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(afb 1 en 2) op zoek naar geschikte lange afbeelding 

De Korenwolf  

Toen in 2002 de laatste bewoonde hamsterburcht in Heer (gemeente Maastricht) werd gevonden, leek het er op alsof de 

korenwolf voorgoed was uitgestorven in Zuid-Limburg. Om dit te voorkomen werd in datzelfde jaar begonnen met de 

herintroductie van de wilde hamster  via een fokprogramma dat door Das & Boom in 1999 was gestart.  Inmiddels gaat 

het een stuk beter met de korenwolf. Dat de meeste burchten in korenwolfvriendelijke terreinen zijn gevonden, geeft 

aan hoe belangrijk het speciale korenwolfbeheer is. Op deze website vindt u onder meer informatie over bescherming 

van de korenwolf, hamsterbeheer en subsidieregelingen. 

 

 Korenwolf of Wilde hamster 

Een korenwolf is een kleurrijke hamster die veel gelijkenissen 

vertoont met andere knaagdieren. Hij kan tot een halve kilo zwaar 

worden en is ongeveer 30 centimeter groot, inclusief een staart van 

circa 5 centimeter. Hij is herkenbaar door zijn oranjebruine vacht 

met witte vlekken bij hals en kop. Zijn poten zijn wit en zijn buik is 

zwart.        Lees meer 1 

(afb 3) 

 

 

Leefgebieden  

De verspreiding van de korenwolf is beperkt tot Zuid- en Midden-

Limburg, ten zuiden van Roermond. Hij leeft uitsluitend op löss- en 

leemgronden. Die bieden voldoende stevigheid en een goede 

ontwatering voor zijn burcht. Vanaf 2002 zijn er korenwolven 

uitgezet in Sibbe, Amby, Heer, Sittard-Kollenberg, Koningsbosch, 

Puth, Wittem, Heerlen en Jabeek. Op dit moment kunnen 4 

korenwolfleefgebieden worden onderscheiden.  Lees meer 2 

(Kaartje volgt) 
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Hamster op eigen Benen (2015-2017) 

Hamster op eigen Benen (HOEB) is de benaming van een nieuw 

onderzoeksproject dat in 2015 van start is gegaan voor de duur van 

drie jaar. Het is een samenwerkingsverband tussen het ministerie 

van Economische Zaken, de Provincie Limburg en de Universiteit 

van Wageningen. 

 

Lees meer 3 (afb 4) 

 

Bescherming en beheer 

De meeste korenwolven zijn de afgelopen jaren gevonden op 

akkers waar korenwolfvriendelijk wordt beheerd. Dat de meeste 

burchten in korenwolfvriendelijke terreinen zijn gevonden, geeft 

aan hoe belangrijk het speciale korenwolfbeheer is.  Als ze een 

tijdje de ruimte krijgen, kunnen ze hopelijk een blijvend bestaan 

opbouwen.  

Lees meer 4  (afb 5) 

 

Subsidieregelingen 

Naast de bestaande reguliere pakketten en experimentele pakketten 

is  vanaf 1 januari 2016 het nieuwe stelsel voor collectief Agrarisch 

Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) van start gegaan waarin er 

meer dan voorheen ruimte is voor een collectieve aanpak van het 

agrarisch natuurbeheer.       

Lees meer 5 (afb 6) 

 

 

Korenwolfcommissie 

 Om het belang van de Korenwolf optimaal te bedienen heeft de 

Provincie Limburg de Korenwolfcommissie in het leven geroepen. 

De Korenwolfcommissie heeft als doel er voor te zorgen dat de 

korenwolf weer een vaste bewoner wordt van het agrarisch 

landschap van Zuid-Limburg.    Lees meer 6   

(afb 7) 
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Contact, Nieuwsbrief en links 

Klik hier voor de contactgegevens, de Korenwolfwereld nieuwsbrief en diverse 

websites over aanvullende informatie van de korenwolf.     

         Lees meer 7 

 

Deze webpagina is een uitgave van Natuurrijk Limburg in samenwerking met de Provincie Limburg  en de Korenwolfcommissie 
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(Lees meer 1) 

Een korenwolf is een kleurrijke hamster die veel gelijkenissen vertoont met andere knaagdieren. Hij kan tot een 

halve kilo zwaar worden en is maximaal 25 tot 30 centimeter groot, inclusief een staart van circa 4 à 5 centimeter. 

Hij is herkenbaar door zijn bruine vacht met oranje en witte vlekken bij hals en kop. Zijn poten zijn wit en zijn buik 

is zwart, meestal met een witte vlek op de borst. 

De korenwolf gaat 's avonds en 's nachts op pad om eten te zoeken. Bij dreigend gevaar gaat hij rechtop staan en 

kan hij zijn wangzakken opblazen waardoor zijn kop bijna dubbel zo groot lijkt. In zijn wangzakken vervoert de 

korenwolf voedsel met name granen. Vooral in de nazomer verzamelt hij dit en slaat dat onder de grond op als 

voedsel voor de lange wintermaanden. Van november tot en met maart leeft de korenwolf uitsluitend 

ondergronds. 

Hoe komt de korenwolf aan zijn naam? 

Korenwolf is een Zuid-Limburgse benaming en hij/zij dankt zijn naam eigenlijk aan het hamsteren van voedsel. In 

het Limburgs dialect betekent ’woof’ namelijk inhalig en koren slaat op zijn voedsel. Korenwoof is in de vertaling 

naar het Nederlands daarna verbasterd tot korenwolf.  

Oorsprong 

De korenwolf is van oorsprong een dier van de steppe. In Oost-Europa komt het dier nog in grotere aantallen en 

dichtheden voor. Hoe meer naar het westen, hoe meer de verspreiding is verdeeld en hoe lager de dichtheden. In 

Duitsland, Oostenrijk, de Benelux en Frankrijk leeft de korenwolf in lössgebieden in van elkaar gescheiden 

populaties. 

De korenwolf die in Nederland voorkomt, is een aparte variant van de Europese veldhamster. Dit heeft genetisch 

onderzoek uitgewezen. Deze variant kwam van oorsprong ook voor in een deel van België en Duitsland, in löss-

achtige streken van Leuven bij Brussel tot aan de Rijn bij Keulen. Limburg ligt daar precies middenin. Daarom is 

de Limburgse populatie cruciaal voor de instandhouding van deze variant.  

