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Jaarlijks wordt in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de Nederlandse
hamsterpopulatie gemonitord. Dit bestaat uit een telling van bewoonde burchten in de verschillende
leefgebieden. De hamster komt alleen voor in het zuiden van Limburg en heeft een voorkeur voor (winter)graanakkers of akkers met luzerne. De hamster is in 2002 geherintroduceerd in gebieden met een aangepast
agrarisch akkerbeheer. De laatste jaren is met het zogenaamde HOEB-project (Hamster op Eigen Benen,
2015-2018) getracht nieuwe vormen van hamstervriendelijk beheer te vinden die enerzijds goed inpasbaar
zijn in de agrarische bedrijfsvoering en anderzijds minder kosten qua beheer. Dankzij het HOEB-project is
het totaal areaal hamstervriendelijk beheerde akkers met geschikt habitat uitgebreid met ruim 200 ha tot
ruim 700 ha. Het is nog afwachten wanneer deze uitbreiding ook een effect gaat laten zien op de hamsterpopulatie. Ondanks alle inspanningen is het tot op heden nog niet gelukt een robuuste populatie te creëren
die zelfstandig kan overleven. De monitoring van hamsters, aan de hand van burchttellingen en door middel
van gezenderde dieren, laat zien dat het in de praktijk nog steeds erg lastig is voor hamsters om voldoende
lang te overleven en voldoende worpen te krijgen om de populatie te laten groeien. De laatste tellingen
wijzen op een aantal van minder dan 200 bewoonde burchten, verdeeld over ca. 20 kilometerhokken.
Daarmee is de hamster nog steeds ernstig bedreigd en bijplaatsingen blijven vooralsnog noodzakelijk om de
populatie te ondersteunen.
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hamster population in Limburg: Status in spring 2018. Wageningen, Statutory Research Tasks Unit for
Nature & the Environment, WUR. WOt technical report 141. 28 p.; 6 figs; 2 tabs; 4 refs.
The Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality requires that the Dutch population of European hamster
is surveyed each year. This consists of a census of inhabited burrows in the various known habitats patches.
The European hamster is present only in the southern part of the province of Limburg and has a preference
for arable farmland where cereals or alfalfa are grown. In 2002 the hamster was reintroduced into areas with
a specially adapted cropland management regime. In recent years attempts have been made to find new
forms of hamster friendly land management practices which can be easily integrated into the farm
management and are cheaper to carry out. The area of hamster friendly arable land with suitable habitat is
currently more than 700 hectares. Monitoring of the hamster population by means of burrow counts and
tagged animals shows that in practice hamsters struggle to survive long enough to produce sufficient litters
to enable the population to grow. The latest censuses indicate that there are fewer than 200 inhabited
burrows spread over approx. 20 kilometre grids. The hamster population is therefore still critically
endangered and restocking remains necessary.
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Woord vooraf

De monitoring van de Nederlandse hamsterpopulatie wordt jaarlijks uitgevoerd in opdracht van het
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Directie Natuur & Biodiversiteit. Daarbij
wordt nauw samengewerkt met Boena van Noorden, Theo Bakker en Willem Steenge (allen provincie
Limburg). Het rapport is van commentaar voorzien door Emilie van Zijl-Itz en Annegien Helmens
(beiden LNV).
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Samenvatting

