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Inleiding

De mol (Talpa europaea) is na de haas (Lepus 
europaeus) de meest algemeen voorkomende 
zoogdiersoort in Neder land; aanwezig in 
93,8% respectievelijk 96,6% van de 1686 in 
Neder land aanwezige zogenoemde terres-
trische uurhokken (M. van Oene, databank 
Zoogdiervereniging, schriftelijke medede-
ling). Alleen de Waddeneilanden blijken tot 
nu toe verstoken te zijn gebleven van de ves-
tiging van deze insecteneter (Hoekstra 2016). 

Bij een rondgang over de openbare weg op 
Walcheren in 2003 is de presentie van mols-
hopen op het niveau van 1x1 hm-hokken 
genoteerd (figuur 1). Dit levert een beeld op 
dat een goede afspiegeling vormt van het 
wegennet buiten de bebouwde kom. De mol 
is, behalve aanwezig in bermen, ook zeker 
aanwezig in parken, groenstroken en graslan-
den en soms ook wel akkers, maar beduidend 
minder dan in wegbermen (J.P. Bekker, niet 
gepubliceerde gegevens). Daarmee lijken weg-
bermen een belangrijke habitat voor de mol te 
vormen. In dit artikel wordt verkend wat de 
betekenis en de rol van wegbermen kan zijn © 2018 Zoogdiervereniging. Lutra articles also on the 

internet: http://www.zoogdiervereniging.nl
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Abstract: Common moles (Talpa europaea) in road verges; a preliminary survey in roadside plots in the agricultural 
area of Zeeland. 
In this study, we investigated the functions of road verges for common moles (Talpa europaea). We studied the 
relations between the density of mole-hills and (1) the width of roadside plots, (2) the type of hinterland (grass-
land, arable field, forest, built-up area), and (3) the main food sources, i.e. earthworms and other invertebrates. In 
1224 rectangular, 50 m long road verge study plots, alongside 14 roads in an agricultural region of Zeeland, in the 
SW-Netherlands, mole-hills were counted. At seven roads plots showing the highest densities of mole-hills, 0.25 
m2 of earth was digged out to a depth of 15 cm and hand-searched for earthworms and other invertebrates. Subse-
quently, deeper living invertebrates were collected after spraying the unearthed plots with mustard powder, forc-
ing them to move to the surface. The outcome of the study revealed that the density of mole-hills per 50 m2 was 
higher with increasing width of the road-plot. The highest average density of mole-hills was found in verges next 
to a meadow, while in verges next to woodland the average numbers were almost equal to those next to arable land. 
The lowest average numbers of mole-hills were found in plots adjacent to built-up areas (mostly barnyards or gar-
dens). In seven roadside plots that were selected by having the highest densities of mole-hills, earthworms showed 
a positive (0.75) and other invertebrates showed a negative correlation (-0.36) with mole-hill density.

Trefwoorden / keywords: Talpa europaea, molshopen, mole-hills, wegberm, road verge, regenworm, earthworm, 
Lumbricidae, ongewervelden, invertebrates.
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als habitat voor de mol.
In 2003 werden ook bermstroken van elk 50 

m lengte aan beide zijden van de Oost-West-
weg op Noord-Beveland geïnventariseerd 
op de aanwezigheid van molshopen, waar-
bij zeven grootte-categorieën werden onder-
scheiden: geen, 1-5, 6-20, 21-50, 51-150, 151-
500 en >501 molshopen per bermstrook van 
50 m weg (ongeacht de breedte van de berm). 
Daarbij bleek een lichte samenhang met het 
soort achterland: er waren meer molshopen 
met grasland als achterland dan met akker. 

Wegbermen

De berm scheidt de weg van het achterland, met 
meestal nog een bermsloot er tussenin. Weg-
bermen kenmerken zich door een grensmilieu 
met verschillende ruimtelijke gradiënten, zoals 
de mate van bodemverdichting, de hoeveelheid 
ingespoeld materiaal, de kalk- en de voedsel-
rijkdom en de mate van wisselvalligheid van 
het milieu (Londo 1984). Bij het ontwerpen en 
de aanleg van wegen, vaak op een goed drai-
nerend zandbed, speelt de snelle afvoer van 
regenwater, via de berm naar de bermsloot, een 
belangrijke rol. Hierdoor is een lage grondwa-
terstand bijna altijd verzekerd, hetgeen langs 

de meeste wegen nog wordt versterkt door de 
aanwezigheid van deze bermsloten. De breedte 
van bermen varieert sterk: van soms een enkele 
meter bij binnenwegen tot meer dan 20 meter 
bij sommige auto(snel)wegen. 