Levenscyclus  

(afb 8) 

Solitair 

Korenwolven leven solitair. Het mannetje en vrouwtje leven, buiten de paringsperiode, gescheiden, ieder in een 

eigen burcht. Zonder deze burcht kunnen ze niet leven. De burcht is een stelsel van ondergrondse gaten en 

gangen op een diepte minstens 70 centimeter tot soms wel 200 cm in lössbodems. In hun eerste levensjaar moet 

hun burcht begin oktober gereed zijn voor de winterslaap die dan begint. Op grotere burchten waar vrouwtjes hun 

jongen hebben grootgebracht wil nog wel eens een jong bij de moeder overwinteren. 

Winterslaap 

In Nederland gaat de korenwolf in oktober/november in winterslaap. De ingangen (pijpen) van de burcht zijn van 

binnenuit dichtgestopt met aarde. De temperatuur in de burcht een meter diep onder de grond is ongeveer 10 -12 
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graden. Midden in de winter kan de hamster zijn hartslag en ademhaling vertragen. Daardoor daalt ook de 

lichaamstemperatuur, die normaal 36-40 graden is, tot een waarde die ongeveer gelijk is aan die van de 

omgeving. Op deze manier kan de hamster de winter ook overleven door minder energie te verbruiken. Vooral in 

het geval hij weinig voedsel voor de wintervoorraad heeft kunnen verzamelen, is dit een belangrijke 

overlevingsstrategie. Tijdens deze diepe winterslaap blijft de korenwolf 4 tot 5 dagen opgerold en verstijfd liggen. 

Dan wordt hij wakker om een hapje te eten en slaapt weer verder. Zo gaat dat een groot deel van de winter door. 

Ecologie 

De korenwolf is gebonden aan open, agrarisch landschap. Burchten worden vooral gevonden in graanakkers. Alle 

graansoorten zijn geschikt maar hoe langer het graan blijft staan des te beter het is. In akkers waar akkerkruiden 

voorkomen voelt hij zich het beste thuis. Deze zorgen niet alleen voor extra voedsel maar vooral ook voor 

dekking.  Graslanden, maïsakkers en bossen worden daarentegen niet als woongebied gebruikt. In het algemeen 

wordt aangenomen dat het leefgebied van een vrouwelijke korenwolf enkele honderden tot  twee duizend 

vierkante meters bedraagt, Mannetjes hebben daarentegen een leefgebied dat enkele hectaren groot kan zijn. 

Een korenwolf maakt op een geschikte akker zijn burcht. Dat doet hij door eerst een schuine looppijp aan te 

leggen. De burcht wordt daarna verder uitgebreid met kamers. Ook graaft de korenwolf van binnenuit, loodrecht 

omhoog, één of meer valpijpen. Daar laat hij zich in vallen als er bijvoorbeeld gevaar dreigt. Als de hamster zich 

in de burcht bevindt worden de pijpen vaak van binnen uit  afgesloten met een grondprop. 

Een (of meer) van de kleinere doodlopende zijgangen wordt door de korenwolf als toilet gebruikt. In de 

slaapkamer wordt een nest gemaakt van fijn gebeten stro of hooi. De korenwolf leeft gewoonlijk alleen in de 

burcht, omdat het een solitair levend dier is. Alleen tijdens de voorplanting verdragen mannetje en vrouwtje elkaar 

eventjes. Een burcht kan meerdere jaren worden gebruikt.  

 

Voorbeeldtekening van een hamsterburcht 

De korenwolf plant zich voort van april tot september. Voor het mannetje duurt deze bronsttijd de gehele zomer. 

Vanaf eind april komt het mannetje op bezoek op de burcht van het vrouwtje. Na een dag keert het mannetje 

weer terug naar zijn eigen burcht of naar de burcht van een ander vrouwtje. Na een draagtijd van 18 dagen werpt 

het wijfje 4 tot 10 naakte, blinde jongen. Na drie tot vier weken gaan de jongen de burcht uit en zoeken ze hun 

eigen weg. Na vijf tot zes weken zijn ze volgroeid. Jonge vrouwtjes kunnen na 6-8weken al geslachtsrijp zijn, 

mannetjes na twee maanden. Maar pas na hun eerste winter zullen ze zich in de regel voortplanten. Het vrouwtje 

heeft maximaal 2 tot 3 worpen per jaar. Volwassen vrouwtjes kunnen na 4-5 weken alweer een volgende worp 

krijgen.   

Meest gestelde vragen 

1. Waar komt de naam korenwolf vandaan? 

Korenwolf is een Zuid-Limburgse benaming en de korenwolf dankt zijn naam eigenlijk aan het hamsteren. In het 
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Limburgs dialect betekent het woord ’woof’ namelijk inhalig en koren slaat op zijn voedsel. Korenwoof is in de 

vertaling naar het Nederlands daarna verbasterd tot korenwolf. 

2. Waarom is de korenwolf zo belangrijk om te behouden? 

De Korenwolf is heel specifiek voor Zuid- en Midden-Limburg en komt in de rest van Nederland niet voor. Hij kan 

alleen leven op de vruchtbare lössgronden. Zonder extra bescherming zou de korenwolf al sinds begin van deze 

eeuw uit Nederland zijn verdwenen. Nederland heeft zich verplicht via internationale verdragen om diersoorten 

waaronder ook de korenwolf niet te laten uitsterven. Door de korenwolf te beschermen kunnen ook andere dier- 

en plantensoorten overleven en neemt de diversiteit van de natuur op de akkers weer toe. Dit is belangrijk voor 

het behoud op de langere termijn van een gezonde bodem en natuur op de akker. En in het verlengde daarvan 

ook voor de mens die van deze akkers moet leven . 

3. Wat houdt korenwolfvriendelijk beheer eigenlijk in? 

Op perceelsniveau vindt er een aangepast beheer plaats. Het reguliere landbouwkundig beheer wordt aangepast 

ten behoeve van de korenwolf. Zo wordt er alleen graan en luzerne geteeld, wordt de grondbewerking verminderd 

en worden er minder chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt. Een gedeelte van het gewas wordt niet geoogst 

door de agrariër en dient als voedselbron voor de korenwolf en andere vogels en dieren. 

