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Gebruikte afkortingen in dit rapport: 
Dwspm = Dwergspitsmuis 
Bspm = Bosspitsmuis, in alle gevallen ging het voor zover zichtbaar om de Gewone Bosspitsmuis 
Hspm -= Huisspitsmuis 
Rwm = Rosse woelmuis 
Vm = Veldmuis 
Nwm = Noordse woelmuis 
Bm = Bosmuis 
Dm = Dwergmuis 
Wz = Wezel 
 

ZWZ 
Zoogdierwerkgroep Zeeland Zoogdiervereniging VZZ 
 

De Zoogdierwerkgroep Zeeland is een van de werkgroepen van de landelijke Zoogdiervereniging VZZ. 
De werkgroep verzamelt gegevens over het voorkomen van zoogdieren in de Provincie Zeeland en geeft 
voorlichting en advies met betrekking tot het omgaan met zoogdieren. 
 
Info: 
Lucien Calle – Lucalle@zeelandnet.nl 
Kees de Kraker – krakertjes@zeelandnet.nl  
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Figuur 3. Verblijfslocatie  voor het herfstkamp 2013. Ondergrond = kaartje met vanglocaties van de Zoogdiervereniging in 2011 
(rode driehoek is vangst Noordse woelmuis). 

 
 

Inleiding 
 

Jaarlijks houdt de Zoogdierwerkgroep Zeeland een herfstkamp waarbij een deel van Zeeland onderzocht 
wordt op het voorkomen van (kleine) zoogdieren. In de veertien jaar dat de werkgroep nu bestaat zijn al 
heel wat gebieden onderzocht van Oost Zeeuws-Vlaanderen tot Schouwen en van Sint Philipsland tot 
aan West Zeeuws-Vlaanderen. 
Nadat in eerste instantie de kampen vooral gericht waren op het verzamelen van zoveel mogelijk 
verspreidingsgegevens ten behoeve van de Zeeuwse zoogdieratlas, is de urgentie daarvan met het 
verschijnen van deze atlas in 2009, afgenomen. Meer specifieke vragen zoals de aanwezigheid van de 
Noordse woelmuis ten zuiden van de Oosterschelde, de Ondergrondse woelmuis op de dijken van Zuid-
Beveland en het voorkomen van Noordse woelmuis op en nabij de Philipsdam zijn zaken die sindsdien 
aandacht kregen. 
 
In verband met het opstellen van een beheerplan wilde de provincie Zeeland graag zoveel mogelijk 
gegevens aangaande het voorkomen van Noordse woelmuis in het Natura 2000gebied Kop van 
Schouwen. Natuurmonumenten moet met haar beheerplannen voor de inlagen ook rekening houden 
met de Noordse woelmuis. Recente gegevens over het voorkomen  zouden dan ook zeer welkom zijn. 
Zodoende is op de ledenvergadering van 12 februari 2013 gekozen voor de Kop van Schouwen en de 
westelijke inlagen langs de zuidkust als onderzoeksterrein voor het herfstkamp. Piet van der Reest en 
Kees de Kraker zouden het kamp voorbereiden. 
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Figuur 4. De slotlaan en de linksgelegen Ezelswei zijn niet voor het publiek toegankelijk. 

 

Figuur 5. Het verblijf bleek gebouwd in de Tweede Wereldoorlog. Govert Geleijnse vermeldde dat het in eerste instantie dienst 

had gedaan als Schreibstube voor een Duitse officier. Later woonden er verschillende families en nu stonden er wat oude 

spullen opgeslagen zoals deze piano die rijp bleek voor de sloop. 
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Kampvoorbereiding 
Aan de hand van de onderzoeksvragen met betrekking tot het voorkomen van de Noordse woelmuis, 
eerder onderzoek en potentieel habitat zijn van tevoren gebieden geselecteerd waar bij voorkeur vallen 
geplaatst moesten worden. Aan terreineigenaren werd toestemming gevraagd om daar onderzoek te 
mogen doen. Deze stonden daar welwillend tegenover, maar in een enkel geval werd geen 
medewerking verleend. 
Het vaststellen van  een datum voor het kampweekend bleek lastig omdat er in deze tijd van het jaar 
vrijwel ieder weekend wat te doen is. Uiteindelijk is gekozen voor het laatste weekend in oktober. 
Natuurmonumenten was zo vriendelijk een onderkomen voor de kampdeelnemers ter beschikking te 
stellen. Het betrof een gebouwtje in de Ezelswei bij Slot Haamstede, dat juist voldoende ruimte bood 
voor de kampdeelnemers. 
 
Plaatsen vallen 
Van de Veldwerkgroep van de Zoogdiervereniging werden 250 inloopvallen geleend.  
Het plaatsen zelf nam zoals gewoonlijk meer tijd in beslag dan van tevoren ingeschat. Ter plaatse werd 
op basis van terreinkenmerken een beslissing genomen, waar en hoeveel vallen ergens werden 
neergezet. De vallen werden voorzien van het gebruikelijke standaardmengsel (havermout+pindakaas), 
gemengd graan, appel, wortel en bij het op scherp zetten en de controles ook van meelwormen.  
 
Weersomstandigheden tijdens het kamp 
woensdag –donderdag 23+24 oktober –bewolkt wat spetters, ’s nachts regen; donderdag: zonnig 
vrijdag 25 oktober – zwaar bewolkt maar droog; s ’avonds en ’s nachts: veel wind en regen 
zaterdag 26 oktober – bewolkt en ’s morgens nog wat regen, later op de dag droog en opklarend 
zondag 27 oktober – ochtend: wisselend bewolkt met enkele korte maar hevige buien 
 
Dankwoord 
Allen die op enigerlei wijze hebben meegewerkt om het kamp te doen slagen: daarvoor hartelijk dank . 
Ook alle terreineigenaren: dank voor hun medewerking. Evenals de onderzoekers van de 
Zoogdiervereniging dier hun gegevens uit het beschouwde gebied ter beschikking stelden. 
 
Tabel 1. Deelnemers ZWZ-kamp 25-27 oktober 2013 
 

 woensd. dond. vrijdag zaterdag zondag 

 
vallen plaatsen/ 
op scherp zetten 

kampactiviteiten 

   middag avond ochtend middag avond ochtend 

1. André Hannewijk X    X    

2. Bas de Maat X  X X X X X X 

3. Kees de Kraker X X X X X X X X 

4. Jeroen Willemsen    X X X X X 

5. Pepijn Calle    X X    

6. Alex Wieland    X     

7. Mark Dobbelaar     X X   

8. Lucien Calle       X X 

9. Hans de Bruijn       X X 

10. Fons de Beijn       X X 

11. John van Vliet        X 

12. Marion Struik        X 

totaal  3 1 2 5 6 4 6 8 
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Figuur 6. Onderzoekslocaties met aantal geplaatste inloopvallen en voorkomen Noordse woelmuis.. 
 

Resultaten 

Tabel 2.  Overzicht van de vangsten per gebied. 
 