Weliswaar schetst Zonderwijk (1979) de flora 
en fauna langs Neder landse wegen, waarin 
naast planten, mossen, varens, korstmossen en 
paddenstoelen (samen bijna 200 soorten), ook 
insecten en andere ongewervelden (ca. 65 soor-
ten) aan de orde komen, maar van de gewer-
velden worden slechts twee vogelsoorten, twee 
soorten reptielen en een amfibie genoemd; 
zoogdieren ontbreken geheel. Van der Reest 
(1989) vermeldt in een oriënterend onder-
zoek naar de ecologie van kleine zoogdieren in 
Neder landse wegbermen vangsten van negen 
verschillende soorten zoogdieren in bermen en 
in de bermomgeving twaalf, hier inclusief de 
mol (één vangst). De relatie tussen de mol (of de 
dichtheid van molshopen) met de breedte van 
de berm en het type achterland is tot op heden 
nergens onderzocht.

Voedsel

Skoczeń (1966) trof bij maaganalyses van 581 
mollen, afkomstig uit een park in Polen (laag-
land), regenwormen (Lumbricidae) in 97,6% 
van de onderzochte dieren aan. Diptera, hoofd-
zakelijk larven van langpootmuggen (emelten) 
(Tipula spp.), werden in 42,5% van de onder-

Figuur 1. Waarnemingen van molshopen in 2003 op 
Walcheren op 1 x 1 hm-hokniveau (J.P. Bekker, niet-
gepubliceerde gegevens). 
Figure 1. Observations of mole-hills in 2003 on Wal-
cheren per hectare (J.P. Bekker, unpublished data).

Molshoop in een wegberm. Foto: Lize de Hoog.
A mole-hill in a road verge. Photo: Lize de Hoog.
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zochte mollenmagen vastgesteld en kniptorren 
(Elateridae) en duizendpoten (Chilopoda) in 
28,0% resp. 24,8%. Soms vond Skoczeń slakken 
(9,4%) en ook wel vliesvleugeligen (Hymenop-
tera) (vooral mieren) (23,6%); het aantal mieren 
bedroeg in één geval zelfs 113 imagines en 1070 
larven. Ook Oppermann (1968) vermeldt in de 
eerste plaats regenwormen als voedselbron – 
voor meer dan 50 volumeprocent aangetroffen 
in de onderzochte magen afkomstig van mol-
len uit weilanden en loofbossen -, met op de 
tweede plaats een gevarieerd aanbod aan insec-
tenlarven, vooral die van kevers (engerlingen), 
vlinders, vliegen en muggen. Uit analyse van 
magen afkomstig van mollen uit dennenbossen 
blijkt die laatste groep juist op de eerst plaats te 
komen en regenwormen op de tweede plaats. 
Andere insecten, slakken of muizen spelen vol-
gens Oppermann slechts een ondergeschikte 
rol in het dieet. De bevindingen van Muschke-
tat (2005) omtrent het voedselspectrum komen 
overeen met die van bovenstaande auteurs.

Op basis van eerdere, eigen waarnemingen 
dat in smalle bermen in landbouwgebieden of 
in aaneengesloten akkergebieden relatief wei-
nig molshopen aanwezig zijn (Bekker 2010) 
- relaties die toen niet met cijfers zijn onder-
bouwd - en op basis van de bovenstaande 
beschreven onderzoekingen, zijn binnen de 
onderhavige voorstudie de volgende onder-
zoeksvragen gesteld:
a.  Heeft de breedte van de weg invloed op de 

dichtheid van de molshopen in de berm?
b.  Is er verschil in de dichtheid van de molsho-

pen in de berm als het achterland verschilt?
c.  Wat is het verband tussen de dichtheid van 

molshopen in de berm en de biomassa aan 
regenwormen en/of overige ongewervelden? 

Methode

Wegbermen

In de maanden februari tot april, de periode 
dat mollen grote (graaf)activiteiten vertonen 
(Gorman & Stone 1990), is in 2017 onderzoek 

verricht in de bermen van 14 wegen op Wal-
cheren, Noord-Beveland, Zuid-Beveland en 
Schouwen-Duiveland, alle gelegen in agrarisch 
gebied in de provincie Zeeland (figuur 2; tabel 
1). Het vroege voorjaar is ook de periode dat 
de vegetatie nog betrekkelijk laag is waardoor 
molshopen ook op enige afstand goed te onder-
scheiden zijn en daarmee nauwkeurig te tellen.

