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Waarnemingen
Plant vangt vleermuis

Sjoerd Braaksma, Handelskade

16, 3434 BA Vreeswijk

Wasbeer in de

Netevallei

Sinds 1990 gebeurden verschil-

lende waarnemingen en sporen

van de wasbeer Procyon lotor in

de vallei van de Grote Nete.

Dijkwachter Staf Van Opstal

zag verscheidene malen een

individuin deomgeving van de

Hellebrug en visvijver ter hoog-
te van Berlaar-Bevel (Kruis-

kenberg). Op 22 april 1995 werd

enkele kilometers oostwaarts te

Itegem in dezelfde vallei een

spoor in modder gevonden en

gefotografeerd door Koen De

Smet van de Afdeling Natuur

van AMINAL. De vallei

bestaat daar uit een open land-

schap met veel sloten en wil-

genbosjes. Begin november

1995 werd 100 m verder een

soort latrine gevonden, even-

wel zonder uitwerpselen. Tij-

dens het voorjaar van 1995 zag

Dirk Bolsnes een wasbeer,

opgejaagd door zijn hond,

opnieuw enkele kilometers

oostwaarts te Hulshout (Steen-

hansbeemd) aan de Grote

Nete.

In totaal werden over een

gebied van 12 km in de Grote

Netevallei zowel visuele als

spoorwaarnemingen van de

Wasbeer gedaan. Het gebied

biedt een goed biotoop be-

staande uit extensieve hooilan-

den, afgewisseld met veel ruig-
ten en wilgenbosjes. Op de

rand van de vallei situeren zich

bossen. Waarschijnlijk bevindt

zich hier een al relatief goed

ontwikkelde populatie.

Wasberen zijn afkomstig van

Noord-Amerika. In Europa is

de soort in de dertiger jaren

uitgezet en vervolgens ingebur-

gerd in Rusland en Duitsland.

Het verspreidingsgebied be-

slaat thans bijna geheel Duits-

land en de aangrenzende gebie-
den van Tjechië, Slowakije,

Oostenrijk, Zwitserland, de

Franse Elzas. In Oostelijk

Nederland komt de soort even-

eens hier en daar voor. In Zuid-

Limburg worden geregeld

dierenof sporen daarvan waar-

genomen, zodat Zuid-Limburg

één van de verspreidingscentra

in Nederland lijkt te zijn. De

laatste waarneming van wasbe-

ren in Noord-Brabant dateert

van 1987 (bijtwonden aan uiers

van koeien) en 1983 (zichtwaar-

neming), beide te Reusel. Koen

De Smet vond evenwel op 5

mei 1995 nog een spoor van

een wasbeer in het natuurreser-

vaat de Ronde Put (Mol-

Postel), enkele kilometers van

Reusel. In de provincie

Antwerpen werd de soort tot

nog toe niet waargenomen.

Waar de nieuw ontdekte popu-

latie haar oorsprong vindt is

niet duidelijk. Mogelijk zijn de

dieren ergens in de regio ont-

snapt. Uit Amerikaanse gege-

vens blijkt dat jonge dieren tot

43 km van hun eerdere vind-

plaats werden teruggevonden.

De Netevallei ligt echter bedui-

dend verder verwijderd van de

waarnemingsplaatsen in

Nederland.

Koen De Smet & Johan

VandewaUe, AMINAL Afdeling

Natuur, tel. 03/224.62.54 (B)

Nogmaals
dassenburcht

heropend

Bij de waarneming ‘Dassen-

burcht na dertig jaar heropend’,
in Zoogdier 1994 5(4), is wel

een kanttekening te plaatsen.
Lambert Schoenmaekers stelt

in het stukje, dat de dichtstbij-

zijnde burcht naar het oosten

toe zich in de Voerstreek

bevindt. Maar dat is beslist niet

het geval! Naar het oosten toe

bevinden zich dassenburchten

in het Maastrichtse, zoals op de

St .Pietersberg en in het Can-

nerbos, zowel op het Neder-

landse als op het Belgische
deel. Ook naar het zuidoosten

toe liggen er burchten, in de

buurt van Eben-Emael, Visé-

Haccourt, Glons etc. Dassen

Toen ik op 22 oktober 1995 op

het parkachtige terrein van het

Watertransportbedrijf Rijn-

Kennemerland in Nieuwegein

vogels aan het vangen was, trof

ik tot mijn verbazing een

dwergvleermuis aan die volko-

men verstrikt was geraakt in

een klis Lappa minor. Ik heb

het dier er gelukkig heelhuids

uit kunnen halen, afgezien van

een klein gaatje in de vlieg-

huid. De vleermuis gedroeg

zich aanvankelijk erg apathisch,

maar werd geleidelijk aktiever.

