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Inleiding

In het najaar van 2006 is de Zoogdiervereniging VZZ in opdracht 
van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 
start gegaan met de Inhaalslag Verspreidingsonderzoek Nederlandse 
Zoogdieren (VONZ). In een relatief korte tijd dient de verspreiding 
van een aantal bedreigde en/of zeldzame zoogdiersoorten in 
kaart gebracht te worden op kilometerhokniveau. Het gaat om vijf 
terrestrische zoogdiersoorten en om een aantal vleermuissoorten. 
Het veldwerk dient hierbij deels te worden uitgevoerd door 
vrijwilligers.

Binnen dit verspreidingsonderzoek wordt ook gekeken waar in 
Nederland de noordse woelmuis (Microtus oeconomus) voorkomt. 
De exacte verspreiding van deze zeldzame soort is door zijn 
verborgen levenswijze en door het voorkomen in geïsoleerde 
terreinen met vaak moeilijk begaanbaar habitat momenteel nog 
onvolledig bekend. Om de soort adequaat te kunnen beschermen 
is het echter noodzakelijk dat er een zo volledig mogelijk 
bestand beschikbaar komt met recente verspreidingsgegevens. 
Hiervoor wordt uw hulp ingeroepen. Deze handleiding behandelt 
de inventarisatiemethode m.b.v. inloopvallen, welke ook door 
vrijwilligers kan worden uitgevoerd.

Soortbeschrijving

Wettelijke status
De in Nederland voorkomende ondersoort van de noordse woelmuis 
(ssp. arenicola) is endemisch, wat wil zeggen dat deze ondersoort 
nergens anders ter wereld voorkomt. Daarmee is de noordse 
woelmuis de meest bijzondere zoogdiersoort van ons land. De soort 
heeft een belangrijke status in bescherming en beleid: de noordse 
woelmuis staat als kwetsbaar op de Rode Lijst van bedreigde 
en kwetsbare zoogdieren in Nederland (Lina & van Ommering, 
1994) en is als prioritaire soort opgenomen in de bijlagen 2 en 4 
van de Europese Habitatrichtlijn, wat betekent dat het een soort 
is die een strikte bescherming behoeft en waarvoor speciale 
beschermingszones aangewezen moeten worden. Daarnaast is de 
noordse woelmuis een aandachtsoort voor de selectie van IMA’s 
(Important Mammal Areas) voor Nederland (Dijkstra, 1997) en is 
het een doelsoort voor het Nederlandse natuurbeleid (Bal et al., 
2001).
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Uiterlijk
De noordse woelmuis is een forse woelmuis met een kop-
romplengte van 95-160 mm en een gewicht van 20-60 gram. De 
vacht is vrij lang en heeft een bruine tot donkerbruine kleur op 
de rug en is grijswit tot middelgrijs op de buik. De staartlengte 
bedraagt 35-70 millimeter. De staart is in verhouding langer dan 
bij de veld- en aardmuis waarbij de lengte 32-51% (gemiddeld 
40%) van de kop-romplengte bedraagt. De kop is breed en de oren 
steken vrijwel niet uit de lange vacht. De haren aan de basis van de 
oren zijn langer dan de halve oorlengte en reiken meestal tot aan 
de achterrand van de oorschelp. De achterpoten zijn fors en vaak 
donker van kleur met contrasterende witte nagels.

Noordse woelmuis
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Leefwijze en voedsel
De noordse woelmuis is zowel overdag als ‘s nachts actief, maar 
vooral in de schemerperioden. De soort kan goed zwemmen en 
doet dit niet alleen noodgedwongen.  Noordse woelmuizen kunnen 
goed graven, waarbij kleine ‘molshopen’ worden gevormd. Het nest 
bevindt zich doorgaans bovengronds. Een vrouwtje kan drie à vier 
keer per jaar 3 tot 7 jongen voortbrengen. Daarbij bedraagt de 
draagtijd circa 3 weken. De noordse woelmuis is een vrijwel strikte 
herbivoor met een weinig selectieve voedselkeuze. 
Op het menu prijken allerhande plantendelen: groene delen van 
riet, biezen, zeggen, grassen en andere planten, maar ook wortels, 
zaden en schors. Voor de winterperiode worden voedselvoorraden 
aangelegd in ondiepe kamers.