De Europese hamster (Cricetus cricetus), ook wel korenwolf genoemd, is een inheemse diersoort die
niet alleen in ons land maar ook op Europese schaal sterk wordt bedreigd. De belangrijkste oorzaak is
de achteruitgang van geschikt habitat door intensivering van het agrarische beheer van akkergronden.
De hamster komt in ons land alleen voor in het zuiden van Limburg en heeft een voorkeur voor
(winter)graanakkers of akkers met luzerne.
De hamster is binnen de Europese wetgeving een strikt beschermde soort en is opgenomen in
Appendix IV van de Habitatrichtlijn (92/43-EEC). Het ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (LNV) en de provincie Limburg hebben zich ten doel gesteld de hamster voor
Nederland te behouden. In 1999 zijn de laatste hamsters die nog in Limburg voorkwamen gevangen
en is een fokprogramma gestart onder leiding van Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. In 2002 zijn de
eerste hamsters uit het fokprogramma geherintroduceerd in geschikt leefgebied in Zuid-Limburg. Daar
is het agrarisch akkerbeheer aangepast aan de eisen die de hamster aan zijn leefomgeving stelt.
Belangrijk daarbij is dat er een voldoende areaal graanakkers aanwezig is met uitgestelde oogst, zodat
er voldoende dekking is in de periode dat hamsters hun nakomelingen groot brengen.
Het fokprogramma, dat inmiddels is overgenomen door GaiaZOO, is erop gericht hamsters te fokken
voor het bijplaatsen in de leefgebieden in Limburg zolang dat noodzakelijk is. Sinds 2002 zijn er ook
enkele hamsters uit naburige populaties in Duitsland en Vlaanderen aan het fokprogramma
toegevoegd, behorende tot dezelfde ‘genetische groep’ als de Nederlandse hamsters om zo de
genetische variatie te vergroten. In het fokprogramma wordt ernaar gestreefd de genetische
diversiteit in de hamsterpopulatie in gevangenschap zo groot mogelijk te houden.
In de jaren na 2002 zijn in meerdere leefgebieden hamsters uitgezet. Momenteel is er sprake van een
drietal clusters met leefgebieden (Sibbe-Heer-Amby; Sittard-Puth-Jabeek-Bingelrade en HeerlenWittem-Aachen). De laatste jaren is door middel van het zogenaamde HOEB-project (Hamster op
Eigen Benen, 2015-2018) getracht nieuwe vormen van hamstervriendelijk beheer te vinden die
enerzijds beter inpasbaar zijn in de agrarische bedrijfsvoering en anderzijds minder kosten qua
beheer. Het aantal hectaren met geschikt habitat is dankzij het HOEB-project uitgebreid met ruim 200
hectaren tot een totaal areaal hamstervriendelijk beheerde akkers van ruim 700 hectaren.
Jaarlijks wordt in opdracht van het ministerie van LNV de Nederlandse hamsterpopulatie gemonitord.
Dit bestaat uit een telling van bewoonde burchten in de verschillende leefgebieden na de oogst en een
tweede telling na de winterperiode op moment dat de hamsters na de winterslaap weer boven de
grond komen. De monitoring laat zien dat het in de praktijk nog steeds erg lastig is voor hamsters om
voldoende lang te overleven en voldoende worpen te krijgen om de populatie te laten groeien.
Jaarlijks worden nog steeds hamsters uit het fokprogramma bijgeplaatst aangezien de populatie nog
onvoldoende groot is om te kunnen spreken van een gunstige staat van instandhouding.
Het aantal bewoonde burchten vertoont van jaar tot jaar sterke fluctuaties. Het grootst aantal
burchten werd aangetroffen in 2007 met een geschat aantal van ruim 1000 burchten. In de jaren
daarna daalden de aantallen weer. In 2015 lag het aantal gevonden burchten net boven de 200,
waarna de aantallen in 2016 weer verdubbelden tot net boven de 400. De telling van 2017 wijst op
een aantal van minder dan 200 bewoonde burchten, verdeeld over ca. 20 kilometerhokken. Daarmee
is de hamster nog steeds ernstig bedreigd en blijven bijplaatsingen vooralsnog noodzakelijk om de
populatie te ondersteunen.
Voor 2018 zijn nog geen definitieve aantallen bekend, maar vooralsnog zijn 50 à 60 burchten
gevonden. In 2018 zijn er in totaal 137 hamsters bijgeplaatst in de verschillende leefgebieden. De
inventarisatie van percelen na de winter van 2018/2019 moet nog plaatsvinden. Pas dan kan het
definitieve aantal bewoonde burchten voor 2018 worden vastgesteld.