Ongeveer een half uur nadat ik

hem tegen een boomstam had

geplaatst vloog hij weg in noor-

delijke richting. Volgens mij

was het een gewone dwerg-
vleermuis Pipistrellus pipistrel-

lus, met een onderarmlengte

van 31 mm; de beharing was

donker.

Het is opvallend dat een

exemplaar van deze soort, die

de reputatie heeft vrij hoog te

vliegen, ter plaatse kennelijk

slechts op ongeveer 1 m boven

de grond vloog, en dit obstakel

niet heeft opgemerkt.

Misschien heeft de vleermuis

een op de klis rustend insekt

ontdekt en geprobeerd dat te

bemachtigen. Het is ook moge-

lijk dat het dier tijdens een

vlucht onder de boom- en

struik-begroeiingen langs het

pad per ongeluk de klis heeft

geraakt. Het geval doet denken

aan de dwergvleermuis die

vastgeprikt op een cactus, in

een woning, werd aangetrof-
fen: zie Zoogdier 5(4). Toch zal

het niet vaak gebeuren dat een

plant een vleermuis vangt...
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trekken zich gelukkig niets van

landsgrenzen aan, en ze hoe-

ven echt de Maas en het

Albertkanaal niet over om in

Klein-Spouwen te komen.

Jean H. Creuwels, Cuylenorg 65

E, 6228 BE Maastricht

Grijze zeehond in de

Grote Nete

Eind augustus 1995 werd een

grijze zeehond Halichoerus gry-

pus opgemerkt in de Grote

Nete ter hoogte van het

gehucht Zammel te Geel. De

Grote Nete mondt ter hoogte

van Lier uit in de Nete, die op

haar beurt via de Rupel in de

Schelde terechtkomt. Zammel

ligt zo’n 140 kilometer stroom-

opwaarts van de monding van

de Schelde. Het dierheeft blijk-

baar deze enorme afstand pro-

bleemloos afgelegd. Tot in Lier

moest het dierstroomopwaarts

in een getijderivier zwemmen.

Deze afstand is ongeveer 115

kilometer.

Het is geen geheim dat onze

rivieren sterk vervuild zijn.

Vooral de Schelde en Rupel

hebben een slechte reputatie.
Er is ook druk scheepvaartver-

keer op deze rivieren tot aan de

grens met Lier. Vanaf hier

wordt de rivier enkel door klei-

ne pleziervaartuigen bevaren.

Grote binnenschepen nemen

hier het Netekanaal. In Lier

kon het dier alleen verder

stroomopwaarts via een duiker

onder dat Netekanaal door. De

overige 25 kilometer is de

Grote Nete geen getijderivier

meer.

Op zondag 27 augustus pro-

beerden de brandweer van

Geel, samen met lokale na-

tuurbeschermers, het dier te

vangen. Dit lukte niet omdat

de netten te klein waren of de

maaswijdte te groot. Het dier

slaagde er telkens in te ont-

snappen. De volgende dagen

werd het dier verder stroomaf-

waarts in de Grote Nete ver-

schillende malen opgemerkt,

zoals in de gemeenten Berlaar,

Herenthout en Heist-op-den-

Berg. Pas op donderdag 31

augustus kon de zeehond na

verschillende vergeefse pogin-

gen toch gevangen worden

door medewerkers van het

Natuurhulpcentrum in Opgla-

beek en de brandweer van

Heist-op-den-Berg. Op het nip-

pertje ontsnapte het dier toch

nog, maar na een uurtje had

men het weer te pakken.

Het werd vervolgens in een

stevige transportkist per vlieg-

tuig (Antwerpen-Eelde) over-

gebracht naar de zeehonden-

crèche in Pieterburen

(Nederland). Daar aangeko-

men bleek het dier in goede

gezondheid te verkeren. Het

was een wijfje van ruim 200 kg.

Ze kreeg de toepasselijke naam

Nete. De volgende week, op

donderdag 7 september, bleek

ze plotseling een jong gewor-

pen te hebben. Het jong, een

mannetje, kreeg de naam

Polleke. Het woog 12 kilogram

en was duidelijk te vroeg gebo-

ren. De longen waren nog niet

volledig ontplooid. De moeder

moest niets van haar jong
weten. Omdat zij in goede

gezondheid verkeerde werd ze

op maandag 11 september

reeds vrijgelaten. Het jong is

helaas na een week gestorven.

Het had niet genoeg weerstand

opgebouwd, doordat het te

vroeg geboren was en niet door

de moeder gezoogd werd.

Johan Vandewalle, Antwerpse-

steenweg 250, 2950Kapellen

Foto Kies

voer Polleke was het leven helaas

maar van korte duur.


