Een uitwisseling van ratten met het Deense instituut zou de betrouwbaarheid van ons
resistentie-onderzoek zeker ten goede komen. Het zijn diezelfde Denen die volgend jaar een
workshop rond resistentie zullen organiseren. Deelname hieraan is voor ons een absolute
“must” om zo bij te kunnen blijven met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van resistentie tegen anticoagulantia. Zo zal in de nabije toekomst zeer waarschijnlijk met de
INR(International Normalized Ratio)-waarde gewerkt worden i.p.v. met de PCA. Dit zal er
toe leiden dat de resultaten tussen verschillende labo’s/landen beter vergeleken kunnen worden, onafhankelijk van het gebruikte reagens. En er zal betere correlatie zijn tussen INR en
resistentiegraad dan bij PCA en resistentiegraad. De INR werd gecreëerd om de verschillen
op te vangen van PT-bepalingen in verschillende laboratoria aan de hand van verschillende
reagentia. Alle reagentia worden vergeleken met een standaard van de Wereld Gezondheids
Organisatie en krijgen een International Sensitivity Index (ISI), die hun gevoeligheid aangeeft
t.o.v. de WHO-standaard. De INR geeft dus aan hoeveel maal de PT verlengd is tegenover de
normaalwaarde gecorrigeerd voor het gebruikte reagens.
Een ander belangrijk punt is de aanvoer van levende ratten. We zien dat er gemiddeld meer
dan 30 % van de ratten sterft, vóór we met de testen kunnen beginnen. Dit is niet echt abnormaal, gezien de dieren vaak uit bestrijdingsgebied komen. Maar we rijden soms verschillende
dagen na elkaar 100 km of meer om enkele ratten op te halen. Als deze ratten ’s maandags
dood zijn, dan is dat niet alleen frustrerend, maar dan was het vooral ook zonde van onze tijd
en ons budget. Om zulke scenario’s in de toekomst te voorkomen, zouden de ratten beter eerst
verzameld worden in de depots, waarna ze eenmaal per week kunnen worden binnengebracht
of opgehaald.
Niet alleen het verzamelen van ratten kan efficiënter, er zijn ook meer ratten nodig. Ten eerste
om de techniek van onze test nog beter op punt te kunnen stellen en ten tweede om een beter
inzicht te krijgen in de verspreiding van resistentie, de eigenlijke doelstelling van onze proef.
Mogelijk kan in de toekomst het onderzoek worden gelinkt met de bestrijding. Zo kunnen er
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bijvoorbeeld ratten getest worden van plaatsen waar resistentie op het veld wordt verondersteld.
Conclusie
Er zijn te weinig gegevens om de geografische verspreiding van resistentie in Vlaanderen te
bespreken. Voorlopig kan men enkel stellen dat er resistentie voorkomt. Vergeet niet dat resistentie vaak erg gelokaliseerd is, zodat men pas de resistentie in een gebied kan inschatten
als er voldoende ratten getest zijn.
We willen nog eens benadrukken dat het optreden van resistente ratten niet per se betekent dat
een bestrijding door middel van deze producten zeker zal mislukken. Deze resistente ratten
hebben een genetische aanleg waardoor ze minder gevoelig zijn aan het rodenticide en zullen
een relatief grotere dosis van het product moeten opnemen vooraleer hun bloedstolling voldoende wordt geblokeerd en dodelijke bloedingen veroorzaakt. Enkel voor sommige producten kan de dodelijke dosis (LD50-waarde) erg groot worden waardoor het erg onwaarschijnlijk wordt dat een rat in een bestrijdingssituatie nog dergelijke grote hoeveelheden lokaas zal opnemen.
Men moet vooral opletten dat, indien men een bestrijding uitvoert met anticoagulantia, de
bestrijding de resistente dieren niet uitselecteert. Dieren die meer van het lokaas kunnen eten
omdat ze resistent zijn, hebben hierdoor een relatief grotere overlevingskans in de populatie.
Ze hebben dan ook meer kans om hun genetische kenmerken, waaronder een verminderde
gevoeligheid voor het rodenticide, in de populatie te verspreiden. Dit kan men vooreerst
trachten te voorkomen door er op te letten of de opname van lokaas ook resulteert in een werkelijke vermindering van de aanwezige populatie. Indien de opname van lokaas echter aanhoudt of men gedurende lange tijd gekleurde uitwerpselen terugvindt, kan dit een ernstige
aanwijzing zijn voor resistentie. De hier beschreven testen kunnen dit verder verifiëren. Gepaste maatregelen zijn in dat geval aangewezen om, gebruik makend van andere bestrijdingsmethodes, de resistente dieren te elimineren.
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Zoönosen
Kristof Baert
Op vraag van het Instituut voor Tropische Geneeskunde werd er een samenwerking opgestart,
waarbij het de bedoeling is om een 100-tal bruine ratten te onderzoeken op de aanwezigheid
van Trichinella (zie bijlage 1). Er werden tot nu toe 45 bruine ratten doorgestuurd. Van elk
dier werd er 25 g weefsel onderzocht en bij geen enkele rat werd er Trichinella vastgesteld.
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Selectiviteit van de opname van rodenticides: experiment ‘muizen in buizen’ bis
Goedele Verbeylen

Opzet experiment
Het experiment dat in 2002 werd uitgevoerd, om een indruk te krijgen van welke diersoorten
in de gifbuizen voor bruine rat kruipen, in welke mate van het lokaas gegeten wordt en om
een aantal methodieken uit te testen en op punt te stellen, werd in gewijzigde vorm herhaald.
In tegenstelling tot in 2002 werden enkel de oneven locaties gebruikt (figuur 1). Er werden
deze keer geen losse valletjes op de tussenliggende even locaties geplaatst, gezien de problemen die daar vorig jaar mee optraden.
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Figuur 1. Ligging van de 60 locaties voor het experiment langs de Stekense vaart.
Op de 30 oneven nummers werd telkens 1 gifbuis (identiek aan deze gebruikt door afdeling
Water) uitgelegd (figuur 2). Deze gifbuizen werden op voorhand omgebouwd tot vallen (de
“Baert-Lens”-val), met een even grote ingangsopening als de originele gifbuizen.
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Figuur 2. Baert-Lens-val.
Een week voor de start van het experiment (zodat de aanwezige dieren er al wat aan konden
wennen), op 9/4/03, werden alle gifbuizen langs de Stekense vaart uitgelegd zonder valdeurtjes erin. Op 16/4/03 werd er in elke buis op het treeplaatje 1 lokaasblokje gelegd. De gebruikte lokaasblokjes waren blokjes van 20-28 g, gesmolten uit dezelfde lokaasblokken als deze
gebruikt door afdeling Water (Bromabobloc, ONDES), maar zonder giftige component. Oorspronkelijk was het de bedoeling om gedurende 1 week de blokjes in de buizen dagelijks te
controleren en na deze week te beginnen met vangen. De periode van 1 week was gekozen
omdat een te lange periode een vertekend beeld zou geven doordat dan dieren van uit de verre
omgeving konden aangelokt worden en een te korte periode mogelijk voor afschrikking zou
kunnen zorgen als de dieren direct gevangen werden wanneer ze in de buis kwamen. Na een
week was er echter nog geen spoor van muizen of ratten te vinden in de buizen (enkel van
slakken, zie verder), en daarom werd besloten om nog een week extra dagelijks de blokjes te
controleren zonder te vangen.
Op 30/4/03 werden de valdeurtjes in de vallen geplaatst en werden de vallen scherpgezet, en
van 1 t.e.m. 14/5/03 werden ze dagelijks nagekeken. Op 14/5/03 werden de valdeurtjes weer
verwijderd, en omdat er gedurende de ganse periode van het experiment geen spoor van bruine ratten gevonden was (zie verder), werden in de ingangsopening van de buizen kleefbandjes
aangebracht, en werden de buizen nog een extra week op het terrein gelaten om te kijken of er
toch geen bruine ratten in de buizen zouden komen. Op 21/5/03 werden de kleefbandjes gecheckt en de buizen verwijderd.
Het controleren van de blokjes, waarbij een afstand van 8 km werd afgelegd, nam 1.15 à 3.20
u per dag in beslag, en het controleren van de vallen tijdens het vangen duurde 1.35 à 3.45 u,
afhankelijk van het vangstsucces, het weer en of het traject te voet of per jeep werd afgelegd.
Wanneer aan een blokje geknaagd was of het blokje volledig versnipperd of verdwenen was,
werd dit vervangen door een nieuw volledig blokje. Er werd genoteerd of de blokjes opgegeten waren voor 0 %, 0-25 %, 25-50 %, 50-75 %, 75-100 % of 100 %.
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De haren op de kleefbandjes werden in het labo gedetermineerd tot op soortniveau, volgens
de methodes van Teerinck (1991, Hair of West-European mammals – Atlas and identification
key, Cambridge University Press, Cambridge).
Van de gevangen dieren werd, naast de soort, ook het geslacht en de reproductieve toestand
genoteerd, omdat het effect op de populatie bv. groter zou kunnen zijn indien enkel vrouwtjes
of enkel reproducerende dieren in de buis kruipen en vergiftigd worden. Alle gevangen dieren
werden meegenomen naar Merelbeke, waar ze tijdelijk in kooien werden ondergebracht. Dit
gebeurde om het effect van vergiftiging (waarbij de dieren ook uit de populatie zouden verdwijnen) te simuleren. Na het experiment werden alle gevangen dieren weer vrijgelaten op de
locatie waar ze gevangen werden.
Sporen en vangsten
Figuur 4 geeft een beeld van welke diersoorten er in de gifbuizen werden aangetroffen. In
tegenstelling tot vorig jaar, werd er geen enkel echt bewijs gevonden voor de aanwezigheid
van bruine rat. Er waren wel een aantal gevallen waarin er aan het lokaasblokje geknabbeld
was of het volledig verdwenen was, waarbij niet duidelijk was of dit gebeurde door een muis
of een rat (of misschien nog een ander dier?). Net als vorig jaar werden er zeer veel slakken
aangetroffen die van het lokaas gegeten hadden. Alle gevangen dieren waren bosmuizen,
waaronder veel meer mannetjes dan vrouwtjes (maar omdat de werkelijke populatiesamenstelling niet gekend is, kunnen we hier niet veel uit besluiten) (figuur 3). Deze bosmuizen
werden op 10 van de 30 locaties gevangen, met tot 5 bosmuizen op dezelfde locatie (figuur 5).
Dat de vallen nog niet perfect werkten, blijkt ook uit figuur 4. In een heel aantal gevallen vielen de vallen vanzelf dicht of haperden ze en vielen helemaal niet dicht. In de vallen waar
sporen van muizen werden aangetroffen als de val niet goed werkte, werden de volgende dag,
na het beter afstellen van het valsysteem, meestal bosmuizen gevangen.

Figuur 3. Bosmuis gevangen in gifbuis.
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Figuur 4. Aantal van de 30 gifbuizen waarin sporen (knaagsporen of keutels bij muizen/ratten
en slijmsporen, keutels of het dier zelf bij slakken) gevonden werden of dieren gevangen werden. Als in de maand mei, wanneer de vallen scherp stonden, sporen gevonden werden, betekent dit dat de val niet goed werkte en er dieren in geweest waren zonder gevangen te worden. M = mannetje, V = vrouwtje.