Voor de ontwikkeling van de populatie is voldoende dekking van de gewassen nodig in de periode dat de hamster 

boven de grond komt. Alleen zo kan hij ontkomen aan roofdieren en aan voldoende voedsel komen om te 

overleven. 

4. Wat eet de korenwolf? 

De korenwolf eet bijna alles, bij voorkeur plantaardig voedsel. Hij heeft een gevarieerd menu nodig van graan 

zoals tarwe, rogge of haver maar ook akkerkruiden zoals klaprozen en paardenbloemen en wilde planten. Hij 

klimt zelfs in maïsplanten en zonnebloemen. Verder lust hij bieten, aardappelen, fruit en noten. Naast dit 

plantaardige voedsel eet de korenwolf insecten, regenwormen, kleine zoogdieren, kikkers en slakken. Ook eet hij 

naast al dit lekkers graag luzerne en rode klaver. Luzerne loopt 8 à 10 dagen na het maaien alweer uit. Het bevat 

veel mineralen en vitaminen en biedt de korenwolf in herfst en voorjaar dekking en eiwitrijk voedsel in overvloed. 

5. Waardoor wordt de korenwolf bedreigd? 

Planologische oorzaken: huizenbouw, aanleg van industrieterreinen, dag- en mijnbouw, ontgrondingen en een 

fijnmaziger infrastructuur legt beslag op het korenwolfleefgebied.  

Verkleining en versnippering van de leefgebieden  

Veranderende landbouw: vroeger groeiden er tussen het graan en andere gewassen vele akkerkruiden. En bij 

de oogst bleef er een massa graankorrels achter. Tegenwoordig vernietigen bestrijdingsmiddelen alles wat een 

maximale voedselopbrengst in de weg staat. Moderne ploegen en zware landbouwwerktuigen beschadigen de 

burchten. Verder worden tegenwoordig de landbouwkavels veel groter en worden er minder verschillende 

gewassen verbouwd. Beide zijn nadelig voor geschikt hamsterhabitat. 

6. Wat zijn de grootste natuurlijke vijanden van de korenwolf? 

Roofvogels en kleine roofdieren, maar vooral de vos staat de korenwolf constant naar het leven. De helft van de 

predatiesterfte (= sterven door roofdieren) wordt door vossen veroorzaakt. Daarom zijn er maatregelen getroffen, 

zoals het gericht afschieten van vossen in en in de onmiddellijke nabijheid van de uitzetgebieden. Ook zijn er 

electrische rasters geplaatst om loslopende honden en vossen uit de reservaten te weren. 

7. Wat zijn de afstanden die een korenwolf kan afleggen? 

De korenwolf kan grotere afstanden overbruggen dan gedacht. Zo zijn in Sibbe en Amby na de herintroductie 

nieuwe door korenwolven bewoonde burchten gevonden tot op een kilometer afstand. In enkele gevallen hadden 

de korenwolven daarbij ook barrières als graslanden, boomgaarden, drukke verharde en onverharde wegen 
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overwonnen. Vooral de mannetjes blijken met regelmaat afstanden van vele honderden meters af te leggen en 

gemakkelijk barrières te overbruggen. De meeste hamsters lopen echter niet ver, 90% blijft binnen 400-500 

meter.  

8. Waar komt de Korenwolf voor? 

In het Provinciaal Natuurbeheerplan Limburg zijn hamsterreservaten en zoekgebieden voor hamstervriendelijk 

beheer (verbindingszones) aangewezen. In al deze gebieden komt de hamster voor, al verschillen de populaties 

en het aantal burchten sterk per leefgebied. De meest stabiele en grote populaties zijn te vinden aan de oostflank 

van Maastricht, in het leefgebied Sibbe en in en rondom de reservaats-gebieden Kollenberg (Sittard) en Jabeek. 

Voor de aanwijzing van deze gebieden zijn de volgende criteria gebruikt: 

➢ het gebied kan op lange termijn de overleving van een netwerk met daarin een kernpopulatie 

waarborgen (duurzaamheid).  

➢ In het gebied zijn meerdere jaren korenwolven waargenomen. Van belang is ook de vraag hoe recent 

de waarnemingen zijn.  

➢ In de periode dat het Beschermingsplan Hamster (link) werd opgesteld, waren er relatief veel 

burchten in het gebied aanwezig.  

➢ Het gebied ligt in een verbindings-as, waardoor de leefgebieden met elkaar zijn verbonden. 

Wist u dat? 

➢ De korenwolf met zijn korte pootjes een gangenstelsel kan graven tot ruim 2 meter diep?  

➢ De korenwolf ongeveer 20 uur per dag in zijn burcht huist en alleen in de late avond of vroege 

ochtend naar buiten gaat om te eten?  

➢ Hoe ouder de burcht, hoe groter en ingewikkelder deze wordt?  

➢ De korenwolf bij het bouwen van die burcht zoekt naar plekken waar hij geen grondwateroverlast 

verwacht?  

➢ De hamster één van de weinige dieren is wiens naam in bijna alle talen met een H begint?  

➢ De korenwolf in het Latijn Cricetus cricetus wordt genoemd?  

➢ De jaarlijkse overlevingskans van gefokte, uitgezette korenwolf gemiddeld maar 5-10% is?  

➢ De korenwolfjongen, die opgroeien in de natuur 20% overlevingskans hebben?  

➢ In de periode 2002 t/m 2018 1600 korenwolven uit het fokprogramma zijn uitgezet? 