 

Gebieden Huisspits Bosspits Veldmuis Noordse
woelmuis 

Bosmuis Dwerg- 
muis 

aantal 
valcontroles 

vangst 
% 

Inlagen         
1. Koudekerkse 
Inlaag-Oost 

 3x 3x 9x 1x 1x 125 14 

2. Koudekerkse 
Inlaag-West 

 9x  4x  2x 100 15 

3. Bootspolder 
Burghsluis 

14x   14x 1x  75 39 

4.Westenschouw-
se Inlaag-West 

 1x  16x  14x 150 21 

5.gracht Karolin- 
gische burcht 

12x  5x   1x 75 24 

Duingebied         

6. Groene duin/ 
Het Zeepe 

 23x   1x 1x 120 21 

7. Het Zeepe 
centrale vallei 

 17x   14x 6x 160 23 

8. Vroongronden 
Moolenburgh 

 10x    23x 108 31 

9. Heideterrein 
GADRA 

   10x   52 19 

totaal vangsten 26x 63x 8x 53x 17x 48x 965 22 
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Algemeen 
Controles vonden in de ochtend en de avond plaats. Bij de inlagen werd zaterdags ook een 
namiddagcontrole uitgevoerd. De controles waren verdeeld over twee rondes: Inlagen en Duinen. Bij 
beide rondes was er een vast persoon die de vallenseries ook in het donker wist te vinden. Elke val was 
gemarkeerd met rood-wit afzettingslint en op de meeste plaatsen was ook aluminiumfolie aangebracht. 
Zoals verwacht werd de  Noordse woelmuis in de inlagen vastgesteld, al ging het daarbij niet om grote 
aantallen. Verrassend was het voorkomen van deze soort in een hoekje van de tamelijk recent 
ingerichte Bootspolder bij Burghsluis. Teleurstellend was het ontbreken van de Noordse woelmuis op 
het terrein van ringwalburcht (Burgh) en de duinvalleien (Groene Duin, Zeepe en terrein Moolenburgh). 
In de duinen werd alleen in enkele pitrusveldjes op het heideterrein bij Gadra (Vroongronden) Noordse 
woelmuis gevangen. De betekenis van deze gegevens voor het beheer ten aanzien van de Noordse 
woelmuis in de Kop van Schouwen wordt aan het eind van deze rapportage geschetst (Conclusies en 
discussie). Bij de bespreking van de vangsten per gebied, worden deze, waar mogelijk, in een ruimer 
kader geplaatst door ook de resultaten van eerder onderzoek te vermelden. 
Bosmuizen werden opvallend weinig gevangen, terwijl de Dwergmuis juist wat talrijker was. De laatste 
soort was de laatste jaren uiterst schaars in het Deltagebied maar had nu een beter jaar. 
De Huisspitsmuis lijkt behalve aan korte vegetaties ook enige voorkeur voor klei te hebben. De 
vochtigheid speelt nauwelijks een rol, we zien deze soort ook in zeer natte vegetaties zoals de 
karrevelden bij Zierikzee en de oevers van de Grevelingen. Bosspitsmuizen zaten vooral in en nabij 
hogere ruigte. In de duinen was het een talrijke soort. 
Dwergspitsmuizen werden niet gevangen, hoewel de onderzochte terreinen daarvoor wel geschikt 
waren en de soort in andere jaren daar wel gevangen werd. 
Met de 250 inloopvallen werden 6 soorten gevangen, wat bijzonder weinig is. Voor een belangrijk deel 
zal dit veroorzaakt zijn doordat het onderzoek gericht was op Noordse woelmuis en de vallen op 
potentieel geschikte locaties voor deze soort waren geplaatst. Voor een aantal andere soorten zijn deze 
gebieden minder aantrekkelijk. 
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Figuur 7.  
Overzicht van het totaal aantal vangsten 
per soort. 
 
Figuur 8 (onder). 
Noordse woelmuis in terrariumbak. 
Tijdens de controles werden Noordse 
woelmuizen van een vachtknip voorzien. 
Het aantal hervangsten op het totaal geeft 
inzicht in de populatiegrootte ter plaatse. 
Foto: Kees de Kraker. 
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Overzicht per gebied 
 
Ligging van de raaien op de bijgevoegde kaartjes.  Locaties waar een Noordse woelmuis is gevangen zijn 
met een rode stip aangegeven; zie voor details vangstgegevens de tabellen in de bijlage. 
 

Inlagen 
Inlagen zijn gebieden die ontstaan zijn na aanleg van een nieuwe dijk achter de bestaande zeedijk om de 
invloed van een dijkdoorbraak / dijkval op het achterland beperkt te houden. Voor de aanleg er van 
werd veelal gebruik gemaakt van grond uit de tussenliggende strook waardoor het maaiveld daar lager 
kwam te liggen. Vanwege de verlaging van het maaiveld werd dit gebied natter en de invloed van zoute  
kwel groter. De meeste inlagen langs de Schouwse zuidkust dateren uit de 16e eeuw toen er een eind 
kwam aan een lange periode van landverlies door de zich noordwaarts verleggende ebstroom in de 
Oosterschelde.  
De vegetatie van de onderzochte inlagen staat sterk onder invloed van zoute kwel zodat plantensoorten  
die kenmerkend zijn voor zilte of brakke omstandigheden hier een belangrijke plaats innemen. Vaak is er 
een plotseling niveauverschil tussen zones met een zilte vegetatie (laagtes met Zeekraal, Schorrenkruid, 
Melkkruid, Zeeaster, Schorrenzoutgras, Gerande - en Zilte schijnspurrie) en met grassen begroeide 
gedeelten (ruggetjes met Zilte rus, Strandkweek, Roodzwenkgras, Fioringras, Gestreepte witbol, 
Duinriet, Kweek, Kropaar en Rietzwenkgras). Op hoger gelegen delen is er door het staken van de 
begrazing soms enige opslag van bramen, rozen en Rode kornoelje. Riet, dat in begraasde situaties vaak 
weinig kans krijgt omdat het niet goed tegen voortdurende begrazing kan, is sterk toegenomen. 
 

 Figuur 9. Overzicht vallocaties (midden) in de Koudekerkse Inlaag - oostelijk deel.  
A = onderzocht gebied 2004 ZWZ-kamp; B= onderzocht gebied 2013 Rob Koelman/Zoogdiervereniging 

 

1. Koudekerkse Inlaag  Oost (beheerder: Natuurmonumenten) 
 
Dit gedeelte van de Koudekerkse Inlaag wordt al vele jaren niet meer begraasd en heeft op de hogere 
delen daardoor een tamelijk ruige vegetatie 
Raai 1: 251-259. Bestond uit een smal wat hoger gelegen ruggetje dat gekenmerkt werd door een 
ruigere begroeiing met Strandkweek en gedeelten met Roodzwenkgras. 
Raai 2: 260-267. Een wat nattere grassenbegroeiing met onder meer: Fioringras, Zilte rus, Zeebies, Riet 
en Watermunt. 
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Raai 3: 268-275. Een hoger liggend gedeelte met grassen en ruigte, zoals Gestreepte witbol, Akkerdistel 
Viltig kruiskruid en Harig wilgenroosje.  
 
