
het gebied van ratten en muizen heel wat meer
te beleven . Alleen al in Nederland komen 21 ver
schillende soorten muizen en ratten voor. AI de
ze soorten worden verdeeld in spitsmuizen,
woelmuizen, ware muiz en, slaapmuizen en be
verratten . De slaapmuizen (twee soorten) zijn
tot nu toe de enige muizen die vallen onder de
Natuurbeschermingswet. Je mag ze dus niet
vangen of verstoren . Gebleken is dat slaapmui 
zen en beverratten in de Kampina niet voorko
men . Het onderzoek van de Veldwerkgroep van
de VVZ beperkte zich dus tot de spitsmuizen, de
woelmuizen en de ware muizen .

Vangen en levend weer terugzetten
In de natuur laten muizen en ratt en zich zelden
zien . Grotere zoogdieren worden niet alleen
sneller opgemerkt, maar kruisen ook vaker ons
pad . Je kunt ze dus gewoon zien of aan de spo
ren (pootafdrukken bijv.] herkennen. Dat geldt
voo r vossen , reeën, hazen, kon ijnen enz. Als
men echter een muis voorbij ziet schieten , is het
vaak niet mogel ijk om te bepalen om welke
soo rt het ging.
Toch kun je we l te weten komen of bepaalde
soorten muiz en in een gebied voo rkomen. Een
bekende methode is het uitpluizen van braakbal
len van uilen . Uilen slikken een gevangen proo i
in z'n geheel in. Onverteerbare delen als botjes,
schedels en haren spugen ze na een ti jdje uit .

Wat maakt een natuurgebied aantrekkelijk? Het landschap, de planten die
er voorkomen, de dieren ook. Dat landschap en de planten kun je gemak
kelijk waarnemen. Maar bij dieren ligt dat moeilijker. De grote zijn vaak
nog wel te vinden . Maar de kleinere? Wat moet je doen om er bijvoorbeeld
achter te komen welke muizen er in een gebied zitten? De Veldwerkgroep
van de VVZ , de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming,
ging in het natuurmonument de Kampina (Noord-Brabant) op zoek. Het
onderzoek, al in september 1983 uitgevoerd, leverde veel wetenswaardigs
op . Een kort verslag. .

Eenentwintig soorten muizen en ratten
M uizen en ratt en genieten als regel geen gro te
popula riteit. De meeste mensen kennen muizen
alleen als "enge" schadelijke knaagdiere n, die
door hun onvoorstelbare voortplantinqsverrno
gen in staat zijn ware plagen te veroo rzaken.
Ratt en hoeven al helemaal niet op enige sympa
thi e te rekenen.
De meeste mensen kennen overigens slechts de
soor ten rat ten en muizen die zich in en rond
hui zen en gebouwen ophouden. Er is echter op

De Kampina is een van de oudste terreinen van
Natuurmonumenten . Het gebied (1113 hal
grenst aan de meer bekende Oisterwijkse Ven
nen . Centraa l in het vrij kwetsbare en dus alleen
voor leden van de vereniging toegankelijke ge
bied, ligt een grote heidevlakte. Daaromheen
zijn bossen. Door het zuidelijk deel van het re
servaat slingert een beek, de Beerze. Verspreid
over de Kampina liggen een aantal vennen met
een vaak zeldzame oeverbegroei ing .
Het zal w einig verbazing wekken dat een derge
lijk waarde vol natuurgebied in het verleden al
vaak als onderzoeksterrein is gekozen. Veel ge
gevens zijn verzameld over vogels , planten en
de waterhuishouding . Ook over de aanwezigheid
van grotere zoogdieren zoals reeën, vossen, ko
nijnen was al het een en ander bekend . Toch
zijn er altijd ook groepen dieren die minder in de
belangstelling staan . Zo was nog noo it ger icht
onderzoek gedaan naar het voorkomen van de
verschillende soorten muizen in de Kampi na.

Brood met pindakaas
• •voor muizen In

de Kampina

De laatste jaren neemt het ledenaantal
van de VVZ sterk toe. Voor meer infor
matie of aanmeld ing als lid (min imaal
f 30,- per jaar) kan men zich richten tot
het secretariaat van de VVZ, Postbu s
9517,2300 RA Leiden. l eden ont van
gen l UTRA en het mededelingenblad
automatisch thuis.