Habitat
De noordse woelmuis is een soort die kan voorkomen in zeer 
uiteenlopende habitats. De belangrijkste zijn niet al te monotone 
rietlanden en –ruigtes (inclusief bredere rietkragen langs 
watergangen) en nat schraalgrasland. Zonder concurrentie van veld- 
en/of aardmuis (o.a. op sommige eilanden in het Deltagebied) komt 
de noordse woelmuis in een veel bredere range van biotopen voor 
dan met concurrentie. 

Habitat van de noordse woelmuis in Goeree-overflakkee, Zuid Holland
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Wanneer de noordse woelmuis in een gebied tezamen met de 
veld- of aardmuis voorkomt zal hij veelal worden teruggedrongen 
tot de meer karakteristieke, zeer natte biotopen. Indien deze 
biotopen ontbreken zal de soort uit een gebied worden verdreven. 
De noordse woelmuis is een soort die in verhouding tot andere 
woelmuissoorten goed aangepast is aan het leven in gebieden met 
een sterk wisselende waterstand. Eén van de sleutelfactoren voor 
het voorkomen van de noordse woelmuis in gebieden waar ook de 
aardmuis en veldmuis voorkomen lijkt te worden gevormd door een 
sterk wisselende waterstand in de loop van een jaar. In gebieden die 
(’s winters) regelmatig overstromen of een hoge waterstand kennen, 
kan de noordse woelmuis zich dan naast de aardmuis handhaven.

Bedreigingen
Over een langere periode bezien gaat het niet goed met de 
noordse woelmuis in Nederland. Belangrijke oorzaken zijn gelegen 
in maatregelen t.b.v. de intensivering van de landbouw, het 
verdwijnen van moerasgebieden, de ontwikkeling van recreatie en 
de toenemende bebouwing van terreinen t.b.v. industrie. 

Typisch habitat van de veldmuis, Goeree-overflakkee, Zuid Holland
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Een andere belangrijke factor die bijdraagt aan de achteruitgang van 
de noordse woelmuis, bestaat uit veranderingen in het landschap die 
de vestiging van veldmuis en/of aardmuis in een gebied bevorderen. 
Denk hierbij aan het opheffen van de isolatie van gebieden waar de 
noordse woelmuis als enige woelmuissoort voorkomt en ingrepen 
die leiden tot het droger worden van gebieden. 
In grotere delen van het verspreidingsgebied in Nederland is de 
noordse woelmuis erg afhankelijk van vochtige tot natte periodiek 
overstromende riet- en zeggenvegetaties, omdat de soort in de 
drogere terreinen concurrentie van aard- en/of veldmuis ondervindt.
Ook het verdwijnen van ruige vegetaties kan funest zijn. Het 
periodiek maaien van terreindelen, waarbij het terreindeel niet vaker 
dan eens in de 3-5 jaar wordt gemaaid, verdient de voorkeur boven 
maaien van een geheel gebied ineens. Ook begrazing, tenzij zeer 
extensief, is nadelig.

Verspreiding van de noordse woelmuis 2001 - 2007
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Veldmuis (links) en aardmuis (rechts)

Verspreiding
In Nederland worden vijf regio’s onderscheiden waar de noordse 
woelmuis voorkomt of voorkwam: Texel, Friesland en de kop 
van Overijssel, Noord-Holland Midden, het Utrechts-Hollands 
plassengebied en het Deltagebied.

Onderscheid andere woelmuizen

Er komen in Nederland 6 soorten woelmuizen voor: noordse
woelmuis (Microtus oeconomus), veldmuis (Microtus arvalis), 
aardmuis (Microtus agrestis), ondergrondse woelmuis (Microtus 
subterraneus), rosse woelmuis (Myodes glareolus; ook bekend 
onder de oude naam Clethrionomys glareolus) en woelrat (Arvicola 
amphibius; ook bekend onder de oude naam Arvicola terrestris).
Woelmuizen zijn een lastige groep qua herkenning. Een deel van de 
soorten lijkt sterk op elkaar. De ervaring leert dat het determineren 
van woelmuizen door minder ervaren personen met behulp 
van beschrijvingen en foto’s niet goed werkt en dat hierbij veel 
foutdeterminaties worden gemaakt. Voor een goede soortenkennis 
is het dan ook noodzakelijk om eerst een aantal keer tijdens 
veldonderzoeken mee te lopen met meer ervaren personen. 
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Alle soorten woelmuizen zijn overigens op schedelkenmerken 
goed te determineren. Deze methode is echter alleen bruikbaar bij 
materiaal uit braakballen en bij doodvondsten.