2
0

1
5

Aantlocies

1
0

5

0
012345
A
a
n
t
a
l
b
o
s
m
u
i
z
e
n
Figuur 5. Aantal bosmuizen dat op de verschillende locaties gevangen werd.
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Net als vorig jaar ging de vraat aan de lokaasblokjes van een heel klein beetje aan geknaagd
tot volledig versnipperd of verdwenen. Voor de verdwenen blokjes kunnen natuurlijk ook
bruine ratten verantwoordelijk zijn, maar hier werden nergens sporen van gevonden noch
werden er bruine ratten gevangen. Vorig jaar werd gesteld dat een muis het blokje niet mee
naar buiten zou kunnen nemen, maar nu werden er in 2 van de 5 keren dat het blokje buiten de
buis werd aangetroffen, duidelijk sporen van muizen gevonden. In 2 gevallen werden er, op
dezelfde locatie (nr. 15) knaagsporen aan het blokje gevonden die waarschijnlijk van dwergmuis waren. Vorig jaar werden op dezelfde locatie ook dwergmuizen gevangen. Mogelijk
wegen deze diertjes te weinig om te vallen te doen afgaan.
Toen een week na het vangen, op 21 mei, de buizen verwijderd werden, was in 11 van de 30
gevallen het blokje volledig verdwenen en waren er bijna geen snippers te vinden. Op 5 van
deze locaties werden haren van bruine rat in de kleefband gevonden. Deze locaties lagen allemaal dicht bij elkaar (nr. 11, 13, 47, 49 en 51), dus mogelijk gaat het hier om hetzelfde dier
dat meerdere buizen bezocht heeft. Op 4 locaties was het blokje volledig versnipperd en op 2
locaties voor een groot deel versnipperd. Op 1 van deze locaties werden haren van bosmuis
gevonden.
Op 14 mei waren er 2 blokjes beschimmeld, en een week later, bij het nakijken van de kleefbandjes, waren er nog eens 10 extra blokjes beschimmeld.
Wat kunnen we hier nu uit besluiten?
In tegenstelling tot de resultaten van het vorige experiment, waar de bruine rat een zeer groot
overwicht had, werden nu amper sporen van bruine rat aangetroffen. Waar we echter geen
idee van hebben, is of er zeer weinig bruine ratten aanwezig waren, of dat ze afgeschrikt werden (bv. door het gebruik van metaal in de buizen). Tot nu toe bestaat er geen methode om
een goede schatting van de grootte van de aanwezige bruineratpopulatie te maken. Daarom
werd ook besloten om het experiment niet meer te herhalen gedurende de rest van het jaar.
Stel dat er (door bestrijding, gebrek aan voedsel, biotoop, seizoen, …) zeer weinig bruine ratten aanwezig zijn in een bepaald gebied, dan betekent dat dat er op grote schaal andere dieren
(in dit gebied vnl. bosmuizen) vergiftigd worden. Ook als er wel veel bruine ratten aanwezig
zouden zijn, wijst het experiment van vorig jaar uit dat dit niet betekent dat er tegelijkertijd
geen andere dieren in de buizen komen. In beide gevallen worden er dus dieren onbedoeld
vergiftigd. Anderzijds gaat dit, omdat de gifbuizen maar om de 500 m geplaatst worden, bv.
geen bedreiging vormen voor de ‘Vlaamse bosmuizenpopulatie’, want deze dieren hebben
kleine leefgebieden en komen niet enkel langs waterlopen voor, waardoor enkel plaatselijk
dieren gaan vergiftigd worden. Maar stel dat we in een gebied zouden zitten waar de zeldzame waterspitsmuis voorkomt, dan zouden deze gifbuizen wel degelijk een invloed kunnen
hebben op de ‘Vlaamse waterspitsmuizenpopulatie’.
Onder het moto van ‘elk vergiftigd dier is er 1 teveel’, zou dringend eens gedacht moeten
worden over een meer actieve bestrijding van de bruine rat langs waterlopen. Dit houdt in
enkel vergif uitleggen op plaatsen waar veel sporen van bruine rat zijn (die een goede rattenvanger toch zou moeten kunnen herkennen). Het uitleggen kan dan ook gebeuren in gifbuizen, maar het nadeel hierbij is dat deze buizen dan nieuw zijn en niet meer geïntegreerd in het
‘looppaadjesnetwerk’ van de bruine ratten, waardoor ze voor afschrikking kunnen zorgen.
Daarbij komt dat ook daar nog andere diersoorten in de buizen kunnen kruipen. Een alternatief zou kunnen zijn te werken met kleinere blokjes, zoals er in dit experiment gebruikt werden, en deze zo diep mogelijk in de holen van de bruine ratten te stoppen. Het lokaas hangt
dan ook niet open en bloot langs de waterloop, de kans is klein dat er andere diersoorten in de
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holen kruipen en de ratten gaan het lokaasblokje waarschijnlijk mee naar het nest nemen
waardoor alle ratten ervan kunnen eten en niet enkel de meest dominante. Bij dergelijke aanpak zou er bijna dagelijks moeten teruggegaan worden om te kijken of de blokjes verdwenen
zijn en indien dit het geval is, nieuwe blokjes te leggen, om zo een haard snel in te dijken.
Nadeel is dat op plaatsen en tijdens seizoenen dat de vegetatie hoog is, de sporen van bruine
rat zeer moeilijk terug te vinden zijn, waardoor de bestrijding dus voornamelijk in de winter
zou moeten gebeuren (maar omdat de densiteiten dan het laagst zijn, is dit misschien eerder
een voordeel, omdat de impact op de populatie dan veel groter zal zijn…). Rond de effectiviteit van dergelijke methode is echter nog geen onderzoek gebeurd, evenmin als trouwens de
effectiviteit van het huidige systeem, waarbij overal vergif wordt uitgelegd, bewezen is. Het
uittesten van een nieuw systeem en het vergelijken van de toestand achteraf zou dus zeker
zinvol zijn om na te gaan of hetzelfde ‘visuele’ resultaat (want densiteitsschattingen zijn nog
steeds niet mogelijk) kan bereikt worden door enkel indien echt nodig vergif te gebruiken.
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Bestrijding van de beverrat
De begeleiding, analyse en evaluatie van de bestrijding en de opmaak van aanbevelingen voor een verdere aanpak
Goedele Verbeylen

Verspreiding en populatiegrootte
Figuur 1 toont alle tot nu toe beschikbare gegevens van beverratten in Vlaanderen. Ook in 2003
was er weer een vangst buiten het ‘normale verspreidingsgebied’ (gekleurde gemeenten in figuur
1). Eind september kwam er in Doel (Westlangeweg) een volwassen mannetje in een bietenrooimachine terecht (afkomstig uit Nederland?). Voor het overige zijn er geruchten over waarnemingen van beverratten in de wijde omgeving van de populatie in Zonhoven. Omdat enkel
vangsten nauwkeurig worden genoteerd, maar niet zicht- of sporenwaarnemingen, hebben we
hier geen duidelijk beeld van. Het gevaar bestaat (en de kans is groot, kijk maar naar Nederland)
dat er individuele dieren aan het doorsijpelen zijn naar de wijde omgeving.
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Figuur 1. Verspreiding van de beverrat in Vlaanderen. Vangsten die niet konden toegewezen
worden aan een bepaalde gemeente zijn buiten beschouwing gelaten.
Gekleurde gemeenten: minstens 10 beverratten gevangen in de periode 1991-juni 2003 (gekleurd
volgens het aantal gevangen beverratten).
Punten: lokale zichtwaarnemingen en vangsten van minder dan 10 beverratten in de periode
1973-juni 2003. Indien gekend worden jaar en aantal beverratten (tussen haakjes) gegeven.
Figuur 2 en 3 geven nog eens een update van het aantal bekende beverratvangsten per jaar voor
de provincie Limburg en Nederland (gebaseerd op Landelijk Jaarverslag 2001, LCCM, en Jaarverslag 2002, Provincie Noord-Brabant). In Vlaanderen lijkt het aantal beverratvangsten te stabiliseren en zijn er fluctuaties tussen heel lage aantallen en tijdelijk hoge aantallen na periodes van
instroom (meer details zie verder).
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Aantal gevangen beverratten
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Figuur 2. Aantal bekende beverratvangsten in Vlaanderen in de periode 1991-juni 2003. De gegevens voor 1999 en 2000 zijn onvolledig.
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In Nederland lijkt het aantal vangsten eveneens te stabiliseren in de provincies waar veel vangsten zijn, maar blijft het aantal vangsten (en dus ook de verspreiding) toenemen in de provincies
waar tot nu toe weinig of niets gevangen werd. Op het ogenblik worden in Nederland 14 functieplaatsen (verdeeld over 80 muskusrattenvangers) voor beverratbestrijding ingevuld en is Fred
Barends aangesteld als landelijk coördinator beverratbestrijding. Men denkt eraan om het aantal
functieplaatsen te verhogen tot 20, omdat de toestand blijft verslechteren. Door steeds net te
weinig personeel in te zetten, blijft men achter te feiten aanhollen, zeker nu in een heel aantal
gebieden enkel nog met levendvangkooien gewerkt mag worden door de aanwezigheid van bevers.
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Figuur 3. Aantal gekende beverratvangsten in de verschillende Nederlandse provincies in de
periode 1987-2002. De linker y-as geeft de schaal voor de linker balkjes (provincies met hoge
vangstaantallen) en de rechter y-as voor de rechter balkjes (provincies met lage vangstaantallen).
37

Campagne en levendvangkooien
Naast het inzamelen van informatie over aantallen en verspreiding van de beverratten, werd ook
regelmatig met de rattenvangers mee op het terrein gegaan om de situatie beter te kunnen inschatten. Een groot deel van dit veldwerk gebeurde tijdens de campagne in januari.
Door de rattenvangers van afdeling Water werd geen echte campagne gevoerd, omdat zij het
ganse jaar intensief de beverratten wegvangen zogauw deze ergens opduiken (enkel met conibear
160 klemmen).
De rattenvangers van de Provincie Limburg hebben in januari-februari opnieuw een campagne
gehouden met levendvangkooien en conibear 160 klemmen. Gedurende de rest van het jaar werd
af en toe een week gevangen waar beverratsporen gevonden werden.
In de gebieden langs de Maas werden onder andere tijdens de paar weken in januari dat het hard
vroor verschillende beverratten in de kooien gevangen. De gevangen dieren leken geen last te
hebben van de vrieskou. Op de zeilplas in Maasmechelen werden telkens opnieuw een aantal
kooien verbogen en leeg teruggevonden, met duidelijke sporen van beverrat erin. Hier is waarschijnlijk een sterk dier aanwezig, dat ontdekt heeft hoe het kan ontsnappen uit de kooien. Door
vanaf het begin te werken met kooien die voldoende stevig zijn, kan dus veel tijdverlies vermeden worden. Er werd ook een aantal maal uitgetest of het in een klem laten lopen van een beverrat gevangen in een kooi een geschikte dodingswijze was. Als de rattenvanger bij de kooi bleef
staan en de beverrat in de klem joeg, liep deze er achterwaarts in, wat natuurlijk niet de bedoeling was. Als de rattenvanger een tijdje uit het zicht ging (bv. ondertussen de volgende kooi ging
controleren), liep de beverrat wel goed (met de kop eerst) in de klem, maar dit afwachten vroeg
natuurlijk weer meer tijd. Het is dus zeker geen snelle dodingswijze (vanuit het oogpunt van de
rattenvanger). Vanuit het oogpunt van de beverrat zelf is het ook geen snelle dodingswijze, want
de conibear 160 klem is niet voldoende straf om de beverrat snel te doden (minstens 3 minuten).
In het vijvergebied in Zonhoven was de vrieskou niet voldoende om de beverratten naar de kooien te lokken. Zelfs als het vriest, blijft het (massaal aanwezige) natuurlijke voedsel hier waarschijnlijk voldoende beschikbaar voor de dieren. Er werden op verschillende plaatsen vraatsporen aan lisdodde en pitrus gevonden (zowel aan de bovengrondse delen als aan de wortels). Ook
de zeer lage densiteiten en de moeilijk te vinden nestplaatsen van de beverratten (de ene dag
worden sporen gevonden op de ene vijver, de andere dag een paar vijvers verder) zorgen ervoor
dat het niet duidelijk is waar het vangmateriaal het best geplaatst kan worden en dat de dieren
hier zeer moeilijk te vangen zijn (met in verhouding veel bijvangsten voor gevolg, zie tabel). In
de zomer werden hier een aantal vlotten met veel appels erop uitgelegd om de beverratten aan te
lokken, maar zonder resultaat. Dan werden er op een eilandje in een van de vijvers verschillende
holen en verse vraatsporen van beverrat aangetroffen. Er werden vangkooien zonder lokaas voor
de holen geplaatst en een vangkooi met lokaas op een vlot naast de vraatsporen, en de beverratten werden met succes gevangen. Dit bewijst dat de kooien wel degelijk werken als ze op de
juiste plaats opgesteld worden. Het ruimtegebruik van beverratten in dergelijke natuurgebieden
is iets dat zeker interessant zou zijn om verder te onderzoeken (bv. via telemetrie), om te weten
waar het vangmateriaal best geplaatst kan worden.
In totaal werden er in de eerste helft van 2003 37 beverratten gevangen in de levendvangkooien
(waarvan slechts 2 in Zonhoven). Onderstaande tabel geeft de vangsten weer voor de verschillende soorten. Alle bijvangsten werden weer vrijgelaten. Eind juli-begin augustus werden er in
Zonhoven nog eens 6 beverratten in kooien gevangen, met 10 waterhoenen en 1 merel als bijvangst. Van de waterhoenen stierven er 4 in de kooi wegens de warmte (op dezelfde dag).
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Vangsten in levendvangkooien tijdens de eerste helft van 2003.
Zonhoven Overige
Beverrat
2
35
Waterhoen
5
5
Bruine rat
0
1
Meerkoet
1
0
Merel
3
0
Roerdomp
1
0
Alle hiervoor vermelde gegevens zijn zeer anekdotisch, en gezien de lage aantallen gevangen
beverratten, de heterogeniteit in aantallen en plaats van het vangmateriaal, het tijdstip van de
vangsten en het feit dat vele gegevens niet gedetailleerd genoeg genoteerd werden, is het onmogelijk om hier verdere (statistische) conclusies uit te trekken.
Inlooprichting in de conibear 160 klemmen
Bij beverratvangsten met conibear 160 klemmen werd indien mogelijk de inlooprichting genoteerd. Hieruit blijkt dat op de Maas, waar vaak een sterke instroom van beverratten is en de kans
veel kleiner is dat de dieren zich al gevestigd hebben, in verhouding veel meer beverratten van
buitenaf dan van binnenin het hol in de klem lopen (figuur 4).
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Figuur 4. Aantal beverratten dat van binnen naar buiten (binnen) en van buiten naar binnen
(buiten) in de klem liep.
Voortplanting
Zoals figuur 3 toont, werden er de eerste helft van 2003 245 beverratten gevangen in Vlaanderen.
Hiervan werden er 164 binnengeleverd voor verder onderzoek. Daarnaast werden ook nog 14
schedels ingezameld. Er zitten ook nog 13 beverratten in de diepvries die nog onderzocht moeten
worden.
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Aantal vrouwelijke beverratten

Net als in 2002 was er geen enkel vrouwtje jonger dan 3 maand reproductief. In 2002 en de eerste helft van 2003 werden er in totaal 152 vrouwtjes onderzocht (figuur 5). Vanaf 3-6 maand was
bijna de helft van de vrouwtjes reproductief (15 van de 22 dieren waren wel al bijna 6 maand
oud). Er waren ook 2 dieren van 6-12 maand die niet-reproductief waren (waarvan 1 wel een vrij
grote uterus had). Het aantal embryo’s varieerde van 1 tot 13 en het oudste reproducerende
vrouwtje was 9-10 jaar.
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Figuur 5. Reproductieve toestand van de vrouwelijke beverratten in functie van de leeftijd.
In tegenstelling tot vorig jaar, werden er ook zaadcellen aangetroffen bij enkele mannetjes jonger
dan 6 maand. In 2002 en de eerste helft van 2003 werden er in totaal 142 mannetjes gecheckt
(figuur 6). De dieren jonger dan 6 maand waren niet-reproductief, met uitzondering van 7 mannetjes (2 ervan waren maar iets jonger dan 6 maand). Er waren ook 5 dieren van 6-12 maand die
niet-reproductief waren (3 ervan waren maar iets ouder dan 6 maand).