Binnen de VVZ zijn een aantal werk
groepen actief . Een daarvan is de Veld
we rkgroep, pla C. J . P. J . Margrv, van
Randerodestraat 74, 5282 Xl Boxtel.
Deze wil met name het zoogdierkundig
veldwerk stimuleren. Onderzoek van de
werkgroep heeft zich tot op heden ge
richt op de Oostvaardersptassen, het
Swalmdal (limburg) , de Kampina en de
Kop van Overijssel. Met name de mui
zen stonden daarbij in de belangste l
ling . Naast de Veldwerkgroep zijn er de
Werkgroep Vleerm uizen, de Wer k
groep Kleine Marterachtigen, de Werk
groep Zeezoogdie ren en de We rkgroep
Grote Roofdieren .

De Vereniging voor Zoogdierkun
de
en Zoogdierbescherming
De Vereniging voor Zoogdierkunde en
Zoogdierbescherming (VVl) brengt de
studie en de bescherming van zoogdie 
ren onder andere in de praktijk door:
- het organiseren van bijeenkomsten
(lezingen , themadag en, excursies.
e.d.I;
- het uitgeven van het wetenschappe
lijke t ijdschrift l UTRA ;
- het opzetten en uitvoeren van on
derzoek naar zoogdie ren;
- het uitgeven van een mededelingen 
blad, waarin naast interne mededelin
gen , act iviteiten m.b.t. zoogdieren wor 
den aangeko ndigd;
- deelnemen aan en organiseren van
over leg over de bescherming van zoog
dieren en het behoud van plaatsen
waar deze dieren voo rkomen.
De VVZ richt zich to t en is toeg ankelijk
voor een ieder die belangstelling heeft
voor zoogdieren.



Veel belangstelling voor een vangst . Nadat de
muis in een plastic zakje is gestopt, wordt hij
gewogen .

• De braakb allen vinde n we bij de rustplaatsen
van uilen. Na het uitplu izen van deze grij ze, ha
rige proppen kan aan de hand van de schedel 
resten, vaak de kaakjes met tan den, w orden be
paald we lke mu izensoorten in het jachtgebied
van de bet reffende ui len leven. Een groot nadee l
hierbij is dat niet nauwkeurig kan worden aange 
geven wáá r en in we lk soort leefgebied die
prooid ieren zijn gevangen .
Vo nd sten van dode muizen leveren meer gege
vens. De vindplaats en daarm ee het leefgebied
is dan nau wkeuri g bekend. Ext ra geg evens, zo
als geslach t en leeft ijd, kun nen worden geno
teerd. M aar vind maar eens een dode muis! Om 
dat dat bijn a niet lukt , ko mt al gau w de gedach
te op om muizen te vangen met de bekende
klapvallen . Maa r is dat w el jui st ? Kun je niet be
ter de muizen levend vangen?
Het antwoord is inderdaad " ja" en dat niet al
leen uit respect voor het dierenleven . Een levend

I r

beest levert meer gegevens op . J e kunt in ieder
geva l meer achte rha len van het doen en laten
van de verschi llende soorten. Je kunt de dieren
ook merken en kijke n waar en wanneer je ze te
rugvangt . Ook geeft het percentage gemerkte
die ren dat te ruggevangen wordt aanwijz ingen
over het aantal muizen dat in een gebied voor
komt.
Voor het levend vangen van muizen zijn spec iale
vallen in de handel . Ti jdens het onderzoek wer
den Longw orth-inl oopvallen gebruikt. Deze alu
min ium vallen hebben bij de ingang een deu rt je .
Dat valt d icht wanneer een mu is in de val over
een drempeltje loopt . Voor het overleven van de
mu izen is het nod ig, dat de vallen worden ge
vuld met hooi. De gevangen die ren ku nnen zich
zo wa rm nestelen . Zeker in de koudere perio den
van het jaar is dat belangr ijk . Verder word t er