Aardmuis
De aardmuis is een vrij forse woelmuis met een kop-romplengte van 
95-135 mm en een gewicht van 16-55 gram. Aardmuizen hebben 
een donkere, ruige vacht die grijs- tot donkerbruin is op de rugzijde 
en middelgrijs op de buikzijde. ‘s winters heeft de soort een dichtere 
vacht dan ‘s zomers. De staartlengte bedraagt 27-47 millimeter. 
De staart is in verhouding korter dan bij de noordse woelmuis en is 
korter dan 33% van de kop-romplengte. 
De haren aan de basis van de oren zijn langer dan de halve 
oorlengte en reiken meestal tot aan de achterrand van de oorschelp. 
De aardmuis en de noordse woelmuis lijken sterk op elkaar. De 
aardmuis onderscheidt zich met name door een kortere staartlengte 
en de vachtkleur, die sterk lijkt op die van de noordse woelmuis, 
maar een enigszins rode kleurtint heeft. Ook is de kleur van de 
buikvacht bij de aardmuis donkerder grijs dan bij de noordse 
woelmuis. Hierbij geldt dat volwassen aardmuizen en noordse 
woelmuizen in de meeste gevallen in het veld betrouwbaar te 
onderscheiden zijn. Het onderscheid van juveniele en subadulte 
exemplaren van beide soorten kan echter erg lastig zijn.

Rosse woelmuis
De rosse woelmuis is een woelmuis van gemiddelde grootte met 
een kop-romplengte van 80-135 mm en een gewicht van 12-40 
gram. Rosse woelmuizen hebben een kastanjebruine rugvacht 
met een kenmerkende rossige gloed. De kleur van de flanken is 
grijsbruin en die van de buik crèmekleurig tot grijs. De staartlengte 
bedraagt 35-72 millimeter. De staart is in verhouding erg lang voor 
een woelmuis waarbij de lengte 35-60% van de kop-romplengte 
bedraagt. De kop is spitser van vorm dan bij de andere woelmuizen 
en de oorschelpen zijn duidelijk zichtbaar. Rosse woelmuizen zijn 
in principe goed te onderscheiden van de andere woelmuizen. Door 
de relatief lange staart is er een kleine kans op verwisseling met de 
noordse woelmuis. De beduidend minder stompe vorm van de kop, 
de goed zichtbare oren en de karakteristieke kleur van de rugvacht 
zijn daarbij echter duidelijke verschillen.
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Veldmuis
De veldmuis is 
een woelmuis van 
gemiddelde grootte met 
een kop-romplengte 
van 90-130 mm en een 
gewicht van 16-55 gram. 
Veldmuizen hebben een 
kortharige, vrij gladde 
vacht die dof geel- tot 
bruingrijs is op de 
bovenzijde en vuilwit tot 
lichtgrijs op de buikzijde. 
De staartlengte bedraagt 
25-45 millimeter. 
De staart is in 
verhouding korter dan bij 
de noordse woelmuis en 
is korter dan 33% van 
de kop-romplengte. De 
haren aan de basis van 
de oren zijn korter dan 
7,5 millimeter en reiken 
niet tot aan de achterrand van de oorschelp. Hierdoor is er altijd 
een gedeelte van de oorschelp zichtbaar. Veldmuizen zijn in principe 
goed te onderscheiden van de noordse woelmuis en de aardmuis. 
Atypische exemplaren met een wat ruigere vacht kunnen eventueel 
worden verward met aardmuizen.

Ondergrondse woelmuis
De ondergrondse woelmuis is een kleine, donkergekleurde woelmuis 
met kleine oogjes en oorschelpen die bijna geheel in de vacht 
verborgen liggen. De staart is vrij kort. Ondergrondse woelmuizen 
komen alleen voor in het oosten en zuiden van Nederland, waarbij 
de verspreiding nergens overlapt met die van de noordse woelmuis.

Woelrat
De woelrat is een zeer forse woelmuis met een kop-romplengte 
van 130-200 mm en een gewicht van 100-210 gram. De relatief 
lange staart is 90-135 millimeter lang. Woelratten hebben een 
dichte, ruige vacht die qua kleur varieert van zandkleurig grijsbruin 
tot molkleurig grijszwart. Volgroeide dieren zijn min of meer 
onmiskenbaar. 

