
Hoe moet het beheer van de hamster er uit zien? 



Bedreigde soort uit ons agrarische landschap 
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Sinds 2002 herintroductie & onderzoek 



Sterfte & voortplanting 

Sterfte per maand voor wilde hamster mannetjes
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Sterfte per maand voor wilde hamster vrouwtjes
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jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec

hibernation 100 90 50 10 5 5 50 100

1th litter                90% 30 50 10

2nd litter               65% 15 35 15

3th litter                 9% 2 5 2

youngs 1th litter    20% 5 10 5

total reproduction    % 16 35 28 16 4

coverage

♂ 



Beheer van gewassen is sturend! 



Uitvoering van kwalitatief goed beheer echter lastig 
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Statisch hamsterbeheer na 3 jaar 















Combinatie van natuurbeheer & regulier beheer 

n- percelen 4 of  8 3 of  6 4 of  8 6 opvangstrook

omlooptijd 50% hamster 67% hamster 75% hamster 83% hamster 6.25%-25% hamster

jaar 1 luzerne luzerne luzerne luzerne wintertarwe

jaar 2 luzerne luzerne luzerne luzerne aardappelen

jaar 3 wintertarwe eigen gebruik luzerne luzerne suikerbieten

jaar 4 zomergraan wintertarwe eigen gebruik wintertarwe wintergraan

jaar 5 eigen gebruik zomergraan wintertarwe rammenas/zomergraan

jaar 6 eigen gebruik eigen gebruik rammenas/zomergraan eigen gebruik

jaar 7 eigen gebruik zomergraan/rammenas

jaar 8 eigen gebruik eigen gebruik

jaar 9
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Vereisten voor hamsterbeheer 

4) Minimaal 20% van de akkers 

2) Kwalitatief goed beheer: opbrengst! 

1) Toepassen op landschapsschaal 

3) Flexibel, maar wel op hele perceel 

5) Gebiedscoördinator & collectief beheer 

6) Monitoring van de soort en het beheer 



Hamsterbeheer levert veel meer 

http://www.pbase.com/jacobvanderweele/inbox




Agrarisch natuurbeheer in de Natuurvisie van EZ 

• Uitvoering door gebiedscollectieven 

• Betere sturing en uitvoering verwacht 

• GLB-pilots succesvol 

*    Agrariër: ondernemen en rekening houden met natuur  

*   Vergroening subsidies, bijvoorbeeld door het GLB 

Allemaal winst voor de hamster 



Kansen voor de korenwolf? 

• Uitvoering gebiedscollectieven: positief 

• Beheer wordt niet vanzelf beter: negatief 

• GLB-pilots succesvol, biodiversiteit ook toegenomen? 

*    Agrariër: hamsterbeheer kost geld….  

*   Vergroening GLB is mislukt: Science 6 juni 2014 

Natuurvisie EZ: weinig winst voor de hamster 



Conclusies 

• Uitvoering gebiedscollectieven: positief 

• Ontwikkelen nieuw beheer (onderzoek!)  

• Biodiversiteit in GLB-pilots meten (=weten) 

*    Subsidie aan agrariër blijft nodig 

• GLB: lidstaten hebben ruimte voor eigen invulling 

 Uitkomst voor de Korenwolf erg onzeker 