voer in de vallen ged aan . Meestal gemengd
graan en voor spitsmu izen een st ukje spek of
hart . Hoewel veel muizen alleen al uit nieuws
gierigheid de vallen inlopen, heeft het voe r ook
een functie als lo kaas. Om die reden wordt ook
een stu kje brood met pindakaas in elke val ge
legd. Voo ral rosse woelmu izen sch ijnen dit geu
rige beleg bijzonder te waarderen.
Voor het onderzoek in de Kampina w erden de
vallen volgens bepaalde richt lijnen uitgezet . De
standaard methode heeft als voordeel dat er ge
makkelijker gerekend kan worden met de aanta l
len gevangen d ieren. Ook de resultaten zijn be
ter te vergel ij ken . In totaal werden er in de Kam
pina 300 vallen gebru ikt . De ond erzoekers zetten
op versch illende plaatsen rijen met 10 va llen uit.
Bij elke rij we rden gegevens over de begroeiing ,
de bodemsamenstelling en de voch t igheid opge
nomen . Dit om vast te kunnen ste llen in hoever
re een muizensoort voorkeur geeft aan een be
paald leefgebied .

Bij het nekvel
Hoe gaat nu zo'n onderzoek in z'n we rk? Tij
dens het veldonderzoek we rden alle vallen dr ie
keer per dag gecontroleerd . Was bij een con tro
le het deu rtje van een val gesloten, dan werd de
val leeggeschu d in een grote plasti c zak. Daarna

kan de mu is rustig bij het nekvel worden gepakt
om te worden bek eken. Op lijsten wordt dan
aangetekend om w elke soort het gaat en of het
een man netje of een vro uwtje is. Vervo lgens
werd de mu is gemer kt door op een bepa alde
man ier een plukje haar weg te knippen . Va n te
ruggevangen mu izen we rd ui teraard een op d ie
manier aangeb racht mer kteken genoteerd . Tot
slot w erd de muis in een klein zakje gedaan en
gewogen. Hierna we rd de muis w eer losgelaten ,
de vri jhei d in.

Goede vangst
De vangst viel bepaald niet tegen . Er we rden in
totaa l 173 muizen gevang en. Tijd ens de
och tendronden, de vangst van de nac ht, we r
den de meeste mu izen gevo nde n . Overdag was
de oogst magerder.
Bij de gevang en muizen gaat het om drie soor
ten spi tsmu izen, dr ie soo rten woelm uizen en
dr ie soorten w are mu izen . De meeste spitsmui
zen bleken bosspitsmuizen te zijn . Deze dieren
hebben ove rigens een misleiden de naam, wa nt
ook lang s wei landen, in houtw allen en in vochti 
ge moeraslanden wordt d it insektenetert je ge
vangen . De huisspitsmuis w erd, zoals verwacht,
vnl. bij bebou w ing aanget roffen , De
dwergspitsmuis, het kleinste zoogdi er dat in Ne
derland voorkomt , is maar één keer gev ange n .
Dit bete kent nog niet dat in de Kampina deze
soort zeld zaam is. Dwergspitsmuizen zijn nl. zo
licht (ca. 2 tot 7 gram) , dat het valmechanis me
vaak niet we rkt en ze in en uit ku nn en lope n .
Uit ande r onderzoek is geb leken dat dit mu isje
v rij algemeen in Nederland is.
Van de woelmuizen bleek voora l de rosse woel
muis bij de vangsten goed vertegenwoordigd .
Niet zo verwonderlijk , w ant deze muizen kom en
graag in een bosrijke omgeving voor . Voo ral
waar veel ondergroei , zoa ls st ruiken en kru iden,
aanwezig is onder de bomen . Derge lijke dicht
begroeide plaatsen zijn in de Kam pin a genoeg te
vinden . Bovendi en komt de rosse woelmuis
vaak boven de grond. Daarbij presteert dit dier
tje het om ook in de str uiken te klimmen. Iets
wat je van zo 'n vrij plo mpe mu is niet gauw ver 
wacht .
Veldmuizen en aardmuizen w erden ook veel ge
vangen . Van slechts enkele exemplaren kon met
zeker heid worden vastgesteld of het een veld
muis of een aardmuis was. Want deze die ren
zijn zelfs doo r kenners mo eilij k van elkaar te on
derscheiden .
De bosmuis is zon der twijfe l het vaakst gevan 
gen . Van deze "ware muis" liepen er maar liefst
75 letterlij k in de val. Ook deze muis dient eigen
lijk een andere naam te krijgen. Want bosmui
zen werden in vrijwel alle vallijnen. óó k op de
heide, óó k in de we iland en, gev angen . Het zijn
bep aald geen slome dieren. Na het leegschud
den van de val springen ze w ild heen en w eer in
de plastic zak . Om dat het nog al bijterig uitge
va llen muizen zijn, is een goed e greep in het
nekve l geen overbo dige luxe.
Huismuizen we rden alleen in de schu ur bij de
jachtopzichterswonin g gevangen . Het is een
soort die duideli jk op bebouwing is geste ld. En
tho usiaste react ies ond er de deelnemers lever
den de vangsten van enke le dwergmuizen op .
Deze kleine knaagdieren vertoeven bij voorkeur