Ontwikkeling van de hamsterpopulatie in Limburg

|9

10 | WOt-technical report 141

1

Inleiding

De korenwolf of Europese hamster (Cricetus cricetus) is in Nederland ernstig bedreigd; met behulp
van drastische beschermingsmaatregelen wordt getracht de soort voor Nederland te behouden.
De hamster komt alleen voor in het zuiden van Limburg en heeft een voorkeur voor
(winter)graanakkers of akkers met luzerne. Af en toe worden ook akkers met andere gewassen
gebruikt zoals bieten. De hamster leeft in een zelfgegraven burcht bestaande uit een stelstel van
ondergrondse gangen en kamers op een diepte van circa 2 m. Daarvoor zijn alleen lössbodems
geschikt, omdat deze bodems voldoende stevigheid bieden. Deze komen in ons land uitsluitend voor in
Limburg ten zuiden van Roermond. Vanaf september wordt in de burcht een wintervoorraad aangelegd
die in hoofdzaak bestaat uit graankorrels (en wortelresten). Hamsters houden een winterslaap.
De hamster is in 2002 geherintroduceerd in leefgebieden met een aangepast agrarische akkerbeheer.
De laatste jaren is door middel van het zogenaamde HOEB-project (Hamster op Eigen Benen, 20152018) getracht nieuwe vormen van hamstervriendelijk beheer te vinden die enerzijds goed inpasbaar
zijn in de agrarische bedrijfsvoering en anderzijds minder kosten qua beheer.
Ondanks de vele inspanningen is het tot op heden nog niet gelukt een robuuste populatie te creëren
die zelfstandig kan overleven. De monitoring van hamsters, aan de hand van burchttellingen en door
middel van gezenderde dieren, laat zien dat het in de praktijk nog steeds erg lastig is voor hamsters
om voldoende lang te overleven en voldoende worpen te krijgen om de populatie te laten groeien. Ten
opzichte van de streefsituatie blijft het hamstervriendelijke beheer zowel achter wat betreft de
oppervlakte als de kwaliteit van het hamstervriendelijke beheer.
In dit rapport wordt een overzicht gegeven van het fokken en bijplaatsen van hamsters in 2018, het
aantal hectares met hamstervriendelijk beheer, het aantal bewoonde hamsterburchten (situatie 2017,
tussenstand najaar 2018) en het aantal ‘bewoonde’ kilometerhokken (het aantal kilometerhokken
waarin hamsterburchten zijn gevonden).
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Beschermingsstatus

De hamster is binnen de Europese wetgeving een strikt beschermde soort en is opgenomen in
Appendix IV van de Habitatrichtlijn (92/43-EEC). De hamster geniet tevens bescherming in het kader
van de Conventie van Bern (1979). Ook op nationaal niveau krijgt de hamster specifieke aandacht. Er
is een Beschermingsplan Hamster (2005) en in de Natuurvisie Limburg (2016) is de hamster
aangemerkt als prioritaire soort.
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Leefgebieden in Zuid-Limburg

In Zuid-Limburg bevinden zich verschillende kerngebieden voor de hamster, die zijn opgebouwd uit
een aantal kleinere leefgebieden. Het oudste kerngebied is Amby-Heer-Sibbe (figuur 1). Het grootste
en omvangrijkste leefgebied is Sittard-Puth-Jabeek-Bingelrade (figuur 2), het meest geïsoleerde
Nederlandse leefgebied is Koningsbosch (figuur 3) en het kleinste het leefgebied bij Heerlen-WittemAachen (figuur 4).

Figuur 1. Leefgebied Sibbe-Amby-Heer met de verschillende typen hamstervriendelijk en regulier
beheer.

Figuur 2. Leefgebied Sittard-Puth-Jabeek met de verschillende typen hamstervriendelijk en regulier
beheer.
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Figuur 3. Leefgebied Koningsbosch met de verschillende typen hamstervriendelijk en regulier beheer.

Figuur 4. Leefgebied Wittem-Heerlen met de verschillende typen hamstervriendelijk en regulier
beheer.
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Fokken en bijplaatsen van hamsters

Het fokprogramma in GaiaZOO is erop gericht hamsters te fokken om bij te plaatsen in de
leefgebieden in Limburg zolang dat noodzakelijk is. In GaiaZOO worden ook hamsters gekweekt voor
herintroductie/bijplaatsing in Vlaanderen en uitwisseling met Duitsland (Nordrhein-Westfalen).
In het fokprogramma wordt ernaar gestreefd de genetische diversiteit in de hamsterpopulatie in
gevangenschap zo groot mogelijk te houden. Jaarlijks wordt een kweekschema opgesteld ‘to minimize
kinship’: het streven naar de minste onderlinge verwantschap in de populatie. Met hulp van Dr. Jack
Winding van Wageningen Livestock Research wordt jaarlijks een uitgekiend fokschema opgesteld.
De fokpopulatie is in twee subpopulaties onderverdeeld, de ‘Blijdorp-groep’ en de ‘GaiaZOO-groep’,
waarbij tegenwoordig zo nu en dan een wilde hamster aan een specifieke fokgroep wordt toegevoegd
voor het behoud van de genetische variatie. Door meerdere groepen aan te houden en zo nu en dan
dieren uit te wisselen met de wilde (geherintroduceerde) populaties wordt de genetische variatie in het
fokprogramma zo groot mogelijk gehouden en wordt (hopelijk) voorkomen dat de hamsters zich
teveel aanpassen aan de omstandigheden in gevangenschap (figuur 5).