Veldmuis
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Met name jonge dieren kunnen oppervlakkig gezien op de noordse 
woelmuis lijken, onder meer door de relatief lange staart en het 
voorkomen in natte biotopen. De soort verschilt daarbij onder 
andere van de noordse woelmuis door de verhoudingsgewijs veel 
forsere kop, de relatief veel langere staart en de ruigere vacht met 
lange uitstekende haren.

Inventarisatiemethodes noordse woelmuis

De twee belangrijkste methodes voor het inventariseren van 
de noordse woelmuis zijn braakbalonderzoek en veldonderzoek 
m.b.v. inloopvallen. Braakbalonderzoek vindt plaats aan de hand 
van schedelresten van kleine zoogdieren in braakballen van 
uilen (m.n. kerkuil en ransuil). Indien in een partij braakballen 
schedelresten van noordse woelmuizen worden aangetroffen staat 
vast dat de soort in de omgeving voorkomt. De precieze locatie 
waar de uil een noordse woelmuis heeft gevangen is daarbij echter 
niet bekend. Ook zijn niet overal in Nederland uilen aanwezig, 
waardoor niet uit alle kilometerhokken waar noordse woelmuizen 
zouden kunnen voorkomen braakballen beschikbaar zijn. Door 
middel van braakbalonderzoek kan dan ook nooit een compleet 
verspreidingsbeeld van de noordse woelmuis worden verkregen. 
Voor een meer gedetailleerd en compleet verspreidingsbeeld dient 
dan ook ter aanvulling op het braakbalonderzoek veldonderzoek 
m.b.v. inloopvallen plaats te vinden. 

Vallenonderzoek

Periode
Veldonderzoek m.b.v. inloopvallen kan het beste gebeuren 
in het najaar (periode augustus-november) wanneer de 
populatiedichtheden en daarmee ook de vangkansen van kleine 
zoogdieren het grootst zijn.

IBN-plus methode
Bij de standaard inventarisatiemethode wordt per vangplek steeds 
twee nachten gevangen, waarbij 4 controlerondes worden gemaakt 
(IBN-plus; zie Bergers 1997 voor een beschrijving van deze 
methode). Bij deze methode wordt aangenomen dat indien de vallen 
goed geplaatst zijn twee vangdagen voldoende zijn om de aan- dan 
wel afwezigheid van de noordse woelmuis vast te kunnen stellen.
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Paar Longworth inloopvallen

Type vallen
Binnen de Zoogdiervereniging VZZ worden veldinventarisaties naar 
het voorkomen van de noordse woelmuis uitgevoerd met behulp van 
inloopvallen van het type Longworth. Met inloopvallen worden kleine 
zoogdieren levend gevangen zodat ze na onderzoek weer in vrijheid 
kunnen worden gesteld. Er bestaan ook andere typen inloopvallen, 
maar de verblijfsomstandigheden voor gevangen muizen zijn bij 
deze typen over het algemeen minder gunstig. 

Lokvoer en hooi
Het verblijfsgedeelte van de vallen wordt tijdens het vangen gevuld 
met droog hooi en voer: wortel, appel, kattenvoer uit blik en een 
havermout-pindakaasmengsel. Het voer heeft een tweeledige 
functie: enerzijds dient het als lokvoer, anderzijds dient het om de 
omstandigheden (en overlevingskansen) voor de gevangen muizen 
zoveel mogelijk te optimaliseren. Tijdens het verblijf in de val is een 
muis voor zijn overleving afhankelijk van de hoeveelheid voer en de 
aanwezigheid van een voldoende hoeveelheid droog hooi. Let er bij 
het (terug)plaatsen van een val dan ook altijd op dat er voldoende 
voer en droog hooi in de val aanwezig is. 
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Veldmuis in vangzak

Bij twijfel over de vochtigheidsgraad van het hooi in een val 
dient dit te worden vervangen. Indien hier nonchalant mee wordt 
omgesprongen kan dit leiden tot onnodige sterfte onder de 
gevangen muizen en dat is zeer nadrukkelijk niet de bedoeling!