De wegen zijn gekozen op basis van een 
min of meer gelijke opbouw van de wegber-
men, waarbij alleen de breedte van de bermen 
en het type achterland verschilden. De globale 
bermbreedtes staan vermeld in tabel 1. De fei-
telijke bermbreedte is per onderzoekslocatie 
bepaald en als uitgangswaarde voor de ver-
dere berekeningen gebruikt.

Voor een onderlinge vergelijking zijn de 
onderzochte wegen verdeeld in stroken van 
50 m. Bij de grotere wegen is gebruik gemaakt 
van de bestaande vaste hectometeraandui-
ding, waarbij ook de halve afstand is gemar-
keerd. Bij de overige wegen is elke weg in vak-
ken van 50 m ingedeeld met behulp van GPS. 
In totaal is van 30,6 km weg aan beide zijden 
de berm onderzocht op de aanwezigheid van 
molshopen, hetgeen neerkomt op 1224 berm-
stroken van 50 m lengte.

Molshopen

De aanwezigheid van mollen werd vastgesteld 
aan de hand van bewoningssporen, de molsho-
pen. Aangenomen is dat de omvang van terri-
toria van mollen afhankelijk is van de kwaliteit 
van de bodem en vooral van het voedselaanbod 
dat daarmee direct gecorreleerd is. Er bestaat in 
het voorjaar naar verwachting een positief ver-
band tussen het aantal molshopen en het aan-
tal mollen. Dit verband is (nog) niet gekwanti-
ficeerd en daarmee onbekend. Hierdoor kan er 
geen exacte relatie tussen het aantal molshopen 
en het aantal mollen worden gelegd. Toch wordt 
aangenomen dat de dichtheid van molshopen 
een goede indicator vormt voor de dichtheid 
van mollen(territoria). In deze studie wordt de 
dichtheid van molshopen in de wegberm uitge-
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drukt in het aantal molshopen per 50 m (berm)
lengte van 1 m breedte (=50 m2).

Achterland

Achterland wordt hier gedefinieerd, van de weg 
af gezien, als het achter de bermsloot gelegen 
gebied over een diepte van zo’n 50 meter. Er 
zijn vier typen achterland onderscheiden (in 
het onderhavige onderzoeksgebied de meest 
voorkomende typen): akker, grasland, bos en 
bebouwd gebied. Alleen bij akkers is door het 
jaarlijkse ploegen sprake van grondroering. In 
de onderzochte regio worden akkers in wis-
selteelt bebouwd met gewassen als winter-
graan, maïs, aardappelen, bieten etc. Graslan-
den kunnen beweid zijn dan wel als hooiland 
in gebruik zijn. Bossen onderscheiden zich van 
de andere typen door de ophoping van orga-
nische stof, overwegend afgestorven en verte-
rend blad. Bebouwd gebied betekent veelal de 
aanwezigheid van een agrarisch bedrijf of een 
woning met opstallen en een relatief groot aan-
deel verhard terrein.

Prooidieren

Van de 14 onderzochte wegen zijn er zeven 
geselecteerd om de biomassa prooidieren te 
bepalen. Dit zijn wegen met open grasbermen 
die niet overmatig waren ingeklonken door 
paarden of voertuigen. Wegbermen waar 
recente wegwerkzaamheden waren uitge-
voerd, werden niet in het onderzoek betrok-
ken. Per weg is de bermstrook geselecteerd 
met de hoogste dichtheid van molshopen 
in de er langs liggende wegbermen. In deze 
bermstrook is vervolgens een proefvlak uitge-
zet. Elk proefvlak lag buiten de spoorstroken, 
de directe invloedssfeer van de weg.

In elke nader onderzochte bermstrook werd 
een bodemmonster uitgespit ter grootte van 
50x50x15 cm (lxbxd) waarin met de hand 
naar regenwormen en overige ongewervel-
den werd gezocht. Deze werden verzameld. 

Vervolgens werd de bodem nog met een sus-
pensie van Colmans® mosterdpoeder behan-
deld en werd gedurende 15 minuten gezocht 
naar regenwormen en overige ongewervelden; 
deze werden eveneens verzameld. Gebruik 
van deze prikkelende stof drijft regenwormen 
naar de oppervlakte (Lawrence & Bowers 
2002) en is niet schadelijk voor het ecosys-
teem en de onderzoekers (Valckx et al. 2010). 

