
Handleiding eikelmuis-enquêtes 
 
Enquêtes kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de kennis van de verspreiding van ver-
schillende diersoorten. Vooral bij herkenbare soorten die graag in de omgeving van de mens 
wonen, zijn de resultaten erg betrouwbaar. 
Dergelijke bevragingen leveren bovendien ook informatie op die met geen enkele andere me-
thode kan worden achterhaald. Niet alleen de huidige, maar ook de historische verspreiding 
kan op deze manier worden onderzocht. In het geval van de eikelmuis wordt ook gepolst naar 
de mogelijke redenen van een eventuele achteruitgang en de houding van de bevolking tegen-
over deze knaagdieren. 
De gegevens uit zo’n enquête zijn enkel bruikbaar als ze op een consequente manier 
worden verzameld en de vragen gestandaardiseerd worden beantwoord. Dat wil niet 
zeggen dat anekdotes niet interessant kunnen zijn! Ze mogen altijd genoteerd worden als op-
merking. 
De standaard-methode bestaat eruit om in ieder UTM 5x5km-hok telkens 20 mensen te on-
dervragen die in een eikelmuisvriendelijke omgeving wonen en voldoende “anciënniteit” (ou-
der dan 45) hebben om iets te vertellen over de toestand in het verleden. Ideaal zou zijn om 
een mooie spreiding van de ondervraagden te hebben, maar iedereen moet voor zichzelf uit-
maken of dat een haalbare kaart is.   
 
Je gaat best als volgt te werk: 
 

1. Je fietst (meest ontspannende vervoermiddel) doorheen het geadopteerde UTM-hok en 
gaat op zoek naar eikelmuisvriendelijke woonomgevingen.  

 Ideaal zijn: 
- boerderijtjes met hoogstamboomgaarden 
- omvangrijke natuurlijke tuinen met fruit  
- kasteeldomeinen 
- woningen langs struweelrijke bosranden 
- fruit- en boomrijke abdijtuinen 
- vervallen schuurtjes overwoekerd door klimop 
- de eigenaar of bewoner is ouder dan 45 jaar (deze mensen kunnen mogelijk 

wel iets vertellen over de situatie van de eikelmuis in het verleden) 
- … 

 
2. Je spreekt de bewoner/eigenaar aan. 
 
3. Je toont onze folder en vraagt of ze het diertje op de foto kennen. Eikelmuis is de offi-

ciële naam, maar lokaal zijn ze beter gekend als slaaprat(je), fruitrat(je), fruitmuis, 
(fruit)boomrat, sluiper, sleuperke, … Meldingen van relmuis, zevenslaper, tuinslaper, 
… gaan meestal ook over eikelmuis. Op pagina 2 van de folder staan foto’s van de an-
dere slaapmuissoorten. De eikelmuis is direct herkenbaar aan zijn zwarte “zorro”-
masker. 

 
4. Wanneer de persoon in kwestie de soort niet kent, zit het interview er eigenlijk al op. 

Als de ondervraagde de eikelmuis wel kent en ook ooit heeft waargenomen, dan in-
formeer je naar de periode en vult dit in onder vraag 2 van het enquêteformulier. Vul 
achter iedere periode in wat van toepassing is. 

 



5. Vraag 3 van het enquêteformulier slaat op het biotoop waar de eikelmuis ooit is waar-
genomen. Hier zijn uiteraard meerdere antwoorden mogelijk. Je mag alles aanduiden 
wat van toepassing is. 

 
6. Met vraag 4 willen we de juiste locatie te weten komen waar de waarnemingen ge-

beurd zijn. Je mag hier een adres invullen of de exacte locatie aanduiden op de kaart. 
Verwijs hiernaar met behulp van een nummer.  

 
7. De volgende vragen wijzen zich zelf uit. In vraag 5 polsen we naar de mogelijke oor-

zaak van achtergang en in vragen 6-9 proberen we te achterhalen of er een draagvlak 
is om de eikelmuis te beschermen. 

