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1. INLEIDING

In juni en oktober 1990 zijn twee zoogdierweekenden in de Zaanstreek

georgani-seerd door de Veldwerkgroep van de Vereniging voor Zoogdierkunde

en Zoogdierbescherming. Deze weekenden hadden tot doel am een

inventarisatie van zoogdieren ui t te voeren in enkele bedreigde gebieden

ten westen van Zaandam (Guisveld, Westzijderveld en De Reef). In het

weekend van B tot 10 juni stonden de vleermuizen centraal, terwijl in het

weekend van 5 tot 7 oktober de kleine zoogdieren de meeste aandacht kregen.

Deze scheiding is noodzakelijk omdat beide onderzoeken (gedeeltelijk) 's

nachts ui tgevoerd moeten worden en zodoende met elkaar kunnen botsen. Bij

de inventarisaties was vooral het onderzoek naar het voorkomen van

kwetsbare soorten zoals noordse woelmuis (Microtus oeconomus), watersp1ts

mu1s (Neomys fodiens) en meervleermu1s (Myot1s dasycneme) va~ belang.

Omdat vleermu1zen en kleine zoogd1eren op een geheel andere wijze worden

geYnventariseerd, zijn de werkw1jze en resultaten van be1de weekenden apart

uitgewerkt. In de soortenlijst en d1scussie die daarna volgen, worden deze

gegevens gezamenlijk besproken. Ook 1s er nog informat1e uit l1teratuur

toegevoegd.

2. LIGGING EN OMSCHRIJVING VAN DE GEBIEDEN

De geYnventar1seerde gebieden 11ggen

dam, met Westzaan als m1ddelpunt

Westzijderveld en De Reef zijn 1n het

in de Zaanstreek, ten westen van Zaan

(zie figuur 1). Het Guisveld, het

zwart weergegeven.

I

AIle drie gebieden zijn vochtige veenweidepolders, doorsneden met vele

brede sloten en wete~ingen. Ondanks hun un1eke karakter en het fe1t dat de

gebieden in bezit z1jn van Staatsbosbeheer, worden ze bedreigd door

woningbouw van de gemeente Zaandam. Met name detoekomst van het Guisveld

is onzeker.

Het Guisveld is een veenweidegebied van 250 ha, doorsneden met vele wateren

en rietstroken. Rond 1975 was het gebied bijna bestemd als bouwgrond voor

stadsui tbreiding. Momenteel 15 de bestemming van het Guisveld natuur

gebied, met Staatsbosbeheer als beheerder. De bestemming in de nabije
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Flguur. 1. Llgg1ng van de gernventar1seerde geb1eden

1 = Gu1sveld

~ = Westz1jderveld

.} = De Reef
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toekomst is echter nog onzeker. Gezien de grote variatie in flora en fauna,

mede veroorzaakt door vroegere zoutwater-invloeden, heeft di t gebied een

grate natuurlijke waarde. Het Guisveld is met haar vele kleine polders,

rietpercelen, brede en smalle waterlopen en verlande oevers karakteristiek

voor het (vroegere?) landschap van Noord-Holland. Zeldzame brakwater

minnende planten als echt lepelblad, waterpunge en echte selderij komen

voor, naast veenweide-soorten als orchidieen, addertongvaren en ronde

zonnedauw. Voorkomende zuurminnende planten zijn onder meer veenpluis,

waternavel en veenreukgras. Daarnaast broeden er veel riet-, water- en

weidevogels, waaronder tafeleend, bruine kiekendief, porseleinhoen,

spri nkhaanr iet-zanger, snor, blauwborst en nog hoge dich theden slobeenden,

grutto's, watersnippen en tureluurs.

Het Westzijderveld is gelegen tussen Westzaan, Koog aid Zaan en Zuideinde,

ten oosten van de weg Westzaan-Zuideinde en ten noorden van de Zaandammer

polderdijk. De Reef is gelegen ten zuiden van Westzaan-Zuideinde, ten

westen van de weg Westzaan-Zuideinde.

Zowel het Westzijderveld als de Reef (samen ca. 250 ha.) kunnen ondanks het

steeds zoetere water, nog steeds als brakwaterveenweidegebieden worden

aangemerkt. Gril11ge percelen grasland, en verlandende stukken veen bepalen

het beeld van deze polders. De vegetatie is mede door de aanwezigheid van

brakveen van grote waarde, met onder meer echt lepelblad. Ook komen

orch1deen-soorten voor als harlek1jn, welr1ekende nachtorchis en malaxis.

Op ru1ge verland1ngstroken komen onder meer heemst en moerasmelkdistel

voor. Ook komen veel r1et- en weidevogels tot broeden, zoals kemphaan, snor

en baardmannetje. In de winter z1jn er grote aantallen smienten aanwezig.
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3. VROEGERE GEGEVENS

De eerste gepubliceerde gegevens over zoogdieren van het Guisveld en nabije

omgeving zijn afkomstig van N. Daan (1968). Hij voerde een onderzoek met

klapvallen uit in het Hollands Noorderkwartier in het kader van de

landelijke verspreiding van de noordse woelmuis (Van Wijngaarden et al.,

1971), waarbij ook het Guisveld werd gelnventariseerd. Bij di t onderzoek

werden, naast de noordse woelmuis, ook bosspitsmuis en bosmuis gevangen.

Jonker (1976) trof in braakballen, verzameld bij Zaandam (Wormerbad en

Veldpark) in de winter van 1972/73 en 1973/74, 380 prooidieren aan. Het

percentage noordse woelmuizen was 29,8% en het percentage veldmuizen en

bosmuizen was vrij laag (68 en 2%). Ook Aukema (1976) trof in braakballen,

verzameld in het Veldpark, de Wijde Wormer en Twiskepolder, vrij veel

noordse woelmuizen aan (resp. 43, 47 en 46%), en opvallend weinig bosmuizen

(resp. 7, 2 en 4.%). Overige zoogdiersoorten in de ransuilbraakballen van

beide auteurs waren: bosspitsmuis, woelrat, huismuis en dwergmuis.

Op 3 Jan. 1980 hebben vangactiviteiten plaatsgevonden in het Guisveld

(atla:3-blok; 25-13, Amersfoort-coord.; 113.5-499.1 en 113.3-498), waarbij

een bosspitsmuis en drie noordse woelmuizen werden gevangen. Op 8 januari

1980 werden in het Guisveld (113.3-498.1) zes bosmuizen gevangen en op 26

novo 1983 in km-hok 113.8-499.4 nog eens twee bosmuizen (bron: R. Leguyt).

Waarnemingen gedurende de jaren 1982/88 van het Project Faunistiek

Zoogdieren Nederland (Broekhuizen et aI, in prep. ,) zijn opgevraagd via het

archief van het 8iogeografsich Informatie Centrum te Arnhem. Meldingen van

het atlas-blok 25-13, waarin De Reef. Westzijderveld en het grootste deel

van het Gu1sveld zijn gelegen, zijn bondig samengevat (een deel van de

waarnemingen heeft vermoedelijk betrekkingen op opgaven van R. Legu1jt).