Overige kenmerken bermen

De dominante plantensoorten in de zeven 

Tabel 1. Overzicht van geselecteerde wegen en wegei-
genschappen; wegen: Snouck Hurgronje weg (1), 
Eendekotsweg (2), Wattelsweg (3), Oude Veerseweg-
Zanddijkseweg (4), Kruisdwarsweg-St. Felixweg (5), 
Kruisweg-Schaapskooiweg (6), Oost-Westweg (7), 
Schotsmanweg (8), Jan Taksweg (9), Polderseweg (10), 
Delingsdijk (11), Kelkhoekseweg (12), Dankerseweg 
(13) en een naamloze weg (s.n.) (14). Een asterisk (*) 
geeft aan dat in de berm van deze weg een bodemmon-
ster is genomen voor de analyse en vergelijking van de 
biomassa aan ongewervelden.
Table 1. Overview of selected roads and road character-
istics (length (number of 50 m road-plots), verge width, 
road type). Road names: see above. An asterisk (*) indi-
cates that this road verge has been used in the compari-
son of the biomass of invertebrates found. 

Weg Lengte  
(# 50 m-stroken)

Bermbreedte Wegtype

1 2200 m (44) 4 m binnenweg
2 1500 m (30) 4 m binnenweg
3* 1000 m (20) 4-6 m binnenweg
4* 3300 m (66) 4-6 m binnenweg
5* 3150 m (63) 5-18 m binnenweg
6 1950 m (39) 3,5-9 m binnenweg
7 3400 m (68) 3,5-22 m autoweg
8* 3550 m (71) 6-7 m binnenweg
9* 650 m (13) 3,5-4 m binnenweg
10* 850 m (17) 5-11 m binnenweg
11* 6800 m (136) 9-26 m autoweg
12 1150 m (23) 4 m binnenweg
13 700 m (14) 4 m binnenweg
14 400 m (8) 4-5 m binnenweg
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geselecteerde bermstroken zijn gedetermi-
neerd met behulp van de Veldgids Neder-
landse Flora (Eggelte 2000) en Weeda et 
al. (1988). Op basis van dat voorkomen is 
de voedselrijkheid-klasse en de zuurgraad 
van de betreffende bermstrook geschat. Een 
meer gedetailleerde analyse van de vegeta-
tie is mogelijk volgens het zogenoemde eco-
topensysteem (Runhaar et al. 1987). Hierbij 
worden de milieutypen waarin de planten-
soorten voorkomen beschreven als ecotoop-
typen, waarbij een ecotoop is gedefinieerd als 
een ruimtelijke eenheid die homogeen is ten 
aanzien van vegetatiestruktuur, successiesta-
dium en abiotische factoren die voor de plan-
tengroei bepalend zijn. De milieutypen van de 

dominante plantensoorten zijn door ons in de 
vorm van afgekorte codes vermeld, direct ach-
ter de wetenschappelijke naam. De betekenis 
van die codes is: b=brak; G=grasland; H=bos 
en struweel; P=pioniervegetatie; R=ruigte; 
kr=kalkrijk; 2x=nat; 4x=vochtig; 6x=droog; 
y0=geen voedselindicatie; y3=voedselarm 
basisch; y7=matig voedselrijk; y8=zeer voed-
selrijk; y9=matig tot zeer voedselrijk. 

Naast deze voor de vegetatie van belang 
zijnde milieufactoren is het goed voorstelbaar 
dat ook het landgebruikstype (cf. Akkermans 
2010) en de grondsoort (cf. Milner & Ball 1970) 
de leefomstandigheden in bermen voor de mol 
direct en/of indirect mede bepalen. 

Voor de analyse van de grond in de zeven 

Figuur 2. Locaties van de onderzochte wegen op Walcheren (A), Noord-Beveland (B), Schouwen-Duiveland (C) 
en Zuid-Beveland (D); voor de namen van de wegen, zie: onderschrift tabel 1.
Figure 2. Locations of the investigated roads on Walcheren (A), Noord-Beveland (B), Schouwen-Duiveland (C) and 
Zuid-Beveland (D); for road names: see caption of table 1.
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Figuur 3. Boxplots van de relatie tussen de dichtheid van molshopen per klasse bermbreedte (in meters). De 
onderbroken horizontale lijn geeft de mediaan weer en de ruiten representeren de maximale waarden; de gemid-
delden zijn weergegeven door een cirkel.
Figure 3. Box plots showing the relationship between the density of mole-hills and four road verge width categories (in 
metres). The interrupted horizontal is the median and the diamonds represent maxima; averages are presented by a circle.