 

 

 

 

 

 

 

(Lees meer 2) 
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<intro> De verspreiding van de korenwolf is beperkt tot Zuid- en Midden-Limburg, ten zuiden van Roermond. Hij 

leeft uitsluitend op löss- en leemgronden. Die bieden voldoende stevigheid en een goede ontwatering voor zijn 

burcht. Vanaf 2002 zijn er korenwolven uitgezet in Sibbe, Amby, Heer, Sittard-Kollenberg, Koningsbosch, Puth, 

Wittem, Heerlen en Jabeek. Op dit moment kunnen 4 korenwolfleefgebieden worden onderscheiden:  

➢ Wittem-Bocholtz-Avantis (Mergelland Oost) 

➢ Amby, Heer en Sibbe (Mergelland West) 

➢ Sittard-Puth-Jabeek (Landschapspark de Graven) 

➢ Koningsbosch  

 

Leefgebieden 

 

 

 

 

 

 

De leefgebieden binnen een cluster bestaan uit verschillende blokken met hamstervriendelijk beheer. Binnen 

deze leefgebieden zijn middels aangepast akkerbeheer stapstenen gecreëerd om uitwisseling van hamsters 

mogelijk te maken. De ontwikkeling van de populaties verschilt echter sterk per leefgebied. Zo is er bijvoorbeeld  

in het gebied  ten oosten van Sittard tot bij Doenrade en in de zone Amby-Heer ten oosten van Maastricht een vrij 

stabiele populatie terwijl de populatie bij Wittem geen stand heeft weten te houden en die nabij Avantis, Bocholtz 

en Sibbe fluctueren.  

 

 

 

 

 

 

(Lees meer 3) 

Hamster op eigen Benen (HOEB) 

<intro> Hamster op eigen Benen (HOEB) is de benaming van een nieuw onderzoeksproject dat in 2015 van start 

is gegaan. Het project, dat drie jaar heeft geduurd, is een samenwerkingsverband tussen het ministerie van 
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Economische Zaken, de Provincie Limburg en de Universiteit van Wageningen. De aanleiding voor dit project was 

het feit dat uit evaluatie van het beheer van de afgelopen tien jaar is gebleken dat het huidige beheer niet in alle 

gevallen meer voldoet. Extra aandacht is er voor de agrarische bedrijfsinpassing in het hamsterbeleid. 

Er is geprobeerd om zo’n 250 hectare met zogenaamd innovatief beheer in te richten om zo te onderzoeken welk 

type beheer het beste past in het agrarisch bouwplan en bedrijfsvoering en het meest geschikt is voor de 

hamster. Dit zal bijvoorbeeld gebeuren door aangepaste graanteelt en het gebruik van andere gewassen.  

Evaluatie van het hamsterbeheer van de afgelopen jaren heeft enkele nieuwe inzichten opgeleverd. Daarom 

wordt er de komende jaren ingezet op een bredere doelstelling. Hiermee wordt enerzijds beoogd een effectiever 

en efficiënter beheer te voeren waarbij er meer ruimte is voor regionaal maatwerk en agrarisch 

ondernemerschap. Dit gebeurt door innovatief beheer met andere gewassen en het (deels) oogsten van de 

gewassen waarbij er gezocht dient te worden naar voldoende dekking gedurende de voorjaars- en 

zomermaanden. De doelstelling is de kosten per beheerde hectare zo laag mogelijk te houden (efficiëncy). De 

resultaten van dit onderzoeksprogramma worden gebruikt om te leren of en hoe het mogelijk is natuur en andere 

doelstellingen te combineren. Ook de Rijksnatuurvisie moedigt deze natuurcombinaties aan (natuurinclusieve 

landbouw, kringlooplandbouw).  

Het onderzoek werd uitgevoerd door enkele instituten van de Universiteit van Wageningen (Alterra (nu 

Wageningen Environmental Research),  Agrotechnology and Food Science Group). Enkele van de meest 

belangrijke bevindingen zijn dat:  

- in een aantal deelgebieden de hamsters na enkele jaren weer zijn verdwenen. Clusters waarin een                                 

grotere oppervlakte hamsterbeheer wordt uitgevoerd en waar de percelen een gunstigere ligging hebben kunnen 

Korenwolvenpopulaties zich beter handhaven. 

-   uitbreiding van het huidige hamsterbeheer geeft hoge kosten voor de overheid en stuit op weinig draagvlak 

onder de akkerbouwers. 

-   er  steeds weer onderzocht zal moeten worden welk beheer het best past in het agrarisch bouwplan én het 

meest geschikt is voor de hamster, en dat tegen zo laag mogelijke kosten per hectare.  

-   het creëren van verbindingszones en stapstenen om uitwisseling tussen deelpopulaties mogelijk te maken ook 

de komende jaren aandacht zal moeten blijven krijgen. Evenals het herstellen en op de lange termijn te 

waarborgen van de grensoverschrijdende samenhang met de Duitse korenwolfleefgebieden. 

-   optimalisatie van agrarische (economische) doelen in relatie tot de ecologische eisen van de korenwolf door 

middel van onderzoek. 

-   er blijvend wordt ingezet op voldoende maatschappelijk draagvlak voor bescherming van de korenwolf. 

Daarnaast blijven de basisdoelstellingen zoals geformuleerd in het beschermingsplan Hamster 

(http://edepot.wur.nl/146232) onverminderd van belang: 

-   Korenwolven en hun burchten beschermen en uitsterven voorkomen. 

-   Voorwaarden scheppen voor de ontwikkeling van hamster(netwerk)populaties. 

-   Extra aanzet geven voor duurzame akkerlandschappen Limburg, waarin de korenwolf kan overleven. 

Het onderzoek ‘Hamster op eigen Benen’ is in nauwe samenwerking met de Korenwolfcommissie uitgevoerd. 

Inmiddels is het onderzochte beheer met oogsten  onderdeel geworden van een pakket hamsterbeheer onder 

Agrarisch Natuurbeheer. (doorlinken naar lees meer 5) 

Lessen van 20 jaar korenwolfbeleid (2015) 



10 

 

PBL 2015 Lessen van 
twee decennia Korenwolfbeleid - 1720.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Lees meer 4) 

<intro> De meeste korenwolven zijn de afgelopen jaren gevonden op akkers waar korenwolfvriendelijk wordt 

beheerd. Dat de meeste burchten in korenwolfvriendelijke terreinen zijn gevonden, geeft aan hoe belangrijk het 

speciale korenwolfbeheer is.  Als ze een tijdje de ruimte krijgen, dan kunnen ze hopelijk een blijvend bestaan 

opbouwen. Sinds 2002 is er permanent onderzoek gedaan naar de meest geschikte vormen van bescherming en 

beheer.  