Aantal mannelijke beverratten
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Figuur 6. Reproductieve toestand van de mannelijke beverratten in functie van de leeftijd.
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Maandelijkse variatie in aantallen en verband met leeftijd en voortplanting
Zoals reeds gesteld in een vorig jaarverslag, viel bij de dieren die tijdens de eerste helft van 2002
gevangen werden op dat de drachtige vrouwtjes steeds kleine embryo’s hadden. Er waren zo
goed als geen vrouwtjes bij met middelgrote of grote embryo’s. Waarschijnlijk waren er ook zeer
weinig zogende vrouwtjes bij. Dit is echter niet altijd duidelijk te zien, want beverratten kunnen
al opnieuw drachtig geraken vlak na de geboorte (post-partum bevruchting), en kunnen daarna
dus tegelijkertijd zogend zijn en al kleine embryo’s in de baarmoeder hebben. Een mogelijke
verklaring voor de lage aantallen hoogdrachtige en zogende vrouwtjes is dat deze dieren moeilijker te vangen zijn (wat vaak voorkomt bij zoogdieren, door een beperktere mobiliteit tijdens deze periode). Een andere mogelijke verklaring is dat de dieren pas later op het jaar drachtig worden omdat ze niet bestand zijn tegen onze koude winters. Dit is echter zeer onwaarschijnlijk,
want de winter van 2001-02 was geen heel koude winter en er werden ook zeer jonge dieren gevangen die tijdens of vlak na de winter geboren werden en dit dus overleefd hebben.
Procentuele leeftijdsverdeling van de gevangen beverratten.
Eerste helft 2002 Tweede helft 2002 Eerste helft 2003
Aantal dieren
108
66
175
% 0-6 maand
44
91
18
% 6-12 maand
27
5
54
% > 1 jaar
29
5
27
Kijken we naar de leeftijdsverdeling van de dieren gevangen tijdens de eerste helft van 2002
(figuur 7 en tabel), dan zien we dat er zowel jonge als oude dieren gevangen werden. We weten
echter niet of dit een goed beeld geeft van de werkelijke samenstelling van de populatie, want het
zou bijvoorbeeld kunnen dat oudere dieren moeilijker te vangen zijn. De leeftijdsverdeling voor
de tweede helft van 2002 (figuur 8) ziet er heel anders uit: er werden bijna enkel dieren van jonger dan 6 maand gevangen. Deze plotse verschijning van heel jonge dieren is in figuur 10 te zien
als een duidelijke piek rond september. Als het zo zou zijn dat er tijdens de eerste helft van het
jaar heel wat hoogdrachtige en zogende vrouwtjes moeilijk te vangen waren, dan zijn deze jonge
dieren mogelijk hiervan afkomstig. De 2 andere pieken bij het begin van 2002 en 2003 zijn afkomstig van een sterke instroom van nieuwe dieren bij hoog water op de Maas, waarvan niet
geweten is waar deze juist vandaan komen (figuur 10).
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Figuur 7. Aantal beverratten in relatie tot geslacht en leeftijdsklasse.
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Figuur 8. Aantal beverratten in relatie tot geslacht en leeftijdsklasse.
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Figuur 9. Aantal beverratten in relatie tot geslacht en leeftijdsklasse.
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Figuur 10. Maandelijkse variatie in aantal beverratten, gevangen door afdeling Water en de
Provincie Limburg (inclusief gemeenten/wateringen) en gedeelte ervan naar het IBW gebracht.
Vergelijken we tot slot de gegevens van de eerste helft van 2002 en 2003 (figuur 9), dan lijkt het
erop dat er een verschuiving is van de populatie naar een hogere leeftijd: er werden in verhouding veel minder beverratten van jonger dan 6 maand gevangen. Er werden ook iets (maar niet
veel) meer hoogdrachtige en zogende vrouwtjes gevangen. Deze evolutie zou erop kunnen wijzen dat door de intensieve bestrijding ook de moeilijker te vangen dieren (ouder en reproducerend) weggevangen worden en dat we goed op weg zijn om de beverratten in Vlaanderen uit te
roeien en in de toekomst enkel de instroom van nieuwe dieren moeten opvangen. Een andere
mogelijke verklaring is dat er door de vrij strenge winter minder jongen geboren zijn en/of overleefd hebben.
In bovenstaande paragrafen wordt er heel veel gesuggereerd en blijven er nog vele vragen onbeantwoord. Een belangrijke leemte in onze kennis is waar de beverratten juist vandaan komen.
Zowel voor de dieren die verschijnen bij hoog water als voor de piek van jonge dieren weten we
dit niet. Nederland wijst voor de instroom naar Duitsland, Vlaanderen naar Nederland en Wallonië. In Nederland is men in de nabije toekomst van plan een beperkt aantal dieren te merken en
vrij te laten om te kijken waar ze weer opduiken, maar de kans dat er van dit kleine aantal enkele
tot in Vlaanderen geraken en teruggevangen worden, is zo klein dat er waarschijnlijk niet veel
conclusies uit te trekken zullen zijn. Een andere (maar natuurlijk veel duurdere) mogelijkheid is
om de populaties in de verschillende landen genetisch te bekijken en zo te bewijzen welk land de
producent van deze diertjes is en zijn bestrijding zal moeten opdrijven...
Zoönosen
In 2002 was slechts 1 beverrat, een mannetje van 1 jaar oud, geïnfecteerd met leverbot (Fasciola
hepathica) en in 2003 werd geen enkele besmette beverrat gevonden. Dit onderzoek gebeurde
echter enkel op basis van zichtbare kenmerken en niet microscopisch, dus de werkelijke besmettingsgraad ligt mogelijk hoger.
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Samenwerkingsovereenkomst en wetgeving
Door de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst voor rattenbestrijding in natuurgebieden, kan de beverrat ook bestreden worden in deze gebieden, mét instemming van de terreinbeheerders. Een aantal plaatselijke beheerders van natuurgebieden wou ondanks deze overeenkomst de beverratbestrijding nog steeds niet toelaten, maar na een paar telefoontjes en wat druk
vanuit het nationale bestuur werden ook deze conflicten opgelost. Toch blijven er problemen
optreden, omdat levendvangkooien die teveel in het zicht staan, vaak gestolen of stukgemaakt
worden.
In het kader van de Europese richtlijn rond humane vangmiddelen, lijkt de kans klein dat de conibear 160 klem goedgekeurd zal worden voor beverratbestrijding, gezien de lage impact ervan.
Ook de opkomst van beschermde diersoorten als bever en otter zal het gebruik van deze klemmen in de toekomst hypothekeren. Er moet dus werk gemaakt worden van alternatieve bestrijdingsmethodes. Vooreerst zou uitgetest moeten worden of met het gebruik van enkel levendvangkooien een afdoende beverratbestrijding mogelijk is, en wat dit betekent in termen van personeel.
Verdere onderzoekstopics
Zolang we niet weten waar de gevangen beverratten juist vandaan komen, lijkt het verder blijven
autopseren van alle gevangen dieren geen extra informatie op te leveren, omdat er onzekerheid
blijft over hoe de gegevens geïnterpreteerd moeten worden. Daarom lijkt het niet opportuun om
de gevangen beverratten te blijven inzamelen. Ook het feit dat niet álle beverratten ingezameld
worden, kan een sterk vertekend beeld geven. Daarbij komt nog dat de verplichting om de beverratten naar een diepvries te transporteren voor sommige rattenvangers ‘teveel gevraagd’ is,
waardoor een aantal vangsten niet genoteerd wordt en de dieren niet binnengebracht worden, wat
sowieso een vertekend beeld van de hele situatie geeft en tot een onderschatting van de grootte
van het probleem leidt. Wel interessant is het om de ‘zwervende’ beverratten gevangen buiten de
Maaszone en de vijvers in Zonhoven-Hasselt in te zamelen (zo snel mogelijk naar Goedele bellen om ze te komen ophalen als het niet mogelijk is om ze naar de diepvries in Ham te brengen).
Wat ook belangrijk is, is het zo gedetailleerd mogelijk in kaart blijven brengen van alle gevangen
beverratten en de evolutie van de vangstaantallen op te volgen, om zo snel mogelijk te kunnen
ingrijpen indien de situatie ergens zou verslechteren.
Het merken van een aantal beverratten om na te gaan van waar naar waar de dieren zich verplaatsen (zoals in Nederland gaat gebeuren), lijkt ons geen optie voor Vlaanderen. Om uit een
dergelijk experiment duidelijke conclusies te kunnen trekken, zouden een heel aantal dieren gemerkt moeten worden, en gezien de nog lage aantallen in Vlaanderen is het beter om de dieren
zo snel mogelijk te doden en niet om er een aantal weer vrij te laten… Wel is overleg met de
omliggende landen en een afstemming van de bestrijdingsdoeleinden en -methodes essentieel om
in de toekomst tot een inperking van het probleem te komen. In het kader hiervan rees op de Pest
Conference in Parma het idee om in de nabije toekomst een beverratworkshop te houden.
Om een verdere uitbreiding van de populatie tegen te gaan, zouden een aantal lokale populaties
(zoals Zonhoven) zo snel mogelijk opgeruimd moeten worden. Daarna kan de aandacht toegespitst worden op de grenszone. Gezien het grote aantal natuurgebieden (waar enkel levendvangkooien gebruikt mogen worden) gelegen langs deze grenszone, zou de bruikbaarheid van deze
kooien als bestrijdingsmiddel zo snel mogelijk op grotere schaal uitgetest moeten worden. Daarnaast zal het telemetrisch opvolgen van een aantal beverratten in deze natuurgebieden een duidelijker beeld geven van het ruimtegebruik van deze dieren en dus ook van de locaties waar het
vangmateriaal best geplaatst kan worden.
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Advies voor het invoeren van een norm bij beverratbestrijding
Goedele Verbeylen
Een systeem waarbij gesteld wordt dat bij een instroom van beverratten de dieren binnen een
bepaalde periode weer moeten weggevangen zijn, lijkt ons niet goed, want je kan nooit bewijzen
wanneer een bepaalde beverrat hier juist binnengekomen is. Een andere mogelijkheid is dat je
ervan uit gaat dat de beverratten aan de grens moeten tegengehouden worden, waarbij er op de
grenswaterlopen zodanig bestreden moet worden dat de dieren niet verder dan die waterlopen
geraken. De controles op de norm moeten voor beverrat dan ook in de aangrenzende gebieden
gebeuren en niet op die waterlopen, omdat in periodes van sterke instroom de aantallen hier tijdelijk zeer hoog kunnen zijn en de norm in die periode onmogelijk kan gehaald worden. Daarom
het volgende voorstel (in geval van gebiedsdekkende bestrijding):
Bij de start van een gebiedsdekkende bestrijding zou er eerst een half jaar moeten voorzien worden waarin alle gebieden voldoende onder controle gekregen worden, vooraleer met controles op
een norm te starten. Dit zou ons inziens best gebeuren door alle muskusrattenvangers op plaatsen
waar klemmen gebruikt mogen worden en door een ‘beverrattenvanger’ op plaatsen waar enkel
kooien gebruikt mogen worden. Aangezien er in natuurgebieden enkel met kooien mag gewerkt
worden volgens de overeenkomst, denken we (nog steeds) dat het essentieel zal zijn dat er iemand enkel voor beverratbestrijding zal instaan, want de muskusrattenvangers van afdeling Water hebben geen tijd om met kooien te werken. In dit scenario wordt verondersteld dat het probleem van Zonhoven en het Bergerven langs de Zuid-Willemsvaart volledig of voldoende zal
opgelost zijn, vooraleer begonnen wordt met de controles.
Na dit half jaar denken we dat het het beste zal zijn dat alle muskusrattenvangers aan de beverrattenvanger rapporteren als ze ergens sporen van beverrat gevonden hebben, zodat de dieren dan
weggevangen kunnen worden door deze persoon, die dan beschikt over grote conibears en kooien. Vanaf dan kan gestart worden met een systeem waarbij geen beverratcontroles gebeuren in
de volgende gebieden (grenszone): de volledige Grensmaas, een zone van 2 km naast de Grensmaas, de gemeente Kinrooi en een zone van 2 km langs de noordelijke grens van de provincie
Limburg met Nederland. Deze plaatsen zijn zo gekozen omdat hier tijdelijk hoge aantallen kunnen voorkomen. Zo vallen al de waterrijke gebieden langs de Grensmaas, wat voornamelijk natuurgebieden zijn waar de beverratten moeilijk te vangen zijn met de kooien, hier dan binnen.
Als in de toekomst zou blijken dat de situatie in deze gebieden ook goed onder controle te houden is, is het misschien mogelijk om deze grenszone nog te verkleinen. Krijgen we in de toekomst ook van elders instroom, dan zullen er nog andere locaties aan toegevoegd moeten worden.
Binnen deze grenszone moet dan zodanig bestreden worden (m.a.w. moeten de beverratten zo
snel mogelijk weggevangen worden om doorstroom naar de rest van Vlaanderen te voorkomen)
dat erbuiten bij een controle nog slechts maximaal 1 beverrat gevangen kan worden per km2. Dit
aantal is niet gebaseerd op een ‘te tolereren schade’, zoals bij muskusratten, maar op de kans dat
de beverratten door de grenszone geraken, die normaal gezien zeer klein moet zijn. De verantwoordelijkheid ligt bij de beverrattenvanger, tenzij de plaatselijke muskusrattenvanger niet gezien en doorgegegeven heeft dat er in zijn gebied sporen van beverrat waren, want dan moet deze
plaatselijke muskusrattenvanger verantwoordelijk gesteld worden. Beverratten van 3 maand en
jonger tellen niet mee (leeftijd gemakkelijk te bepalen op basis van het doorbraakstadium van de
kiezen).
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Bestrijding in natuurgebieden
Opvolging rond de overeenkomst ‘Rattenbestrijding in Natuurgebieden’ tussen de afdeling Water en de beheerders van natuurgebieden
Goedele Verbeylen
In januari 2003 werd de samenwerkingsovereenkomst ondertekend door afdeling Natuur en Bos
& Groen, Natuurpunt en (in een licht gewijzigde vorm) door vzw Durme. Omdat in de maanden
vlak na de ondertekening de overeenkomst op vele plaatsen nog niet in de praktijk was omgezet,
kwamen een heel aantal vragen en reclamaties binnen (zoals dodaarsen die in fuiken terechtkwamen op plaatsen waar niet meer met fuiken gewerkt mocht worden). De situatie werd uitgelegd aan de betrokken personen en afdeling Water werd zo snel mogelijk op de hoogte gebracht,
zodat deze problemen opgelost konden worden.
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Onverwachte opdrachten
Een niet-officiële herintroductie van 20 bevers in de Dijlevallei
Goedele Verbeylen
Interactie beverratbestrijding – aanwezigheid bevers
In 2002 werden in Nederland langs de Maas bevers geherintroduceerd, niet ver van de grens met
Vlaanderen (maar zonder overleg met de Vlaamse waterloopbeheerders) en werden in de studie
“Toekomst voor de bever in Limburg” van het Nederlandse studiebureau Wissel 7 Vlaamse gebieden langs de Grensmaas geschikt bevonden om in de toekomst bevers te herintroduceren. Ook
in Vlaanderen werd een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de herintroductie van deze dieren in
het Schelde- en Dijlebekken. Naar aanleiding hiervan kwamen er begin 2003 vragen van Kris
Van Looy (Instituut voor Natuurbehoud, project Levende Grensmaas) en Gijs Kurstjens (studiebureau Wissel, Nederland) over het gebruik van klemmen bij de beverratbestrijding en de kans
dat hierdoor bevers zouden bijgevangen worden. Via een e-maildiscussie werd het standpunt van
het IBW duidelijk gemaakt en er werd ook telkens opnieuw aangedrongen op een overleg tussen
de verschillende betrokken instanties (afdeling Natuur, afdeling Water en de Nederlandse overheid), zonder enig gevolg. Tijdens een voordracht op het IN over de beverrat werd verder uitgelegd wat een aanpassing van de bestrijdingsmethodes zou inhouden (meer personeel, niet geweten of bestrijding met enkel levendvangkooien voldoende is) en dat dit enkel mogelijk zou zijn
als de overheid zou beslissen om hierin te investeren.
Herintroductie en overleg
Op 11 april 2003 gebeurde er een niet-officiële herintroductie van 20 bevers in de Dijlevallei.
Vlak voor dit gebeurde, werden hier door de uitzetters klemmen afgeslagen en vangmateriaal op
de kant gegooid en werd aan afdeling Water gevraagd om hun bestrijdingsmethodes aan te passen, onder het mom van het mogelijke gevaar voor de enkele bevers die reeds aanwezig waren
van voor de uitzetting. Het vangmateriaal werd tijdelijk verwijderd en de vlotten met lokaasklemmen werden voor het terugplaatsen overkapt met stevige gaasdraad (figuur 1).