Figuur 4. Boxplots van de relatie tussen de dichtheid aan molshopen en type achterland. De onderbroken horizontale 
lijn geeft de mediaan weer en de ruiten representeren de maxima; de gemiddelden zijn weergegeven door een cirkel. 
Figure 4. Box plots showing the relationship between the density of mole-hills and four types of hinterland. The inter-
rupted horizontal is the median and the diamonds represent maxima; averages are presented by a circle.
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geselecteerde bermstroken zijn op 5-10 cm 
diepte bodemmonsters genomen. Met twee 
zeven (met resp. een maaswijdte van 0,15 mm 
en 0,3 mm) is van elk monster de grond gesor-
teerd in de volgende fracties: 1. zeer fijn zand 
en slib (<0,15); 2. matig-fijn zand (0,15-0,3 
mm); 3. grof zand (>0,3 mm) (cf. Van der Meu-
len et al. 2002).

Resultaten

Bermbreedte

De relatie tussen de bermbreedte en de dicht-
heid van molshopen staat weergegeven in 
figuur 3. De 25ste, 75ste en 95ste percentiel van 
deze weergave laten alle, met uitzondering 
van de 75ste percentiel van de bermbreedte 
klassen <5 m en 5-10 m, een hogere dichtheid 
bij een bredere klassebreedte zien. De totalen 
van de dichtheid per klasse bermbreedte zijn 
niet gelijk verdeeld: deze totalen vertonen per 
hogere klasse bermbreedte een toename (tabel 
2). Ook de gemiddelden van de dichtheid 
per klasse bermbreedte vertonen per hogere 
klasse bermbreedte een toename. Hieruit 
blijkt dat hoe breder de berm is, des te groter 
de gemiddelde dichtheid van molshopen is. 

Achterland

De invloed van het soort achterland op de 

dichtheid van molshopen staat met boxplots 
weergegeven in figuur 4. De totalen van deze 
dichtheden per categorie achterland zijn niet 
gelijk verdeeld (tabel 3) en ook de gemiddel-
den van de dichtheden per type achterland 
vertonen opmerkelijke verschillen (figuur 
4). Uit deze figuur blijkt dat in bermen met 
grasland als achterland de gemiddeld hoogste 
dichtheid van molshopen voorkomt en dat bij 
bebouwd gebied de gemiddelde dichtheid, als 
uiterste ter andere zijde, ruim een factor zes 
kleiner is (figuur 4). De gemiddelde dichtheid 
van molshopen in bermen van akkers en van 
bos verschillen beduidend minder (x̄=0,77 
resp. x̄=0,90, figuur 4).

Samenstelling en voedselrijkdom 
 bodem

Vijf van de zeven onderzochte bodemmon-
sters bestaan voor meer dan 50% uit zeer fijn 
zand en slib; de Delingsdijk zelfs voor meer 
dan 90% (figuur 5). De twee andere bodem-
monsters zijn grover van samenstelling. Het 
bodemmonster van de Schotsmanweg, aan de 
rand van de door opwas ontstane zandplaat 
de Schotsman, bevat meer dan 90% matig fijn 
zand en grof zand, dat van de nabijgelegen Jan 
Taksweg ca. 70%. 

In de meeste bermen indiceert het dominant 
voorkomen van grassen als glanshaver (Arrhe-
natherum elatius - G47/G48), kropaar (Dac-
tylis glomerata - G48/H48) en Engels raaigras 

Tabel 2. Relatie tussen bermbreedte en aantal en dichtheid van molshopen; de verschillen in dichtheden molsho-
pen per bermbreedte-klasse zijn significant (P<<0,001). 
Table 2. Relation between verge width and mole hill number and density; the differences in density of mole hills 
between verge breadth categories are significant (P<<0.001).

Bermbreedte Aantal onderzochte 
 bermen

Aantal aangetroffen 
 molshopen 

Verwachte aantal op basis 
van een gelijke verdeling

<5 503 197 422

5-10 406 222 341

10-15 40 40 34

>15 275 569 231

Totaal 1224 1028 1028
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(Lolium perenne - G48/bG40/G68) een niet 
vochtig, voedselrijk milieu met een neutrale 
zuurgraad. Ook smalle weegbree (Plantago 
lanceolata - P47/P67/G47/G67), grote brand-
netel (Urtica dioica - R48/R68/H28/H48/H69) 
en duizendblad (Achillea millefolia - G47/G67) 
wijzen alle op deze milieu omstandigheden 
(Eggelte 2000). In de berm langs de Schotsman-
weg staat veel wilde peen (Daucus carota G43/
G47kr/G63/G67), een aanduiding voor matig 
voedselrijke omstandigheden (Weeda et al. 
1999), hetgeen terug te voeren is op het rela-
tief geringe aandeel ‘zand en slib’ waardoor 
de bodem relatief gezien wat voedselarmer is. 
Hoewel de indicatiewaarden van de gevonden 
planten volgens het ecotopensysteem genuan-

ceerder is, kan de globale typering van vrijwel 
al de onderzochte bermen als voedselrijk met 
een neutrale zuurgraad gehandhaafd blijven.

