
Wezel, Hermelijn en Bunzing 
beschermd in Noord-Holland 

Wat betekent dit voor beheer en inrichting ?  

Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. De wezel, de hermelijn en de bunzing 
zijn nu beter beschermd dan voorheen.  Het is verboden om deze dieren te doden, te verwonden en 
hun vaste rust- of voortplantingsplaatsen opzettelijk te beschadigen of vernielen (art. 3.10). De 
provincie Noord-Holland heeft (net als Drenthe en Noord-Brabant) besloten om voor deze 
marterachtigen geen vrijstelling van de verbodsbepalingen te verlenen.  
 
Het doel van deze handreiking is om praktische tips te geven over het omgaan met deze soorten bij 
beheer en inrichting, zodat invulling kan worden gegeven aan de bescherming. Het is dus geen 
complete soortenstandaard en heeft geen juridische status. 
 

1. Waarom zijn kleine marters beschermd ?  
Verspreiding 
Kleine marters komen in heel Noord-Holland verspreid voor. Het minst worden ze waargenomen in 
de Kop van Noord-Holland en West-Friesland. Op Texel wordt alleen de hermelijn waargenomen.  
 
Achteruitgang 
Grotere roofdieren als de otter, das en de vos nemen de laatste jaren weer in aantal toe.  Dat geldt 
niet voor de wezel, hermelijn en de bunzing. Er zijn sterke aanwijzingen dat de soorten in aantal  
achteruitgaan. Dit blijkt uit bijvangsten van muskusrattenvangers, tellingen van verkeersslachtoffers 
en losse waarnemingen. De wezel en de hermelijn staan inmiddels op de Rode Lijst van kwetsbare en 
bedreigde dieren. Van de bunzing zijn onvoldoende gegevens bekend, maar het lijkt ook met deze 
soort  niet goed te gaan. Als de soorten niet actiever worden beschermd bestaat de kans dat ze in 
Noord-Holland uitsterven. Dat zou sterk nadelig zijn voor de biodiversiteit.   
 
Oorzaken van achteruitgang 
De oorzaak van de achteruitgang is complex, maar heeft in ieder geval te maken met de verandering 
van het (agrarisch) cultuurlandschap. Alle drie de soorten hebben een zwervend gedrag waarbij ze 
grote afstanden afleggen en wisselende rustplaatsen gebruiken. Door de afname van kleinschaligheid 
en diversiteit van het landschap en de toename van verkeersintensiteit komen de populaties onder 
druk. Verder  is de bunzing regelmatig bijvangst bij muskusrattenbestrijding en zijn de soorten niet 
populair bij weidevogelbeschermers. In droge gebieden heeft de afname van konijnen als prooidier 
vanwege de virusziekte VHS ook een negatief effect. 
 

2. Wat betekent bescherming ?  
Belang van rust- en voortplantingsplaatsen 
De hermelijn en de wezel zijn ook overdag actief, de bunzing voornamelijk ’s nachts. Ze zijn dan 
meestal op zoek naar eten. Slapen doen ze in een verborgen hoekje, meestal een hol. Ze graven 
nooit zelf een hol, maar maken gebruik van bestaande gaten en holten, zoals mollennesten, 
rattenholen, drainagepijpen, houtstapels, takkenhopen, opgestapeld puin, holle bomen, schuurtjes, 
stapels hooi- en strobalen en alle andere mogelijke schuilplaatsen die een erf of opslagplaats kan 
bieden.  Elk dier beschikt in zijn leefgebied wel over tien of meer van zulke onderkomens en is dus 



eigenlijk nooit ver van huis. En dat is hard nodig omdat kleine marters veel vijanden hebben (katten, 
vossen, roofvogels en uilen) en zich elk moment moeten kunnen verbergen. 
 
 

 
 
Nachtelijke route van een bunzing langs zeven tijdelijke schuilplaatsen 
 
Zijn er verblijfplaatsen in uw werkgebied ?  
U zult natuurlijk eerst moeten weten of er in uw werkgebied verblijfplaatsen van de wezel, hermelijn 
en de bunzing aanwezig zijn. Gezien de grote territoria, het gebruik van meerdere verblijfplaatsen en 
het vluchtige gedrag van de kleine marters, valt door onderzoek moeilijk vast te stellen hoe intensief 
een schuilplaats wordt gebruikt. Een veldinspectie van (potentiële) verblijfplaatsen door een soorten 
deskundige1 (ecoloog) kan een goed beeld op leveren. 
 
Leidraad onderzoekmethode 

- 4 wildcamera’s (evt. met lokmiddelen) of spoorbuizen per hectare. Voor de hermelijn en de 
wezel kan gebruik worden gemaakt van Mostela’s. Bij projecten over een groot oppervlak 
alleen de meest kansrijke landschapselementen onderzoeken. Dit kunnen zijn: houtwallen, 
waterpassages, overgangen tussen ruigte en korte vegetaties etc.   

- 4 weken lang de camera’s/ spoorbuizen op dezelfde locatie houden 
- Onderzoek dient plaats te vinden in de meest actieve periode. Van mei tot en met augustus. 