Figuur 1. Vlot met lokaasklemmen en draadkap, om bijvangsten van bever te vermijden.
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Toen kort na de herintroductie duidelijk werd wat er zich juist afgespeeld had, werd nog eens
aangedrongen op overleg tussen afdeling Natuur en Water. Er werd een standpunt geschreven
door de cel Wildbeheer van het IBW (bijlage 2) en naar minister Sannen gestuurd. Op 10 juli
werd er eindelijk een overlegvergadering bijeengeroepen op het kabinet, werd besloten de uitgezette dieren (voorlopig) te laten zitten en werd de stuurgroep ‘Bever’ opgericht (met vertegenwoordigers van afdeling Natuur, afdeling Water, IN, IBW, Natuurpunt en vzw Durme) om de
situatie verder op te volgen. Dan gebeurde er weer een hele tijd niets, tot op 2 oktober de stuurgroep samenkwam. Ter voorbereiding van deze vergadering schreef de cel Wildbeheer een visie
voor de verdere aanpak van de situatie (bijlage 3). Het verslag van de vergadering, dat nog goedgekeurd moet worden door het kabinet, is terug te vinden onder bijlage 4. Het IBW kreeg hier de
opdracht van afdeling Water om in 2004 de aanwezige bevers intensief te monitoren en een realistische visie, gebaseerd op een leefbaarheids- en een kosten-batenanalyse en die rekening houdt
met alle belangengroepen, op te maken. Deze visie zal moeten uitwijzen wat de mogelijkheden
zijn voor de ontwikkeling van een levensvatbare beverpopulatie in Vlaanderen. Het IBW gaat nu
(nog in november 2003) een aantal scenario’s en begrotingen opstellen voor deze monitoring, op
basis waarvan de stuurgroep zo snel mogelijk moet beslissen waarmee in januari 2004 van start
zal gegaan worden en waar de financiering vandaan zal komen. Daarnaast werd ook afgesproken
dat afdeling Water in de provincie Vlaams-Brabant, door de inzet van extra rattenvangers, enerzijds gebiedsdekkend ratten gaat bestrijden volgens methodes die de bijvangst van bevers vermijden en anderzijds de verspreiding van de aanwezige bevers mee gaat opvolgen.
Overige initiatieven vanuit het IBW
Zoveel mogelijk informatie en literatuur over bevers werd ingezameld. Half juli werd een nota
geschreven om de rattenvangers van afdeling Water meer vertrouwd te maken met de bever, de
problemen die hij kan meebrengen en de mogelijke oplossingen hiervoor (bijlage 5). Daarnaast
werd een protocol opgesteld met welke gegevens best verzameld zouden worden door de rattenvangers (bijlage 6). Er vond een paar maal overleg plaats met de rattenvangers over de verdere
aanpak en er werd samen op het terrein gegaan om sporen van bevers te leren herkennen en een
aantal plaatsen met schade (vraat- en graafschade en dammen) te bekijken. Ook met een particulier die schade had aan een populierenaanplant werd op het terrein gegaan om de situatie beter te
kunnen inschatten. De bever die afschoten werd in Lubbeek werd geautopseerd en nadien door
afdeling Water opgezet voor educatieve doeleinden. Bij de beversporen op 2 locaties op de Demer werd ter plaatse gegaan om te kijken of het wel degelijk om bever en niet om beverrat ging,
in het ene geval door het inzamelen en determineren van beverharen en in het andere geval door
vraatsporen te bekijken. In september kwamen de rattenvangers bijeen om alle waarnemingen
van bevers en beversporen in kaart te brengen. Deze gegevens werden gebruikt om het beverhoofdstuk voor de Vlaamse Zoogdierenatlas te schrijven. In oktober namen we deel aan het internationale beversymposium dat plaatsvond in Nederland. Voor de proceedings van dit symposium, die gepubliceerd zullen worden als een themanummer van Lutra, werd een artikel geschreven over de toestand in Vlaanderen (bijlage 7).
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Publicaties, vorming en overleg
Artikels
Verbeylen, G. (2002). Coypus (Myocastor coypus) in Flanders: how urgent is their control?
Lutra 45(2): 83-96.
De Bruyn, L. & Verbeylen, G. (2003). Exoten. In: Dumortier, M., De Bruyn, L., Peymen, J.,
Schneiders, A., Van Daele, T., Weyembergh, G., van Straaten, D. & Kuijken, E. Natuurrapport 2003. Toestand van de natuur in Vlaanderen: cijfers voor het beleid. Mededeling van het
Instituut voor Natuurbehoud nr. 21, Instituut voor Natuurbehoud, Brussel, pp. 53-59.
Verbeylen, G. (2003). Wat gebeurt er met de Vlaamse beverratten? Nieuwsbrief Beverratbestrijding 1(1): 5-6.
Verbeylen, G. (2003). Evolutie van de leeftijden van de Vlaamse beverratten. Nieuwsbrief
Beverratbestrijding 1(2): 2-4.
Verbeylen, G. (2003). Onderzoek naar efficiënte en effectieve beverratbestrijding. Nieuwsbrief IBW-IN 6(2): 1.
Verbeylen, G. (2003). Praktische nota ter preventie van beverschade. IBW-nota, Geraardsbergen, België.
Verbeylen, G. (in druk). Beverrat. In: Verkem, S., De Maeseneer, J., Vandendriessche, B.,
Verbeylen, G. & Yskout, S. Zoogdieren in Vlaanderen. Ecologie en verspreiding van 1987
tot 2002. Natuurpunt Studie en JNM-Zoogdierenwerkgroep, Mechelen, België.
Verbeylen, G. (in druk). Europese bever. In: Verkem, S., De Maeseneer, J., Vandendriessche,
B., Verbeylen, G. & Yskout, S. Zoogdieren in Vlaanderen. Ecologie en verspreiding van
1987 tot 2002. Natuurpunt Studie en JNM-Zoogdierenwerkgroep, Mechelen, België.
Verbeylen, G. (in druk). De beverrat in Vlaanderen: geraken we deze exoot nog kwijt? Milieukrant.
Verbeylen, G. (subm.). The unofficial return of the European beaver (Castor fiber) in Flanders (Belgium). Lutra.
Stuyck, J. (2002). De muskusrat (Ondatra zibethicus) en de bruine rat (Rattus norvegicus) in
Vlaanderen: mechanische versus chemische bestrijding. Lutra 45(2): 105-122.
Stuyck, J. (in druk). Bruine rat. In: Verkem, S., De Maeseneer, J., Vandendriessche, B., Verbeylen, G. & Yskout, S. Zoogdieren in Vlaanderen. Ecologie en verspreiding van 1987 tot
2002. Natuurpunt Studie en JNM-Zoogdierenwerkgroep, Mechelen, België.
Stuyck, J. (in druk). Muskusrat. In: Verkem, S., De Maeseneer, J., Vandendriessche, B., Verbeylen, G. & Yskout, S. Zoogdieren in Vlaanderen. Ecologie en verspreiding van 1987 tot
2002. Natuurpunt Studie en JNM-Zoogdierenwerkgroep, Mechelen, België.

Website
Er werd werk gemaakt van de website van de cel Wildbeheer (www.ibw.vlaanderen.be => fauna). Per onderzoekstopic werd er een korte samenvatting gemaakt, met contactinfo van de onderzoekers en links naar artikels en rapporten voor mensen die meer informatie wensen.

Voordrachten en posters
-

Klankspel, Instituut voor Natuurbehoud, Brussel, 4/3/03
Voordracht: Beverratten: wie krijgen we nu over de vloer? (Verbeylen, G.)
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Congressen en studiedagen met actieve bijdrage
-

-

-

Contactdag LIKONA (themagroep Zoogdieren), LUC, Diepenbeek, 18/1/03
Voordracht: Ecologie, verspreiding en bestrijding van de beverrat in Vlaanderen (Verbeylen, G.)
4th European Vertebrate Pest Management Conference, Parma, Italië, 9-12/9/03
Voordracht: Trying to eradicate the coypu (Myocastor coypus) in Flanders… (Verbeylen,
G., Baert, K. & Stuyck, J.)
3rd International Wildlife Management Congress, Christchurch, Nieuw-Zeeland, 30/115/12/03
Poster: Trying to eradicate the Coypu in Flanders (Verbeylen, G.)

Congressen en studiedagen zonder actieve bijdrage
Goedele Verbeylen
Symposium ‘Dispersal in fragmented landscapes’, UCL, Louvain-la-Neuve, 4/4/03
Studiedag ‘Toepassingen van DNA-onderzoek in bos- en faunabeheer, Brussel, 19/9/03
3rd European Beaver Symposium en 2nd Euro-American Beaver Congress, Arnhem, Nederland, 13-15/10/03
Jan Stuyck
Symposium ‘Dispersal in fragmented landscapes’, UCL, Louvain-la-Neuve, 4/4/03
4th European Vertebrate Pest Management Conference, Parma, Italië, 9-12/9/03
Studiedag ‘Toepassingen van DNA-onderzoek in bos- en faunabeheer, Brussel, 19/9/03
3rd European Beaver Symposium en 2nd Euro-American Beaver Congress, Arnhem, Nederland, 13-15/10/03
Kristof Baert
4th European Vertebrate Pest Management Conference, Parma, Italië, 9-12/9/03
Studiedag ‘Toepassingen van DNA-onderzoek in bos- en faunabeheer, Brussel, 19/9/03
Bram Lens
Studiedag ‘Toepassingen van DNA-onderzoek in bos- en faunabeheer, Brussel, 19/9/03

Cursussen
Goedele Verbeylen
28/3/03
Cursus NTMB, Inleidende dag Wegen en Waterlopen, Brussel, 1 d
25/4/03
Cursus NTMB, Themadag Natte natuurontwikkeling, Gent, 1 d
23/5/03
Cursus NTMB, Themadag Natuurvriendelijke inrichting van kanalen, Brugge, 1 d
12/6/03
Cursus ‘ArcInfo’, ingericht door ESRI BeLux voor het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, Departement LIN, Brussel, 1 d
24/6/03
Cursus ‘ArcEditor’, ingericht door ESRI BeLux voor het Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap, Departement LIN, Brussel, 1 d
27/6/03
Cursus S-plus 6, Helix, 1 d
9/10/03
Cursus ‘Tracking Analyst’, ingericht door ESRI BeLux voor het Ministerie van
de Vlaamse Gemeenschap, Departement LIN, Brussel, 0.5 d
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12-14/11/03
30/11/03
4/12/03
Jan Stuyck
24/6/03
27/6/03
9/10/03
12-14/11/03

Cursus ‘Spatial Analyst’, ingericht door ESRI BeLux voor het Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap, Departement LIN, Brussel, 3 d
Workshop ‘Multi-model inference’, Christchurch, Nieuw-Zeeland, 1 d
Workshop ‘Simple statistical guidelines for monitoring animal populations’,
Christchurch, Nieuw-Zeeland, 0.5 d
Cursus ‘ArcEditor’, ingericht door ESRI BeLux voor het Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap, Departement LIN, Brussel, 1 d
Cursus S-plus 6, Helix, 1 d
Cursus ‘Tracking Analyst’, ingericht door ESRI BeLux voor het Ministerie van
de Vlaamse Gemeenschap, Departement LIN, Brussel, 0.5 d
Cursus ‘Spatial Analyst’, ingericht door ESRI BeLux voor het Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap, Departement LIN, Brussel, 3 d

Bram Lens
16/10, 23/10, 30/10, 4/11, 13/11, 17/11, 19/11, 24/11/03

EHBO-cursus, Gent, 4 d

Begeleiding stagestudenten
Student: Sven Derycke
Stageopdracht: ervaring opdoen rond onderzoek naar rattenbestrijding
Instelling: Hogeschool Gent, Departement Biotechnologische Wetenschappen, Landschapsbeheer en Landbouw, Graduaat Landbouw en Biotechnologie
Periode: 10 februari-30 april 2003

Stuur- en werkgroepen
Goedele Verbeylen en Jan Stuyck zetelen in de stuurgroepen ‘Fauna- en Floradecreet’ en ‘Bever’
van de Vlaamse overheid. Voor het overige stelt de onderzoeksgroep rattenbestrijding jaarlijks
haar onderzoeksresultaten voor voor AMINAL afdeling Water en de overige waterbeheerders en
zetelt zij in de werkgroep ‘Coördinatie Rattenbestrijding’.