Prooidieren

Op basis van het vorenstaande is met behulp 
van een kleine steekproef de beschikbaarheid 
van prooi in relatie tot de dichtheid van mols-
hopen nader onderzocht. Het betrof zeven 
bermen uit alle klassenbreedten, met als ach-
terland grasland, akkerland of bos en droge, 
overwegend voedselrijke bodems met een 
neutrale zuurgraad bestaande uit een gradatie 
van nauwelijks tot veel slib en zeer fijn zand. 
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zeer fijn zand en slib matig fijn zand grof zand

Figuur 5. Grondanalyses van monsters uit de bermstroken van de geselecteerde wegen met hoge aantallen molshopen. 
Figure 5. Soil analyses of samples from the selected road verges with high numbers of mole hills. 

Tabel 3. Relatie tussen het type achterland en het aantal en de dichtheid van molshopen; de verschillen in dicht-
heden molshopen per type achterland zijn significant (P<<0,001). 
Table 3. Relation between verge strips per type of hinterland and mole hills number and density; the differences in 
density of mole hills between types of hinterland are significant (P<<0.001). 

Achterland Aantal onderzochte 
 bermen

Aantal aangetroffen 
molshopen

Aantal molshopen op basis 
van een gelijke verdeling

Akker 661 508 555

Grasland 368 398 309

Bos 71 111 60

Bebouwd gebied 124 11 104

Totaal 1224 1028 1028

Lutra_61_2_Text_v3 2.indd   276 10/12/2018   23:08



Bekker & Dekker / Lutra 61 (2): 269-281 277

De verkregen resultaten staan weergegeven in 
figuur 6.

Het blijkt dat op de onderzochte proefvlak-
ken de biomassa van regenwormen sterk posi-
tief gecorreleerd is met de aantallen molshopen 
in wegbermstroken (r=0,75). Dat wil zeggen, 
hoe meer biomassa regenwormen, des te gro-
ter het aantal molshopen. Verder blijkt dat de 
biomassa van de overige ongewervelden nega-
tief is gecorreleerd met de aantallen molsho-
pen in wegbermstroken (r=-0,36). Hiermee in 
overeenstemming zijn de biomassa van regen-
wormen en van overige ongewervelden (sterk) 
negatief gecorreleerd (r=-0,6). 

 
Discussie en conclusies

Bermbreedte

In de breedste bermen is de dichtheid van 
molshopen het hoogst. Dit duidt erop dat er 
een minimale breedte, met de bijbehorende 
beschikbare biomassa aan regenwormen en 
overige ongewervelden, nodig is voor een mol 
om zich in een territorium in deze habitat te 
kunnen handhaven. Deze bevinding komt 
overeen met onderzoek van Zurawska-Seta 

& Barczak (2012) naar de invloed van akker-
grenzen op de verspreiding van de mol in een 
agrarisch gebied in Noord-Polen. Zij vonden 
namelijk een zeer duidelijke tendens van mol-
len om zich te vestigen in de brede bermen 
van de akkers die grenzen aan ruderale en aan 
bosgebieden. 

Achterland

In bermen met grasland als achterland zijn de 
gemiddeld hoogste dichtheden van molsho-
pen waargenomen. Deze voorkeur zou kun-
nen worden verklaard uit het karakter van het 
grasland, namelijk voedselrijk, kalkrijk (door 
deze eigenschap is de zuurgraad in de boven-
grond gebufferd), bemest en niet geploegd. 
Dit is direct en indirect gunstig voor mollen 
en dus zijn er meer molshopen. 

Akkers worden weliswaar bemest, maar ze 
worden jaar op jaar ook omgeploegd, hetgeen 
zeker in vergelijking met grasland ten koste 
gaat van het bodemleven, inclusief de mol 
zelf. Hoewel mollen zich wel in akkers kun-
nen handhaven, lijkt het er op dat de dyna-
miek in akkers te hoog is en grote gedeelten 
van akkers na oogst en (diep)ploegen verlaten 
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Figuur 6. Biomassa (mg per steekproef) van regenwormen (getrokken regressielijn) en overige ongewervelden 
(onderbroken regressielijn) per dichtheid van molshopen (aantal hopen per 50 m2) in stroken van zeven wegber-
men.
Figure 6. Biomass (mg per sample) of earthworms (continuous regression line) and of other invertebrates (dashed 
regression line) in relation to mole hill density (number of hills per 50 m2) in strips of seven road verges.
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worden en in het voorjaar vanuit bermen van 
wegen of vanuit andere delen van het agra-
risch gebied steeds opnieuw worden gekolo-
niseerd.