Uit dit archief blijkt dat egel (Er1naceus europaeus), mol (Talpa

europaea), haas (Lepus capensis), woelrat (Arv1cola terrestris) en bruine

rat (Rattus norvegicus) regelmatig werden gemeld in de jaren 1974., 1975 en

1984 en 1985. Ook kleine roofdieren werden geregeld waargenomen: hermelijn

(Mustela erminea) in 1974, 1975, 1984 en 1985 en wezel (Mustela n1val1s)
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alleen in de eerstgenoemde drie jaren. In 1985 zijn hermelijnen waargenomen

in de km-hokken 110 tlm 112 - 504-. Op 15 april 1984- werd in km-hok 114-.2

4-98.6 een dode wezel gevonden en ap 28 sept. 1986 werd een doodgereden

bunzing (Putarius putorius) gevanden langs het Guisveld (25-13 112-4-98),

Er zijn enkele Chand)vangsten bekend van vleermuizen. Zawel ap 23 febr.

als op 10 mei 1981 werd een Laatvlieger levend gevangen in km-hok 111-4-98.

Daarna8st is er nag een exemplaar gevonden op 31 aug. 1987. Op 8 mei 1981

werd een levende meervleermuis gevangen Cwijfje) in km-hok 111-4-98.

-(; •.i.""~ S..l. 4t.:J.S'

In de periode 1980/87 werden tijdens het rietmaaien en tijdens vogelinve~

de volgende zoogdiersoorten waargenomen door R. Leguijt Cschrift. med.)

Guisveld Westz. veld De Reef opmerkingen

egel +++ook in natte rietstroken

bosspitsmuis

+++meest algemene spitsmuis

mol

+++algemeen

laa tvlieger

alleen b1jbebouwing

dwergvleermu1s

alleen bijbebouwing

haas

+++vrijalgemeen

veldmuis

+ op versch.pI.vastgesteld

noordse woelmuis

+++vrij algemeen

bosmuis

+ op een plaats in berkenopsl.

dwergmuis

+ een nestvondst

bruine rat

alleen bijbebouwing

huismu1s

alleen bijbebouwing

hermel1jn

+++vrij algemeen

bunzing

+ een waarnem1ng0986 )

otter

mogelijke waarneming in 1986

Aan de apgaven van watervleermuis, franjestaart en zwarte rat voor net

Guisveld door Legu1j t moet ernstig worden getwijfeld. Er is vermoedelijk

verwarring opgetreden met de sterk gelijkende meervleermuis en woelrat.
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Het voorkomen van de otter is inmiddels verleden tijd. Enkele meidingen van

otters in de ruime omgeving van het Guisveid zijn gedaan op 15 febr. 1976

en in april 1976. Beide waarnemingen zijn gedaan in atlas-blok 19-53.

Dwergspi tsmuis en rosse woelmuis zijn tijdens deze inventarisaties nooi t

gemeld in de omgeving van Zaandam. Beide soorten waren v66r 1970 in Noord

Holland boven het Noordzeekanaal uitsluitend bekend van de duinstrook CVan

Wijngaarden et a1.. 1971). nelleen Recentelijk is de dwergspitsmuis echter

ook gevangen langs de IJsselmeerdijk in Waterland Cmed. M. Melchers), en in

Wieringen in braakballen aangetroffen CMostert, 1985; Verbeek schrift. med.

in 1990)
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4. VLEERMUIZEN

4.1 Inleiding

Van 8-10 juni werden in het Guisveld. het Westerzijderveld en de Reef

vleermulzen gelnventariseerd. Naast het inventarlseren van deze gebieden

ward ook ten doel gesteld om in de wijde omgeving van de Zaanstreek en

Waterland in zoveel mogelijk km-hokken de aanwezigheid van de voorkomende

vleermuissoorten vast te stellen. De verzamelde gegevens dienen voor het

onderzoek naar de verspreiding van vleermuizen in hun zomerbiotopen in

Nederland <Vleermuls Werkgroep Nederland/SVO).

4.2 Werkwi 1ze

De vleermuizen werden opgespoord met behulp van vleermuis-detectors van de

typen; D90, QMC-minl. QMC-min12, Skye SBR 1210 en D960 ultrasound detector.

Een bat-detector is een apparaat waarmee de ultrasone geluiden van

vliegende vleermulzen tot op tientallen meters kunnen worden opgevangen en

vertaald in hoorbare tikken. Door interpretatie van ri tme, klank en het

bereik van deze tikken is het mogelijk de meeste in Nederland voorkomende

vleermulzen op naam te brengen.

Het Guisveld en De Reef. twee veenweidepolders met veel weteringen en

sloten, werden met twee boten doorkruist.

Met de fiets en auto werden daarnaast zoveel mogelijk km-hokken in de rulme

omgevlng van Zaandam bezocht. waarin zoveel mogelijk voor vleermuizen

gunstlge biotopen werden afgezocht. Marken, gelegen in het IJsselmeer, werd

in de nacht van 9/10 junl lopend bemonsterd. In figuur 2 is het onderzochte

gebied door middel van bezochte atlas-blokken weergegeven.

In de vroege ochtend van 9 en 10 juni werden de volgende dorpen onderzocht

op de aanwezigheid van kolonles en andere verblijfplaatsen van vleermuizen;

Assendelft. Westzaan, Zuideinde, Jisp, Zuidoostbeemster en Landsmeer. In de

avond van 9 en 22 juni werden de gevonden kolonies geteld door het aantal

ultvliegende exemplaren te tellen.
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4.3 Het weer

In het weekende daalde de temperatuur 's nachts tot 8-12 gr. C. In de

eerste nacht was het wisselvallig weer met in de eerste helft buien en in

de tweede helft afwisselend droog en lichte motregen.

De tweede nacht was het droog, maar was de wind iets harder, 3 tot 4. Bf.

Wellicht van belang is het feit dat in de twee voorafgaande weken de

mimimumtemperatuur slechts 4.-6 gr. C. was, hetgeen het weer tijdens d1 t

weekend relat1ef gunstig maakte.

4.4 Soortbesprekingen

Er zijn zes vleermu1ssoorten waargenomen t1jdens het weekend 1n de ru1me

omgev1ng van de Zaanstreek. In het Gu1sveld en De Reef werden twee soorten

aangetroffen.

WBtervleermuis <Myotis daubentonii)

De watervleermu1s is een zeldzame verschijning 1£1 de polders van Noord

Holland. Er werden in de ruime omgev1ng van de Zaanstreek en Waterland

slechts enkele waarnem1ngen gedaanj een exemplaar ten noorden van het

sportpark in Monnikendam en een waarsch1jnlijke waarneming 1£1De Reef.