Internationaal overleg
Wat de beverratbestrijding betreft, wordt er regelmatig overlegd met Nederland (vnl. via e-mail).
Op 27 februari kwamen Fred Barends en een aantal Nederlandse beverratbestrijders naar Vlaanderen om op de Grensmaas en een aantal naastliggende gebieden te kijken welke bestrijdingsmethodes gebruikt worden. Op 3 oktober 2003 werden wij op onze beurt, samen met de rattenvangers die in Vlaanderen meest geconfronteerd worden met de beverrat, rondgeleid in de Nederlandse Biesbosch, waar beverratten bestreden worden met levendvangkooien in de aanwezigheid
van bevers.
Op 7 februari 2003 woonden we het ‘Overleg muskus- en beverrattenbestrijding VlaanderenNederland’ in ’s-Hertogenbosch bij. Hier werd de stand van zaken van de bestrijding in beide
landen besproken, de vangstaantallen, de Vlaamse resultaatscontrole, de bijvangstproblematiek,
het onderzoek, de EU-regelgeving rond vangmiddelen en het grensoverleg tussen de rayonambtenaren/ploegbazen werkzaam ter hoogte van de landsgrenzen.
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Daarnaast trokken we in augustus 2003 naar Alterra in Wageningen (Nederland) om een dagje te
discussiëren met Freek Niewold, die er qua rattenbestrijding standpunten op nahoudt die sterk
afwijken van de onze (enkel bestrijden waar schade optreedt…).
Op 26 september 2003 werden we uitgenodigd op het ‘Rondetafelgesprek Muskusrattenbestrijding Zeeland’ in Vianen (Nederland), waarbij naast mensen van de Nederlandse muskus- en beverrattenbestrijding ook onderzoekers van Alterra aanwezig waren. Hier werd gediscussieerd
over de volgende vragen:
a) Zijn de tot nu toe toegepaste methoden, tactieken, strategieën van de bestrijding van de muskusrat de juiste?
b) Leiden deze methoden, tactieken en strategieën tot succes, c.q. blijvend succes?
c) Wanneer en onder welke voorwaarden is sprake van een effectieve en efficiënte bestrijding?
Welke eisen zijn daaraan te stellen?
d) Is de bestrijding uiteindelijk in staat een populatie tot een beheersbaar niveau terug te brengen en op een beheersbaar niveau te houden?
e) Zie d. Wat is een beheersbaar niveau?
f) Zijn er alternatieven voor de bestrijding? Zo ja, welke?
g) Is selectieve bestrijding verstandig, d.w.z. haarden muskusratten in stand houden in natuurgebieden waar geen schade aan waterstaatswerken optreedt?
h) Niet bestrijden betekent besparing van kosten bestrijdingspersoneel, maar oplopende schade
aan waterstaatswerken, gewassen, etc. Is er een balans te vinden tussen populatieomvang en
schadetolerantieniveau?
i) Uiteindelijk doel van de bestrijding van muskusratten is om te komen tot een preventieve
bestrijding, d.w.z. een zo laag mogelijke populatie muskusratten, minimale bijvangsten en
minimale schade. Hoe bereik je zo'n situatie vanuit een grote populatieomvang en wat is hier
verstandig bestuurlijk beleid?
De contacten met Wallonië blijven tot nu toe beperkt tot losse ontmoetingen met Thierry Mahaut
(Agricultural Research Centre of Gembloux, Department of Biological control and Plant genetic
resources, Zoology Unit) en Laurence Roussel (Fondation Universitaire Luxembourgeoise, Socio-économie Environnement Développement) op een aantal congressen. Met Laurence Roussel
werd ook eens afgesproken in Aarlen om heel wat beverratliteratuur te kopiëren.
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Bijlage 1.
Werkprotocol ‘Onderzoek naar Trichinella in de fauna’
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Onderzoek naar Trichinella in de fauna: verantwoording en voorstel van werkprotocol
INSTITUUT VOOR BOSBOUW EN WILDBEHEER, IBW, GERAARDSBERGEN EN MERELBEKE. (K. Van Den Berge, K. Baert)
EN NATIONAAL REFERENTIECENTRUM VOOR TRICHINEN-ONDERZOEK, INSTITUUT VOOR TROPISCHE GENEESKUNDE, ITG, ANTWERPEN (P. Dorny, S. Geerts, J. de
Borchgrave)
Het Nationaal Referentielaboratorium voor de “Opsporing van trichinen in vlees van diersoorten
gevoelig voor trichinose” is gevestigd in de Eenheid Parasitologie van het Departement Diergeneeskunde van het Instituut voor Tropische Geneeskunde te Antwerpen: in opdracht van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen verzorgt het de kwaliteitscontrole
van de Belgische routinelaboratoria voor het opsporen van trichinen in vlees, verbetert de diagnosetechnieken en doet epidemiologisch onderzoek.
De Belgische wetgeving voorziet trichinen-onderzoek van alle eenhoevigen die in het land zijn
geslacht, van alle varkensvlees bestemd voor export dat geen koudebehandeling door diepvriezen heeft ondergaan, en van alle gekweekte of wilde everzwijnen die in het land worden gekeurd
(Ministerieel Besluit van 18 november 1991).

Biologie van Trichinella
Er worden wereldwijd 8 soorten Trichinella onderscheiden: in het noordelijk halfrond zijn dat
Trichinella spiralis, T. pseudospiralis (bij vogels), T. britovi en T. nativa (in het Hoge Noorden).
De andere zijn: T. nelsoni (Afrika), T. murrelli (Amerika), T. papuae (Papua, bij varkensachtigen) en T. zimbabwensis (Zimbabwe, bij de krokodil).
Trichinella is een parasitaire spoelworm (nematode) van de familie Trichinellidae: de opgenomen spierlarven (L1) komen vrij tijdens de vertering en vervellen (L2, L3, L4); de volwassen
wormen leven enkele dagen tot weken in de dunne darm en vermenigvuldigen zich; hun nieuwgeboren larven (L1 van 100µm) verspreiden zich via lymfe en bloed, groeien (L1 van 800 µm)
en vestigen zich in de spieren; hier liggen ze spiraalvormig opgerold in hun getransformeerde
spiercel, “nurse cell”, omgeven door een collageenkapsel (500 x 250 µm) (geen kapselvorming
echter bij T. pseudospiralis, T. papuae en T. zimbabwensis). Ze wachten daar op een nieuwe
gastheer.
Met “trichinen” wordt algemeen bedoeld: de spierlarven van Trichinella spp.
De overlevingstijd is vooral afhankelijk van de gastheer: ongeveer 6 maand bij het paard, zeker 1
jaar bij de labomuis, tot 22 jaar bij de mens en tot 30 jaar bij de ijsbeer in gevangenschap.
Levende larven kunnen opgespoord worden door kunstmatige vertering van het spierweefsel.
Recent in de spieren afgestorven en licht verkalkt kunnen ze eveneens met dezelfde techniek
teruggevonden worden; een aantal ervan gaat echter verloren bij de vertering. Oude en verkalkte
larven, of de overblijfselen ervan, kunnen alleen bij rechtstreeks microscopisch of histologisch
onderzoek aangetoond worden.
Zowel de volwassen Trichinellae als de larven hebben karakteristieke cellen, stichocyten, in de
slokdarmwand (de voorkant van het lichaam is het spitse deel; de anus bevindt zich aan het uiteinde van de stompe staartzijde).
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Vrijgekomen zijn de spierlarven gekromd (open 9-vorm) of spiraalvormig opgerold en lichtbewegend bij verwarmen (35 à 45 °C).
Ze kunnen bij insecteneters (ook alleseters en grazende dieren) verward worden met andere spiruroïde larven die afkomstig zijn van lagere diersoorten; als erratische larve kunnen deze ook
gevonden worden rond het diafragma van vleesleverende soorten.

migrerende (± 200µm) en ingekapselde larve (± 600 µm lang) van Trichinella spiralis in
spierweefsel van een proefmuis
Trichinella werd in België het laatst in 1978 als inheemse infestatie bij de mens, na het eten van
een lokaal-gekweekt everzwijn, aangetoond.
Bij de slachtdieren werden geen trichinen gevonden sedert het starten van het routineonderzoek
(veralgemeend rond 1995) door de 45 Belgische trichinenlaboratoria.
Epidemiologisch onderzoek naar Trichinella in België, door vertering van spierweefsel (Famerée, 1982, bij vossen en ratten; NIDO, Activiteitsverslag 1981-82, p 95-99; Timmerman, 1993,
bij muskusratten) en door serologisch onderzoek (Vercammen, Vervaeke, 1996-2000, bij vossen)
levert verdachte tot positieve uitslagen waarvoor nog parasitologische bevestiging gewenst is.
Er zijn meldingen in de omgevende landen, bij everzwijn en vos: Frankrijk, Duitsland, Nederland.
Trichinose bij de mens:
De infectieuze dosis, die matige symptomen veroorzaakt, is minstens een 100-tal larven, d.w.z.
±1 larve/g in de verbruikte portie rauw vlees.
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Symptomen: diarree 5-8 dagen na de maaltijd
reumatische spierpijnen, slikbezwaren, duizeligheid, koorts: na enkele weken milderen deze
er is sterke eosinofilie vanaf de 2e week, tot 6 weken
typische ooglid- en gezichtsoedemen, huiduitslag, zweten, chronische spier- en
gewrichtspijnen: na 2 - 3 weken
in erge gevallen (100 tot een paar duizend larven/g spier bij de zieke): ernstige
ontsteking van de hartspier en de hersenen, mogelijk met fatale afloop

Verantwoording voor een epidemiologisch onderzoek
Een systematisch onderzoek bij verschillende vlees- en aasetende wilde diersoorten moet toelaten een idee te krijgen over het eventueel voorkomen van Trichinella in het Vlaamse Gewest.
In geval van aanwezigheid van de parasiet bij vrijlevende dieren moet dit leiden naar het verder
toezien op het beletten van de overgang ervan naar de consumptiedieren, met name varkens met
buitenbeloop, gekweekte everzwijnen en paarden.
De verkozen methode is de kunstmatige vertering van 10 à 50 g per individu, waarbij het spierweefsel, het bindweefsel en het kraakbeen oplossen, terwijl de parasieten-larven overblijven.