Vangplek
Elke vangplek (raai) bestaat uit 20 vallen, welke paarsgewijs op 
onderlinge afstanden van ongeveer tien meter in het veld worden 
geplaatst. Door te werken met paarsgewijs geplaatste vallen wordt 
de kans verkleind dat algemene soorten (bijvoorbeeld de bosmuis) 
alle vallen bezetten, waardoor minder algemene soorten gemist 
kunnen worden. Door een onderlinge afstand tussen de vallenparen 
van tien meter te nemen kan een groter gebied worden bemonsterd, 
waardoor de vangkans voor noordse woelmuizen toeneemt.

Prebaiten
Voordat begonnen wordt met vangen, moeten de vallen 
eerst tenminste twee nachten in het veld hebben gestaan 
met geblokkeerd vangmechanisme, zodat de muizen aan de 
aanwezigheid van de vallen kunnen wennen (prebaiten). 

14

Handleiding inventarisatie noordse woelmuis m.b.v. inloopvallen



Daarna worden de vallen op scherp gezet en vervolgens vier keer 
gecontroleerd: tweemaal ’s ochtends en tweemaal ’s avonds, met 
tussenpozen van ongeveer 12 uur. In voorkomende gevallen kan 
ook nog een middagcontrole worden uitgevoerd.

Gevangen muizen
Bij de vangst van een muis wordt deze in een grote plastic zak uit 
de val geschud. De muis kan nu met duim, wijs- en middelvinger 
in zijn nekvel worden gepakt, zodat het dier niet kan ontsnappen 
en goed kan worden bekeken. Deze methode levert slechts een 
beperkte hoeveelheid stress op voor het gevangen dier. 
Van gevangen muizen wordt bepaald tot welke soort ze behoren, 
waarna de dieren weer kunnen worden vrijgelaten. Bij gevangen 
noordse woelmuizen worden standaard ook sexe en gewicht 
bepaald en wordt een plukje haar op de onderrug weggeknipt, 
zodat de dieren bij een eventuele hervangst herkenbaar zijn. 
Omdat noordse woelmuizen makkelijk verward kunnen worden met 
andere woelmuissoorten, wordt gevraagd om alle gevangen noordse 
woelmuizen fotografisch te documenteren en eventueel op te meten, 
zodat waarnemingen naderhand gecontroleerd kunnen worden.

Uitzetten en opruimen van de vallen

Kiezen van terrein in kilometerhok
Probeer in de te onderzoeken kilometerhokken biotopen te vinden 
waar de kans op het aantreffen van noordse woelmuizen het grootst 
is. Dit betreft veelal de nattere terreindelen in een gebied. Ga hierbij 
uit van de eerder beschreven habitattypes. 

Terreinbeheerder/eigenaar
Neem ruim voor aanvang van een onderzoek altijd contact op 
met de terreinbeheerder of eigenaar van het gebied waar u met 
de inloopvallen wil werken, om toestemming te krijgen voor het 
plaatsen van de vallen. Zo voorkomt u dat vallen worden uitgemaaid 
of worden verwijderd door een ongeruste of boze beheerder. Hierbij 
geldt dat in verreweg de meeste gevallen ook de beheerder of 
eigenaar geïnteresseerd is in het mogelijke voorkomen van noordse 
woelmuizen op zijn terrein!
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Uitzetten van de vallen in het terrein
Meet de coördinaten van het eerste en het laatste vallenpaar 
in met een GPS. Dit is niet alleen handig als hulpmiddel om de 
vallen terug te kunnen vinden, maar maakt ook de verwerking 
van de vanggegevens een stuk eenvoudiger. Indien er geen GPS 
beschikbaar is dient een vanglocatie zo nauwkeurig mogelijk op (een 
kopie van) een topgrafische kaart te worden ingetekend.