Meervleerau1s <Myotis dasycne~)

De meervleermuis bl1jkt 1£1 het onderzochte gebied een van de talrijkere

vleermuissoorten te zijnj 1£1 de ruime omgev1ng van de Zaanstreek werd de

soort 1£1 22 km-hokken vastgesteld. In figuur 3 is per km-hok weergegeven

waar Meervleermuizen z1jn waBrgenomen. D1t beeld 1s echter verre van

compleet omdat veel voor de meervleermu1s gesch1kte jachtplaatsen niet of

nauwelij ks bereikbaar z1jn vanaf de wegen. Er jagen ongetwij feld

meervleermu1zen boven de weter1ngen en brede sloten van het Jisperveld

(o.a. De Poel en de Marken), Het Tw1ske, de Wijde Wormer, het Ilperveld, en

de polder Oostzaan, die n1et of nauwe11jks door ons bezocht z1jn.

Opmerkel1jk is dat er geen meervleermuizen in Waterland zijn waargenomen.

Ook hier geldt echter dat vele geschikte wateren niet of nauwelijks
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bereikbaar zijn vanaf wegen, zoals plassen als het Kinselmeer, • t Barnegat,

de Oosterpoel en de Holysloter Die.

Boven het Noordhollands kanaal, ten oosten van Spijkerboor, werden in de

vroege ochtenduren op ieder bemonsterd punt meervleermuizen waargenomen.

Omdat in 1989 op andere tijdstippen in de nacht hier geen exemplaren werden

waar-genomen is er mogelijk sprake van een vliegroute tussen de

jachtgebieden en een kolonieplaats.

Er werden maar I iefst drie verbl ij fplaatsen van de meervleermuis ontdek t.

AIle verbl ij fplaa tsen waren gehuisvest in spouwmuren en onder daken van

woonhuizen. De kolonie te Westzaan werd op 9 juni in de avond geteld,

waarbij 105 exemplaren uitvlogen. Deze kolonieplaats is vol gens de bewoner

al minstens 30 jaar (!) in gebruik (zie foto krante-artikeU. De twee

andere verblijfplaatsen te Jisp werden op 8 juni geteld, waarbij resp. een

en 4.2 ui tvliegers werden geteld. Het is niet ui tgesloten dat zich binnen

het onderzochte gebied nog enkele kolonies ophouden. zoals in de omgeving

van Purmerend en Oostzaan, Den IIp. Holysloot e.d. Hat is echter duidelijk

dat de oude veenweidepolders van Noord-Holland een geschikt zomerhabi tat

voor de meervleermuis vormen.

Baardvleermuis <Myotis mystacinus cf.>

Van deze in het westen zeer schaarse vleermuis-soort werden onverwachts

enkele waarnemingen gedaan; circa acht baardvleermuizen werden waargenomen

te Zuidoostbeemster. Deze waren in de vroege ochtend van 10 juni (5.00 uur)

aan het j agen ter hoogte van de boomkruinen. Varmoedelij k is hier in de

directe omgeving een kolonie aanwezig. In het park te Ilpendam werd een

mogelijke baardvleermuis waargenomen.

Gewone dwergvleerauis <Pipistrellus pipistrellus)

De gewone dwergvleermu1s werd slechts in 24 km-hokken waargenomen, met 1-4

exemplaren per km-hok. Vooral in het oostelij k deel van het onderzochte

gebied was het aantal gering (fig. 1); enkele exemplaren aan de rand van

Purmperend, een te Monnickendam en een te Ilpendam. In het westelijk deel

werden meer waarnemingen gedaan, hoewel ook hier de soort lage dichtheden

bereikt (zie figuur 4).
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Ruige dwergvleernuis (Pipistrellus nathusii)

De ruige dwergvleermuis is evenals de gewone dwergvleermuis niet talrijk te

noemen in het onderzochte gebied. Wel is de soort verspreid waargenomen, in

23 km-hokken. In tegenstelling tot de gewone dwergvleermuis werd meer dan

de helft van de waarnemingen buiten de bebouwde kom gedaan (figuur 5). De

soort fourageerde voeral boven kanalen en vaarten met beschutting van hoge

bomen.

Laatvlieger (Eptesicus serotinus)

De laatvlieger is geregeld waargenomen in open poldergebieden, hoewel

nergens concentraties werden gevonden. De soort werd in 26 km-hokken

waargenomen. Langs het Noordhollands Kanaal werd nab1j de Beemster vanaf

de zuidzijde bemensterdj hier werden slechts enkele laatvliegers gehoord.

In het inventarisatieweekend in 1989 werden boven dit kanaal nabij de

Beemster, op een eerder tijdstip liefst 40 exemplaren waargenomen (Kapteyn,

1991). Andere plaatsen zijn onder meer te Broelt in Waterland (1 ex.),

Monnickendam (3 exx.), Ui tdam (1 ex.), ten noorden van Watergang (1 ex.),

Koog aan de Zaan (1 ex.), de noordrand van Het Twiske (4 exx.), Zuide1nde

bij Westzaan (4 exx.), Oostzaan (1 ex.), en hier en daar langs de Ringvaart

van de Wij de Wormer tussen Jisp en Neck, die in de vroege ochtend op 10

juni richting Jisp vlogen (figuur 6). Te Jisp werden oak enkele exemplaren

gehoord.

Laatvl1egers jagen, oolt in open poldergebieden, bij voorkeur bij plaatsen

met beschutting, zoals hoog opgaande bomen. Dit blijkt onder meer uit

waarnemingen '1anaf de boot in De Reef bij Westzaan. Hier werden enkele

exemplaren waargenomen rondom hoge begroe1ing, die zich niet '1erder dan

zo'n 50 meter in de open polder begaven.

In Assendelft werd een kolonie gevonden in een spouwmuur van een woonhuis,

in een vrij jonge woonwijk (jaren zeventig). Hier werden in de avond van 9

juni 35 uitvliegers geteld. In de meervleermuizen-kolonie te Westzaan

bleken ook twee laatvliegers te huizen. Laatvliegers zijn '1aker gemengd in

kolonies van meervleermuizen aangetroffen (Mostert & Van Winden, 1989).
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4.5 Conclusies en discussie

Het Guisveld, De Reef en het Westzijderveld fungeren voor vleermuizen, net

als veel andere gebieden met veel wateren, als fourageergebied en

verbindingsroutes, vooral voor de meervleermuis. Deze soort komt in laag

Nederland plaatselijk vrij talrijk voor, maar is in Europees verband zeer

zeldzaam (Horavek & Hanak, 1989). De meervleermuis is een karakteristieke

soort voor di t waterrij ke gebied, en verdient dan ook aUe aandacht bij

bestemmings- en herinrichtingsplannen. Stedelijke uitbreiding bewerkt

stelligt niet alleen het verdwijnen van het habi tat van deze soort, maar

vergroot ook de versnippering van de jachtgebieden. Bescherming van deze

soort betekent de noodzakelijke bescherming van het habitat (Voute, 1980).