Overzicht vangsten Koudekerkse Inlaag-Oost, raai 1-3, 25 vallen geplaatst op 25/09 
 

 
Figuur 10 (rechts). 
raaien + nummering 
van de vallen. 
Figuur 11 (links). 
Veldmuis met vlekjes 
(leucisme) die 3x 
gevangen werd in val 
nr 256, eenmaal 
afgewisseld met een 
Noordse woelmuis. 
Omdat de oren 
minder goed 
zichtbaar waren, was 
er eerst nog enige 
twijfel of het niet 
toch een Nwm was 
die vanwege het 
leucisme lichter 
gekleurde poten had.  
Foto: Kees de Kraker. 
 
 
 

Hoewel dit het gebied was met de meeste soorten bleef het aantal vangsten beperkt. 
Op zich viel het aantal Noordse woelmuizen met slechts 3 hervangsten op 9 dieren nog mee, maar om 
nu van een florissante populatie te spreken …. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 11. André Hannewijk en Pepijn Calle bij het controleren van de vallen  in de Koudekerkse Inlaag-Oost. 
Foto: Bas de Maat. 

  

Gebieden Huisspits Bosspits Veldmuis Noordse 
woelmuis 

Bosmuis Dwerg- 
muis 

aantal 
valcontroles 

vangst 
% 

Koudekerkse 
Inlaag-Oost 

 3x 3x 9x 1x 1x 125 14 
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Overige waarnemingen 
Ree (max. 4 ex. : 1 bok + 3 geiten), Haas, Mol (verspreid wat graafactiviteiten) 
 
Vergelijking met eerder onderzoek 
Dit gedeelte van de Koudekerkse Inlaag werd nog niet eerder onderzocht. In 2004 werd een 
nabijgelegen deel ten noordoosten van deze raaien onderzocht. A1 = riethoekje en aansluitend open 
deel; A2 grotendeels zilte/brakke vegetatie en grasruigte(karreveld). De resultaten waren als volgt, A1: 
Nwm 1x , Bm 37x; A2:  Nwm 5x, Bm 10x. Op beide locaties een raai met 20 vallen. 
Rob Koelman van de Zoogdiervereniging deed van 23-27 september 2013 onderzoek met 10 vallenparen 
in een meer westelijk gelegen deel nabij de Plompe toren (B). Behalve Noordse woelmuis en 
Bosspitsmuis werd hier ook Dwergspitsmuis gevangen: Nwm 14x (waarvan 7x hervangst),Dwspm 2x, 
Bspm 7x. 
 
In 2004 werden heel veel Bosmuizen gevangen. Bosmuizen waren in 2013 opvallend minder talrijk en 
dat niet alleen in de Koudekerkse Inlaag. Mogelijk dat er een verband is met de langdurig koude en 
sneeuwrijke winter, maar los daarvan zitten er in het voorkomen van allerlei muizen vaak grote 
golfbewegingen.  
Wat betreft het voorkomen van de Noordse woelmuis: deze zal redelijk verspreid in de Koudekerkse 
Inlaag te vinden zijn.  Grote populaties zijn nu en ook in voorgaande jaren niet aangetroffen. In dicht riet 
wordt de soort doorgaans weinig gevangen, daar gaat het vooral om Bosmuis.  
 
 

2. Koudekerkse Inlaag  West (beheerder: Natuurmonumenten) 

 

Figuur 12. Overzicht vallocaties (midden) in de Koudekerkse Inlaag - westelijk deel.  
A = onderzocht gebied 2004 ZWZ-kamp; B= onderzocht gebied 2013 Rob Koelman/Zoogdiervereniging 

 

 
 
 
 

Gebieden Huisspits Bosspits Veldmuis Noordse
woelmuis 

Bosmuis Dwerg- 
muis 

aantal 
valcontroles 

vangst 
% 

2. Koudekerkse 
Inlaag-West 

 9x  4x  2x 100 15 
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Figuur 13. André Hannewijk en Kees de Kraker bij het plaatsen van de vallen (nabij nr. 300) in de Koudekerkse Inlaag. 
Foto: Bas de Maat. 

 
Raai 276-286 is wat hoger gelegen, vlak (voormalige akker, al 
langer grasland), nu verruigd gras maar een jaar geleden nog 
gemaaid en veel door ganzen begraasd. Gestreepte witbol, 
Rietzwenkgras, Kweek, Roodzwenkgras, Fioringras. Lokaal wat 
ruigte van o.a. Viltig kruiskruid en Akkerdistel. 
Raai 287-300 nabij slootoever in laaggelegen verruigd gras met 
riet (vrij kort en geen hele dichte vegetatie). Grassen met name 
Fioringras, Zilte rus en Duinriet. Deels verruigd met 
Heelblaadjes. Zuidelijkste  stukje open brak grasland zonder riet, 
met Zilte rus, Roodzwenkgras, Fioringras, Strandkweek, 
Melkkruid en wat Zeekraal en Zeeaster. In het verleden 
onregelmatig met enkele runderen begraasd (niet in 2013). 
 
Hoewel het verruigde grasland op de voormalige akker een 
aantrekkelijk biotoop leek voor Noordse woelmuis werd daar 
behalve 1 Dwergmuis helemaal niets gevangen. 
De andere raai leverde 4 vangsten van Noordse woelmuis op, 
waarvan 1 hervangst. Bosspitsmuis bleek vrijwel overal in de 
hogere vegetatie aanwezig. 
 
Overige waarnemingen 
Egel: sporen en uitwerpselen nabij valnr. 300. Haas, enkele malen waargenomen. Activiteiten van Mol. 
 
Vergelijking met eerder onderzoek 
Evenals in het oostelijk deel van de inlaag zijn hier tijdens het ZWZ-kamp in 2004 twee locaties 
onderzocht (Figuur 12). A1 betrof een raai van 10 vallen langs de rand van het karreveld met als 
vangsten: Bspm 1x; Nwm2x en A2 een raai met 20 vallen onderlangs een soort dwarskade met Zilte rus, 
wat riet en grasruigte: Bspm 3x, Hspm 5x, Nwm 16x; Bm 1x. Het onderzoek van Rob 
Koelman/Zoogdiervereniging van 23-27 september 2013 op locatie B met 10 vallenparen leverde het 
volgende op:  Dwspm 1x; Bspm 10x; Nwm 15x (waarvan 10x hervangst). 
Het voorkomen Noordse woelmuis lijkt door de jaren heen vrij stabiel. De soort is verspreid aanwezig, in 
het oostelijk deel lijken de aantallen wat hoger te liggen. De Huisspitsmuis lijkt afgenomen. 
 