Figuur 5. Theoretisch fokschema met uitwisseling van hamsters tussen de fokgroepen en de wilde
populaties.
De fok vindt momenteel alleen nog plaats in GaiaZOO. Diergaarde Blijdorp heeft in 2017 alle hamsters
overgedragen aan GaiaZOO. GaiaZOO is sinds 2017 ook de officiële stamboekhouder van de Europese
hamster in Nederland. Daarnaast worden ook in Metelen (Duitsland) in een fokcentrum van de LANUV
(ministerie Nordrhein-Westfalen) hamsters gefokt. Een deel van deze hamsters is afkomstig uit het
Nederlandse fokprogramma en is aangevuld met enkele wildvangdieren uit Zülpich. Met Metelen is een
jaarlijkse uitwisseling van hamsters en overleg over het fokprogramma.
GaiaZOO tracht jaarlijks zo’n 40 nesten te kweken. In de praktijk lukt dat bij ca. 75% van de koppels.
In 2018 hebben van de 40 koppels die zijn samengesteld met hulp van Wageningen Livestock
Research, uiteindelijk 28 koppels een nestje gekregen, met in totaal 157 jongen (een gemiddelde van
5,6 jong per nestje).
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In 2018 zijn in een aantal leefgebieden hamsters bijgeplaatst (van herintroductie wordt alleen
gesproken in compleet nieuwe leefgebieden). Zie tabel 1 voor een overzicht van de aantallen hamsters
per leefgebied sinds de start in 2002.
Tabel 1. Aantal bijgeplaatste hamsters per leefgebied sinds 2002.
Jaar

Sibbe-Amby-

Sittard-Puth-

Konings-

Wittem-

Heer

Jabeek

bosch

Heerlen

Totaal

2002

44

44

2003

109

109

2004

71

71

2005

7

56

2006

20

101

2007

20

63
50

171

28

36

84

2008

12

23

33

68

2009

12

9

14

35

39

109

2010

70

2011

56

33

20

2012

77

33

2013

30

55

2014

63

39

2015

20

55

2016

24

74

15

2017

26

44

12

2018

45

54

109
110
85

45

147
33

108

5

118
82

38

137

Een deel van de hamsters dat is bijgeplaatst heeft vlak voor het loslaten een zender geïmplanteerd
gekregen, waarmee de overleving van de dieren in het wild kan worden gevolgd. In 2018 zijn van de
137 uitgezette hamsters (vanuit het fokprogramma) 19 vrouwtjes en 12 mannetjes met een zender
uitgerust. In het wild zijn in het voorjaar van 2018 11 vrouwtjes en 4 mannetjes gevangen en van
een zender voorzien om de overleving te kunnen monitoren.
De overleving van deze hamsters is nog niet in detail geanalyseerd, maar de algemene indruk is dat
de sterfte in 2018 aanzienlijk was. Dit patroon van een hoge sterfte van hamsters in met name het
voorjaar wordt nu al enkele jaren achtereen vastgesteld, zonder dat een duidelijke oorzaak is aan te
wijzen. Dit punt verdient extra aandacht in 2019. Een analyse van de overleving en sterfte gedurende
de periode 2002-2016 is in voorbereiding (La Haye et al. in prep.).
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Populatieontwikkeling en bewoonde
km-hokken

De populatieontwikkeling van de hamster wordt vastgesteld aan de hand van een jaarlijkse
inventarisatie van het aantal bewoonde burchten, waarbij geschikt geachte akkerpercelen in de
actuele leefgebieden jaarlijks worden afgezocht (na de oogst en in het voorjaar). Daardoor zijn de
aantallen hamsters van het afgelopen jaar pas bekend in de loop van het daaropvolgende voorjaar.
Uit figuur 6 blijkt dat het aantal bewoonde burchten jaarlijks sterk fluctueert. In 2015 lag het aantal
gevonden burchten net boven de 200, waarna het aantal in 2016 vrijwel verdubbelde tot net boven de
400. Dat jaar werd echter gevolgd door een alarmerende daling in 2017. Deze daling is waarschijnlijk
mede veroorzaakt door een te kleine inventarisatie-inspanning, omdat niet alle percelen met
hamsterbeheer konden worden onderzocht. Voor 2018 zijn nog geen definitieve aantallen bekend,
maar vooralsnog zijn 50 à 60 burchten gevonden: burchten gevonden door provincie Limburg na de
oogst (23 burchten), burchten van hamsters met een zender (16 burchten) en burchten gevonden
door het afzoeken van percelen met hamstervriendelijk beheer (17 burchten). De inventarisatie van
percelen in het voorjaar van 2018/2019 moet nog plaatsvinden.
De langetermijntrend van het aantal burchten en het aantal bewoonde km-hokken is hoe dan ook
zorgwekkend. Op zich zijn grote populatiefluctuaties bekend van de hamster, maar de huidige
deelpopulaties zijn nog steeds erg klein en gevoelig voor uitsterven.

