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‘D
emeestemensendenken
bij eenwildekataaneen
verwilderdehuiskat.
MaardeEuropesewilde

kat isweldegelijk eenwilddier.
Onzehuiskat stamtereigenlijk van
af.DeEuropese,AfrikaanseenAziati-
schewildekatwordensamenals
éénsoortbeschouwd.Onzegedo-
mesticeerdekat is vermoedelijk in
Egypteontstaanenheeft veel trekjes
vandeAfrikaansewildekat.
‘DeEuropesewildekat ismoeilijk

teonderscheidenvandecyperse
huiskat.Gemiddeld ishij ietsgroter,
maareen fikse, gedomesticeerdeka-
terkanzogroot zijnals eenwilde
kat. Tochheefthijwel eenpaar speci-
fiekekenmerken. Zoalsdedunne
zwarte streepdieoverde lengtevan
zijn rug loopt.Gewonekattenheb-
bendie somsook,maarbijdewilde
kat stoptde streepwaardestaartbe-
gint.Opdestaartheefthij zwarte
ringenenhijheeft eenzwarte staart-
punt.Deonderkantvanzijnachter-
voeten is, andersdanbijdehuiskat,
alleenbijde tenendonker.’

‘IN 2002 KREGENwevoorheteersthet
vermoedendathijweer inNeder-
landvoorkwam.Bij Vaals inZuid-
Limburgwerdeendoodexemplaar
gevonden, eenverkeersslachtoffer.
Eenpaar jaar laterheb ikeeneerste
inventarisatiegemaakt indie regio,
metbehulpvan fotovallen. Enver-
domd, in2006 fotografeerdenwede
eerste levendekat inNederland. Ik
weetnogdat ikdeopdrachtgever
belde, eenmanvandeprovincie
Limburg, enenthousiast riep:

‘Bingo.’Waarophij zei: ‘Ik stanubij
dekassavandeAlbertHeijn.’
‘Daarnazijnernogmeerwilde

kattengezien indeZuid-Limburgse
grensstreek.Dit jaar zijnerdriedie-
rengevangenengezenderdomte
kijkenwelk leefgebiedzegebruiken.
Ikweetnietof Zuid-Limburgwel zo
geschikt is.Wildekattenzijnbosdie-
renen inZuid-Limburgzijnalleen
maar smalle strookjeshellingbos.
Datkangenoegzijn,maaruitDuits
onderzoekwetenwedatdewilde
kat eenechtemuizenvanger is,
75procentvanzijnmenubestaatuit
muizen, voornamelijk veldmuizen.
Zehebbendusaangrenzendgras-
landnodigdatniet intensief be-
heerdwordt.NatuurorganisatieArk
isdaarnumeebezig,diewil eenaan-
tal gebieden latenverruigenen la-
tenbegrazendoorkoeien.Dankrijg
je inderdaadeen fantastisch jacht-
gebiedvolmuizen.’

‘DEWILDE KAT KOMToorspronkelijk voor
inMidden- enZuid-Europa.Het is
geenbergdier.Hij kanniet tegen te-
veel sneeuwindewinter,dankanhij
nietbijdemuizen.Het is aanneme-
lijkdatdewildekat inNederland
heeftgeleefd,maarhet isniet aange-
toond.
‘Ze zijnaltijd felbestreden. Zewer-

den, zoals alle roofdieren,gezienals
concurrentvande jager.Hijwerd
ookaltijdheelwoest afgebeeld, als
eensoort tijger,meteen fazant,pa-
trijsof haas indebek,preciesdie
prooiendie jagers zelf graag ‘oog-
sten’. Terwijldewildekatdusvoor-
namelijkopmuizen jaagt.

Dewilde kat
Jemoet goed kijken omhet verschil te zien
met een gewonehuiskat.Maar de Europese
wilde kat is heus een serieus roofdier,
vertelt bioloog JaapMulder.
DoorCaspar Janssen FotoAnne Greene

BEESTJE VAN DE WEEK

DE EUROPESEWILDE KAT
Felis silvestris

silvestris

Kenmerken Iets

zwaarder gebouwd

dan de cyperse huis-

kat. Dikkere vacht,

lijkt daardoor forser.

Verspreiding In deel-

gebieden in Schot-

land, Spanje, Italië,

Duitsland, Frankrijk,

de Balkanlanden.

stropersbendes die zemoetenbestrijden. Op
hetwensenlijstje staanmoderne vuurwapens (in
plaatsvangeconfisqueerdeAK-47’s), radiocommu-
nicatie, een bevelcentrum, een vliegtuigje voor
luchtverkenningen,misschieneenhelikopter. ‘Nu
kosthetonsdriedagenomopsommigeplekkente
komen. Straksmaareenhalf uur.’

Dehardeaanpakvande stroperij levert inmid-
delsdeeerstesuccessenop.ZowerdonlangsbijKa-
meroen een vrachtwagen aangehouden met
187 slagtandenverstopt inde lading.Maarhetcon-
fisqueren van ivoor of wapens is niet genoeg. De
strijdwordt niet in het bos gewonnen, zegt Huij-
bregts vanWWF,maar daarbuiten, in de justitiële
ketendienuvancorruptieaanelkaarhangt.
‘Wemoetenzorgendatopgepakte stroperswer-

kelijkwordenberecht en straffen krijgendie echt
afschrikken.We adviseren de Kameroenese over-
heiddaaromhoehetprocesbeterentransparanter
temaken.’ Omdiezelfde redenheeft African Parks
inCongogepleitvooreenonafhankelijkeaanklager
voorwildcriminaliteit die direct onder president
Sassou-Nguessozoumoetenressorteren.