 

 

Figuur 14. Raaien + nummering van de vallen. 
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Figuur 16 (rechtsboven). Detailkaart vallocaties 
Figuur 17(rechtsonder). De Huisspitsmuis valt op door zijn grote oren en 
de bruingrijze vacht zonder een opvallende overgang naar een lichtere 
buik. Foto: Bas de Maat 

 

Figuur 15. Overzicht vallocaties Bootspolder. 
 

3. Bootspolder - Burghsluis (beheerder: Natuurmonumenten) 
 

 
 
 

 
Het poldertje bij Burghsluis is ruim 5 jaar geleden ingericht  in 
het kader van de natuurontwikkeling langs de zuidkust. 
Daarvoor was het akkerland. Er is een seizoenbegrazing met 
runderen en soms ook met schapen. De omliggende dijk 
heeft een ander graasbeheer. Het westelijk deel van het 
gebied is natter en plaatselijk is daar zoute kwel. Het 
functioneert vooral als HVP en ook voor ganzen- en eenden 
is het een aantrekkelijk gebiedje. 
 
Raai 601-607 lag in vlak terrein, met licht verruigd grasland 
dat bestond uit Engels raaigras, Gestreepte witbol, Kweek en 
Fioringras. Kruiden zijn Witte klaver, Viltig kruiskruid, 
Akkerdistel en veel Heelblaadjes. 
Raai 608-615 lag in iets vochtiger terrein met een groot 
aandeel Heelblaadjes, verder ook Fioringras, Kropaar, 
Rietzwenkgras, Gestreepte witbol. 
 
De Huisspitsmuis was goed vertegenwoordigd in dit inlaagje. 
Gezien ontstaanswijze en graasbeheer was deze soort ook 
eerder te verwachten dan Bosspitsmuis. Opvallend dat er 
geen Veldmuizen maar wel Noordse woelmuizen gevangen 
zijn. Deze zaten in de uiterste noordwesthoek met een wat 
ruigere grasbegroeiing. Het gebied was nog niet eerder 
onderzocht. Jan-Piet van Waveren meldde nog de vondst 
van een nestje van een Dwergmuis op particulier terrein nabij 
de onderzoekslocatie. Verder werd er tijdens het onderzoek 
een aantal zwarte Konijnen bij Burghsluis gezien. 

 Huisspits Noordse
woelmuis 

Bosmuis aantal 
valcontroles 

vangst 
% 

Bootspolder 14x 14x 1x 75 39 
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Figuur 18. Overzicht vallocaties Westenschouwse Inlaag. A= raai ZWZ-kamp 2004. 
 

4. Westenschouwse Inlaag - West (beheerder: Natuurmonumenten) 
 

De inlaag zelf wordt al meer dan 10 jaar niet meer begraasd. De dijk aan de noordzijde en het zanddepot 
aan de oostkant wordt vrij intensief met schapen begraasd. Het zoetere deel van de inlaag, met name 
de westzijde, is verruigd met o.a. Riet, Harig wilgenroosje, Jakobskruiskruid, Heelblaadjes, Watermunt 
en Dauwbraam. Aan de zuidzijde van het gebied is er een spontane struweelontwikkeling met 
brakwaterplassen, zilte vegetatie en Riet. Dit deel is bij aanlegwerkzaamheden voor de 
Stormvloedkering ingedijkt (ca. 1980). Het traject van de vroegere zeedijk is nog goed zichtbaar. 
Het beheer van de inlaag bestaat al jaren uit niets doen en is tamelijk recent naar Natuurmonumenten 
gegaan. 
 
Nadat bij het wegzetten van de vallen bleek dat het gebied via de noordelijke dijk moeilijk toegankelijk 
was (diepe sloot) is er aan de oostzijde vanaf het parkeerterrein aan de Kampweg een lange raai van 30 
vallen meer aan de oostzijde van het gebied geplaatst. 
 

 
Raai 616-625 liep door een deels verruigde 
grasvegetatie (afwisselend hoog en lager)  met 
bovengenoemde ruigtekruiden. 
Het eerste deel van raai 626-645 was gesitueerd 
in licht verruigd brak grasland met Zilte rus, Zilte 
zegge, Fioringras, Strandkweek, Duinriet, Rood 
zwenkgras en plekken met Zeebies, in het laatste 
deel was  Zandzegge een belangrijke soort. 
 
Wat betreft de resultaten werden de meeste 
Noordse woelmuizen gevangen in de meer  

Gebieden Huisspits Bosspits Veldmuis Noordse
woelmuis 

Bosmuis Dwerg- 
muis 

aantal 
valcontroles 

vangst 
% 

4.Westenschouw-
se Inlaag-West 
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Figuur 19. Raaien + nummering van de vallen. 
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brakke vegetatie. Het terugvangpercentage was hier zeer gering, maar lijkt deels een gevolg van 
onvolledig noteren. 
De overige vangsten betroffen vooral Dwergmuizen die in het gedeelte 637-642 goed vertegenwoordigd 
waren. 
 
Overige waarnemingen 
Ree – 1 ex., Konijn – enkele exemplaren, Haas - minim. 1 ex. 
 
Eerder onderzoek 
ZWZ-kamp 2004 (Figuur 18: A) eveneens met 30 vallen, vnl. in rietbegroeiing met bocht door kortere 
brakke vegetatie, resultaat: Bspm 5x, Dwspm 1x, Nwm 3x, Bm 30x, Dwm 12x. Het terrein wijkt daar flink 
af van de inlaag.   
In 2011 is er door de Zoogdiervereniging nog onderzoek gedaan aan de oostzijde nabij het 
parkeerterrein. Daarbij werd ook Noordse woelmuis vastgesteld. Verdere gegevens ontbreken. 
In 2013 werden diverse naburige onderzoeken uit gevoerd (Figuur 20):  
1. door Kees de Kraker (A) bij een onderzoek voor Rijkswaterstaat naar passage van Noordse woelmuis 

van de N57 in 2 onderzoeksrondes in september en oktober op 400 valcontroles: Bspm 24x, Hspm 
14x, Rwm 16x, Vm 29x, Nwm 
23x, Bm 34x, Dm 6x, Wz 4x 

2.  door Rob Koelman in de 
Westenschouwse Inlaag-Oost 
van 23-27 september op 2 
locaties met elk 10 
vallenparen. B1: Dwspm 2x, 
Bspm 2x, Hspm 4x, Vm 1x, 
Nwm 3x (+1 hervangst), Bm 4x 
en B2: Hspm  17x, Nwm 42x 
(waarvan 27 hervangst)  

 
 
Tijdens het ZWZ-kamp 2004 werd het oostelijk inlaaggedeelte eveneens onderzocht (C), dat leverde 
destijds een verrassend hoog aantal vangsten op van Noordse woelmuis: Bspm 11x, Nwm 31x, Bm 5x in 
een raai van 20 vallen door Riet, vegetatie met Roodzwenkgras, Zilte rus en Zeebies. In 2011 onderzocht 
de Zoogdiervereniging dezelfde locatie  en ook daarbij werd Noordse woelmuis vastgesteld. 
Duidelijk dat de Noordse woelmuis verspreid in de Westenschouwse Inlaag voorkomt en lokaal gaat het 
daarbij om grotere aantallen. De mate van voorkomen kan op korte afstand een flink verschil laten zien 
(B1 en B2).Op zich lijkt de populatie hier over langere tijd redelijk stabiel. 
 