De lage dichtheden van andere vleermuissoorten boven deze veenweidepolders

houden waarschijnlijk eerder verband met het open karakter van dergelijke

polders, dan met het insektenaanbod. De meest beperkende faktor is vermoe

delijk de hoeveelheid opgaande begroeiing (beschutting) in deze polder

gebieden, hetgeen vooral van belang is voor de meeste Myotis-soorten en

beide dwergvleermuizen.

Er werden in de ruime omgeving van Zaandam in totaal 105 km-hokken bezocht,

verdeeld over 19 atlasblokken (5x5 km). Slechts in 53 km-hokken werd een of

enkele vleermuizen waargenomen (figuur 6). Ook op Marken werden geen

vleermuizen waargenomen. De bezoek-intensiteit is echter te gering om hier

bepaalde conclusies aan te verbinden. Opvallend is wel dat in het oostelijk

deel de verhouding tussen het aantal km-hokken met en het aantal km-hokken

zonder vleermuis-waarnemingen, resp. 16:35 bedraagt. In het westel1j k deel

is dit precies andersom, namelijk 36: 17.

Na deze inventarisaties, en die van 1989, is wel duidelijk dat de

poldergebieden niet soortenr1j k z1jn. Deze resul taten komen overeen met

inventarisaties in de polders 1£1 Zuid-Holland (Mostert, 1988; 1989). In

het algemeen bl1j ken vier soorten geregeld voor te komen; gel"one

dwergvleermu1s, ruige dwergvleer-muis, laatvl1eger en meervleermuis. Een

paar andere soorten zijn lokaal aanwezig, zoals baardvleermuis,

watervleermuis en grootoorvleermuis. Het is £lOg onduidelijk van welke

faktoren het voorkomen van dergelijke Kleine gelsoleerde groepjes afhangt.
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5. KLEINE ZOOGDIEREN

5.1 Inleiding

In het weekend van 5-7 oktober 1990 werden het Guisveld, het Westzijderveld

en De Reef op kleine zoogd1eren ge'Lnventariseerd. Het vaststellen van de

noordse woelmuis <Microtus oeconomus), en in mindere mate ook van

waterspitsmuis (Neomys fodiens) en dwergmuis (Micromys minutus) stond

hierbij centraal. Er waren liefst 200 live-traps beschikbaar, die gedurende

twee etmalen zijn gecontroleerd (met in totBal 400 valnachten).

5.2 Werkwi1ze

De vallen in het Guisveld en het Westzijderveld werden op 3 oktober

uitgezet en zijn twee dagen geprebait. De vallen in De Reef werden op in de

namiddBg van 5 ok tober, ui tgezet en zijn meteen op scherp gezet. In totaal

werden 200 live-traps uitgezet op zes locat1es in de drie gebieden. In het

Gu1sveld werden op vier locaties 25 vallen u1 tgezet, verspreid over het

gebied. Er werden h1er dus in totaal 200 vBlnBchten gemaBkt. In de overige

twee gebieden, het Westzijderveld en De Reef, werden resp. 50 en 50 vBllen

1n een lange rij uitgezet. H1er werden resp. 100 en 100 valnachten gemaakt.

De afstand tussen de vallen bedroeg 5 meter. De vallen werden beaasd met

een mengsel van havermout, pindakaBs en appel. Gedurende het weekend zijn

de vallen vijf keer gecontroleerd. De eerste controle vond plaBts om 24.00

's nachts. Op zaterdBg werden drie controles uitgevoerd om resp. 7.00,

17.00 en 24.00 uur. Vervolgens vond de laatste controle plaats op

zondagmorgen om 7.00 uur, waarna de vallen zijn opgehaald.

In verband met het grote aantal vallen en het feit dat sommige valcontroles

met de (motor)boot moesten worden uitgevoerd, is besloten het aantal

handelingen tijdens het controleren van vallen zo beperkt mogelijk te

houden. 20 werden alleen noordse woelmuizen en waterspitsmuizen individueel

gemerkt. Alleen van deze soorten zijn ook nadere gegevens verzameld over

gewicht, leeftijd en sexe.
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5.3 Het weer

Tijdens het weekende werd een stormachtige zUldwestenwind voorspeld, met

'.lee1 regen. Gelukkig is die regen wel meegevallen, ondanks de voortdurende

zware en dreigende bewolking. Omdat ook de temperatuur vrij hoog was, viel

het slechte weer mee en was er weinig invloed op de vangstresultaten.

5.4 Saartbesprekingen

Er werden tijdens het weekend in totaal 57 vangsten gedaan, verdeeld over

vijf muizesoorten. Daarnaast werden diverse vangsten gedaan van wezels.

Basspitsmuis (Sarex araneus)

Bosspitsmuizen werden geregeld gevangen in De Reef (zes exemplaren) en op

alle locaties in het Guisveld Celf exemplaren). In het Westzijderveld is de

soart wel diverse malen gehoord, maar niet gevangen. Er werden nagenoeg

evenveel exemplaren tijdens de nacht- als tijdens de ochtendcontrole

gevangen Cacht en negen exemplaren). Vier exemplaren, afkomstig van een

vallocatie in het Guisveld, werden dood in de vallen aangetroffan. Deze

vallen waren tijdens het slechte weer van binnen natgeworden. Van deze

dieren zijn verschillende maten genomen (zie tabel 3). Op grond van de

onderkaken behoren deze bossp1tsmuizen tot de soort Sorex araneus.

Waterspits8Uis (Neomys fadiens)

De waterspi tsmuis werd tijdens de eerste controle levend gevangen in De

Reef. Het betrof een exemplaaar van elf gram. De betreffende val was

opgesteld langs de rand van een vdchtig tot nat rietveld. Het exemplaar is

meegenomen en werd enkele dagen op het kamp in leven gehouden met

regenwormen. Na de laatste valcontrole werd het exemplaar weer op dezelfde

plaats losgelaten.
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Veldmuis (Microtus arvalis)

In tien vallen, die gedurende een nacht speciaal voor deze soort in een

wegberm bij de kampboerderij werden uitgezet, werd op 6 oktober een

veldmuis gevangen. Op de locaties in het Guisveld, evenals in de andere

gebieden, werd de soort niet gevangen.

Noordse woelmuis (Microtus oeconomus)

De noordse woelmuis werd op drie locaties in het Guisveld gevangen en op

een lokatie in het Westzijderveld. Op locatie A werd een mannetje van 31.5

gram gevangen en op locatie C een vrouwtje van 28 gram. De overige negen

vangsten werden gedaan op locatie B. Hier werden zeven individuen gevangen

en werden twee terugvangsten gedaan van een mannetje (op 6-10 om 17.00 en

op 7-10 om 7.00 uur). De wijfjes wogen resp, 17, 5, 21 en 31 gram en de

mannetjes 24, 26, 29 en 42 (!) gram. Daarnaast werden op diverse "eilanden"

in het Guisveld de typische kleine aardhoopjes gevonden, die kenmerkend

zijn voor deze soort. De noordse woelmuis komt in het Guisveld gelukkig nog

op veel plaatsen voor. In het Westzijderveld werd tijdens de nachtcontrole

van 6/7 okt een exemplaar gevangen lan~s een vochtige rietstrook. Ook in De..