                                                             
1 onder een deskundige wordt verstaan een persoon die voor de situatie en soorten ten aanzien waarvan hij of zij gevraagd is te 

adviseren en/of te begeleiden, aantoonbare ervaring en kennis heeft op het gebied van soortspecifieke ecologie. De ervaring en kennis 

dient te zijn opgedaan doordat de deskundige: 

- op HBO-, dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie; en/of  

- op MBO niveau een opleiding heeft afgerond met als zwaartepunt de Flora- en faunawet, soortenherkenning en zorgvuldig 
handelen ten opzichte van die soorten; en/of 

- als ecoloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau, zoals bijvoorbeeld een bureau welke is aangesloten bij het Netwerk 
Groene Bureaus; en/of  

- zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is aangesloten bij en werkzaam voor de daarvoor in 

Nederland bestaande organisaties (zoals bijvoorbeeld Zoogdiervereniging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbescherming 

Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, SOVON, STONE, 

Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied) en/of 

- zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenmonitoring en/of - bescherming. 

 



 
Mostela 

Hebben de voorgenomen maatregelen effect op kleine marters?  
U zult na moeten gaan of de werkzaamheden die u van plan bent uit te voeren effect hebben op deze 
soorten. Veel typen werkzaamheden kunnen een effect hebben, denk aan beheeractiviteiten als 
maaien en schonen, opruimwerkzaamheden, inrichting, sloop en verbouwing etc.  
Wanneer u werkt in een leefgebied van deze soorten kunt u vaak door bewust om te gaan met 
mogelijke rust- en verblijfplaatsen deze al ontzien. De manier van werken wordt dan vastgelegd in 
een ecologisch werkprotocol.  
 
Soms zal dit echter niet mogelijk zijn.  In dat geval kan door mitigatie en compensatie van de verloren 
gegane leefomgeving het werk toch vaak doorgang vinden. Het betekent wel dat u een ontheffing 
zult moeten aanvragen waarin u voorstellen hiervoor doet. 
 

3. Mogelijke mitigerende en compenserende maatregelen voor kleine 
marters 
Als door werkzaamheden de kwaliteit van het leefgebied achteruit gaat (opzettelijk de vaste 
voortplantings- of rustplaatsen worden beschadigd of vernield), valt bij mitigatie te denken aan de 
aanleg van nieuwe schuilplaatsen en geleidende landschapselementen, aan creëren van extra 
dekking en/of verbeteren van de voedselsituatie. Bij wegaanleg kunnen dassen- of amfibieëntunnels 
(voor wezel-hermelijn-bunzing) en combinatie met rasters als mitigatie worden ingezet.  
 
 
 
 
 
 
 



Voorbeelden 

 
 
 
 

  

 
 

Marters bewegen zich op zoek naar 
voedsel zoekend langs slootkanten en 
bomen  

 

  



Een holle knotwilg kan als verblijfplaats 
dienen 

Een stapel takken biedt ook schuilgelegenheid. 

  
Een goede marterhoop wordt 
opgebouwd rond een kern van dikke 
stammen met tussenruimte. 

De ruimte tussen de dikke stammen wordt dicht 
gemaakt met dunnere takken. 

 

 

In de spleten tussen de stammen worden 
dunnen takken ingestoken 

Uiteindelijk wordt het dunste materiaal verwerkt zodat 
de kern steeds beter wordt geïsoleerd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Kennis en kennisgebrek 
De afgelopen jaren heeft het inventariseren met infrarood camera’s een grote vlucht genomen en 
neemt de kennis over de verspreiding van roofdieren snel toe. Dit geldt echter niet voor de drie 
kleine marters, mogelijk vanwege hun zeldzaamheid, of omdat goede lokmiddelen voor deze soorten 
nog niet gevonden zijn. Onderzoek met ‘mostela’s’, speciale kistjes met een wildcamera, is 
veelbelovend, maar staat nog in de kinderschoenen.  
Het onderzoek naar moeilijk te inventariseren soorten aan de hand van DNA sporen (e-DNA) levert 
inmiddels betrouwbare resultaten op voor vissen, amfibieën en noordse woelmuizen. De 
ontwikkelingen gaan snel en de verwachting is dat dit in de toekomst ook voor kleine marters zal 
kunnen, maar dit is momenteel nog toekomstmuziek. 
 
 
 
 
 
 



Extra informatie 
Natuurbeschermingswet:  
RUD, https://www.rudnhn.nl/Wet_natuurbescherming/Soortenbescherming 
folder beschermde soorten rvo 
Ecologie van de soorten:  
http://www.zoogdierenwerkgroep.be/zorgen/habitatverbetering/nestkasten-en-
kunstbouwen/kunstbouwen 
http://wieselnetz.ch/de/home/projekte-win/praxisprojekte/  
 
 
Bronnen: 
Broekhuizen, S., et al,  2016. Atlas van de Nederlandse zoogdieren. KNNV- uitgeverij ism Naturalis 
Jonker, N. & J.L. Mulder,  1994: Kleine marters in de polder / wezel, hermelijn en bunzing. Brochure 
Noord-Hollandse Zoogdierstudiegroep ism Zoogdiervereniging. 
Vreugdenhil., S. & M. Schillemans,  2016. Nieuwe wet van bescherming Nederlandse Zoogdieren. 
Zoogdier  27-4: 6-8. 
 
Website Zoogdiervereniging: - http://www.zoogdiervereniging.nl/Zoogdieren%20A-Z 
Digitale zoogdieratlas: https://www.verspreidingsatlas.nl/zoogdieren 
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