 
8. Tot slot eindigen we met de beleefde vraag of we de contactgegevens van de onder-

vraagde persoon mogen noteren, maar wijs er ook maar op dat dit geen verplichting is. 
Dit extraatje kan van pas komen als we eventueel nog wat extra details willen weten 
over de waarnemingen. Bij mensen die de eikelmuis niet kennen, moet je deze vraag 
dus zeker niet stellen. Je vult best altijd zelf wel het adres in, want dat ken je toch aan-
gezien je ter plaatse bent. 

 
 
Wanneer je 20 interviews erop zitten, mag je de formulieren en het bijhorende kaartje opstu-
ren naar: Natuurpunt Studie (Zoogdierenwerkgroep) 
  Coxiestraat 11 
  2800 Mechelen 
 
Voor verdere vragen, extra folders, formulieren of kaartjes kan je altijd contact opnemen met 
de Zoogdierenwerkgroep via info@zoogdierenwerkgroep.be of 015/29.72.44. 

mailto:info@zoogdierenwerkgroep.be


Enquête Eikelmuisproject 
 
Kent u de eikelmuis / fruitratje / slaapratje / het diertje op de foto? 
ο ja    ο neen 
 
Hebt u deze dieren ooit gezien? Iedere periode die van toepassing is, aanduiden.  
ο eventueel exact jaartal/datum: …………………            1 keer / enkele keren / vaak 
ο 1960-65      nooit / 1 keer / enkele keren / vaak 
ο 1965-70      nooit / 1 keer / enkele keren / vaak 
ο 1970-75      nooit / 1 keer / enkele keren / vaak 
ο 1975-80      nooit / 1 keer / enkele keren / vaak 
ο 1980-85      nooit / 1 keer / enkele keren / vaak 
ο 1985-90      nooit / 1 keer / enkele keren / vaak 
ο 1990-95      nooit / 1 keer / enkele keren / vaak 
ο 1995-2000      nooit / 1 keer / enkele keren / vaak 
ο 2000-06       nooit / 1 keer / enkele keren / vaak 
 
Waar hebt u ooit eikelmuizen gevonden? 
ο boomgaard   ο houtkant   ο bos 
ο schuurtje   ο spouwmuur   ο zolder 
ο tuin    ο nestkastje   ο muizenval 
ο prooi kat   ο …………………………………………………………………… 
 
Kunt u de exacte locatie beschrijven van uw waarneming(en) (adres, toponiem, …, eventueel kaartje 
bijvoegen) en de periode geven dat u deze locatie bezocht? 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Indien u de eikelmuizen nu niet meer of veel minder ziet dan vroeger, hoe zou dat kunnen? 
ο U bent verhuisd of bezoekt de plaats in kwestie minder dan vroeger of helemaal niet meer. 
ο De plaats waar u de eikelmuizen zag is sterk veranderd. Wat is er gebeurd? ………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
ο De eikelmuizen zijn verdelgd. 
ο De eikelmuizen zijn gewoon verdwenen. 
ο Andere: ……………………………………………………………………………………………………… 
  
Hebt u ooit schade ondervonden van aanwezige eikelmuizen? 
ο neen    ο ja, vraat aan fruit of noten  ο lawaaihinder 
ο………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Indien u ooit schade had, kan u ongeveer zeggen hoeveel?  
ο sporadisch  ο regelmatig, maar verwaarloosbaar  ο aanzienlijk  ο veel 
 
Hebt u ooit maatregelen genomen om eikelmuizen te verdelgen? 
ο ja    ο neen 
 
Zou u de eikelmuis in uw omgeving (tuin, …) dulden? 
ο ja, ik zou niet weten waarom niet  ο liever niet  ο in geen geval 
 
Mogen wij uw contactgegevens noteren? (naam - adres - telefoon - e-mail) 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
OPMERKINGEN 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 