Onderzoeksprotocol
Staalname:

o.a. Geraardsbergen, Merelbeke

De diersoorten die in eerste instantie in aanmerking komen zijn: vos, bunzing, rat, e.a.
Bijkomend ook das, marters, muskusrat, kraaiachtigen, e.a.
Het betrachte aantal stalen, gespreid over 2003-04, is enkele 100-tallen.
De beide geslachten en alle leeftijdscategorieën komen in aanmerking.
De staalname kan best toegespitst worden op het koude seizoen, omdat de kadavers dan langer
bij omgevingstemperatuur kunnen bewaard worden.
De belangrijkste delen van het karkas zijn de volgende:
1. bij grote dieren: minstens 50 g, tot 100 g, uit (in dalend belang) middenrif, spieren van kop en
hals, voorpoten, borstwand, buikwand, enz.
2. bij kleine vleeseters, knaagdieren en vogels: gehele dieren indien mogelijk of zoveel mogelijk
spierweefsel liefst van de voorkant van het lichaam.
Verpakking: individueel in een gemerkte zak (referentienummer, of diersoort/plaats/datum).
Het onderzoek geeft de beste resultaten zolang de larven levend zijn; het gebeurt dus best op vers
tot gerijpt vlees, het kan ook op lang-gekoeld (minstens een maand) en licht-bedorven vlees; het
kan zelfs op licht-uitgedroogd of kort-bevroren (een week op -18 °C) vlees. Het percentage aantoonbare larven vermindert naarmate de bewaarduur langer wordt.
Dit brengt mee dat er bij de staalname, indien praktisch mogelijk, voorkeur zal gegeven worden
aan de dieren die niet of slechts kort diepgevroren werden.
Het ophalen van de monsters, in Geraardsbergen en Merelbeke, gebeurt door het ITG, na elektronisch of telefonisch verwittigen. De monsters kunnen ook verstuurd worden.
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Onderzoek van het spierweefsel:

Instituut Tropische Geneeskunde

Bij grotere dieren worden de spieren van de beenderen losgemaakt, in stukjes gesneden of gemalen, en dan verfijnd in een elektrisch molentje.
Het karkas van kleine dieren wordt in stukken gesneden en fijngemalen met het elektrische molentje.
De kunstmatige vertering gebeurt in een beker met water, zoutzuur en pepsine, bij 45 °C, onder
voortdurend roeren, gedurende 30 min. Er volgt 30 min. sedimentatie in een scheidtrechter. De
aflezing van het sediment gebeurt onder de stereoscoop.
Indien er verscheidene dieren van dezelfde soort en oorsprong samen aangeboden, worden kan
een verzameldigestie van 100 g (minstens 10 g/individu) gedaan worden.
Mogelijk bijkomend onderzoek
Het is nuttig om van de betrokken dieren bij autopsie of ontdooiing serum of weefselvocht te
verzamelen. Bij de positieve vondsten kan dit gebruikt worden om te trachten antistoffen aan te
tonen.
Bij microscopische of serologische detectie van Trichinella kan intensief onderzoek worden gestart in de omgeving van de vindplaats.
Geïsoleerde stammen zullen gedetermineerd worden in het Internationaal Trichinella Referentiecentrum in Rome.
J. de Borchgrave, ITG, juli 2003
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Bijlage 2.
Standpunt van de cel Wildbeheer i.v.m. beverherintroductie
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Standpunt van het IBW over de feitelijke herintroductie van Bevers in Vlaanderen
Met deze nota wil het IBW reageren op de onwettelijke en wetenschappelijk onverantwoorde
wijze waarop in april 2003 een aantal Bevers werden uitgezet in de vallei van de Dijle.
Zeer recent werd een studie uitgevoerd in opdracht van AMINAL afdeling Natuur om de haalbaarheid en wenselijkheid van een herintroductie van de Bever in de Dijlevallei te evalueren.
Volgens ons een correcte beslissing, aangezien tal van studies aantonen dat herintroducties een
aantal risico’s met zich meebrengen gaande van ecologische verstoring tot creatie van een aantal
sociale en economische problemen. Een discussie ten gronde leek dan ook wenselijk.
Bovendien waren er indicaties dat spontane herkolonisatie van de Vlaamse waterwegen door
deze grote knager in de niet al te verre toekomst plaats kon grijpen. In de Grensmaas bijvoorbeeld werden de voorbije jaren reeds enkele zwervende dieren gesignaleerd, afkomstig van officiële herintroductieprojecten in Nederland. Ook bleken enkele solitaire dieren in Vlaams-Brabant
te leven, afkomstig van de herintroductie van een tiental Bevers in Waals-Brabant, vlakbij de
grens met Vlaanderen. Deze laatste maakten echter deel uit van een herintroductie die buiten elk
officieel kader plaatsvond in Wallonië. Een herintroductie die dan ook afgekeurd werd door onze
Waalse collega’s. In een communiqué, gepubliceerd in de nieuwsbrief “Chasse Presse N° 10 du
28 mai 2003” vatten ze hun standpunt samen en wijzen ze op een aantal gevolgen van deze ondoordachte handeling. Wij onderschrijven dit standpunt volledig.
Dit alles heeft echter niet kunnen voorkomen dat onlangs ook in Vlaanderen een twintigtal Bevers losgelaten werden in de vallei van de Dijle, nog voor de inkt van de in opdracht van AMINAL uitgevoerde studie goed en wel droog was!
Hoewel het IBW geen principiële bezwaren heeft bij herintroductie van dieren of planten in
Vlaanderen – getuige hiervan het feit dat op voorstel van het IBW de Bever enkele jaren geleden
officieel aan de lijst van beschermde diersoorten in Vlaanderen toegevoegd werd –stellen we de
wijze waarop deze herintroductie gebeurde ten stelligste in vraag. We kanten ons als Wetenschappelijke Instelling van de Vlaamse Overheid in het bijzonder tegen de onwettelijke en onwetenschappelijke context waarin deze herintroductie heeft plaatsgehad.
Bij herintroductie dienen een aantal wettelijke voorschriften in acht genomen te worden. Hoewel
deze voorschriften in de ogen van sommigen misschien te complex zijn en/of leiden tot het te
lang aanslepen van dossiers, willen we er hier toch op wijzen dat deze voorschriften het resultaat
zijn van overleg met de verschillende actoren en gegrondvest zijn op heel wat wetenschappelijk onderzoek. Impulsieve acties negeren naar onze mening dan ook een aantal zeer ernstige
risico’s, zij het ecologisch van aard, zij het op sociaal of economisch vlak, die noch de geïntroduceerde soort noch het milieu noch het politieke klimaat waarin gewerkt dient te worden ten
goede komen. Zij kunnen dan ook niet getolereerd worden.
Gezien het ruimtegebruik in Vlaanderen, mag immers verwacht worden dat de terugkomst van
deze grote knager niet zonder wrijvingen zal gebeuren. Deze soort kan een bron van schade en
dus ook van conflicten zijn. Bovendien kunnen ook andere maatschappelijke doelstellingen, zoals het efficiënt bestrijden van ratten langsheen de waterlopen, gehypothekeerd worden. Gezien
de aard van deze actie bestaat het risico van wrevel bij andere belanghebbenden, wat creatie van
een sociaal draagvlak voor een efficiënte implementatie van de bescherming van de Bever zeker
niet ten goede zal komen.
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Voor wat betreft het wetenschappelijke luik, wijzen we op de IUCN-regels, die stellen dat het al
dan niet slagen van een herintroductie moet opgevolgd en waar nodig bijgestuurd worden. Concreet vertaald betekent dit hier logischerwijs dat conditie, geslacht en leeftijd van de Bevers had
moeten bepaald worden vooraleer de dieren los te laten. Elk dier had minstens individueel gemerkt en eventueel gezenderd moeten worden om hun lot en impact op het milieu te kunnen nagaan. Door het niet-officiële uitzetten van dieren waarover niets geweten is, verliezen we tal van
interessante gegevens, die de besluitvorming rond herintroductie in de toekomst eenvoudiger
hadden kunnen maken en de huidige herintroductie waar nodig hadden kunnen bijsturen. We
vragen ons eveneens af of ook de andere risico’s – zoals hierboven vermeld – in rekening werden gebracht. Een dergelijke discussie had volgens ons alleszins voor de eigenlijke herintroductie moeten plaatsgrijpen.
Rest nog de vraag wat er in de toekomst met deze populatie dient te gebeuren. De meest consequente en zelfs voor de hand liggende actie zou het zo snel mogelijk verwijderen van deze illegaal geïntroduceerde dieren uit de Vlaamse waterlopen zijn. Hiertegen zijn er echter – ironisch
genoeg! – wettelijke bezwaren: de soort is momenteel zowel op Vlaams als Europees niveau
(Habitatrichtlijn) beschermd. Het zal eveneens onmogelijk zijn een onderscheid te maken tussen
de geïntroduceerde dieren en dieren die op natuurlijke wijze disperseren naar de Vlaamse waterlopen.
We opteren dan ook voor een meer pragmatische benadering, zonder daarmee de indruk te
willen wekken dat we dergelijke acties goedkeuren, laat staan de strategie van voldongen
feiten bijtreden. We achten het alleszins noodzakelijk de ontwikkeling van deze jonge populatie
zo snel mogelijk op te volgen. We betreuren de context waarin deze herintroductie heeft plaatsgevonden, maar menen eveneens dat vermeden moet worden dat nog meer informatie verloren
gaat. Deze informatie is noodzakelijk om o.a. op eventuele schade te anticiperen door de aanduiding van gevoelige zones en om een afdoende voorlichtingscampagne naar de bevolking over de
aanwezigheid van de Bever en de eventuele gevolgen daarvan op te zetten. Er is eveneens nood
aan overleg tussen de verschillende administratieve overheden en andere betrokkenen om de
verschillende belangen op elkaar te kunnen afstemmen.
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Bijlage 3.
Visie van de cel Wildbeheer i.v.m. verdere aanpak bevers
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Visie van de cel Wildbeheer van het IBW op de verdere aanpak i.v.m. de bevers
29 september 2003
Naar aanleiding van de overlegvergadering over de bevers, willen we vanuit het IBW onze visie
geven over hoe de toestand verder aangepakt kan worden. Vooreerst willen we er nogmaals op
wijzen dat we als wetenschappelijke instelling geen principiële bezwaren tegen herintroducties
en/of translocaties tussen geïsoleerde populaties hebben (zie Van den Berge, K., Afwegingskader
introductie van vreemde en gewijzigde biota, Ontwerp-eindverslag Actie 117 MINA-plan). Een
dergelijke beslissing dient echter na discussie in een bevoegde commissie en na een gepaste interpellatie van de doelgroepen genomen te worden. Verder dient ze binnen een wettelijk kader te
gebeuren. We gaan er in het geval van de bever bovendien nog steeds vanuit dat het spontaan
laten verschijnen van de bever de beste keuze was geweest. We onderschrijven m.a.w. volledig
de richtlijnen van de IUCN, die grotendeels in de haalbaarheidsstudie van Alterra overgenomen
zijn, en betreuren ten zeerste dat die, gezien de aard van de uitzetting, niet opgevolgd werden en
zelfs nog moeilijk op te volgen zijn. Er dienen dus ook zo snel mogelijk een aantal stappen ondernomen te worden (zie onder ‘Concreet’).
Zonder de expertise van de Alterra-expert volledig in vraag te stellen, willen we toch enkele
kanttekeningen maken bij twee uitspraken van de auteur van dit rapport, die mogelijk hun oorzaak in kleine – doch belangrijke – verschillen tussen de Vlaamse en Nederlandse situatie vinden.
Zo zetten we enkele vraagtekens bij de “gratuite” manier waarop men er in de haalbaarheidsstudie vanuit gaat dat de doelgroepen (rattenbestrijders, jagers, vissers, landbouwers, plaatselijke
bevolking, ...) zich aan de bever zullen aanpassen. Op 11 mei 2003 en in de daarop volgende
verkiezingen is afdoende aangetoond dat een dergelijke houding van weinig realiteitszin getuigt.
We achten het dan ook raadzaam om zo snel mogelijk een draagvlak te creëren voor deze uitzettingen, wat betekent dat, naast het uitwerken van een informatiecampagne, een aantal discussies
met de doelgroepen op gang moeten gebracht worden om na te gaan hoe eventuele problemen
opgevangen kunnen worden. Momenteel wordt de bever in Vlaanderen weliswaar beschermd,
maar is het wettelijke statuut van niet-officieel losgelaten bevers echter verre van duidelijk. Bovendien zal de volledige bescherming van deze uitgezette dieren automatisch betekenen dat ook
hun leefgebied beschermd moet worden. Dit leidt dan weer tot de vraag welke regeling er dient
te komen die toelaat om op te treden in geval van ontoelaatbare schade (bv. verwijderen van een
dam die tot overstroming van aanliggende gebieden kan leiden, herstellen van een ondergraven
dijk, verwijderen van dieren die ontoelaatbare schade aan gewassen veroorzaken, ...). Bovendien
dient nagegaan te worden wie aansprakelijk gesteld dient te worden voor de kosten voortvloeiend uit dergelijke schade en wie de herstellingswerken zal uitvoeren. Daarbij zal ook de aanpassing van de rattenbestrijding naar een meer actieve bestrijding (minder vangmateriaal in het veld)
extra personeel vereisen. Volgens de IUCN-richtlijnen moet de persoon/organisatie die de introductie heeft uitgevoerd, aansprakelijk gesteld worden voor de daaruit voortvloeiende kosten. In
hoeverre dit in een Vlaamse context mogelijk en wenselijk is, werd echter niet in de haalbaarheidsstudie behandeld. De haalbaarheidsstudie geeft evenmin richtlijnen wat te doen met de bevers die weggevangen worden op plaatsen waar ze niet getolereerd kunnen worden.
Verder wordt er in de haalbaarheidsstudie vanuit gegaan dat uitgezette dieren zich op een geringe
afstand van de uitzetlocatie zullen vestigen. Ondertussen hebben al minstens 2 van de uitgezette
bevers zich 30 en 45 km verplaatst (voor het buitenland zijn er zelfs verplaatsingen van meer dan
200 km bekend), waarbij ze een aantal zgn. onneembare barrières – zoals vermeld in de studie –
gepasseerd zijn. Ook de uitspraak als zou men in eerste instantie niet moeten vrezen voor grote
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schadeposten, werd reeds gelogenstraft door een aantal klachten van omwonenden over vraat aan
gewassen (maïs, graan, bieten, ...) en fruitbomen en graverij in dijken. Gezien het zeer lage aantal reeds aanwezige bevers baart dit ons enige zorgen.
Concreet
Er moet volgens ons dan ook zo vlug mogelijk een persoon aangesteld worden om deze ganse
problematiek op te volgen met volgende concrete taken:
- monitoring van de populatie, waarbij geopteerd wordt voor vangen, merken en zenderen van
de dieren. De verzamelde data inzake overleving, voortplanting en dispersie, zullen toelaten
om de evolutie van de populatie in detail op te volgen. Daarnaast moeten de dieren ook genetisch en veterinair onderzocht worden. Zoals de IUCN-richtlijnen stellen, wegen de eventuele
nadelen die de dieren ten gevolge van deze manipulatie zouden kunnen ondervinden, niet op
tegen de informatie die hieruit verkregen wordt om de populatie – indien en waar nodig – bij
te sturen en andere gelijkaardige projecten correct te evalueren.
- Indien zou blijken dat de populatie het niet goed doet, moeten de oorzaken daarvan opgespoord worden (bv. te lage voortplanting door te hoge cadmiumconcentraties, inteelt, ...). Zo
kunnen we zorgen dat het biotoop weer geschikt zal zijn om in de toekomst een natuurlijke
kolonisatie toe te laten en zullen we ook meer ervaring hebben met maatregelen die moeten
genomen worden om de overleving van een (al dan niet geïntroduceerde) populatie op termijn te garanderen.
- Naast de opvolging van de populatie moet er ook een opvolging van de invloed op de omgeving gebeuren, om de positieve (verhoging van biodiversiteit) en negatieve (vraat- en graafschade en bouw van dammen op ongewenste plaatsen) effecten beter te kunnen inschatten.
- Daarnaast moet er informatie naar de doelgroepen verstrekt worden, en een oplossing geboden worden in geval van problemen. Er moet een systeem van vergoedingen opgezet worden.
Er moet ook in nauw overleg met de rattenbestrijding bekeken worden hoe de bestrijdingsmethodes best aangepast worden om bijvangsten van bever te vermijden.
- Tot slot lijkt het ons zeer interessant om, in het kader van een verdere uitdieping van de
vraag naar het al dan niet geschikt zijn van de Vlaamse biotopen voor bever, een habitatgeschiktheidskaart voor Vlaanderen op te maken voor de bever. Dit kan vrij eenvoudig gebeuren op basis van bestaand kaartmateriaal (BWK, Boskartering, Waterlopenkaart, Gewassenkaart).
- Eens we weten waar het overal geschikt is voor bevers, zou het ook nuttig zijn om een connectiviteits- en PVA-analyse uit te voeren (zoals in Schotland gebeurd is, zie South et al.
2000 Biological Conservation), waarbij gemodelleerd wordt waar en wanneer de dieren in de
toekomst verwacht kunnen worden.
Het lijkt ons logisch dat dit onderzoek op het IBW zal gebeuren, om de volgende redenen:
- jarenlange ervaring in populatie-ecologisch onderzoek naar verschillende zoogdiersoorten
- jarenlange ervaring met vangst-merk-hervangst methodes, radio-telemetrisch en genetisch
populatie-onderzoek (en aanwezigheid van telemetrisch materiaal, genetisch labo en dissectielabo en een dierenarts die dit mee kan ondersteunen)
- grondige kennis van GIS-analyses en het opstellen van connectiviteitsmodellen
- belangrijke link met onderzoek naar vermijden van bijvangsten in de rattenbestrijding
- uitgebreide kennis van de ganse (her)introductieproblematiek
- veel ervaring met werken met doelgroepen.
Gezien de opmerkingen die wij hebben op de studie van Alterra en hun “onvertrouwdheid” met
de Vlaamse situatie, vinden wij het ook niet raadzaam dat de Vlaamse beversituatie door een
niet-Vlaamse onderzoeksinstelling opgevolgd wordt.
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Bijlage 4.
Verslag vergadering stuurgroep ‘Bever’ – 2/10/03
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titel
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Begeleidingsgroep bever
Sven Verkem, Natuurpunt
Goedele Verbeylen, IBW
Piet De Becker, IN
Jan Stuyck, IBW
Paul Thomas, afdelingshoofd afdeling Water
Marc Vanderweeën, afdeling Water
Koen De Smet, afdelingshoofd afdeling Natuur
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Tim Audenaert, vzw Durme
Geert Rossaert, afdeling Natuur