in riet of hoog gras. Zeer behendig klimmen ze
langs de stengels op en neer. Ze maken moo ie
bolvo rmige nestjes die tussen een paar stengels
worden gevlochten.

Geen ratten gevangen
Elk ond erzoek heeft zo z'n beperkingen, ook dat
hier kort wordt beschreven. Enkele soorten mui
zen waarv an met enige zekerheid bekend is dat
ze in de Kampina voorkomen, werden niet ge
vangen . De waterspitsmuis zou één keer zijn ge
zien. Bovendien is deze grote spitsmuis één keer
net buiten het reservaat gevangen. Over ratten,
die vrijwe l nooit met de gebruikelijke inloo pval
len worden gevangen, weten we dat de woelrat
in de Beerze voorkomt . Een keer vond men een
half opgegete n exemplaar op de oever van deze
beek. Verder heeft de Mu skusratt enbestr ijding

ons verzekerd, dat er in enkele vennen muskus
ratten voorkomen. De vondst van enkele keutels
wi jst op de aanwezigheid van de zwarte rat. Me
dedelingen over het voorkomen van " zwarte"
ratten in de Kampina leveren echter geen over
tu igend bewijs , want deze soort is moeilijk te
onderscheiden van de ook donker gekleurde
bruine rat.
De aanwezigheid van enkele andere soorten in
de Kampina is nog onzeker. Zo is de onder
grondse woelmuis moeilijk te vangen. Boven
dien stelt deze soort , die in Nederland alleen ten
zuiden van de grote rivieren is gevonden , speci
ale eisen aan haar leefgebied . Het is daarom
echt de vraag of deze dieren in de Kampina
voorkomen. Naast resten uit braakballen van ui
len zijn er in heel Noord -Brabant pas zo'n 17
exemplaren van bekend. Daarbij zijn er enkele

uit de omgeving van de Kampina, maar niet uit
het natuurmonument zelf .
De Kampina is een waardevol gebied. Niet dat
dit nu speciaal wordt bevestigd doo r het voorko
men van bepaalde soorten muizen. Wel tonen
de muizen in dit natuurgebied iets van hun leef
milieu. Daarin is kennelijk sprake van een geva
rieerd voedselaanbod. Anderzijds wordt de mui
zenstand goed in toom gehouden door belagers
als wezel en hermelijn, uilen en roofvogels als
bijvoorbeeld buizerd en torenvalk. Zo'n ond er
zoek toont aan dat de natuur goed in elkaar zit.
En dat je aan de natuur veel plezier kunt bele
ven . Want echt , muizen zijn heel aardige
beesten om mee om te gaan. Ook al weet je
nooit of het genoegen wederzijds is . .