Figuur 21. Uitzicht op de Westenschouwse Inlaag-West vanaf de Punt. Wat natter dan gebruikelijk vanwege de vele neerslag 
van eind september. Foto: Kees de Kraker, 12-10-2013. 
  

 

Figuur 20. Overzicht onderzoekslocaties. 
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Figuur 22. Overzicht vallocaties gracht Karolingische burcht. 

5. Gracht ringwalburcht Burgh (beheerder: Staatsbosbeheer) 
 

De Karolingische Burcht is een restant van een 
opgeworpen hoogte en de daardoor ontstane 
laagte aan het eind van de 9e eeuw. Dit soort 
burchten dateren uit de tijd van de Vikingen en 
bestonden uit een cirkelvormige hoogte omgeven 
door een ringwal met palissade en een twee 
kruisende paden die middels een ophaalbrug over 
de gracht de verbinding met de buitenwereld 
vormden. Circa 15 jaar geleden heeft 
Staatsbosbeheer een deel van de ringwal met 
palissade gereconstrueerd. Het akkerland van de 
hoogte en voormalige gracht was al eerder in gras 
gelegd. Op een gedeelte van de voormalige gracht 
wordt sinds 2013 door Staatsbosbeheer een 
aangepast maaibeheer gevoerd ten gunste van de 
Noordse woelmuis. Deze soort was in 2012 
vastgesteld in/nabij een tuin die aan het hogere 
deel grenst. De voormalige gracht bestaat uit vochtige grond en kan behoorlijk drassig zijn. De laatste 
jaren neemt het aandeel van Pitrus en Riet hier sterk toe. Deze soorten vormden ook het 
hoofdbestanddeel van de raai met 15 vallen. 
 

 
 
 

 

Helaas werd geen enkele Noordse woelmuis in het desbetreffende gedeelte gevangen. Wel enkele 
Veldmuizen en flink wat Huisspitsmuizen. Hopelijk weet de Noordse woelmuis in de toekomst het lapje 
wel te vinden. Het gebied was niet eerder onderzocht. 
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12x 5x 1x 75 24 

 

Figuur 23. Pepijn Calle in de pitrusvegetatie. Foto: Bas de Maat. 
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Figuur 25. Gewone bosspitsmuis.  
Foto: John van Vliet 

Figuur 24. Groene Duin/Zeepe: vallocaties in valleitjes aan weerskanten van de Adriaan van der Weijdeweg. 
 

6. Groene Duin/ Zeepeduinen A. v/d Weijdeweg (beheerders: Staatsbosbeheer 

en Natuurmonumenten) 
 
Het raster tussen de beide gebieden is ruim twintig jaar geleden verdwenen maar toch is de grens 
tussen het al wat langer begraasde Zeepe en het Groene Duin op luchtfoto’s nog als een vage lijn 
zichtbaar. Het geheel wordt tegenwoordig samen met de Meeuwenduinen begraasd door een kudde 
van circa 100 Shetlandpony’s. 
In 2004 bleek dat de weinig begraasde natte valleitjes met Pitrus, Pijpenstrootje en Duinriet het 
leefgebied vormden voor kleine populaties Noordse woelmuis. Buiten de valleitjes is een heischrale 
vegetatie met ijl Duinriet, Zandzegge, mossen, korstmossen en diverse kruiden aanwezig. Plaatselijk zijn 
er verstuivingen. Langs de rand van de valleitjes is er regelmatig opslag van Ruwe berk, Amerikaanse 
vogelkers, Meidoorn, Grauwe wilg en Kruipwilg. 
 
Alle raaien met in totaal 30 vallen (nrs. 
661-668, 669-680 en 681-690) 
bevonden zich in of aan de rand van 
valleitjes met Pitrus, Pijpenstrootje en 
Duinriet; in de meeste valleitjes stond 
water. 
 
Helaas werd bij het huidige onderzoek 
geen enkele Noordse woelmuis 
gevangen. 
Het ging op een enkele Bos- en 
Dwergmuis na, alleen om (Gewone) 
Bosspitsmuis. Verder zijn enkele Reeën 
en Konijnen waargenomen. 
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De valleitjes worden eigenlijk al jaren teveel begraasd en dat heeft ze op de lange duur ongeschikt 
gemaakt voor Noordse woelmuis. De sterk wisselende waterstanden maken het er niet beter op. Af en 
toe staan de valleitjes maandenlang tot aan de rand van de ruigte vol water en buiten die valleitjes is 
geen geschikt biotoop aanwezig. 
Door zomerse begrazing ontstaan hoge dichte pollen van Pijpenstrootje of Pitrus met daartussen 
looppaadjes van het vee. Niets voor Noordse woelmuizen, maar Bosspitsmuizen hebben daar kennelijk 
minder moeite mee. 
 
Vergelijking met eerder onderzoek 
In 2004 zijn meerdere valleitjes in deze 
omgeving (Figuur 29) door Kees de Kraker 
onderzocht. Op 210 valcontroles was het 
resultaat: Bspm 5x, Nwm 33x (waarvan 16 
hervangst), Vm 4x, Bm 29x. 
Uit vervolgonderzoek in 2009 (Figuur 26) 
werd in de valleitjes nog slechts 1 Noordse 
woelmuis gevangen. De afname was een 
duidelijk gevolg van toegenomen 
betreding van de valleitjes door de 
Shetlandpony’s. 
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 23x   1x 1x 120 21 

 

Figuur 26 (rechts). Vallocaties 2009, 
rood=vangst Nwm 
 
Figuur 27 (onder). 
Eén van de onderzochte valleitjes. 
Foto: Kees de Kraker. 
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Figuur 28. Overzicht vallocaties Zeepeduinen. 

7. Zeepeduinen Centrale vallei (beheerder: Natuurmonumenten) 
 
Het Zeepe, door Natuurmonumenten tegenwoordig Zeepeduinen genoemd, is een ver landinwaarts 
gelegen duingebied, waarvan de oostgrens in de late Middeleeuwen door beplanting werd vastgelegd. 
Na vroegere begrazing met runderen, veelal een rondtrekkende kudde met een koeiewachter, bleef het 
gebied jarenlang onbegraasd totdat Natuurmonumenten na verwerving omstreeks 1980 startte met 
begrazing door Shetlandpony’s. De vlakten met Duinriet die het gebied een steppeachtig uiterlijk gaven 
maakten geleidelijk plaats voor kortgrazige vegetaties en toenemende opslag van struweel.  
Omdat in 2004 in het noordelijk deel van het gebied Noordse woelmuis in een pitrusvalleitje was 
aangetroffen en met de negatieve ontwikkeling bij de Adriaan van der Weijdeweg in het achterhoofd, 
waren we er op gebrand om hier weer onderzoek te doen. 
Gekozen is voor een grote centraal gelegen vallei die representatief kon zijn voor het hele gebied. 
Bovendien was deze nog nooit onderzocht en dan geeft zo’n onderzoek weer nieuwe informatie over 
verspreiding van soorten. Daarnaast vormt bereikbaarheid in het nachtelijk donker tijdens zo’n kamp 
ook een punt.  
 