De gemiddeld iets hogere dichtheid van 
molshopen in bermen van bossen lijkt in 
tegenspraak met de uitkomsten van een 
onderzoek uitgevoerd door het RIVM (2007), 
waarbij bleek dat bossen minder regenwor-
men bevatten dan bijvoorbeeld akkers. De 
betrokken onderzoekers schrijven de lage 
aantallen regenwormen in bossen toe aan de 
relatief hoge zuurgraad (lage pH waarden). 
De Zeeuwse bossen (en onderzochte aan-
grenzende bermen) zijn veel minder zuur 
(zelfs licht kalkhoudend) dan de door het 
RIVM onderzochte bossen. Onder dergelijke 
omstandigheden draagt de jaarlijkse bladval 
vanuit het bos in het achterland juist bij aan 
een betrekkelijk rijke grond met een gezond 
bodemleven en veel regenwormen, waarvan 
mollen op hun beurt weer profiteren. 

Een verklaring voor het voorkomen van 
de gemiddeld laagste aantallen molshopen in 
bermen met bebouwing als achterland is voor 
de hand liggend: bebouwing zal gepaard gaan 
met een voor de mol slechtere bodemkwali-
teit als gevolg van verdichting, verharding of 
versteviging en het grotendeels ontbreken van 
begroeiing. Daarnaast kan het zijn dat activi-
teit van mollen in gazon of (moes)tuin door 
bewoners van huizen in het buitengebied niet 
op prijs wordt gesteld en mollen daarom actief 
rondom het bebouwd gebied en gedeeltelijk 
ook in de aangrenzende berm worden bestre-
den met klemmen. 

Voedsel

In bermstroken met relatief hoge aantallen 
molshopen bestaat een duidelijke positieve 
correlatie tussen de biomassa aan regen-
wormen en de dichtheid aan molshopen. In 
dezelfde proefvlakken bleek er een duidelijke 
negatieve correlatie tussen de biomassa aan 
overige ongewervelden en deze dichtheid te 

bestaan. Een mogelijke verklaring voor deze 
gevonden negatieve correlatie zou kunnen zijn 
het samengaan van voedselrijkere gronden met 
een minder gevarieerde flora en daardoor min-
der biomassa aan overige ongewervelden, ter-
wijl de voedselarmere gronden met een meer 
gevarieerde flora, een hogere biomassa aan 
overige ongewervelden kennen (denk hierbij 
aan emelten, engerling, mieren etc.). 

Tot slot

De relatie tussen de biomassa aan regenwor-
men en die van overige ongewervelden en 
de dichtheid van molshopen in dit onder-
zoek, is enigszins tegengesteld (sterk posi-
tieve (r=0,75) resp. negatieve correlatie (r=-
0,36)). De verklaring hiervoor kan zijn dat 
de groep overige ongewervelden (met daarin 
engerlingen en emelten) betrekkelijk opper-
vlakkig leeft, dat wil zeggen, net onder de 
graszode. Deze ongewervelden worden door 
mollen mogelijkerwijs juist verorberd bij het 
aanleggen van de oppervlakkige mollenritten. 
Daartegenover leven regenwormen, vooral de 
zogenoemde pendelaars, die zich in hoofd-
zaak verticaal door de bodem bewegen, veelal 
dieper. De streekproefomvang per berm-
strook was echter te klein en ook de variatie in 
de biomassa van zowel regenwormen als van 
overige ongewervelden te groot om hierom-
trent voldoende zekerheid te verkrijgen. Een 
grotere steekproefomvang met kleinere volu-
mes uitgespitte aarde, conform de methode 
van Chan & Munro (2001), is noodzakelijk 
om de samenhang tussen aantallen molsho-
pen en regenwormen in de bodem te kunnen 
bepalen.