Reef zal de soort, hoewel niet gevangen, naar aIle waarschijnlijkhe1d (nog)

voorkomen.

Dwergmuis (Microl1Ys minutus)

De dwergmuis was tijdens het weekend de meest gevangen muizesoort, met in

totaal 24 vangsten. Op aIle locat1es werden een of enkele exemplaren

gevangen. In het Guisveld, het Westz1jderveld en De Reef werden resp.

veert1en, zes en vier exemplaren gevangen. T1jdens de ochtendcontrole

werden de meeste exemplaren gevangen (15 exemplaren). Slechts een exemplaar

werd tijdens de middagcontrole gevangen. Langs locatie B werden diverse

(oude) nestjes gevonden in de rietvegetatie.
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Wezel (Mustela nivalis)

De wezel wordt normaal gesproken bij uitzondering in een muizeval gevangen.

Dit weekend werden echter drie exemplaren gevangen, en nog wel in aIle drie

de gebieden. Het eerste exemplaar werd in het Westzijderveld gevangen

tijdens de middagcontrole. Vervolgens werd op de laatste ochtend zowel in

het Guisveld als in De Reef een exemplaar gevangen. Op 3 oktober werd een

exemplaar waargenomen dat nabij de kampboerderij langs het Guisveld de weg

overstak.

5.5 Conclusies en discussie

In het Guisveld, het Westzijderveld en De Reef werden vier mu1zesoorten

vastgesteld, verdeeld over 53 vangstenj 17 bossp1tsmu1zen.

watersp1 tsmuis, 11 noordse woelmuizen en 24 dwergmu1zen. Daarnaast werden

nog dr1e wezels gevangen. In een wegberm ten westen van het Guisveld werd

nog een veldmu1s gevangen.

Het vangstpercentage bedroeg. gerekend over de valnachten, slechts 14.,3%.

Di t percentage 15 echter normaal voor moerasgeb1eden en vochtige

veenweidege-bieden. Per controle werden gemiddeld elf vangsten van kleine

zoogd1eren gedaan, en bedroeg het vangpercentage 5.5~.

Zowel in het Gu1sveld. het Westzij derveld als de Reef komen soorten als

waterspitsmu1s, noordse woelmu1s en dwergmu1s, soorten van (riet)moerassen

en waterrijke geb1eden. nog ruimschoots voor. Het feit dat algemeen

versprelde soorten als veldmuis en bosmuls tijdens het weekend in de

onderzochte gebleden nlet werden gevangen wljst erop dat deze soorten

nauwelljks of slecnts plaatselijk voorkomen. Dlt betekent dat het Guisveld

en de andere twee gebieden door hun waterrljke karakter (nog steeds)

gelsoleerd liggen voor een aantal zoogdlersoorten. In dl t geval heeft di t

een gunstig effect, omdatvochtminnende soorten als noordse woelmuls, hier

welng of geen gevaar lopeno Ui tbreiding van de algemene en meer

droogtemlnnende woelmulssoorten, zoals veldmu1s en aardmuis, gaat vaak

gepaard met concurrentie en vervolgens met het plaatselijk ul tsterven van
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de noordse woelmuis. Naar alle waarschijnlijkheid komen veldmuis en bosmuis

in bovenstaande gebieden wel vaor, maar zeer p1aatse1ijk en verspreid.

Het feit da.t dwergspitsmuis en rosse woelmu1s n1et z1jn aangetroffen, is

niet zo verwonder11jk. Se1de soorten waren tot aan het begin van de jaren

zeven t 19 niet eens bekend van Noord-Holland boven het Noardzeekanaal, met

uitzondering van het duingebied (Van W1jngaarden et ai., 1971). Ook Jonker

(1976) trof ze niet aan 1n ransulleballen, verzame1d 1n de winters 1972/73

en 1973/74 in de omgeving van Zaandam. H1er 11jkt n1et vee1 verandering 1n

te zijn opgetreden. Er z1jn enke1e niet nader te ver1f1eren me1dingen van

rosse woelmu1zen in Zaandam en in het Guisve1d. Deze me1dingen kunnen

zonder nadere bevestiging echter niet serieus genomen worden. De

dwergspi tsmuis is we1 recentel1j k in Water1and gevangen (med. M. Me1chers)

en in \tIieringen 1n braakballen aangetroffen (Mastert, 1985), Uitbreid1ng

van dwergspi tsmuis en rosse woe1mu1s 1n Noord-Holland l1j k t, mede door

aan1eg van steeds meer recreatiegebieden e.d., n1et ondenkbaar. In de

onderzoeksgeb1eden 15 u1 tbre1d1ng van deze soorten, mede door hun

gelso1eerde 11gg1ng, n1et erg waarsch1jn11jk.
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6. OVERIGE WAARGENOMEN ZOOGDIEREN

Naast onderzoek naar vleermuizen en het vangen van kleine zoogd1eren zijn

nog een klein aantal andere zoogdiersoorten vastgesteld. Deze zoogdier

soorten werden vastgesteld door middel van z1chtwaarnemingen, sporen,

vondsten van dode d1eren of verkeersslachtoffers en braakbalvondsten.

Egel (Erinaceus europaeus)

Een levend exemplaar en een verkeerslachtoffer werden op 6/10 waargenomen

langs de Middel te Westzaan. Egels worden geregeld in de onderzochte

gebieden waargnomen (med. SBB).

Mol (Talpa europaea)

T1jdens de sporenexcursie op 6/10 zijn op diverse "eilanden" in het

Gu1sveld molshopen waargenomen. Ook 1n het Westz1j derveld en De Reef komt

de mol op de meeste plaatsen voor.

Haas·-(Lepus capensis)

T1jdens het uitzetten van vallen op 3 oktober werden 1n de polders rond De

Reef twee hazen waargenomen. Op 6 oktober werd een waarnem1ng van een haas

gedaan 1n het Gu1sveld. De soort komt 1n de drie gebieden algemeen voor.

Woelrat (Arvicola terrestris)

In het Guisveld werden diverse sporen van woelratten gevonden.

24



I
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SAMENVAlIING

Van 8-10 juni en van 5-] oktober 1990 werden drie gebieden bij Westzaan

gelnventariseerd op zoogdieren, waarbij het Guisveld, het Westz1jderveld en

De Reef centraa1 stonden.