Somsleidtdeverhevigdestrijdtegenstroperij tot
excessen.VooraldeBaka-pygmeeënzijnnogaleens
hetslachtoffer,steltSurvival International,eenwes-
terse actiegroep voor inheemse volkeren, die on-
langs aan de bel trok. Baka zouden in Kameroen
worden geïntimideerd enmishandeld door anti-
stroperijbrigades diemede gefinancierdworden
doorwestersenatuurorganisaties.
Criticiwaarschuwenintussendateenhardeaan-

pak alleennietwerkt. Jemoet debevolkingook al-
ternatieven bieden voor stroperij. Bijvoorbeeld
doorhet opzetten van community forests – stukken
bos die door lokale gemeenschappenwordenbe-
heerd,zodatzebelanghebbenbijdebescherming
vanwild–endoorBakabeperktte latenjageninbe-
schermdegebieden (maarnietopolifanten).
Datmag zo zijn, zegt ranger Gilles Etoga in Ka-

meroen,maar de strijd tegende ivoorstroperij is
weleenoorlog,endatmaaktkeihardingrijpenon-
vermijdelijk. ‘Met ivoor is zoveel geldgemoeiddat
iedereenwordtgecorrumpeerd.Het is eenkanker
die de helemaatschappij aanvreet. Omdie te be-
strijdenmoet jenaardeafnemersmarkten inAzië.
Dat is eenzaakvan internationalepolitiek.’
De voetsporenopdeCongolese olifantenboule-

vardleiddenVictorMboloenzijnteamuiteindelijk
naar twee Baka-stropers, gewone jongens uit een
dorpje in de omgeving. Ze bleken tewerken voor
een opdrachtgever in Ngbala, een Kameroenese
handelaaruitdegrotestad.Diebekendenazijnar-
restatie zelf twee olifanten te hebbengedood.Hij
wordtnu inOuessoberecht.
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‘Dertig jaargeledenwarenernog
maareenpaarpopulatieswildekat-
tenover, verspreidoverEuropa.De
bestrijding is toengestopt. Inde
meeste landenwerdenzebe-
schermd.VanuitdeEifel,waareen
vande laatstepopulatieszat,breidt
hij zichnulangzaamuit, totaan
Zuid-Limburg.DeDuitsersmakense-
rieuswerkvandebescherming.Er is
eenRettungsnetz fürdieWildkatze.
Zehebbenspeciale rasters langsde
snelwegenstaan,dieverhinderen

datdekatteneroverheenklimmen.
Enerwordteennetwerkvanverbin-
dingengemaakt.Daarvanprofiteren
wildekattenenanderedieren.’

‘WILDE KATTEN VERSPREIDEN zichniet snel.
Zekrijgenéénnestper jaar, envan
dievierof vijf jongekatjesgaaneral
snel eenpaardood.Ze leggenook
geenenormeafstandenaf, opzoek
naarnieuwleefgebied. Tochver-

wacht ikdat zezichook inNeder-
landgaanverspreiden.
‘Opeenanderemanier zijner inci-

denteel alwelwildekattenons land
binnengekomen.Viamensendie
jongekatjes vonden inbossen inhet
buitenlandenmeenaarhuisna-
men. Inééngeval liepdekatwegen
kwamtoevallig ineenvangkooi van
eenboswachter terecht.Hetandere
geval is vrij recent.Datkatjebleek
onhandelbaarenwildenietsweten
vankattenvoer.Diemensenkwa-

menbijmij terecht.Hetkatje isnaar
eenopvangcentruminDuitsland
gebrachtenals volwassendierweer
losgelaten inhetgebiedwaarhij
wasgeboren.’

‘DEWILDE KAT JAAGTmeestal ’snachts.
Alshetweereenbeetjegoed is, sla-
penzeoverdagbovendegrond,on-
dereengevallenboomstam,op
grotachtigeplekkenof inhollebo-
men. Somsslapenze indassen-
burchten. Zeklimmenookwel in
bomen. InNoord-Frankrijkben ik
’snachts eenpaarkeereenwildekat
tegengekomen. Inhet licht vaneen
lampblijfthij vaakzitten,dusdan
kun jehemaardiggoedbekijken.
Overdag isdatmoeilijker.Hijheeft
goedeschutkleurenenhij ismeestal
alwegals je indebuurtkomt.

‘Zehebbendoorgaanseenvast
leefgebied,maarzezijnniet erg ter-
ritoriaal.Opéénplek ineenboskun-
nenwel tienverschillendekatten
komen.Alsdevrouwtjes loopszijn,
dankomendaarmeerderekatersop
af. Aankoppeltjesgedragdoenze
niet, demannenzijnalleengeïnte-
resseerd inparen, verdergaanze
huneigengang.

‘Dedriegezenderdekatten –alle
driemannetjes – leven inhetVijle-
nerbos.Hetopvallende isdat twee
vanhenhetbosnietof nauwelijks
verlaten. Er isblijkbaarvoedselge-
noegvoordiepaarkatten.Het is een
goedmuizenjaar: er zijngenoeg
bosmuizenenrossewoelmuizen.
Wekunnendoordie zendersprecies
hun looproutesvolgen. Ze lopen
ontzettendveelheenenweer tussen
AkenenVijlen, eenafstandvan 15ki-
lometer. Vermoedelijk zijnzeop
zoeknaareenvrouwtje.Het leuke
vanditonderzoek isdatweervanaf
hetbeginbij zijn,datwedeeerste
wildekattenopdevoetkunnenvol-
gen. Enwieweetgaanwehetmee-
maken:het eerstewildekatjesnest in
Nederland.’

Jaap Mulder (64) is bioloog, ge-

specialiseerd in roofdieren.

‘In het licht van een lamp blijft hij vaak zitten. Overdag zie je hem haast niet.’