 
Het plaatsen van de 40 vallen (691-730) bleef beperkt tot de randen van de vallei omdat het water 
vrijwel overal boven het maaiveld stond. De vegetatie waarin  de vallen werden weggezet bestond 
evenals bij de Adriaan van der Weijdeweg hoofdzakelijk uit een pollenlandschap van Pijpenstrootje, 
Pitrus en Duinriet met hier en daar opslag van struweel. 
Helaas leverde alle inspanning om dit moeilijk toegankelijke gebied te onderzoeken weinig op. Er 
belandden maar heel weinig dieren in de vallen en al helemaal geen Noordse woelmuizen. Ook andere 
mogelijk te verwachten woelmuizen als Veldmuis en Rosse woelmuis konden niet worden vastgesteld. 
Bosspitsmuis was ook hier de meest verspreide soort, met enkele locaties waar Bosmuis of Dwergmuis 
was te vinden. Het feit dat er buiten dit tamelijk extreme milieu met grote waterstandfluctuaties en een 
aanzienlijke graasdruk vrijwel geen geschikt biotoop aanwezig is, maakt dat het als leefgebied voor 
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Noordse woelmuis geen populatie kan herbergen. Omdat er in de wijde omgeving geen vitale populatie 
aanwezig is, zal het gebied in een tijdelijk gunstige periode ook niet snel gekoloniseerd worden. Dat lijkt 
de conclusie voor het gebied van de Zeepeduinen/Groene Duin en voor een groot deel van de Kop van 
Schouwen. 
 
Overige waarnemingen 
Tijdens de nachtelijk bezoeken was uit het bosje ten zuiden van het onderzoeksgebied het burrelen 
(soort van boerend geluid) van een Damhert te horen, evenals het roepen van een Bosuil. Damherten 
(max. 3) werden ook diverse malen waargenomen. 
 
Vergelijking met eerder onderzoek 
Gedurende het ZWZ-kamp van 2004 werd het noordelijk deel van het gebied onderzocht, wat tot de 
volgende resultaten leidde, A1 (15 vallen): Bspm 2x, Bm 1x; A2 (15 vallen): Bspm 3x, Vm 3x, Nwm 9x, Bm 
14x; A3 (10 vallen): Bspm 1x, Bm 9x; A4 (20 vallen): Bspm 2x, Bm 13x, Dm 5x. Erg veel Noordse 
woelmuizen kwamen er toen dus ook al niet voor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 29. 
Onderzoek en voorkomen van Noordse woelmuis in 2004 in Zeepeduinen en aangrenzend gebied. 
Voor het noordelijk deel van het gebied werd dat onderzocht tijdens twee herfstkampjes van de Veldwerkgroep / 
Zoogdierwerkgroep Zeeland en voor het zuidwestelijk deel door Kees de Kraker. 
 
Witte stip = geen vangst Nwm 
Zwarte stip = vangst Nwm 
Rode cirkel = onderzoeklocatie herfstkamp 2013. 
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8. Vroongronden Terrein Moolenburgh (beheerders: Erven Moolenburgh) 

 
Dit deel van de vroongronden is in particulier eigendom. Het is een tamelijk vlak terrein  dat in een deels 
ver verleden als akkerland in gebruik was tot het rond 1600 door oprukkende zandverstuivingen 
daarvoor ongeschikt raakte, maar sommige stukjes zijn nog tot ver in de twintigste eeuw beboerd. Het 
gebied werd lange tijd niet of onregelmatig begraasd. Twee jaar geleden zijn hier op initiatief van de 
provincie een aantal valleien geplagd en is er struweelopslag verwijderd. Daarnaast graast er een 
toenemend aantal runderen (Hereford).  
Omdat hier in 2004 op locatie A3 een grotere populatie Noordse woelmuis werd vastgesteld is het 
onbegrijpelijk dat er vanuit de provincie zelf, initiatieven ondernomen zijn die deze omgeving door 
plaggen en begrazing totaal ongeschikt gemaakt hebben voor de Noordse woelmuis.  
 
Bij verkenning van het gebied voor het 
plaatsen van de vallen leek gebied B nog het 
meest geschikt. Het bestond uit een niet 
geplagde natte laagte die voor een groot deel 
begroeid was met tamelijk hoge Kruipwilg, 
Duinriet was de belangrijkste grassoort, verder 
Fioringras, Pitrus, Zeegroene rus en opslag van 
een enkele Meidoorn, Vlier en Duindoorn. Hier 
werd een raai van 17 vallen neergezet en in 
een wat droger valleitje ten noorden daarvan 
met Duinriet en Pitrus nog eens 10 vallen. 
Gezien paden, sporen en uitwerpselen kwam 
het vee geregeld in deze terreinen. 

 

 

 

 

Figuur 30 (links). 
Het gebied van de vroongronden en zeereep  ten 
oosten van het Duinhoevepad. A1-3 = in 2004 
onderzochte locaties. 
Figuur 31 (boven). Ligging onderzoeksraaien 2013. 
 

Figuur 32. Dwergmuis. Foto: John van Vliet. 
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De vangsten leverden slechts twee soorten op: Bosspitsmuis en Dwergmuis. Die laatste soort was hier 
opmerkelijk talrijk. Noordse woelmuizen werden niet gevangen en zijn in de rest van het gebied gezien 
de  eerdere maatregelen en het huidige graasbeheer ook niet te verwachten. 
 
Overige waarnemingen 
Er zijn waarnemingen van Damhert, Haas en van activiteiten van Mol.  
 
