
Betrouwbare methoden voor het aantonen 
en monitoren van (spits)muizen

In Nederland komen diverse soorten muizen voor. Een aantal daarvan kan voor u 
interessant zijn, omdat sommige soorten relatief zwaar beschermd zijn. Of omdat bepaalde 
soorten een indicatorsoort zijn voor de natuurkwaliteit van een terrein. Onderzoek naar 
muizen en spitsmuizen is specialistisch werk. Zij laten zich maar zelden zien, omdat ze 
grotendeels nachtactief zijn. Ook hun kleine formaat maakt dat ze weinig zichtbaar zijn. Om 
de aanwezigheid van (spits)muizen betrouwbaar vast te stellen, moeten de dieren gevangen 
worden of met behulp van een soortspecifieke methode indirect worden vastgesteld.

Braakbalonderzoek

Het Bureau van de Zoogdiervereniging 
doet al twintig jaar onderzoek naar de 
verspreiding van muizen en spitsmuizen 
met behulp van braakballen van kerkuilen. 
Hierdoor hebben we een goed, actueel en 
historisch beeld van de verspreiding van 
muizen voor heel Nederland. 

Inloopvallen 

Om van een locatie te bepalen welke soorten 
muizen en spitsmuizen er aanwezig zijn, 
is onderzoek met inloopvallen een optie. 
Ons bureau heeft enkele decennia ervaring 
met het werken met dergelijke vallen, 
zowel op gebieds- als op locatieniveau. 
Afhankelijk van de soort wordt gebruik 
gemaakt van Longworthvallen (onder meer 
voor waterspitsmuis en noordse woelmuis) 
of Shermann-vallen (bijvoorbeeld voor 
eikelmuis). 

Alternatieve techniek: eDNA

Omdat het inventariseren met behulp 
van inloopvallen een tijdrovend 
onderzoeksmethode is, blijven we andere 
technieken ontwikkelen. Een voorbeeld 
daarvan is environmental DNA (eDNA). 

Deze methode is gebaseerd op het feit dat 
organismen kleine stukjes DNA achterlaten 
in hun leefgebied via uitwerpselen, urine 
en huidcellen. Dit DNA kan in water 
aangetroffen worden of geïsoleerd worden 
uit keutels. Deze methode is nog volop in 
ontwikkeling, maar is al uitgewerkt voor de 
noordse woelmuis. Voorgaande betekent 
een goedkopere methode, die tevens minder 
belastend is voor de te onderzoeken dieren.
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Voor meer informatie over wat het Bureau van de Zoogdiervereniging voor u kan
betekenen neemt u vrijblijvend contact op via

telefoon: 024-7410500 of e-mail: secretariaat@zoogdiervereniging.nl

www.zoogdiervereniging.nl

Noordse woelmuis
Met deze soort (Bijlage II en IV van de 
Habitatrichtlijn; ‘kwetsbaar’ op de Rode Lijst) is 
inmiddels erg veel ervaring opgedaan, waaronder 
monitoringsonderzoek van Natura 2000-gebieden 
met een instandhoudingsdoel voor de noordse 
woelmuis met behulp van inloopvallen. Om de 
soort met inloopvallen aan te tonen geldt een 
standaard inventarisatie van twee nachten vangen 
(4 controles). Daarnaast kan de noordse woelmuis 
betrouwbaar gemonitord worden met behulp van 
eDNA geïsoleerd uit keutels.

Grote bosmuis
Sinds 2005 is de grote bosmuis (typische soort van 
een tweetal Natura 2000-bostypen; ‘gevoelig’ op 
de Rode Lijst) bezig Nederland vanuit het oosten te 
koloniseren. De soort was voorheen alleen bekend 
van het zuidelijkste deel van Zuid-Limburg, maar na 
een eerste vondst in Winterswijk is hij inmiddels in 
alle provincies grenzend aan Duitsland aangetroffen. 
Ons bureau heeft reeds meerdere vangsessies 
uitgevoerd specifiek gericht op grote bosmuis 
(standaard 4 controles).

Voorbeelden van soortgerichte projecten

Waterspitsmuis en veldspitsmuis
Ook met onderzoek aan waterspitsmuis (typische 
soort van een tweetal Natura 2000-habitattypen; 
‘kwetsbaar’ op de Rode Lijst) en veldspitsmuis 
(soort van de Leefgebiedenbenadering; ‘gevoelig’ 
op de Rode Lijst) heeft het Bureau van de 
Zoogdiervereniging ruime ervaring. Voor onderzoek 
met inloopvallen geldt voor beide soorten een 
standaard inventarisatie van drie nachten vangen 
(6 controles) om de aan- dan wel afwezigheid 
voldoende betrouwbaar aan te kunnen tonen. Voor 
waterspitsmuis wordt een methode ontwikkeld 
waarbij de soort met behulp van eDNA uit de 
waterkolom kan worden aangetoond.
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