In het weekend van 20-22 juni werden v1eermuizen gelnventariseerd met

behulp van bat-detectors. Het Guisve1d en het Westzijderve1d werden per

boot bezocht, waarbij twee v1eermuissoorten werden aangetroffen; meerv1eer

muis (Myotis dasycneme) en 1aatv1ieger (Eptesicus serotinus). Daarnaast

zijn zoveel moge11jk km-hokken bezocht 1n de omgeving van de Zaansteek en

Water1and, in het Kader van een 1andelijke verspre1dingsat1as (V1eermu1s

Werkgroep Nederland/SVO). Behalve meerv1eermuis en 1aatvlieger werden ook

gewone dwergv1eermuis (Pip1strellus pipistrellus), ruige dwergvleermuis

(Pipistrellus nathusiU, en zeer p1aatselijk waterv1eermuis (Myotis

daubentoni i) en baardvleermuis (Myot is mystacinus cf.) aangetroffen. Er

werden drie ko1onies gevonden in woonhuizen: twee van meerv1eermuizen te

Jisp en Westzaan, en een van 1aatvliegers te Assendelft. Met name het

voorkomen van meervleermuis is van belang, omdat deze soort karakter1stiek

1s voor het Noordhollands landschap (open poldergebieden met veel brede

watergangen) en in Europees verb&nd bovendien ze~r zeldzaam 1s.

In het weekend van 5 t/m ] oktober werden het Guisveld, Westz1jderveld en

de Reef gelnventariseerd op Kleine zoogdieren. Hiertoe werden 200 vallen

ui tgezet: 100 1n het Gu1sveld, 50 in het Westz1j derveld en 50 1n de Reef.

In totaal werden de vallen v1jf maal gecontroleerd en werden 400 valnachten

gemaakt (en 1000 va1controles). De vallen werden twee dagen gepreba1 t,

beha1ve die van het Westz1jderve1d, die vr1jdag werden u1tgezet.

In totaal werden 57 vangsten gedaan, verdee1d over v1j f soorten, namelij k

van bossp1tsmu1s (Sorex araneus), watersp1tsmu1s (Neomys fodiens), noordse

woelmuis (Microtus oeconomus), dwergmuis. (Micromys minutus) en \oleze1

(Mustela niva1is). In tien vallen, u1tgezet nabij de boerderij in het

Guisve1d werd ook nog een ve1dmuis (Microtus arvalis) gevangen. Het

vangstpercentage berekend over de controles bedroeg slechts 5.7% en

berekend over de valanchten 14,3%. In braakballen, verzame1d 1n het

9uisveld, werden resten van noordse woelmuis en veldmuis aangetroffen.
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Daarnaast werden door middel van zichtwaarnemingen en sporen nog enkele

andere zoogdiersoorten vastgesteld, zoals egel. mol, haas en woelrat.

Tabel 1. Waargenomen zoogdiersoorten in de gernventariseerde gebleden.

x = vastgesteld 0 = bij nabijgelegen bebouwlng

= vermoedelijk aanwezig (op grond van eerdere meldingen en biotoop)

GuisveldReefWestzijderveld

egel

xxx

bosspitsmuls

xxx

waterspitsmuis

x

mol

xxx

meervleermuis

xx0

gewone dwergvleermuis

aa0

1aa tvl1 eger

xx+

haas

J(xx

veldmuis

x

noordse woelmuls

xx

woelrat

x

bosmuis dwergmuis

xxx

hulsmuls

aaa

bruine rat

+aa

wezel

xx

hermel1j n bunzing
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Tabel 2. Vangsten per gebied

Gebieden:

WestzijdeveldDe Reef

controle nr.

1234-5 12345

gewone bosspitsmuis

(Sorex araneus)----- 11-22
waterspitsmuis

(Neomys fodiens)

noordse woelmuis

(Microtus oeconomus)

dwergmuis

(Micromys minutus)
-2121 12

wezel

(Mustela nival1s)

Gebied:

GuisveldGu1sveld

controle nr.

1234-5 1234-5

gewone bosspitsmuis

(Sorex araneus)13-4-2

waterspitsmuis

(Neomys fodiens)

noordse woelmuis

(Microtus oeconomus)22-14
dwergmuis

(Micromys minutus)
----1 34-

-2,~
wezel

(Mustela nivalis)

Nabij de kampboerderij in het Guisveld werd 1 veldmuis gevangen.

Tabel 3. Mortaliteitsoort

datumHBTT+HFHF+

bossp1tsmuis

6/106638401214.06.25

bosspitsmuis

7/10604344-12.513.78.50

bosspitsmuis

7/ 1070404312.713.56.50

bosspitsmuis

7/10684346.412.914.06.00

De in de vallen dood aangetroffen bosspitsmuizen zijn allen afkomstig van

locatie C (25-13 / 113-499) in het Guisveld (nabij de boerderij). Ze ziJn

opgenomen in de collectie van J. Verbeek onder de nrs 177, 178, 179 en 180.
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Tabel 4. Nadere vangstgegevens Noordse woelmuis en Waterspits.uis

Noordse woelmuis (Microtus oeconomus)

datum

tijdlocatieleeftijd geslacht gewichtgemerkt

5110

24.00locatie Aadultman3 1.5 gramLA

5/10

24.00locatie Badultwijfje31 gramLA

5110

24.00locatie Bsubadult wijfje21 gramLM

6/10

7.00locatie Badultman24 gramLV

6110

7.00locatie Badultman26 gramMA

6/10

17.00locatie Badultman26 gramMA <terugvangst)

6110

24.00locatie Cadultwijfje28 gram

7/10

7.00locatie Bjongwijfje17.5 gram

7/10

7.00locatie Badultman29 gram

7/10

7.00locatie Badultman42 gram

7/10

7.00locatie Badultman26 gramMA <terugvangst)

Waterspitsmuis (Meomys fodlens) 5110

24.00locatie D subadult?12.5 gram

Tabel 5. Braakballen

predator:

braakballen;

datum:

plaats;

veldmuis

noordse woelmuis

totaal

bruine kiekendief

ca. 5

6-10-'90

Guisveld

1

1

2
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BIJLAGE I. Braakballen-onderzoek in de Wijde Wormer en omgeving 1962/63

door H. Fabritius (nog niet eerder gepubliceerd)

plaats Midden-Beemster N.Midden-BeemsterZ.Dijk Beemster Z.

predator

RRRSS

aantal braakballen

112114-12217

bosspitsmuis

229.5% 14-8.5% -22

watersp1tsmuis

10.4%

mol

-10.6%

veldmuis

2310.0% 6237.6% 8-6
noordse woelmu1s

144-62.8~ 4326.1% 7-7
woelrat

10.4% 21.2%

bosmuis

135.6% 137.9% 2

huismu1s

10.4% 10.6%

dwergmuis

bru1ne rat

-74.2%

vogels spec.