Vergelijking met eerder onderzoek 
Gedurende het ZWZ-kamp van 2004 werden drie gedeelten van het gebied onderzocht (Figuur 30), wat 
tot de volgende resultaten leidde, A1 (20 vallen): Dwspm 1x, Rwm 3x, Bm 22x, Dm 1x; A2 (20 vallen): 
Bspm 1x, Bm 25x, Dm 1x en A3 (30 vallen): Bspm 14x, Dwspm 3x, Nwm 57x, Bm 9x, Dm 4x. De vallei ten 
westen van de Oude Eendenkooi (A3)waarvan de begroeiing grotendeels bestond uit Kruipwilg, Duinriet 
en Puntmos was plas-dras en bleek een bolwerk van Noordse woelmuis. Het ontbreken van begrazing 
heeft hier het ontstaan van een grotere populatie begunstigd. Op oudere kaarten (1915) is te zien dat er 
op die plaats een klein akkertje heeft gelegen. Wellicht zijn destijds de omstandigheden geschapen (wat 
lagere ligging), die in een verruigend stadium gunstig voor Noordse woelmuis uitpakten. Gezien het 
ontbreken van vangsten op de beide andere locaties kan geconcludeerd worden dat het om een 
geïsoleerde populatie ging die verder niet in het gebied verspreid was. 
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Figuur 33. Overzicht vallocaties Gadra 

9. Vroongronden GADRA (beheerder: Staatsbosbeheer) 

Het gebied rond GADRA (=Geluk Aanwezig Door Rijke Arbeid, de 
naam van het vroegere boerderijtje dat nu de beheerderswoning aan 
het eind van het weggetje is) is in de huidige vorm nog niet zo oud. 
Daarvoor was het een gebied van duinboeren met een paar 
elzenmeten, wat akkertjes en duinweiden.  Het huidige bos (vnl. 
Eiken) werd in de 60-er jaren aangeplant. De voor Zeeuwse 
begrippen uitgestrekte velden met Struikhei zijn vanaf halverwege de 
vorige eeuw langzaam ontstaan en geleidelijk verder uitgebreid.  De 
heideterreinen worden begraasd met Shetlandpony’s. 
 
Verkenning van het heideterrein leverde geen geschikte locaties op 
om de resterende 13 vallen weg te zetten: een vrij korte vegetatie 
met overal betreding door de aanwezige Shetlanders. 
Dan maar in de Pitrusveldjes met wat bramen kort bij het bos en het 
raster, was de gedachte. Die beschutting bleek niet overbodig want 
de pony’s gooiden ook nu nog de vallen regelmatig ondersteboven 
op zoek naar lekkere hapjes als hooi, appel en wortel. 
 

 
Wonderlijk genoeg bleek dit de enige locatie in het duingebied te zijn, waar we Noordse woelmuis 
vingen en gek genoeg geen enkele andere soort. Je zou zo bij de bosrand eerder Rosse woelmuis 
verwachten. Zeer waarschijnlijk gaat het hier om slechts een kleine (6x hervangst), tijdelijke populatie, 
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Figuur 34. Raaien + nummering van de 
vallen. 
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mogelijk van dieren afkomstig uit het nabijgelegen zoomgebied waar de soort in beperkte mate 
voorkomt. Het heideterrein is als leefgebied vanwege de begrazing ongeschikt, wel kan het in perioden 
van afwezigheid van de pony’s een tijdelijke functie vervullen. 
 

Conclusies 
 

De onderzochte inlagen langs de Schouwse zuidkust blijken nog steeds een geschikt habitat voor 
Noordse woelmuis. Dankzij een gunstig beheer, dat tot nu toe veelal bestond uit niets doen, is hier een 
stabiele populatie aanwezig. Aandacht voor goede verbindingen tussen de bestaande populaties  en 
aanwezigheid van migratieroutes naar het duingebied zijn verder van belang (zie ook bijlage 2).  
 
Dit onderzoek toont ook de verdere neergang van de Noordse woelmuis in de Kop van Schouwen. 
Alleen nabij het zoomgebied lijkt de soort nog voor te komen. Verder werd in 2009 een geïsoleerde 
populatie bij de Boompjesput in de Boswachterij vastgesteld, maar het daar gevoerde beheer is vrij 
ongunstig.  Tenslotte zijn enkele potentieel geschikte locaties nog niet onderzocht. Daarbij gaat het 
vooral om een gedeelte van het terrein van Landgoed Watergat ll ten oosten van de Hoogenboomlaan. 
Helaas kwam de toestemming tot het mogen doen van onderzoek pas binnen op de dag dat we vallen 
aan het uitzetten waren, bovendien was er te weinig mankracht voor uitzetten en controle van 
inloopvallen op dit terrein. 
Sinds het eerste  onderzoek in 2004 ging het in de Kop van Schouwen om kleine populaties, die soms 
een netwerk vormden. In een enkel geval was een populatie in het verleden uitgegroeid tot een grotere 
populatie (Oude Eendenkooi), maar is deze recent door maatregelen in het kader van “duinherstel” en 
vegetatiebeheer met het instellen van begrazing en plaggen van duinvalleien, weer verdwenen. 
Het lijkt aannemelijk dat de duinen vooral in de periode 1950-1980, toen grote delen van de Kop van 
Schouwen niet begraasd werden, plaatselijk een aantrekkelijk leefgebied voor de Noordse woelmuis 
vormden. Het beheer was veel meer verbrokkeld, waardoor er altijd wel vochtige gedeelten waren die 
in een verruigingsstadium verkeerden. Het steeds meer gebieden jaarrond begrazen, het plaggen en 
maaien van vochtige duinvalleien, het verminderen van de afstroming van neerslag naar de polder 
(stuwtjes) waardoor de enige gebieden die bij alle begrazing nog een beetje geschikt zijn soms langdurig 
onder water staan, heeft tot de huidige ongunstige situatie geleid. Op zich zijn die 
waterstandsfluctuaties gunstig in gebieden waar niet begraasd wordt en buiten de tijdelijk 
overstroomde delen ook bruikbaar leefgebied aanwezig is. 
Ook in een verder verleden, waarbij delen van de duinen met runderen begraasd werden, veelal onder 
de hoede van een koeiewachter, was de situatie voor Noordse woelmuis vermoedelijk gunstiger dan 
thans. Dit valt af te leiden uit het destijds vrij talrijke voorkomen van de Grauwe Kiekendief waarvoor 
woelmuizen een belangrijke prooidiersoort vormen. De Rosse woelmuis kwam nog niet voor en 
Veldmuizen waren bijzonder schaars op Schouwen. 
 
 
 
Figuur 35. Vochtige vallei bij de Adriaan van der Weijdeweg. Regelmatig afzetten van struweelopslag zodat de valleitjes hun 
open karakter behouden is belangrijk voor Noordse woelmuis. Foto: Kees de Kraker. 
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Discussie 
Nog voordat er een officieel beheerplan is, is de Noordse woelmuis bijna geheel uit het Natura 2000-
gebied Kop van Schouwen verdwenen. De meeste andere beheerdoelen worden nagestreefd middels 
jaarrondbegrazing en eventueel aanvullend maaibeheer. Vochtige grasruigte waar het vee bijna nooit 
komt en niet gemaaid wordt is daardoor bijzonder schaars, zodat vrijwel nergens geschikt biotoop 
aanwezig is. Met zo hier en daar een postzegel komt men er niet. Voor een gezonde populatie zijn vele 
hectares nodig. 
Op basis van deze constatering kan men ofwel besluiten: 

1. De Noordse woelmuis schrappen als Habitatrichtlijnsoort voor de Kop van Schouwen, omdat het 
gebied voor deze soort geen belangrijke functie vervult en ook bij veel inspanning geen grote 
resultaten te verwachten zijn. Andere natuurdoelen krijgen prioriteit.  

of men kiest voor : 
2. Er wordt een netwerk gerealiseerd van vochtige terreindelen en overhoekjes met een gunstig 

beheer voor Noordse woelmuis, dat veelal zal bestaan uit langere tijd niet begrazen en het 
verwijderen van struweelopslag. Verbindingen met de zuidkust worden geoptimaliseerd zodat 
geschikte gebiedjes opnieuw bezet kunnen worden. Bij de toekomstige inrichting van het 
zoomgebied wordt nieuw habitat voor de soort gecreëerd. 