Bescherming van de korenwolf is geformuleerd in een Europese opdracht aan de Nederlandse overheid. De 

overheid kan dat niet alleen en is een samenwerkingsverband met agrariërs, natuurbeschermingsorganisaties, 

particulieren en burgers aangegaan. 

Fokprogramma 
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Sinds 2000 voerde het voormalige Ministerie van LNV in samenwerking met de Provincie Limburg, 

natuurbeschermingsorganisaties en soorten-beschermende organisaties een actief soortenbeleid om het 

korenwolf-leefgebied weer te vergroten en te versterken. Dit leidde tot aankoop en beheer van gronden, een 

fokprogramma voor herintroductie (vanaf 2002), het daadwerkelijk uitzetten van de hamsters en het vergroten van 

wetenschappelijke kennis en het maatschappelijk draagvalk voor bescherming. 

Het fokprogramma dient het uitsterven van de korenwolf en het verlies van genetisch materiaal te voorkomen. 

Voor de realisatie van het fokprogramma werd samenwerking gezocht met onder meer Duitsland, België en 

Frankrijk. Er is  succes geboekt om enkele korenwolven uit België en aangrenzend Duitsland aan het 

fokprogramma toe te voegen waardoor het fokprogramma een internationale dimensie en verantwoordelijkheid 

heeft gekregen. De internationale samenwerking richt zich hoofdzakelijk op de uitwisseling van ervaringen en 

advisering over fok, uitzet en beheer.  

 

 

Het Nederlandse korenwolffokprogramma is sinds 2006 ondergebracht bij Gaiazoo. Tot 2017 was er ook een 

fokprogramma in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam en voor 2006 bij de Vereniging Das en Boom. Sinds 2017 is er 

ook een fokprogramma gestart in aanliggende Nordrhein-Westfalen (Lanuv in Metelen). Jaarlijks worden er in 

Nederland circa 100 korenwolven gefokt waarvan ruim 90% in het daaropvolgende jaar in geschikte leefgebieden 

worden uitgezet. Doel van het fokprogramma is de bijzet van hamsters in dun bevolkte gebieden en het vergroten 

van de genetische basis door de inbreng van 'vers bloed'. Sinds 2018 verzorgt Gaiazoo ook de fok van jaarlijks 

50 hamsters voor een uitzetproject in België. 

Beheerprogramma’s 

Tot 2010 is het hamsterexperiment van toepassing geweest. Doel van dit experiment was onder andere om het 

beheer van percelen beter toe te spitsen op de leefgebieden van de korenwolf en tevens beter inpasbaar te 

maken in de bedrijfsvoering van de landbouw. Bij aanvang was er de hoop dat vanaf 2010 de situatie voor de 

hamster dusdanig verbeterd zou zijn dat het onderzoek, het fokprogramma en de begeleiding door de 

Korenwolfcommissie overbodig zouden zijn geworden. Dit bleek echter  niet het geval en werd er, mede naar 

aanleiding van de resultaten uit het evaluatierapport "Perspectieven voor een duurzame bescherming van de 

hamster in Nederland" http://edepot.wur.nl/163477, besloten om via het Subsidiestelsel voor Natuur- en 

Landschapsbeheer (SNL) twee zogenaamde hamsterpakketten open te stellen (regulier beheer).  De 350 

hiervoor beschikbare hectares zijn volledig bij boeren in beheersovereenkomsten ondergebracht. Dit geeft 

aan dat het een goed beheerpakket is vanuit landbouwkundig oogpunt. Dit was een niet oogsten pakket. 

Inmiddels is er ook een hamsterpakket met oogsten dat is voortgevloeid uit het experiment van 2015-2017 

(HOEB). 

Hamsterreservaat 

http://edepot.wur.nl/163477
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Het hamsterbeheer vindt enerzijds plaats via agrarisch natuurbeheer maar ook in ‘hamstergebieden nieuwe 

natuur’. De ‘hamstergebieden nieuwe natuur’ zijn duurzaam en worden gerealiseerd door middel van verwerving 

van gronden. De gronden krijgen na verwerving de status natuur. Deze gronden worden dan ook blijvend aan de 

landbouw onttrokken en zijn belangrijk om continuïteit te bieden aan de bescherming van de korenwolf.  

Sinds 1 maart 2015 is de Provincie Limburg belast met de grondverwerving voor de reservaten, waarmee deze 

de rol heeft overgenomen van het Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL). Na verwerving van de grond wordt 

deze doorgeleverd via openbare verkoop aan een natuurbeschermingsorganisatie of particuliere ondernemer. 

Deze organisatie of ondernemer is daarna voor inrichting en beheer verantwoordelijk. De te verwerven gronden 

liggen binnen de zoekgebieden voor ‘hamstergebied nieuwe natuur’. Deze zoekgebieden zijn opgenomen in het 

Provinciaal Natuurbeheerplan https://www.limburg.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/aanleg-beheer . De 

doelstelling is om in totaliteit circa 200 hectaren hamstergebied ‘nieuwe natuur’ te realiseren verspreid over de 

diverse leefgebieden. Eind 2017 waren er ongeveer 160 hectaren binnen de zoekgebieden in bezit van de 

terreinbeherende instanties.  

Resultaten en huidige situatie 

Het fok- en uitzetprogramma in combinatie met hamstervriendelijk beheer, hebben ertoe geleid dat het aantal 

hamsterburchten in de eerste 5 jaar sterk toenam. Na een piek van 1100 burchten in 2007 is het aantal nu 

gestabiliseerd op 400 tot 600. Ondanks dat het aantal burchten over de jaren redelijk stabiel lijkt te blijven, geldt 

dat niet voor de overlevingskansen van de populatie. Om er achter te komen wat mogelijke oorzaken zijn van de 

fluctuatie in aantallen worden elk jaar ongeveer vijftig dieren voorzien van een zender. Hierdoor kan de migratie 

van individuele exemplaren en de overleving worden gevolgd. Daar deze zender ook voorzien is van een 

temperatuursensor kan vastgesteld worden of het dier nog leeft. Indien de hamster dood is wordt geprobeerd 

deze op te sporen en de doodsoorzaak vast te stellen. In gebieden waar korenwolven zijn/worden uitgezet vindt 

eveneens bescherming plaats door begeleidend faunabeheer door Wildbeheerseenheden (WBE).  