De plaatsing van de vallen in het te onderzoeken gebied dient 
met enige nauwkeurigheid te gebeuren. Slecht geplaatste vallen 
kunnen de vangstresultaten sterk negatief beïnvloeden! Ga 
daarom bij de plaatsing van de vallen uit van de manier waarop 
noordse woelmuizen (en andere soorten muizen) het landschap 
gebruiken. Vrijwel zonder uitzondering gebruiken de dieren stukken 
terrein met voldoende dekking door vegetatie. Dit is logisch, 
daar de dieren op open stukken veel kwetsbaarder zijn voor 
aanvallen van  predatoren. Plaats de vallen dan ook op plekken 
met voldoende dekking. De vallen moeten bij plaatsing aansluiten 
op het loopoppervlak van de muizen. Zet de vallen daarom niet 
op de vegetatie, maar er onder. Vaak kan daarbij met de hand 
de begroeiing opzij worden geschoven, waarna het vallenpaar 
geplaatst kan worden. Op plekken met een zeer dichte begroeiing 
kan dit problemen opleveren. Je kunt dan met je voet een tunneltje 
“schoppen”. Maak dit tunneltje niet breder dan nodig is om de vallen 
te kunnen plaatsen. Houdt er bij het plaatsen van de vallen rekening 
mee dat muizen gevoelig zijn voor verstoringen in hun omgeving. 
Indien de begroeiing op de plek van de vallen teveel wordt 
verstoord, kan dit de vangstresultaten nadelig beïnvloeden. Trap de 
begroeiing in de directe omgeving van de vallen dan ook niet teveel 
plat. Dit is met name van belang indien er bij veldonderzoek met 
meerdere personen wordt gecontroleerd. In dat geval is het beter 
om bij een vangst de val door één persoon te laten ophalen en de 
gevangen muis dan enkele meters verderop uit de val te halen. 
Hierdoor wordt voorkomen dat de omgeving van de val zelf teveel 
wordt vertrapt. 

De vallen worden op een onderlinge afstand van grofweg 10 meter 
gezet. Als tijdens het plaatsen blijkt dat de plek op 12 meter afstand 
van de laatst geplaatste val een betere plek is dan de plek op 10 
meter, zet een vallenpaar dan op 12 meter uit. De aangegeven 
afstand van 10 meter is niet meer dan een richtlijn! 
Om de geplaatste vallen terug te kunnen vinden is het nodig deze te 
markeren.
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Een goede methode is 
het aanbrengen van 
stroken schilderstape 
aan gras- of rietstengels, 
takken en andere hogere 
plantendelen. De stukken 
tape zijn dan zowel 
overdag als ’s nachts 
goed zichtbaar. Het eerste 
en het laatste vallenpaar 
worden standaard 
gemerkt met twee 
stukken tape. U weet 
dan precies waar een 
raai begint en eindigt. In 
plaats van schilderstape 
kunnen ook strookjes 
aluminiumfolie of stokken 
met een vlaggetje of een 
stukje reflecterend tape 
worden gebruikt. 
Houdt er bij het 
aanbrengen van de 
markering rekening 
mee dat de plek van 
de vallen daarmee ook 
voor anderen zichtbaar kan 
worden. Dit is met name van belang op openbaar toegankelijke 
plekken, bijvoorbeeld langs wandelpaden. In dat geval kunnen de 
vallen niet alleen door de wandelaars zelf, maar vooral ook door 
meegenomen honden worden ontdekt. Vaak worden de vallen verder 
met rust gelaten, maar sommige passanten nemen aangetroffen 
vallen mee. Probeer het uitzetten van vallen op dergelijke plekken 
daarom zoveel mogelijk te vermijden en indien het niet anders kan, 
zet de vallen dan zo ver mogelijk van een pad en verberg de vallen 
goed. Een andere risicofactor is de aanwezigheid van rundvee. 
Koeien blijken erg nieuwsgierig te zijn. In het beste geval worden 
door koeien ontdekte vallen omgegooid. Vaak echter weten koeien 
met hun gewicht de vallen volkomen te pletten. Plaats de vallen 
daarom niet op plekken waar duidelijk regelmatig koeien lopen 
(pootafdrukken!). Op dergelijke locaties kunnen vallen eventueel 
wel direct onder of achter prikkeldraad worden gezet. 

Schilderstape als markering
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Tenslotte nog een opmerking over maaiwerkzaamheden. Indien 
er vallen zijn uitgezet in een perceel dat gemaaid wordt of in een 
slootkant die geschoond wordt, levert dat in de praktijk een groot 
aantal totaal vernielde vallen op. Zorg er daarom voor dat er bij 
een terreinbeheerder of -eigenaar bekend is dat de vallen op zijn 
terrein staan en ga na of er maai- of schoningswerkzaamheden zijn 
gepland. Indien dat zo is, maak dan duidelijke afspraken over de 
periode dat er gevangen kan worden.