C. J . P. J . Margry en O. P. J . M. Minkenberg

Ware muizen zijn dieren die het beste voldoen
aan het beeld dat de meeste mensen hebben
van een muis. Zij hebben een slank lichaam met
een vrij spit s toelopende kop . Deze muizen heb
ben grote ogen en oorschelpen . Verder hebben
deze dieren een lange nogal kale staart en zijn
de achterpoten langer dan de voorpoten . Een li
chaamsbo uw die duidelijk aangepast is aan het
leven boven de grond . Met de lange acht erpo
ten huppelen de ware muizen erg karakteristiek.
De lange staart dient daarbij voor het bewaren
van het evenwicht. Ook bij het klimmen in sten
gels, muren en gordi jnen is zo'n staart onmis
baar. Het zijn vaak goede klimmers.
Ook ware muizen zijn knaagdieren. Het zijn al
leseters. Zij voeden zich voora l met plantaard ige
kost , maar af en toe met dierlijk voedsel. Deze
muizen zijn voornamelijk 's nachts actief.
In Nederland komen 6 soorten ware muizen
voor . Daarbij behoren ook de bru ine rat (rlool 
rat) en de zwarte rat ld akrat l. Ook in deze dier
groep verschilt het form aat van de verschillende
soorten dus aanzienlijk. De bekendste ware muis
is de huismuis. Dit is nu die grijze mu is met die
lange staart , die al heel wat mensen in huis
heeft verschrikt. Niet zo vreemd dat juist deze
muis zoveel striptekenaars en tekenf ilmmakers
heeft geïnspireerd .
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Woe lmuizen hebben een plomp lichaam met een
enigszins bolle kop en een stompe snuit . Ze
hebben kleine ogen en hun oorschelpen steken
nauwelijks buiten hun vacht . Verder hebben de
ze muizen naar verhouding tot hun lichaam een
kort staartje en korte poten . Ze hebben dus een
aangepaste bouw voor het leven onder de
grond . Ze worden om deze reden woelmuizen
genoemd . De meeste soort en zijn echte gravers .
Boven de grond verplaatsen ze zich op uitgesle
ten paadjes tussen de verschillende hollet jes.
Woelmuizen zijn knaagdieren. Het zijn echt e
planteneters. Ze leven o.m. van grassen, krui
den, wortels en knollen .
In Nederland komen 7 soorten woelmuizen voor.
De bekendste van naam is zonder meer de veld
muis. Vaak wordt een muis echter ten onrechte
een veldmuis genoemd, daar determinatie moei
lijk is. Het lijkt minder logisch dat de woelrat en
de muskusrat ( = bisamrat ) tot de woe lmuizen
behoren. Maar ondanks hun formaat wo rden
deze dieren op basis van allerlei uit - en inwendi
ge kenmerken toc h tot deze groep gerekend.

Woelmuizen

f .~ ~ "

I'
/~.. J (

' I ,
r

I
/

11

Spit smuizen zijn over het algemeen kleine mui
zen. Ze danken hun naam aan de spitse snuit.
Hun neus en bovenli p steken zover voor de on
derlip uit, dat het lijkt of ze een klein slurfje heb
ben. Verder hebben deze muizen kleine ogen.
De oorschelpen zijn nauwelijks zichtbaar in hun
zachte, fluwe lige vacht. Hun gezichtsvermogen
is beperkt . Gehoo r en reuk zijn echter goed. De
lange snorharen op hun verlengde snuit vormen
een uiterst gevoe lig tastorgaan. Deze zintuigen
worden o.m. gebruikt voor het verzamelen van
vooral insekten , want de spitsmuizen zijn net als
de mol en de egel insekteneters. Ze worden be
schouwd als nuttige dieren. Ook overdag zoe
ken ze kleine beestjes als insekten, spinnen,
wo rmen en slakken. Voo r het gr ijpen en vermor
zelen van deze prooidieren hebben deze kleine
rovers puntige tanden en kiezen.
Deze muizen hebben op hun f lanken muskus
klieren en geuren hierdoor niet bepaald prettig .
Katte n laten een gevangen spitsmuis meestal
liggen. Uilen zijn daarentegen blijkbaar minder
kieskeurig. Voo ral de kerkuil heeft regelmat ig
spitsmuizen op zijn menu staan .
In Nederland komen vijf soorten spitsmuizen
voor . Het vergt enige ervaring om deze soorten
van elkaar te kunn en ondersc heiden.
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