Collectief hamsterbeheer vanaf 2016 

Om er voor te zorgen dat de korenwolf weer blijvend deel gaat uitmaken van ons landschap zijn de volgende 

punten van belang: 

- in de bestaande leefgebieden moet duurzaam beheer plaatsvinden om stabiele populaties te 

ontwikkelen. Er is gebleken dat het areaal hamsterbeheer van groot belang is voor de 

overlevingskansen van een populatie. Zeker daar waar kleine populaties voorkomen is het zeer 

wenselijk meer hectares onder hamsterbeheer te brengen. 

- Het aanleggen van verbindingszones en stapstenen zodat er een uitwisseling plaats kan vinden tussen 

de verschillende populaties is van groot belang. Dit niet alleen om populaties in stand te houden maar 

ook ter bevordering van de genetische uitwisseling.  

- Op basis van de ervaringen met het uitzetten van hamsters in de diverse gebieden is gebleken dat er 

behoefte is aan een aangepast meer flexibel hamsterpakket gebaseerd op een drieslag van luzerne, 

wintergraan en zomergraan. Hiermee wordt het voor agrariërs mogelijk om hamstervriendelijk beheer 

beter in te passen in hun reguliere bedrijfsvoering. Zo  worden gewassen onder bepaalde voorwaarden 

geoogst. Dit zorgt in de toekomst ook voor meer draagvlak voor de hamsterbescherming en maakt 

mogelijkerwijs het afsluiten van beheersovereenkomsten ook goedkoper. 

Mede op basis van de uitkomsten van de evaluatie van het  hamsterbeheer in de laatste 15 jaar is het collectief 

hamsterbeheer in het kader van het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb) gericht  op: 

- de leefgebieden vergroten om de hamsterpopulaties sterker te maken. 

https://www.limburg.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/aanleg-beheer
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- Het zoeken naar een vorm/vormen van beheer waarbij de oppervlakte aan geschikte percelen wordt 

uitgebreid maar waarbij de kosten per hectare flink naar beneden gaan. 

Lees meer over het collectief beheer via het ANLb onder het kopje Subsidieregelingen. 

Nationale en Internationale wetgeving  

Nationale wetgeving en internationale verplichtingen vereisen de bescherming van de korenwolf en zijn 

leefgebied. Nederland treft daarom op grond van het Verdrag Biologische Diversiteit, de Conventie van Bern en 

de Habitatrichtlijn maatregelen voor de instandhouding van in het wild voorkomende soorten zoals de korenwolf 

en zijn natuurlijke verspreidingsgebied. 

Het hoofddoel van de  Habitatrichtlijn is het bevorderen van de biologische biodiversiteit. De richtlijn dient er voor 

te zorgen dat speciale beschermingszones worden aangegeven om het herstel of de handhaving van de 

natuurlijke habitats en soorten van communautair belang te waarborgen. Naast de Europese verplichtingen zijn 

op nationaal niveau de Natuurbeschermingswet en de Flora- en Faunawet van groot belang bij de bescherming 

van bedreigde planten- en diersoorten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Lees meer 5) 

<intro> De situatie voor de hamster is sinds het begin van het fok- en beschermingsprogramma in 2004 duidelijk 

verbeterd maar nog steeds is er sprake van vaak relatief kleine, verspreide en sterk fluctuerende populaties. 

Naast de bestaande reguliere pakketten en experimentele pakketten ging met ingang van 1 januari 2016 het 

nieuwe stelsel voor collectief Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) 

(http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/themas/vernieuwd-stelsel-agrarisch-natuurbeheer/overzicht/) van start 

waarin er meer dan voorheen ruimte is voor een collectieve aanpak van het agrarisch natuurbeheer. Het 
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hamsterbeheer maaktonderdeel uit van dit subsidiestelsel waarbij deelnemers geen contract meer aan gaan met 

de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl) maar met het agrarisch natuurcollectief Natuurrijk 

Limburg (www.natuurrijklimburg.nl). Dit collectief maakt een collectief beheerplan en dient namens alle 

deelnemers één subsidieaanvraag in.  

Onderzoekproject: Hamster op eigen Benen (HOEB) 

Met ingang van 2015 is gedurende drie jaar binnen het project Hamster op eigen Benen geprobeerd om 250 

hectare met zogenaamd innovatief beheer in te richten om zo te onderzoeken welk type beheer het beste past in 

het agrarisch bouwplan en bedrijfsvoering en het meest geschikt is voor de hamster. Meer over het 

onderzoeksproject leest u (doorlinken naar lees meer 3). 

Hieronder een overzicht van de  beheerpakketten van HOEB: 

Nieuwe pakketten (HOEB) 

 

a. Late graanoogst zonder onder-gewas (oogst na 26 augustus) 
b. Wintergerst gevolgd door (Japanse) haver (zo snel mogelijk na oogst inzaaien) 
c. Luzerne gefaseerd oogsten tot 1 augustus 

  
Testpakketten (HOEB) 

 
a. Wintergraan met onder-gewas, reguliere oogstdatum  
b. Arenstrippen graan met onder-gewas, reguliere oogst-datum 
c. Luzerne gefaseerd oogsten (jaarlijks 3x om 6-7 weken op minimaal 4 percelen) 
d. Landschapsmais (lage mais gezaaid op 12 cm rij-afstand) 
e. Soja  

 

 

Natuurrijk Limburg  

Collectief beheer via het Agrarisch Natuurcollectief Natuurrijk Limburg 

Vanaf 2016 is het vernieuwde stelsel voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) van start gegaan. 

Deelnemers gaan vanaf dan geen contract meer aan met de overheid maar met een collectief. Dit collectief zal, 

als vertegenwoordiger van de agrarische deelnemers van het korenwolfbeheer en als eerstverantwoordelijke voor 

de resultaten van het beheer, geleidelijk de regiefunctie gaan vervullen.  Door middel van een collectieve aanpak 

van het agrarisch beheer willen overheden, koepels en collectieven een kwaliteitsslag maken in de uitvoering. 