Opruimen van de vallen
Na afloop van het onderzoek worden de vallen uit het veld gehaald. 
Verwijder daarbij ook de aangebrachte markeringen. De vallen 
dienen schoon en droog te worden geretourneerd. Indien er 
meerdere vangsessies achter elkaar plaatsvinden hoeven de vallen 
niet na elke twee nachten te worden schoongemaakt. Circa een keer 
per twee weken voldoet in dergelijke gevallen. Het schoonmaken 
van de vallen gaat het best in een grote bak (bijvoorbeeld een 
plastic metselkuip) met behulp van een afwasborstel en warm water 
met zeep. Voor het schoonmaken worden de vallen gescheiden in 
het inloop- en het verblijfsgedeelte. Houdt er bij het schoonmaken 
van het inloopgedeelte (‘tunneltje”) rekening mee dat hier 
kwetsbare onderdelen in zitten. Wees daarom voorzichtig bij het 
schoonmaken van dit onderdeel van de vallen.

Rundvee kan schade veroorzaken aan de inloopvallen
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Voor vallenonderzoek benodigd materiaal

Vallen
De meeste vrijwilligers of natuurverenigingen hebben geen eigen 
inloopvallen in bezit. Voor het onderzoek kan in veel gevallen 
gebruik worden gemaakt van de inloopvallen van de Veldwerkgroep 
van de Zoogdiervereniging VZZ. Zorg ervoor dat u de vallen tijdig 
reserveert. 
De vallen worden verzonden in standaard kratten met daarin 50 
genummerde exemplaren

Ontheffing
Bijna alle in Nederland voorkomende muizensoorten zijn beschermd 
onder de Flora- en faunawet. Het vangen van kleine zoogdieren 
m.b.v. inloopvallen is dan ook alleen toegestaan met een ontheffing 
Artikel 75 van de Flora- en Faunawet. De Zoogdiervereniging VZZ 
heeft een meerjarige ontheffing voor heel Nederland en is daarbij 
gemachtigd om ontheffingen aan derden te verstrekken. Deze 
ontheffing is persoonsgebonden en geldt voor een kortere periode 
en een beperkt gebied.

Schoonmaken van inloopvallen
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Overig materiaal
Voor veldonderzoek zijn verder de volgende materialen nodig:

- Vangzakken.
- Unster en klein plastic zakje om gevangen muizen te   
 kunnen wegen.
- Schaartje om gevangen muizen te kunnen merken.
- Formulieren, pen en potlood (schrijft ook op nat    
 papier!) om de vanggegevens te kunnen noteren.
- Voldoende reservevoedsel en droog hooi om vallen na   
 een vangst te kunnen bijvullen.
- Zaklantaarn en hoofdlampje voor de avondcontroles,   
 met reserve batterijen.
- Laarzen, eventueel met extra sokken bij koud weer.
- Regenkleding voor regenachtig weer; een     
 regenbroek is vaak ook erg handig tijdens een    
 ochtendcontrole, wanneer de vegetatie door dauw nog   
 erg nat kan zijn. 

Wat kunt u doen?

De Zoogdiervereniging VZZ is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers 
die in hun omgeving willen meedoen aan de inventarisatie van 
gebieden op het voorkomen van de noordse woelmuis. Omdat de 
herkenning van noordse woelmuizen, het op een juiste manier 
plaatsen van de vallen en het hanteren van de gevangen muizen 
niet eenvoudig is, kunnen vrijwilligers zonder vangervaring niet 
zondermeer zelfstandig aan de gang gaan, maar dienen ze eerst 
ervaring op te doen met dit type onderzoek. Hiertoe worden er ieder 
jaar op diverse plekken in Nederland weekenden gehouden, waar 
men kan kennismaken met vallenonderzoek en met de doelsoort 
noordse woelmuis.

Gebiedskeuze

Neem indien u mee wilt doen aan het verspreidingsonderzoek 
van de noordse woelmuis contact op met Zoogdiervereniging 
VZZ. In overleg kunnen dan gebieden worden bepaald waar nog 
onderzoek nodig is. Op grond van uw woonplaats en beschikbare 
tijd worden het aantal en de locaties van de vanglocaties bepaald. 
Wellicht kunt u vanuit een natuurwerkgroep gezamenlijk meerdere 
kilometerhokken in uw omgeving bemonsteren. Vermeldt dit 
duidelijk indien u zich hiervoor opgeeft bij de Zoogdiervereniging.
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Wat gebeurt er met de gegevens?

