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Rode neusbeer. (Foto: Vassil)

Rode neusbeer al op Mallorca, in Nederland alleen ontsnapte dieren

Ellen van Norren, Zoogdiervereniging

De rode neusbeer of coati is een dagactief roofdier uit de familie van de kleine beren. Het dier 
heeft wat weg van een wasbeer met een lange neus en net als de wasbeer, die ook familie is, 
heeft de rode neusbeer een geringde staart. De vacht van het dier varieert van grijsachtig, 
oranjeachtig tot roodachtig bruin. De rode neusbeer staat sinds 2016 op de Unielijst van 
invasieve Exoten (EU-Exotenverordening 1143/2014). Naast de rode neusbeer bestaat ook de 
witsnuitneusbeer, maar deze staat niet op de Unielijst. 
  
Verspreiding
De rode neusbeer (Nasua nasua) leeft in tropische en subtropische bossen in Zuid-Amerika. Met name in 
het laagland ten oosten van de Andes, van Colombia en de Guyanas in het noorden tot Uruguay en Noord-
Argentinië in het zuiden. Alleen in Chili komt de soort niet voor. Het is een omnivoor die bij voorkeur leeft 
van insecten, schorpioenen, duizendpoten, spinnen en andere geleedpotigen. Bij afwezigheid hiervan eet 
de rode neusbeer ook fruit, planten, vissen of kleine zoogdieren. Het is dus een echte opportunist. In het 
wild kunnen neusberen zo’n 7-10 jaar oud worden. 
De witsnuitneusbeer (Nasua narica) komt in het wild noordelijker voor dan de rode neusbeer, namelijk in de 
zuidelijke Verenigde Staten tot noordelijk Zuid-Amerika en heeft een vergelijkbaar dieet.

De rode neusbeer blijkt zich in Europa te kunnen handhaven in het Zuid-Europese klimaat op Mallorca. 
Hier heeft zich sinds 2006 een stabiele populatie gevestigd. Het dier zou zich qua klimaatmatch mogelijk 
ook kunnen handhaven in Spanje, Portugal, Italië, Griekenland en Frankrijk. Dat neusberen ook koudere 
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Witsnuitneusbeer. (Foto: Maaike Plomp)

omstandigheden kunnen verdragen, is gebleken in het Lake District in het Verenigd Koningrijk, waar 
de soort winterhard bleek. Deze dieren zijn weggevangen. Het Britse Non-Native Species Secretariat 
(NNSS) geeft aan dat er op dit moment geen waarnemingen worden gedaan van neusberen in het VK. De 
Oostenrijkse overheid vermeldt dat in Midden-Europa nog regelmatig ontsnapte dieren worden gemeld.

Van zowel de rode als de witsnuitneusbeer is geen populatie bekend in het wild in Nederland. Ze worden 
gehouden als huisdier, maar niet in grote aantallen. Op internet werden tot begin 2015 zeer incidenteel 
rode neusberen aangeboden (deels via Duitse websites). De NVWA informeerde de eigenaar dat dit niet 
meer is toegestaan. Daarnaast worden ze in grotere aantallen gehouden in dierentuinen. Volgens de EU-
verordening moet voorkomen worden dat de dieren zich kunnen voortplanten, waardoor de aantallen 
afnemen. Ze worden in dierentuinen op den duur vervangen door witsnuitneusberen.

Voorkomen in Nederland 
In Nederland zijn in recente jaren slechts enkele ontsnappingen van rode neusberen bekend. Op 9 mei 
2017 werd in Noord-Brabant (St. Oedenrode) een dier door de brandweer gevangen. Op 26 juni 2017 kwam 
een neusbeer in Amsterdam-Noord in de krant, omdat hij een medewerker van de Dierenambulance had 
gebeten. Een jaar later, in 2018, ontsnapte een neusbeer uit Artis, maar dit dier werd snel weer gevangen. 

In België en Duitsland is ook geen sprake van gevestigde rode neusberen en waarnemingen zijn schaars. 
Op 21 augustus 2019 werd een rode neusbeer gezien bij Genk in Vlaanderen. In 2015 ontsnapte een rode 
neusbeer uit de dierentuin van Osnabrück en in april 2018 werd een rode neusbeer gezien in het zuiden van 
Duitsland. De kans is dan ook zeer klein dat je in Nederland een rode neusbeer zal tegenkomen, maar meld 
het direct als je toch een neusbeer hebt zien lopen via Telmee.nl of Waarneming.nl
 