afwezig met kennisgeving
afwezig zonder
kennisgeving
kopie naar

verslaggever

Nico Verwimp

Overleg Bever
1. Inleiding - historiek
Er werd toegelicht in welk kader dit overleg plaatsvond.
Afdeling Water werd uitgenodigd, het IBW, het IN en de natuurverenigingen Natuurpunt
met de plaatselijke afdelingen en vzw Durme. Deze groep was voor iedereen voldoende.
2. Nieuws - beverlijn
De beverlijn werd opgericht om problemen met bevers te melden. Na een aantal reacties van
de pers en de Rangers, zijn er de laatste 2 maanden geen oproepen meer.
Er werden problemen gemeld via rattenvangers in Webbekom en later (augustus) in Schulen,
nadien niets meer.
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Er werden sporen (verse sporen langsheen groter traject) waargenomen langs de Berwein
3. Huidige dieren aanvaard ?
De dieren kunnen enkel aanvaard worden als er een duidelijke opvolging is (standpunt IN +
IBW (zie uitgedeelde tekst)).
De dieren kunnen enkel aanvaard worden als er een globale visie is voor gans Vlaanderen.
4. Extra personeel
Afdeling Water heeft intern 5 rattenvangers verschoven naar Vlaams Brabant. Zij worden
mee ingeschoven in de rattenbestrijding en doen ook inventarisatiewerk.
Discussie werd gevoerd of een bioloog full time op het project moest gezet worden of niet en
wat zijn of haar taak zou zijn.
Afdeling Natuur gaat in 2004 een budgetverschuiving doorvoeren naar het eigen vermogen
van het IBW/IN (INBO), om een extra persoon aan te werven voor de opvolging van de bever, en hiervoor werkingskosten te voorzien.
Door afdeling Water werd het idee geopperd om Goedele Verbeylen van het IBW in kader
van het rattenonderzoek op de bever te laten werken, in afwachting van de doorvoering van
de budgetverschuiving door afdeling Natuur. Dit idee werd algemeen aanvaard. Na de budgetverschuiving, kan Goedele kiezen of ze verdergaat met de beverproblematiek of terug
naar de beverrat en andere ratten gaat.

5. verdere plannen
updating onderzoek door Freek Niewold van Alterra
De huidige toestand wordt dit najaar geïnventariseerd door Freek Niewold van Alterra.
Uitwerken van een visie omtrent de vestigingsmogelijkheden van de bever voor gans
Vlaanderen
Het is noodzakelijk dat er een globale visie ontwikkeld wordt voor de vestigingsmogelijkheden van de bever in Vlaanderen, waarbij zowel mogelijkheden als knelpunten worden bekeken. Zoals gesteld onder puntje 3, is dit enkel mogelijk op basis van een opvolging van de
aanwezige bevers. Goedele maakt hiervoor zo snel mogelijk een aantal alternatieve begrotingen op, gaande van gaan kijken als iemand meldt dat er ergens problemen zijn, tot het
zenderen en continu opvolgen van alle aanwezige dieren. Op basis daarvan wordt beslist
welk scenario gewenst en haalbaar is en waarmee Goedele begin 2004 van start zal gaan.
Bovendien zal de studie een afwegingskader moeten omvatten wanneer bevers probleembevers zijn en wat er verder mee te doen (hoe we ze gaan wegvangen, waar we ze gaan opvangen en wat we er achteraf mee doen).
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Deze visie moet binnen het jaar af zijn, maar moet achteraf continu opgevolgd en bijgestuurd
worden.
Alle waarnemingen van bevers, beversporen en beverschade worden doorgegeven aan Goedele.
6. Bevers en rattenbestrijding
De rattenbestrijding moet niet worden verminderd o.w.v. de bever.
Wel wordt bekeken hoe men bij de rattenbestrijding kan rekening houden met de aanwezigheid van de bever, bijvoorbeeld door de klemmen te overkappen.
7. Probleembevers
Er werd beslist, in afwachting van een globaal overwegingskader, de bever enkel te dulden in
de Dijlevallei en in het grensgebied met Nederland. In het grensgebied met Nederland zal de
bestrijding van de beverrat voortgezet worden zoals ze nu gebeurt (met grote conibearklemmen), met mogelijke bijvangsten van bever voor gevolg. Dit zal goed gecommuniceerd moeten worden naar de buitenwereld. Daarbuiten worden de bevers gevangen en wordt zo snel
mogelijk nagegaan of er in de Dijlevallei locaties zijn om de dieren weer vrij te laten zonder
de sociale structuur van de reeds aanwezige populatie te verstoren. Dieren die niet kunnen teruggeplaatst worden, zullen tijdelijk ondergebracht worden in de Zoo van Antwerpen en desnoods afgemaakt worden. Deze maatregel is tijdelijk.
8. Schade
Wanneer er schade is ten opzichte van derden dan wordt Geert Rossaert verwittigd, die dan
de natuurwachter op de hoogte stelt, die op zijn beurt dan de vaststelling gaat doen. Wanneer
er concrete acties nodig zijn (bv. bescherming fruitbomen) dan kunnen deze ook gemeld
worden aan Geert die de natuurarbeiders zal inschakelen.
Wanneer er schade kan optreden naar andere overheden toe (bv. graafschade aan dijken), dan
zal de stuurgroep overleggen welke concrete acties genomen dienen te worden (contactpersoon Nico Verwimp).
9. wetgeving
Conform artikel 52 van het Natuurdecreet zal schade veroorzaakt door deze beschermde dieren (die in het KB van 22 september 1980 + wijzigingen zijn opgenoemd) vergoed worden.
Er is nu al een fonds voor voorzien (MINA-fonds), maar de wetgeving moet verder uitgewerkt worden.
10. communicatie
Er is beslist om enkel selectief te communiceren.
Grootschaliger kan na goedkeuring van het kabinet, wordt ter sprake gebracht op het volgende maandelijks overleg met het kabinet. Er werd beslist om de uitgave van een folder over de
bever voorlopig nog uit te stellen. Op een volgende stuurgroepvergadering kan dit herbekeken worden.
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Bijlage 5.
Praktische nota ter preventie van beverschade
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Bijlage 6.
Protocol beverinventarisatie
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Protocol beverinventarisatie
Tijdstip
De controle van de waterlopen dient zo frequent mogelijk te gebeuren. Net als bij de rattenbestrijding is het prioritair om een hol in een dijk, op een plaats waar het niet getolereerd kan worden, tijdig te signaliseren, zeker gezien bevers veel bredere gangen maken dan bijvoorbeeld
muskusratten.
Na een eerste inventarisatie zullen we een beter beeld hebben van waar de geïntroduceerde bevers, waarvan de meeste zich ondertussen al gevestigd zullen hebben, voorkomen en waar schade verwacht kan worden. Af te wachten valt nog waar zwervende dieren zullen opduiken. Eens
alle bevers gevestigd zijn, zullen het vooral die locaties zijn die regelmatig gecontroleerd moeten
worden.
Daarnaast zullen tijdens de paarperiode (december-maart) de jongen van 2 jaar ervoor beginnen
rond te trekken op zoek naar een eigen territorium. Deze dispersie kan verschillende maanden
duren en kan dus doorlopen tot na maart. Als we veronderstellen dat in het voorjaar van 2003 de
eerste voortplanting in Vlaanderen heeft plaatsgevonden, dan kunnen we verwachten dat er jongen gaan beginnen zwerven vanaf december 2004. Indien er bij de losgelaten dieren familiegroepen waren met al oudere jongen, kan er echter al vanaf december 2003 dispersie optreden.
Tot slot kunnen we ook een instroom verwachten van bevers afkomstig van de Waalse populatie
(voornamelijk in Voeren en omgeving) en de Nederlandse populatie (voornamelijk via de Maas).
Te noteren gegevens
-

-

-

-

Beverkolonies kunnen een territorium hebben van 0.5 tot 12.8 km oever. Binnen dit territorium vind je langs de oever bijna continu sporen van bevers. Duid deze oeverstroken met
continue sporen aan op kaart (met accentueerstift ofzo), tot er een duidelijke onderbreking is
waar geen sporen meer te vinden zijn. Deze sporen kunnen zijn: merkhoopjes en geurvlaggen
(best waarneembaar na een regenbui, omdat de bevers dan hun territoriumafbakening gaan
vernieuwen), vraatsporen, pootafdrukken, wissels, glijplekken, holen, burchten, rustplaatsen,
keutels (meestal niet terug te vinden), dammen, zichtwaarnemingen. Als er op bepaalde stukken enkel oude sporen te vinden zijn (dit zal dan voornamelijk gaan om knaagsporen en holen en andere bouwsels, die nog zichtbaar blijven als de dieren niet meer aanwezig zijn), duid
dit dan ook aan. Schrijf telkens de datum of periode van de waarneming op de kaart. Stuur
deze kaarten regelmatig op naar Goedele Verbeylen (IBW, Gaverstraat 4, 9500 Geraardsbergen). Waarnemingen buiten de Dijle en de Laan bel je zo snel mogelijk door naar Goedele
(tel. 0476/59.03.92).
Als je een bever ziet, probeer er dan zoveel mogelijk gegevens van te noteren (jong of volwassen dier, pelskleur, ...) en duid de plaats zo nauwkeurig mogelijk op kaart aan met de datum erbij.
Indien je duidelijke pootafdrukken vindt, meet dan de lengte (hiel tot en met nagel). Op
basis hiervan kan worden ingeschat of er dieren van verschillende leeftijden aanwezig zijn en
of er voortplanting plaatsgevonden heeft en dus dispersie kan verwacht worden. Duid de
plaats zo nauwkeurig mogelijk op kaart aan met de datum erbij.
Indien je vraatsporen vindt aan natuurlijke vegetatie, probeer dan op te schrijven van welke
plantensoorten gegeten werd.
Indien je een hol, burcht of dam of vraatschade bij particulieren (aan landbouwgewassen,
populieren, fruitbomen, ...) vindt, duid dit nauwkeurig op kaart aan en laat dit zo vlug mogelijk weten aan Goedele, die dan ter plaatse komt kijken en ook afdeling Water op de hoogte
brengt als er een probleem is.
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Bijlage 7.
Artikel over Vlaamse beversituatie (Lutra)

92

The unofficial return of the European beaver (Castor fiber) in Flanders (Belgium)

Wherefrom did we expect beavers to invade Flanders?
Wallonia
In Belgium the beaver probably declined since the 16th century, to finally go extinct in 1848 (according to data from Lorraine not until 1890-1900). In Wallonia (southern French speaking part of Belgium) a beaver was sighted for the first time again in 1990, in the basin of the river Roer in the Hoge
Venen. This animal originated from the German Eiffel area, where Polish beavers were introduced
between 1981 and 1989. Since 1997 a beaver family settled on the Belgian part of the river Roer. A
further spread to the rest of Belgium was thought unlikely in the short term, since the river Roer belongs to the basin of the river Rhine. But it was also estimated that the expansion to another basin
would not be a problem in the long run, once the population was sufficiently large (after 20-30 years or
even earlier). In 1998 suddenly beavers started to appear everywhere in Wallonia, mainly in the Ardennes and the surroundings of Namen. These animals originated from an unofficial release of 101
beavers (4 from the Elbe and 97 from Bavaria) in Wallonia, spread over three years (1998-2000). In
some cases the animals were released close to urban centres, leading to several traffic victims. Ten of
the 101 beavers were released in 1999 in a pond next to the river Argentine south-east of Brussels, just
across the Flemish border in Wallonia (Rixensart, see map, point 1). Since then the Walloon beaver
population has expanded strongly (several animals went tens of kilometres from the release site) and
probably amounts up to about 150-200 individuals, but an exact estimate is very difficult to make.
The Netherlands
Besides the three Dutch beaver populations in the Biesbosch, the Gelderse Poort and the Flevopolder,
about seven beavers, originating from the river Roer in the German Eiffel area, were present along the
river Maas in the Dutch province of Limburg (see map, point 2). Since no reproduction took place, this
population was restocked with another ten beavers from the Elbe in fall 2002, in the scope of an official reintroduction project whereby ten beaver families will be released between 2002 en 2005. One of
these animals fell in traffic. The population will be restocked again in October 2003 in Thorn (see
map, point 3), just across the Flemish border (but without any consultation with the Flemish governmental services), so we can soon expect immigration of beavers into Flanders from this side.