De bij de veldonderzoeken verzamelde gegevens zullen worden 
opgenomen in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). 
U krijgt als vrijwilliger toegang tot uw eigen gegevens in deze 
databank, waarbij de gegevens ook op kaart kunnen worden 
weergegeven. Indien u vanuit een werkgroep deelneemt, is het ook 
mogelijk dat er een speciale toegang wordt verleend, waarbij alle 
leden van de werkgroep toegang krijgen tot het databestand dat ze 
gezamenlijk hebben aangeleverd.

Vragen? 

Neem dan gerust contact op met de VZZ: 026-3705318 (tijdens 
kantooruren) of via zoogdier@vzz.nl. Vul bij de e-mail als onderwerp 
“Verspreidingsonderzoek noordse woelmuis” in. 
Kijk ook eens op onze uitgebreide website: www.vzz.nl. Hier 
treft u meer informatie aan over verspreidingsonderzoek en de in 
Nederland in het wild voorkomende soorten zoogdieren.
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Verder lezen?

Onderstaande titels geven meer informatie over de herkenning, 
leefwijze en bescherming van de noordse woelmuis. De titels zijn 
aanwezig in de bibliotheek van de Zoogdiervereniging.

Bal, D., H.M. Beije, M. Fellinger, R. Haveman, A.J.F.M. van Opstal 
& F.J. van Zadelhoff,  2001. Handboek Natuurdoeltypen. Tweede, 
geheel herziene editie. Rapport Expertisecentrum LNV nr. 2001/020, 
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Wageningen.

Bergers, P.J.M., 1997. Kleine zoogdieren inventariseren: het kan 
efficiënter. Zoogdier, jrg. 8 nr. 3.

Broekhuizen, S., B. Hoekstra, V. van Laar, C. Smeenk & J.B.M. 
Thissen (red.), 1992. Atlas van de Nederlandse Zoogdieren. 
Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, Utrecht.

Dijkstra, V.A.A., 1997. Belangrijke zoogdiergebieden in Nederland. 
Mededeling 37 van de Vereniging voor Zoogdierkunde en 
Zoogdierbescherming (VZZ). Rapport in opdracht van het Ministerie 
van LNV, Directie Natuurbeheer. 

Drees, J.M., 2003. De noordse woelmuis: bedreigd door concurrentie 
van de aardmuis? www.kennislink.nl. (Link naar het artikel: http://
www.kennislink.nl/web/show?id=97390)

Kapteyn, K. (red.), 1999. Braakballen pluizen. Een eenvoudige 
handleiding voor het herkennen van zoogdierschedels in braakballen 
van uilen. Noord-Hollandse Zoogdierstudiegroep in samenwerking 
met de KNNV Uitgeverij.

La Haye, M. & J.M. Drees, 2004. Beschermingsplan Noordse 
woelmuis. Ministerie van LNV.

Lange, R., P. Twisk, A. van Winden & A. van Diepenbeek, 
1994. Zoogdieren van West-Europa. Koninklijke Nederlandse 
Natuurhistorische Vereniging, Utrecht.

Lina, P.H.C. & G. van Ommering, 1994. Rode lijst van bedreigde en 
kwetsbare zoogdieren in Nederland. Informatie- en Kenniscentrum 
Natuurbeheer, Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. 
Rapport IKC Natuurbeheer nr. 12.

22

Handleiding inventarisatie noordse woelmuis m.b.v. inloopvallen



Deze handleiding werd mede  
mogelijk gemaakt door financiële 
steun van het ministerie 
van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit

landbouw, natuur en 

voedselkwalIteIt 



ZOOGDIERVERENIGING VZZ

Zoogdiervereniging VZZ zet zich in voor de 
studie en de bescherming van alle in het wild 
levende zoogdieren en hun leefgebieden.

Studie en bescherming zijn onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. Kennis over 
aantalsontwikkeling en over oorzaken van 
achter- of vooruitgang van een soort is nodig 
voor effectieve bescherming.

U kunt aan de kennis en bescherming van zoogdieren bijdragen door 
lid te worden van Zoogdiervereniging VZZ. Dat kan via de website 
of door de contributie over te maken op rekening 203737 t.n.v. 
Zoogdiervereniging VZZ, te Arnhem.

VOLLEDIG LID: € 30,-
Abonnement Zoogdier
Abonnement Lutra
Deelname aan VZZ activiteiten
Korting op VZZ-artikelen

BASISLID: € 18,-
Abonnement Zoogdier 
Deelname aan VZZ activiteiten
Korting op VZZ-artikelen
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