2410.8% 2213.3% 21

totaal

22916520320

R = ransuil S = Steenull
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Zuiderweg Oost Wijde Wormer - Ransu11

datum 12-5-62 8-12-62 15-12-62 27-1-63 9-2-63 14-3-63 19-1-64 TOTAAL

aantal braakb. 7 40 12 32 19 88 22 220

bosspitsmuis
-----83 11

mol

veldmuis

21161-26- 46

noordse woelmu1s

8187-13131 96

woelrat

-----11- 11

bosmuis

-725-2- 16

huismu1s

-----1

dwergmuis

--2---- 2

bruine rat

--112-52 20

vogel spec.

-124121024-1 63

slak spec.

-21---- 3

kever spec.

Totaal

105023301210837 270
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BIJLAGE II

Ui t de omgeving van Oostzaan zijn enkele recente gegevens over kleine

zoogdieren bekend ( Lange & Verbeek, 1988)

Recreatiegebied "Het Twiske" (1987) Ilperveld (1987)

soort vangstbraakballenvossedrolbraakballen

ransuil

(13) ransuil(30 )

bosspitsmuis

30-16

veldmuis

-13-21

noordse woelmuis

-1-9

woelmuis spec.

-1-22
woelrat bosmuis

91

bruine rat

totaal

4-016160
~:~.;~
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Dinsdag 12 juni 1990 R E G o N A A L 15

Onderzo~kerswillen over twee jaar een 'vleennuizenatlas' uitgeven

Vleermuizen tellen met zaklantaarns en Jbat-detector'
WESTZAAN. - In de schemerochtend liepen ze in het

weekemde door Westzaan. Een paar mensen met geluidsap
paratuur en zaklantaams. Ze tuurden naar de lucht, luis
lerden en keken. Een groep van zo'n vijftien onderzoekers
op vleennuizentelling. Doel: in 1992 komen lot een 'vleer
muizenatlas', een boekwerk dat een overzicht moet worden
van de verspreiding van de verschillende soorten vleennui
zen in Nederland. De Reef, he! Guisveld en het Westzijder
veld vonnden het Ie inventariseren gebied. De groep yond
gedurende he! 'vleennuisweekeinde' een tijdelijk onderko-.
men in buurth~is De Kwaker in w.estzaan.,

U)
01

De kolome is vrij groat. De
telling stopt bij 90 meervleer

. mu.un en I loalvlieger. Twiok

IH V1~rmuinwrk~p is nirt
aJJ~n u'~rd.~ in JVe;su •• n
un be' Idko &~w_t. Ook
zOlJd.~. VAG ~ tDt za uur in
d. lXbt~lJd. z.ijlJ re DP ZMIt gr
g.MJ IUar I'JNnDWuIJ. Coordj~
1UI1« J""", Verl>H': •.N.'uur
lijlr rijn _ bNI blij md iederr
me).n., •.•••NO 'o/ooi ••.••lede
'" IroloGM hied' i-..&rl~
#tUJlHHI OIIIlDHr ••• d. wm t.
._ .-- be' Vleumuu AI
laproj«:t. lederHo d;' Nn
I'J«rmuukoioni. IWC'tI, ~tteJJ.
kMt colIl.d OpD~1fH.IJ mrl d~_''-po ,.I. (lZZ'S-1 Jf(lS,"

weggehaald en dan zie je ze
wegkrwpen." .

Echt last hebben Hartog en
Van Leeuweu wet van hun
kostgangers en daar zijn de 00
derzoeken mu.r wat blij ~_
Twisk: ,,Het zijn heel nUIIIge
beesten en je ziet vaak det men
sen meer begnp hebben, wan
neer ze wat rneer over hun in

, wonen te horen laijgen." De Ie
den van de vleermuiswerkgroep
besteden dan ook veel IIjd un
de uitl~ van de werking van
hun apparatuur en he! geven
van infonnatie over d. vleer
rows.

Hartog heeft ze wel eera bin
nen gekregen door een' open
raarn. TwlSk: ,.Dat zijn jonge
vl~nnuizen die de weg DOg oiet
gned weten." Hartog ""rteft det
hij ze dan vangt met een hand
doek en weer loslaat en dat hij
vermnedt det u in de spouw
overwinteren: Twis1c is mtbou
siut: "Wannee.r u resten vindt
of dode vleermuizen, wilt u he!
ons dan laten weten? Dat zou
heel meuwe infonnatie opleve
ren." Een andere groep tellen
amveert om de totaalstand op
te nemen. Zij zijn naar een
nieuwbouwwoning in Asien
delft geweest. w •••. em kolorue

van zo'n deni, laatvliegers eenonderkomen heelt gevonden.
De Assendelvers verklaarden
dat de vleennuiun zich vnjwel
gelijk na de bouw, zo'n tien )aar
geleden, In hun huis hadden ge
veshgd.

(Folo Rob 8",!I")

I<lt dat ze op hel dak'-t Zlt
ten, RehJk ondtrde pa•••••••.,.Ik
heb wel eens een pur •••• nen

dat maakt ~n verde~ telling
onmogell)k." De kotome ul dua
groler zlJn dan 90. Hanog ver-

signaleeort vIa Zl}n d~tec(o•. een· dak: ..De vleennuls is ~ zoot(•.
m~rvleennu15 dIe foen opening mer. Vrouwtjn nwt jongen ko
zoekt om teNg te gaan naMfhet men SMl te-rug om t.e voeden en

K••• Kapleyll (liwJ n Ptttr Twisk mtl h••• ·ool-d.lrclor' op lnek roaar ul•• nn ••iztJo.

I~
~~,;).,.,~~::

Het is de bedoeling dat we om
streeu half elf de kolonle gaan
tellen. Wanneer de nacht }'alt,
vhegen de vJeermuizen uil naar
hun )acbtgebied, laag boven bet
wlter om i.nst!cten te vangen."

De meervleermuis heeft em
spanw.jdle van zo'n 30 centi
meter en we-egt ongnoe'er 15
gram. Voordat de telling begint,
brengen Kapteyn en Twisk de
be>wonera van het huis waar de
kolonie ziob bevlndt op de
hoogte. H. Hartog is niet ver
baud: ••Die vleermuizen? Ja
hoor, haal ze maar weg. Graag ,
zelf •.•• Maar dat is de bedoeling
niet. De kolonie moet geteld
worden en Twisk legt uit ~oe
zeldzaam de meervleermuis i•.

Buunnan B. van Leeuwen
~t zich bij het gezelschap.
Hij .chat dat er wel tweehon
derd vleermuizen onder het'dak
Zltten. Uit navraag blijkt dat de
kolonie er al zo'n dertig jur zit.
De onderzoeken zijn enthou ...
5iast, zeker wannHr uil de vt'r
balen van be.de buren blijkt dat
er ook ern grater soort lussen
zit. de laatvlieger. De groep
deelt zich, op om het dubbele
woonhuis van alle boten in de
gaten Ie houden. leder knjgt
een gedeelte t~ewezen om
dubbeltellingen Ie vermijden.
Op de bat-detector is het geluid
op te vangen tUSHn 80 en 30
Khz. De menselijke gehoor
grens ligt bij 20 Khz. Tegen elf
uur be1mt het uitvli~en en
vangt he! tellen aan. He! 111
hOUd van de I'ne'e'rvlee-nnuil

duikt razendsnellangs de sch •••
me-rige avondheme1. Hun signa .•.
len Zljn via een reeka korte tlk
ken hoorbaar op de batdetec:tor.