Figuur 6. Ontwikkeling van het aantal hamsterburchten en het aantal bewoonde km-hokken in de
periode 2002-2017
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Hamstervriendelijk beheer

Het streven is om in de hamsterleefgebieden op ca. 20-25% van de akkers een vorm van
hamstervriendelijk beheer te realiseren. Dat kan reservaatbeheer zijn, maar ook ANLb-hamsterbeheer
(Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer). Aangezien de kosten van ‘klassiek ANLb-hamsterbeheer’
relatief hoog zijn, is de afgelopen jaren (2015-2018) in het kader van het HOEB-project gezocht naar
goedkopere vormen van hamsterbeheer, de zogenaamde HOEB-pakketten (Müskens et al. in prep.).
Met deze pakketten is de afgelopen drie jaar geëxperimenteerd. Het jaarlijkse areaal van de
verschillende vormen van hamsterbeheer is weergegeven in tabel 2.
Tabel 2. Het jaarlijkse areaal hamsterbeheer (hectares).
Jaar

ANLb

Reservaat-

HOEB

hamsterbeheer

beheer

beheer

Totaal areaal

2014

351

123

-

474

2015

345

123

68

536

2016

335

124

149

608

2017

346

127

213

686

2018

337

151

217

705

In een eerdere evaluatie van het hamsterbeheer in 2010 (Kuiters et al. 2010) is geconstateerd dat
voor een duurzaam behoud van de hamster in Limburg uitbreiding van het hamstervriendelijke beheer
naar minimaal 750-900 ha noodzakelijk was en dat ieder cluster van leefgebieden tenminste uit 250
hectare zou moeten bestaan, met een minimum van drie clusters voor heel Limburg. De huidige
inzichten wijzen erop dat een groter oppervlak aan hamsterbeheer nodig is, omdat de kwaliteit van
het hamsterbeheer per perceel en agrariër/beheerder nogal uiteen kan lopen en ook van jaar tot jaar
sterk kan verschillen. De oorzaken zijn jaarlijks verschillend. Weersomstandigheden en daarmee wel
of niet tijdig kunnen uitvoeren van beheerwerkzaamheden spelen hierbij een belangrijke rol.
Voor een duurzaam hamsterbeheer wordt momenteel geïnvesteerd in een extra 200-250 hectares.
Met een groter areaal aan hamstervriendelijk beheer is het ecologisch gezien minder relevant dat een
deel daarvan voor de hamsters kwalitatief minder is. Deze ‘kwalitatief mindere’ hectares voor de
hamster, zijn waarschijnlijk wel heel positief voor andere bedreigde akkersoorten als patrijs,
veldleeuwerik, geelgors en kleine zoogdieren.
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Conclusies

De hamster is nog steeds ernstig bedreigd en bijplaatsingen blijven vooralsnog noodzakelijk om de
populatie te ondersteunen. Het uitvoeren van het HOEB-project (2015-2018) heeft zicht gegeven op
effectieve en goedkopere beheerpakketten voor de hamster (Müskens et al. in voorb.), maar dit heeft
nog niet geleid tot een toename van de populatie hamsters Het aantal hectaren met geschikt habitat is
inmiddels wel uitgebreid met ruim 200 hectaren dankzij beheer met oogsten. Het is nog afwachten
wanneer deze uitbreiding ook een effect gaat laten zien op de hamsterpopulatie. Een toename vanuit
een zo kleine populatie is echter niet binnen een of twee jaar te verwachten.
De geringe overleving van hamsters, zowel bijgeplaatste hamsters als wilde hamsters, is echter
zorgwekkend en verdient de komende jaren de volle aandacht.
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Verantwoording
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