Wherefrom do the ‘Flemish’ beavers originate?
Immigration from Wallonia
In spring 2000 the beaver returned to Flanders for the first in a very long time, originating from the
above-mentioned unofficially introduced population in Rixensart. Since then, there were more and
more beaver traces along the rivers Dijle and Laan south of the city of Leuven in the Flemish province
of Vlaams-Brabant (see map). The number of beavers was supposed to be 3 to 5 individuals that had
settled relatively isolated, for the time being without any signs of reproduction.
Also in the Flemish province of Limburg there are now and then sightings of beavers, probably originating from the Walloon population. From September 2002 till the end of winter 2002-03 beaver traces
– probably from one animal – were found at two locations on the river Berwine (Voeren, see map,
point 4), about 50 km from the nearest Walloon release-site in Durbuy (see map, point 5). At the end
of winter this animal was probably disturbed and disappeared, until in August 2003 again fresh traces
(feeding damage in a maize field and a small dam partly built with maize plants) were present. Also on
an isle along the river Maas in Lanaye (Visé, see map, point 6) a – possible the same – beaver was
sighted at the end of April 2003.
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A feasibility study…
In the scope of a future reintroduction project to restock this not yet reproducing Flemish beaver population, a ‘feasibility study for the recolonisation by beaver of the basin of the rivers Schelde and Dijle’
was conducted by the Dutch bureau Alterra, by order of AMINAL Nature Division (Ministry of the
Flemish Government). This study concluded that the area could carry a viable connected beaver population of at least 40 families (about 160 animals). Only the city of Leuven was thought to be an important dispersal barrier, although other studies show that comparable barriers are quite easily crossed,
especially downstream. In the Gelderse Poort (The Netherlands) beavers swim almost daily through a
flooded tube of 100 m and there are also several beavers that were able to pass an old mill when going
from the river Argentine (Wallonia) to Flanders. This makes us suspect that the beaver has a higher
dispersal ability than thought off in the past. According to the feasibility study there will be almost no
bottlenecks and it is expected that the released animals will all stay nicely in the same place and cause
no problems in the wide vicinity. The view is taken that the different interest groups (like rat control
organisations, hunters, fishermen, farmers and the local population) will adapt to the presence of the
beaver without any question.
Unofficial release of Bavarian beavers
Even before the Flemish Government could decide, based on the feasibility study, to proceed or not
with the preparation of an official reintroduction, 20 Bavarian beavers of unknown age and sex (supposedly including 2 pregnant females and 1 beaver family) were released on April 11 2003 in at least 6
locations (see map, red dots) along the rivers Dijle and Laan. This happened unofficially, without any
scientific follow-up and without preparing or informing the local population and other interest groups.
Gerhard Schwab, who was made to believe that it concerned an official release (everything happened
in broad daylight), transported the beavers into Flanders from Bavaria (Germany). In Flanders this is
considered an illegal action, since it is forbidden to possess and transport protected animals, which the
beaver is since 2001, without a permit from the government (Flemish Decree 13/7/01). Some of the
animals were released in an imitation lodge to decrease stress, but on the other hand several of the release-sites were located irresponsibly close to roads, not taking the possibility of traffic victims into
account. According to Gerhard Schwab, the beavers were checked genetically (at least 1 animal per
family) to make sure that no Canadian beavers were amongst them.
Scarcely two months after the release two beavers had already crossed the city of Leuven. One (a possibly pregnant or nursing female) was mistaken for a coypu and shot on June 12 2003 in Lubbeek, at
least 30 km from the release site (measured along the rivers Dijle, Demer and Winge, see map, point
7). Begin July 2003 a burrow (with obvious beaver hairs) was found in the dike of the river Demer
near Diest (at more than 45 km along the rivers Dijle and Demer, see map, point 8), but the beaver that
made it had again disappeared. In October 2003 again beaver traces (damage to maize) – from probably the same animal – were found on the river Demer in Lummen (12 km further, see map, point 9).
The traces found in May and June 2003 on the river Dijle north of the city of Leuven till where it joins
the river Demer are possibly originating from these animals. Since summer 2003 no fresh traces were
found along this transect (see map, red area). For the remainder beaver traces are found everywhere
along the rivers Dijle and – to a lesser extent – Laan south of Leuven since summer 2003 (see map,
green area). Also on the IJse, another tributary of the river Dijle, some traces were found since September 2003 in the surroundings of Neerijse (see map, point 10) and just upstream the centre of Huldenberg (see map, point 11).

How to switch from a bad start to a good situation?
In countries where the reintroduction of beavers happened officially, preparing and informing the different interest groups usually took several years. In some countries the preparation period was even so
long that the population started to ask when the introduction would finally take place… This is of
course an ideal situation. In Flanders we are confronted with a sudden presence of beavers that is un94

expected and therefore often regarded from a negative viewpoint. There is not yet a sufficient system
for damage prevention and compensation. Complaints are coming in from damage to private as well as
public properties (feeding, burrowing and damming damage). Besides feeding on natural vegetation
(mainly willow Salix sp., but also alder Alnus glutinosa, butterbur Petasites hybridus, …) there are
reports of damage to poplars Populus x canadensis, fruit trees, Norway spruces Picea abies and agricultural crops (mainly maize, but also beets and grains). Since dikes are sufficiently steep in Flanders,
most beavers make burrows. Until now there are at least three sites with burrows in the dike of the
river Dijle and two on the river Demer. Lodges were only built on two ponds along the river Dijle and
lairs were made in high bank vegetation (like Japanese knotweed Fallopia japonica and butterbur). In
Flanders most rivers are also sufficiently deep, so probably not much dams will be built. Only on the
smaller tributaries damming activity is already taking place, often with the use of maize as building
material. In some places dams were removed by the rat controllers to avoid flooding, but immediately
rebuilt by the beavers. Another problem that arises is the interaction between efficient rat control and
trying to avoid unintended captures of beavers. Changing rat control methods will require more personnel and thus more money, and it is now up to the Flemish Government to lay their priorities.
In 2004 the present beavers will be monitored intensively and a realistic assessment, based on a population viability (PVA) and cost-benefit analysis and taking all interest groups into account, will show
whether or not the densely populated Flemish region is suitable for the development of a viable beaver
population, and if so, what the price tag will be.

The Netherlands
2
3

Flanders
Limburg
Demer
Vlaams-Brabant

Winge

Leuven

10
11

9

7

Dijle

6

#
#
#

1

8

# #
#

4

Laan
IJse

N

Wallonia
10 km
5

W

E
S
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Samenvatting
De officieuze terugkomst van de Europese bever (Castor fiber) in Vlaanderen (België)

In België is de bever waarschijnlijk achteruitgegaan sinds de 16e eeuw, om volledig te verdwijnen in
1848 (volgens een gegeven uit Lorraine pas in 1890-1900). In Wallonië verschenen in 1990 voor het
eerst weer bevers, in het bekken van de Roer in de Hoge Venen, afkomstig van de Duitse Eifel. Uitbreiding naar de rest van België werd maar mogelijk geacht op vrij lange (20-30 jaar) termijn. In 19982000 gebeurde echter een niet-officiële herintroductie van 101 bevers (4 uit de Elbe en 97 uit Beieren)
in Wallonië, voornamelijk in de Ardennen en de omgeving van Namen. Tien van deze dieren werden
uitgezet in een vijver naast de rivier Argentine, net over de Vlaamse grens (Rixensart, punt 1 op de
kaart). De Waalse populatie wordt nu op 150-200 bevers geschat.
In Nederland waren een 7-tal bevers, eveneens afkomstig uit de Duitse Eifel, aanwezig langs de Maas
in de Nederlandse provincie Limburg (punt 2 op de kaart). In de herfst van 2002 werden hier nog eens
tien Elbe-bevers bij losgelaten. In oktober 2003 zal de populatie nog eens aangevuld worden door een
uitzetting in Thorn (punt 3 op de kaart), net over de Vlaamse grens (maar zonder overleg met de
Vlaamse autoriteiten). Ook vanuit deze hoek kunnen we dus bevers verwachten in Vlaanderen.
In de lente van 2000 werden de eerste bevers gesignaleerd in Vlaanderen, in de provincie VlaamsBrabant, afkomstig van de Waalse populatie net over de grens. Sindsdien nam het aantal sporen langs
de rivieren Dijle en Laan ten zuiden van Leuven gestaag toe en werd het aantal aanwezig bevers op 3-5
geschat, maar werd geen teken van voortplanting vastgesteld. Ook in de provincie Limburg werden
herhaaldelijk bevers gesignaleerd in 2002 en 2003 (punten 4 en 6 op de kaart), waarschijnlijk eveneens
afkomstig van de Waalse populatie (op ca. 50 km van Durbuy, de dichtstbijzijnde Waalse uitzetlocatie,
punt 5 op de kaart).
Met het oog op een toekomstige restocking van de nog niet reproducerende Vlaamse beverpopulatie,
liet AMINAL afdeling Natuur (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) een haalbaarheidsstudie
voor de herkolonisatie door de bever van het bekken van Schelde en Dijle uitvoeren door Alterra. Deze
studie concludeerde dat er in het studiegebied ruimte was voor een levensvatbare beverpopulatie van
minstens 40 families (ca. 160 dieren), die allemaal mooi ter plaatse zouden blijven en geen problemen
zouden veroorzaken. Er werd vanuit gegaan dat de verschillende belangengroepen (zoals de rattenbestrijdingsorganisaties, jagers, vissers, landbouwers en plaatselijke bevolking) zich zonder meer aan de
aanwezigheid van de bever zouden aanpassen.
Nog voor de Vlaamse overheid op basis van deze haalbaarheidsstudie kon beslissen om al dan niet
verder te gaan met de voorbereiding van een officiële herintroductie, werden op 11 april 2003 20 Beierse bevers van ongekende leeftijd en geslacht losgelaten op minstens 6 locaties langs de Dijle en de
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Laan (rode punten op de kaart). Dit gebeurde op een niet-officiële wijze, zonder enige wetenschappelijke opvolging en zonder voorbereiding of informatie naar de verschillende belangengroepen toe.
Amper twee maand later waren al minstens twee van deze dieren Leuven gepasseerd. Een ervan werd
afgeschoten in Lubbeek (ca. 30 km verder, punt 7 op de kaart) en een ander verbleef tijdelijk op de
Demer ter hoogte van Diest (ca. 45 km verder, punt 8 op de kaart) en dook daarna op in Lummen (nog
eens 12 km verder, punt 9 op de kaart). De beversporen die tijdelijk gevonden werden op de Dijle ten
noorden van Leuven (rood gebied op de kaart) zijn mogelijk van deze dieren afkomstig. Voor het overige zijn er permanent bevers aanwezig langs de Dijle en de Laan ten zuiden van Leuven (groen gebied
op de kaart) en zijn er ook sporen gevonden op de IJse (punten 10 en 11 op de kaart).
In landen waar de herintroductie van bevers op een officiële wijze gebeurde, nam de voorbereiding en
informatieverstrekking naar de verschillende belangengroepen verscheidene jaren in beslag. In Vlaanderen werden we geconfronteerd met een plotse en onverwachte aanwezigheid van bevers, die daardoor in vele gevallen negatief bekeken wordt. Nu klachten van schade (vraat- en graafschade en bouwen van dammen) aan privé- en openbare eigendommen beginnen binnen te komen, bestaat er nog
geen voldoende uitgebouwd systeem voor schadepreventie en -vergoeding. Een ander probleem dat
optreedt, is de interactie tussen een efficiënte rattenbestrijding en het vermijden van bijvangsten van
bevers. Aangepaste bestrijdingsmethodes zullen meer personeel en dus meer geld vereisen, en het is nu
aan de Vlaamse overheid om prioriteiten vast te leggen.
In 2004 zullen de aanwezige bevers intensief gemonitord worden, en zal een realistische visie, gebaseerd op een leefbaarheids- en een kosten-batenanalyse en die rekening houdt met alle belangengroepen, uitwijzen of het dichtbevolkte Vlaanderen al dan niet geschikt is voor de ontwikkeling van een
levensvatbare beverpopulatie, en indien dit wel het geval is, wat het prijskaartje zal zijn.
Goedele Verbeylen
Institute for Forestry and Game Management
Wildlife Management Group
Gaverstraat 4
B-9500 Geraardsbergen
Belgium
Phone ++32-476/59.03.92
goedele.verbeylen@lin.vlaanderen.be

97