Uitgangspunten daarbij zijn een effectiever en efficiënter beheer, meer ruimte voor regionaal maatwerk en 

agrarisch ondernemerschap. 

Het collectief houdt tevens de jaarlijkse informatieavond voor de hamster en de uitreiking van de prijs voor het 

beste beheer in ere. Over de mogelijkheden om als eigenaar/gebruiker bij te dragen aan het beheer van gronden 

ten behoeve van de Hamster en de voorwaarden en regels die gelden om voor subsidie in aanmerking te komen 

leest u in onderstaand overzicht. 

Met het van kracht worden van de ANLb zijn ten opzichte van de oude regeling meer verantwoordelijkheden bij 

de vier provinciale uitvoeringscollectieven gelegd. Reeds eerder werd besloten het hamsterbeheer en 

akkervogelbeheer te combineren. Qua beheer en gebied zijn er in Zuid-Limburg tussen het hamsterbeheer en het 

akkervogelbeheer namelijk veel raakvlakken. Dit is dan ook de reden geweest om de organisatie rondom dit 

beheer te integreren in de Korenwolfcommissie. Natuurrijk Limburg zal samen met de Provincie Limburg, de 

terreinbeherende instanties en Wageningen University zich blijven inzetten voor deze integrale aanpak om zowel 

de hamster als de akkervogels optimaal te laten profiteren.  



15 

 

 
 
 

De regeling biedt twee beheer- en subsidiemogelijkheden: 

Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb) 
 

1. Bouwland voor hamsters: combinatie van graan, luzerne en eventueel 

bladrammenas: niet oogsten 

2. Graanperceel of -opvangranden/-strook voor hamsters met alleen graan: niet 
oogsten 

3. Aangepaste graan- of luzerne oogst: later oogsten of gebruik van arenstripper, 
dekkingegevend hamstervriendelijk nagewas in nazomer en herfst, gefaseerd 
oogsten van luzerne 

  

Meer informatie: 

Natuurrrijk Limburg |  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Lees meer 6) 

<intro>Om het belang van de Korenwolf optimaal te bedienen heeft de Provincie Limburg de Korenwolfcommissie 

in het leven geroepen. De Korenwolfcommissie heeft als doel er voor te zorgen dat de korenwolf weer een vaste 

bewoner wordt van het agrarisch landschap van Zuid-Limburg.  

 

De commissie roept gebiedspartijen bijeen, creëert ruimte voor inbreng vanuit het gebied en stuurt op 

samenwerking tussen belanghebbenden. Doelstellingen zijn het in stand houden en verder uitbreiden van de 

huidige leefgebieden, het faciliteren  van onderzoek, het begeleiden van het fokprogramma, adviseren van 

agrariërs en het verzorgen van Public Relations en voorlichting. 

De commissie roept gebiedspartijen bijeen, creëert ruimte voor inbreng vanuit het gebied en stuurt op 

samenwerking tussen belanghebbenden. Het streven is naar een proces waarin de diverse doelen in het gebied 

op elkaar zijn afgestemd zoals natuurdoelen (bescherming van de hamster), agrarische (economische) doelen en 

andere ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld recreatie, akkervogelbeheer en jacht. 

 

De betrokken partijen vinden het belangrijk dat de commissie haar rol vervult  bij de instandhouding en 

bescherming van de hamster.  De Provincie Limburg  blijft de Korenwolfcommissie steunen en heeft een 

secretaris/projectleider benoemd. 
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In de commissie zitten (bestuurlijke) vertegenwoordigers van natuurbeschermingsorganisaties (Stichting 

Limburgs Landschap, Staatsbosbeheer en de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten), de Limburgse 

Land- en Tuinbouwbond (LLTB), het Natuur Historisch Genootschap, de Faunabeheereenheid Limburg, 

Wageningen Environmental Research (voorheen Alterra), Natuurrijk Limburg , de Koninklijke Nederlandse 

Jagersvereniging en de Provincie Limburg. Deze vertegenwoordigers zijn mensen met passie voor de korenwolf, 

die een voortvarende start hebben gemaakt door op een constructieve manier met elkaar samen te werken. Het 

resultaat hiervan is dat ze het afgelopen jaren in het veld veel voor elkaar hebben gekregen en daarmee ook de 

komende jaren verder gaan.  

Samenstelling Korenwolfcommissie 

dhr. P. Franssen (voorzitter)    -                                  

mevr. J. Cerfontaine (secretaris)    Provincie Limburg           

dhr. H. Bussink     Stichting het Limburgs Landschap                    

dhr. P. Erkens     LLTB Mergelland           

dhr. P. Grooten     Natuurhistorisch Genootschap Limburg                  

dhr. H. Hartmann     LLTB Mergelland            

dhr. G. van Hout     Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging                  

dhr. J. Janssen     LLTB Sittard en omstreken 

dhr. H. Kossen     Natuurrijk Limburg                                                         

dhr. H. van Loo     Faunabeheereenheid Limburg          

dhr. P. van Melick     LLTB                                                      

dhr. A. Melissen     Faunabeheereenheid Limburg         

dhr. G. Müskens     Gebiedscoördinator Alterra/Provincie Limburg        

dhr. B. van Noorden     Provincie Limburg           

dhr. P. Voskamp     Provincie Limburg                                

dhr. F. van Westreenen    Staatsbosbeheer                                                                                               

dhr. J. Holla      Natuurmonumenten 

 

 

Doelstellingen van de commissie   

➢ In stand houden en verder uitbreiden huidige leefgebieden. 

➢ Begeleiden van onderzoek en het hamsterbeheer.  

➢ Begeleiden van het fokprogramma. 

➢ Begeleiden en adviseren van agrariërs. 

➢ Public Relations en voorlichting. 

➢ Oplossen knelpunten. 

Werkwijze van de commissie  

De Korenwolfcommissie is een brug tussen het beleid en de uitvoering. De commissie adviseert de 

beleidsmakers hoe de realisatie van de plannen het beste in de praktijk kan worden uitgevoerd. 