'-
door

Marjan van
. den Berg

De geluidsapparatuur van de
onderzoeken bestaat uit de zo.
genaamde 'bat-detector'. een
ultrasoonontvanger w •• rmee
de hoge gelwden die de vleer
muis voortbrengt Yoor' bet men .•
sehjk oor hoorbaar kunnen
worden gemaakt. Kees Kap
teyn, algemeen coordinator van
de Vleermuiswerkgroep Noord
Holland, verkla&rt: ••Door de
bat-detector kunnen we de ver
schlllende soorten vleermwzen
ondencheiden zonder dat we ze
;den. ledrre soort undt een an
der signaal uit om ziin w~ te
zoeken door de duistemis."

Sinds de detector is ontwik
keld, blijkt dat de vleermuis
\feel aJgemener voorkomt dan
aanvankelijk werd veronder
steld, ..Toch is het ventandig
om \'oorzlchtig te zijn. Het ont .•
brt.oekt ons aan gegevt'J1$ om bij
"oorbeeld de concJusie te trek
ken dat het beter gaat met de
\'Ieennuia in N~~rland". zqt.
Kapteyn, daarmee het belang

,,}'an het Vleermuis-Atlasproject
.} iNlders'l"epend.

In de:''1Qege zaterdagoch
tend. zo omst~ hall drie,
heeft de groep een opzjenbaren
de vondlt ge-daan: ~n kalanie
mee-rvlee-nnu,zen in ft'n woon
huis in Wf'Stzaan. Peter Twisk,
ecn van de excursieleiderl: "De
dwrrg\'lcennuis eon de laalvhe
ger kamen het meat voor. maar
de meervleennuia is vrij uniek.



-.



-------------------------------------------------------
Natuurbeschermers zien 'wziek karakter' Guisveld bevestigd

Gemeente verandert plan
niet na vondst woelmuis
ZAANDIJK. (vervolg van voorpagina) - Volgens de gemeente gaat bij het bouwen van

ROOSW1]k1300 maar een smalle strook van het Guisveld verloren. Het gebied dat overblijft
is groot genoeg voor de zeldzame Noordse woelmuis, die afgelopen weekeinde in het gebied
werd aangetroffen. Bij het maken van het plan is volgens een woordvoerster van de ge
meente rekening gehouden met de natuurwaarde van het Guisveld.

Woelmuis, redder
Vein het Guisveld?

Een van de Koordse woelmuizen, die afgelopen weekeinde in he
Guisveld werden gevonden.
(Foto Martijn de Jonge)

ZAANDIJK. - Natuurbeschermers hebben onverwacht ee
nieuwe 'medestander' gevonden in hun strijd tegen de bebouwin
van het Guisveld. Afgelopen weekeinde werd in het gebied d
Noordse woelmuis aangetroffen, een diersoort die volgens de Con
ventie van Bern moet worden beschermd. Ook Nederland heeft:
heeft zich daartoe door cndertekening verplicht.

De vonrlst komt te laat voor het bouwplan Rooswijk 1300. Vol
gens D. Booij van de Milieufederatie Noord-Holland (MFN) is.
daaraan "planologisch weinig meer te doen". Booij vindt echte
dat de aanwezigheid van de muis aantoont dat het Guisveld ee

uniek gebied is. dat verder behouden moet blijven. Zaanstad zietjin de vondst geen aanleiding het huidige bouwplan te wijzigen. Eli

zou "oldoende ruimte voor de muis overblijven. 1De Noordse woelmuis werd tijdens een muizeninventarisatiej
door de Vereniging van Zoogdierkunde en Zoogdierbeschermin~
(VVZ) aangetroffen. Volgens de VVZ komt de soort nog maar oP.

een paar (llaatsen in Nederland voor. Het dier is erg kwetsbaar ent·.

wordt makkt'li.ik 'weggeconcureerd' door veldmuizen.
Zie verder pagina 15

. ~

Woensdag 10 oktober 1990

tegen het bouwplan te ageren.
"Het gaat ons niet om die ene
soort, maar om het he Ie ge
bied." Tegen Rooswijk 1300 is
eerder bezwaar gemaakt door
de MFN en de Vogelbescher
mingswacht Zaanstreek. Vol
gens de gemeente moet het ge
bied bebouwd worden omdat er
behoefte aan woningen is en er
geen andere lokaties zijn. In
het rapport van het Regionaal
Overleg Amsterdam (ROA)
wordt ook de rest van het Guis
veld genoemd als mogelijke
bouwlokatie. Volgens E. Lange
dijk van de afdeling planolo
gisch juridische zaken van de
dienst standsontwikkeling be
tekent het voorkomen van een
beschermde diersoort niet dat
bouwen automatisch uitgeslo
ten is. "Het belang van het dier
wordt afgewogen tegen het be
lang dat aan woningen gehecht
wordt." Wi! de gemeente een
gebied dat onder de natuurbe
schermingswet valt, zoals het
Guisveld, bebouwen dan moet
eerst overleg worden gevoerd
met het Rijk. Volgens Lange
dijk is mogelijk dat voor bou
wen goedkeuring wordt gege
ven.
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De Noordse woelmuis komt
volgens de Vereniging van
Zoogdierkunde en Zoogdierbe
scherming (VVZ), die de muis
vond, nog maar op een paar
plaatsen in Nederland voor. Het
dier is erg kwetsbaar en wordt
makkelijk 'weggeconcureerd'
door veldmuizen. Volgens de
vereniging is de aanwezigheid
van de muis reden om het Guis
veld te beschermen en te behou
den. De VVZ zal een rapport
over de muizeninventarisatie in
het Guisveld naar de gemeente
sturen. Booij van de Milieufe
deratie Noordholland (MFN)
wist dat de Noordse woelmuis
in het Guisveld voorkomt. Het
geeft volgens hem aan dat het
een uniek gebied is dat behou
den moet blijven. Bebouwing is

, daarom uit den boze, vindt hij.
Overigens komen in het Guis
veld volgens Booij nog meer
zeldzame dieren voor. Zo heb
ben er dit jaar twee roerdompen
gebroed, waarvan een in het
plangebied. Zaanstad heeft
naar zijn mening te weinig aan
dacht voor de natuurwaarde
van het veld. De vondst Noord
se woelmuis op zich is voor
Booij geen aanleiding nogmaals

46ste jaargang

Zonnige perioden

Vannacht opklanngen en minl
mumtemperatuur omstreeks 10
graden. Overdag perioden met
zon. Dr(JOg. :\Iiddagtempera
tuur ongeveer 17 graden.
Zwakke tot matJge zuidwesten-

I::
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