De hier beschreven onderzoeksmethodiek 
kan worden gebruikt om de onderzochte 
variabelen naar waarde te schatten. Echter, de 
breedte van de wegberm, het type achterland, 
de biomassa van regenwormen en van overige 
ongewervelden zijn ongetwijfeld niet de enige 
factoren die de dichtheid van molshopen in 
bermen zullen bepalen. Om voor alle, al dan 
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niet met elkaar samenhangende, variabelen 
de betekenis voor de mol te kunnen schatten 
is een omvangrijker onderzoek nodig waar-
bij meer parameters worden betrokken, zoals 
de zuurgraad, het organisch stof-gehalte en 
het zoutgehalte van de bodem, het bermtype 
(grasstrook / bermbosjes / sloten of bredere 
wateren), de aanwezigheid van zijwegen (van 
belang voor de onderbreking van de weg-
berm in de lengterichting), de aanwezigheid 
van op- en uitrijdammen (van belang voor de 
verbinding van de berm met het achterland). 
Tenslotte kunnen de doordringbaarheid van 
de grond op verschillende dieptes, de voed-
selrijkdom van de grond en het vegetatietype 
invloed hebben op de dichtheid van molsho-
pen in wegbermen.

Misschien is het vervolgens mogelijk de 
vraag te beantwoorden of bermen een refugi-
umfunctie voor mollen hebben en/of een ver-
binding vormen tussen voorkeursbiotopen. 
Hiervoor is echter een geheel andere onder-
zoeksopzet nodig. Dit geldt ook voor de vraag 
naar de functie van de berm in relatie tot het 
achterland: is hier sprake van brongebied dan 
wel overloopgebied voor mollen? Ook de rol 
van parken en natuurgebieden voor mollen 
zou dan meer precies in kaart gebracht kun-
nen worden.

Uit dit vooronderzoek komt reeds duidelijk 
een praktisch beheeraspect naar voren, name-
lijk dat naarmate bermen breder zijn dit mili-
eutype meer geschikt is voor mollen. Met een 
oppervlakte van samen ca. 36.000 hectare aan 
brede bermen langs Rijkswegen en provinci-
ale wegen in Neder land (G.J. Bekker, monde-
linge mededeling) lijkt de weg geplaveid voor 
een betrekkelijk ongestoorde toekomst voor 
deze ondergronds levende diersoort.

Dankwoord: We bedanken George Simons en Cees 
Joosse voor het ter beschikking stellen van grondana-
lysemateriaal. Onze dank gaat ook uit naar Hans Bek-
ker, Jan Boshamer en Henk Luijendijk, die inhoudelijk 
hebben meegedacht en geadviseerd over onderdelen 
van deze voorstudie. Tot slot danken wij twee ano-
nieme referenten voor hun waardevolle suggesties ter 

verbetering van eerdere versies van het manuscript.
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Samenvatting 

De centrale vraag in dit onderzoek luidt: 
welke functie hebben wegbermen voor de 
mol? Daartoe is nagegaan of er een relatie 
bestaat tussen de dichtheid van molshopen 
en (1) de breedte van de berm, (2) het type 
achterland en (3) het hoofdvoedsel van de 
mol: regenwormen en andere ongewervel-
den. In 2017 is onderzoek verricht in ber-
men van 14 wegen in het agrarisch gebied 
van Zeeland. In totaal zijn 1224 bermstroken 
van 50 m lengte onderzocht op aanwezigheid 
en aantallen van molshopen. Van elke berm-
strook is de dichtheid van molshopen bere-
kend, uitgedrukt als aantal molshopen per 
50 m2. Het type achterland werd gescoord als 
‘grasland’, ‘akker’, ‘bos’ of ‘bebouwd gebied’. 
Bij zeven wegen is in de bermstrook met de 
hoogste dichtheid aan molshopen een proef-
vlak bemonsterd ter bepaling van het voor de 
mol aanwezige voedsel. In elk proefvlak van 
0,25 m2 is daartoe grond uitgespit tot op 15 
cm diep en met de hand doorzocht op regen-
wormen en overige ongewervelden. Vervol-
gens is het uitgespitte proefvlak met mos-
terdpoeder behandeld om dieper levende 
prooidieren naar het oppervlak te drijven. 
In brede bermen werd een hogere dichtheid 
aan molshopen gevonden dan in smallere 
bermen. In bermen met grasland als achter-
land werd de gemiddeld hoogste dichtheid 
van molshopen vastgesteld, in die met een 
akker als achterland waren de gemiddelde 
dichtheden van molshopen ongeveer gelijk 
aan die van bermen met bos als achterland. 
Voor bebouwd gebied is de gemiddeld laag-
ste dichtheid van molshopen in de bermen 
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gevonden. In de zeven proefvlakken is de 
biomassa van regenwormen sterk positief 
gecorreleerd met de dichtheden aan molsho-
pen in de betreffende wegbermstroken (cor-
relatiecoëfficiënt: r=0,75), die van overige 

ongewervelden is negatief gecorreleerd met 
deze dichtheden (r=-0,36).
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