De commissie heeft een instemmende en sturende rol. Zij houdt zich vooral bezig met de uitvoering en daarmee 

realisatie van het beleid. De Provincie Limburg voert het secretariaat en zorgt voor de realisatie van het project 

voor wat betreft het aankopen en beheren van gronden en zorgt voor de communicatie over het project. 
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Partners in het Korenwolfprogramma 

 

   

 

         

  

 

Nog logo’s checken op volledigheid logo van natuurrijk limburg zuid ontbreekt nog + natuurhistorisch 

genootschap+ goede logo alterra + ez logo 

(Lees meer 7) 

<intro> Klik hier voor de contactgegevens en diverse websites over aanvullende informatie van de korenwolf. 

Contactgegevens 

➢ Wilt u reageren op deze webpagina dan kunt een mail sturen naar:  
 

… 

➢ Vragen over de korenwolfcommissie:  

Mevr. J.M.H. Cerfontaine | secretaris Korenwolfcommissie   
 
M  +31 (0)6 25 32 52 47  
E   jmh.cerfontaine@prvlimburg.nl 

➢ Vragen over leefgebieden en beschermingsmaatregelen:  

Dhr. G. Müskens| Provincie Limburg/Natuurrijk Limburg -Korenwolfcommissie 

M  +31 (0)6 51 31 26 67  
E   gerard.muskens@wur.nl 
 
Dhr. B. van Noorden | Beleidsmedewerker natuur Provincie Limburg 

mailto:jmh.cerfontaine@prvlimburg.nl
mailto:gerard.muskens@wur.nl
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M +31 (0)6 50 21 40 59  
E   bpm.van.noorden@prvlimburg.nl 
 

➢ Vragen over  subsidies en richtlijnen:  

Dhr. R. Schreurs | Natuurrijk Limburg collectief beheerplan Hamster (ANLb) 
 
M +31 (0)6 55 20 57 02 
E schreurs@natuurrijklimburg.nl 
 
Dhr. G. Müskens| Natuurrijk Limburg, provincie Limburg, Zuid-Limburg Korenwolfcommissie 
 
M  +31 (0)6 51 31 26 67  
E   gerard.muskens@wur.nl 
 
 
Dhr H. Kossen | Natuurrijk Limburg collectief beheerplan Hamster (ANLb)/Korenwolfcommissie 
 
M  +31 (0)6 48 59 31 66 
E   kossen@natuurrijklimburg.nl 

Nieuwsbrief  

De Korenwolfcommissie geeft een nieuwsbrief uit met actuele informatie omtrent de korenwolf. Deze nieuwsbrief 
verschijnt minimaal 1 maal per jaar. Wilt u zich aanmelden voor de digitale Korenwolf wereld nieuwsbrief dan 
kunt u een e-mail zenden naar:   
 
korenwolf@prvlimburg.nl  
mailto: 
 
Korenwolf wereld nieuwsbrief januari 2019 

Korenwolf wereld eerdere nieuwsbrieven  

Korenwolf wereld  nieuwsbrief  liever per post ontvangen? Dan kunt u een verzoek hiertoe sturen via de post of 

email: 

Provincie Limburg  
t.a.v. mevrouw J.M.H. Cerfontaine 
Postbus 5700 
6202 MA Maastricht  
korenwolfwereld@prvlimburg.nl  
 

Links: 

Websites van participerende organisaties en instellingen: 

➢ Provincie Limburg www.limburg.nl 

➢ Rijksdienst voor Ondernemend Nederland www.rvo.nl 

➢ Stichting het Limburgs landschap www.limburgs-landschap.nl 

➢ Natuurrijk Limburg www.natuurrijklimburg.nl 

➢ Faunabeheereenheid Limburg www.faunabeheereenheid.nl/limburg 

➢ Gaia park Kerkrade www.gaiazoo.nl 

➢ Diergaarde Blijdorp Rotterdam www.diergaardeblijdorp.nl 

➢ Ministerie van Economische Zaken https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-

landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit 

mailto:bpm.van.noorden@prvlimburg.nl
mailto:schreurs@natuurrijklimburg.nl
mailto:gerard.muskens@wur.nl
mailto:kossen@natuurrijklimburg.nl
mailto:
mailto:korenwolfwereld@prvlimburg.nl
http://www.limburg.nl/
http://www.limburg.nl/
http://www.minlnv.nl/
http://www.rvo.nl/
http://www.limburgs-landschap.nl/
http://www.limburgs-landschap.nl/
http://www.natuurrijklimburg.nl/
http://www.faunabescherming.nl/dierenblok/dierenblokhamster.PDF
http://www.faunabeheereenheid.nl/limburg
http://www.gaiapark.nl/
http://www.gaiazoo.nl/
http://www.rotterdamzoo.nl/
http://www.diergaardeblijdorp.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit
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➢  

➢  

Websites van (inter)nationale en provinciale wetten, verdragen en beleidsplannen 

➢ Natuurbeheerplan www.limburg.nl/Beleid/Natuur_en_Landschap/Provinciaal_Natuurbeheerplan 

➢ Vogel- en Habitatrichtlijn www.portaalnatuurenlandschap.nl/.../vogel-habitatrichtlijn 

➢ Verdrag Biologische Diversiteit www.biodiversiteit.nl/verdrag-inzake-biologische-diversiteit-cbd 

➢ Conventie van Bern www.minez.nederlandsesoorten.nl/content/bern-conventie 

➢  

➢ Flora en Faunawet www.rvo.nl  (regelgeving: flora- en faunawet) 

➢ Natuurbeschermingswet www.natuurbeschermingswet.nl 

➢ Tentoonstelling korenwolf:  In de, aan de rand van het korenwolfkernleefgebied Sibbe gelegen, 

Tienhovenmolen is een permanente tentoonstelling ingericht. www.limburgs-landschap.nl/hand-aan-

de-schop/item/van-tienhovenmolen-akkerreservaat-sibbe-2 

 

 

 

http://bch-cbd.naturalsciences.be/belgie/convention/textconv/content.htm
http://conventions.coe.int/
http://www.minez.nederlandsesoorten.nl/content/bern-conventie
http://www.limburgs-landschap.nl/hand-aan-de-schop/item/van-tienhovenmolen-akkerreservaat-sibbe-2
http://www.limburgs-landschap.nl/hand-aan-de-schop/item/van-tienhovenmolen-akkerreservaat-sibbe-2