 
Overigens de vraag of optie 1 wettelijk mogelijk is. 
Het instandhoudingsdoel voor het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen voor de Noordse woelmuis 
luidt: Behoud omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.  
Wanneer het daarmee ernst is, zullen in de eerste plaats een aantal gebieden of delen daarvan uit de 
begrazing gehaald moeten worden. Op een andere manier gaat het niet lukken. Zie ook Bijlage 2 en 3, 
waarin concrete maatregelen worden bepleit. 
 
Aanbeveling 
Voor het beheer van de Noordse woelmuis in de Kop van Schouwen is het van belang om ook het terrein 
van Landgoed Watergat ll ten oosten van de Hogenboomlaan van de heer Lubbers bij het onderzoek te 
betrekken. Helaas ontbrak daarvoor nu de tijd. 
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Bijlagen 

 

Figuur 36 (deze en vorige blz). Koudekerkse Inlaag (westelijk deel) met een zilte vegetatie waarin de roodgekleurde Zeekraal en 
de witte zaadpluizen van Zeeaster het meest opvallen. Foto: Bas de Maat. 
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BIJLAGE - Overzicht vangsten ZWZ-herfstkamp 2013 
 
(per gebied zijn onder de datum van de controle de initialen van de deelnemers vermeld) 
 

Koudekerkse Inlaag Oost 
Raai 1. Amersfoort: 44.025-412.138.   

 
val nr. 

25-10-2013 
avond: BdM, 
JW, AW 

26-10-2013 
ochtend: BdM 
PC, AH 

 
namiddag: 
CdK, MD 

 
avond: BdM 
LC, HdB 

27-10-2013 
ochtend: BdM 
JW, FdB,HdB 

Hsp Bsp Nwm 
 

Vm 
 

Bm 
 

Dm 
 

251  Bm        x  
251            

253            

254 loos sluiting stuk x x x       

255            

256 Vm ad (vlek) Nwm v Vm (vlek) Nwm v Vm (vlek)   x x   

257     loos       

258            

259            

        1 1 1  

 
 
Raai 2. Amersfoort: 43.951-412.244 

 
val nr. 

25-10-2013 
avond 

26-10-2013 
ochtend 

 
namiddag 

 
avond 

27-10-2013 
ochtend 

Hsp Bsp Nwm 
 

Vm 
 

Bm 
 

Dm 
 

260     Dwm      x 
261  Bspm   Bspm  x     

262  Nwm v? (h)  loos loos   x    

263 Nwm m ad   loos loos   x    

264            

265            

266            

267 Nwm m ad sa loos Nwm v zw Nwm v sub Nwm (h)   x    

       1 3   1 

 
 
Raai 3.   Amersfoort: 43.918-412.088 

 
val nr. 

25-10-2013 
avond 

26-10-2013 
ochtend 

 
namiddag 

 
avond 

27-10-2013 
ochtend 

Hsp Bsp Nwm 
 

Vm 
 

Bm 
 

Dm 
 

268            
269            

270    Bspm Nwm   m ad  x x    

271            

272            

273            

274            

275            

       1 1    

 
 
 
Koudekerkse Inlaag West 
 
Raai 4.   Amersfoort: 42.987-411.523 

 
val nr. 

25-10-2013 
avond: BdM, 
JW, AW 

26-10-2013 
ochtend: BdM 
PC, AH 

 
namiddag: 
niet 

 
avond: BdM 
LC, HdB 

27-10-2013 
ochtend: BdM 
JW, FdB,HdB 

Hsp Bsp Nwm 
 

Vm 
 

Bm 
 

Dm 
 

276            
277            

278            

279            

280            

281            

282            

283            

284     Dwm      x 

285            

286            

           1 
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Raai 5.   Amersfoort: 42.970-411.473 

 
val nr. 

25-10-2013 
avond 

26-10-2013 
ochtend 

 
namiddag 

 
avond 

27-10-2013 
ochtend 

Hsp Bsp Nwm 
 

Vm 
 

Bm 
 

Dm 
 

287            
288  Bspm  Bspm Bspm  x     

289 Bspm   Nwm m sub   x x    

290            

291            

292     Bspm  x     

293     Bspm  x     

294  Dwm  Bspm loos  x    x 

295     loos       

296  loos          

297  Nwm  Bspm   x x    

298 Bspm      x     

299     Nwm (h)   x    

300    Nwm v sub loos   x    

       7 4   1 

 
 
Inlaag Burghsluis/Bootspolder 
 
Raai 6.   Amersfoort: 41.983-410.944 

 
val nr. 

25-10-2013 
avond: BdM, 
JW, AW 

26-10-2013 
ochtend: BdM 
PC, AH 

 
namiddag: 
CdK, MD 

 
avond: BdM 
LC, HdB 

27-10-2013 
ochtend: BdM 
JW, FdB,HdB 

Hsp Bsp Nwm 
 

Vm 
 

Bm 
 

Dm 
 

601 Hspm Hspm Hspm   x      
602 Hspm     x      

603            

604            

605 Hspm Hspm Hspm  Bm x    x  

606            

607      3    1  

 
 
Raai 7.   Amersfoort: 41.912-411.026 

 
val nr. 

25-10-2013 
avond 

26-10-2013 
ochtend 

 
namiddag 

 
avond 

27-10-2013 
ochtend 

Hsp Bsp Nwm 
 

Vm 
 

Bm 
 

Dm 
 

608 Hspm Hspm   Hspm x      
609 Hspm Hspm  Hspm  x      

610 Nwm m sub Hspm Nwm v ad (h)  Nwm m ad   x    

611 Nwm m ad Nwm m sub 
(h) 

 Nwm m (h) Nwm m ad   x    

612 Nwm m? ad Nwm v (h) B  Nwm v sub loos   x    

613            

614  Nwm v ad Nwm v ad Nwm v lact(h) Nwm   x    

615     loos       

      2  4    
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Westenschouwse Inlaag West 
 
Raai 8.   Amersfoort: 39.311-410.287 

 
val nr. 

25-10-2013 
avond: BdM, 
JW, AW 

26-10-2013 
ochtend: BdM 
PC, AH 

 
namiddag: 
CdK, MD 

 
avond: BdM 
LC, HdB 

27-10-2013 
ochtend: BdM 
JW, FdB,HdB 

Hsp Bsp Nwm 
 

Vm 
 

Bm 
 

Dm 
 

616            
617            

618            

619     Dwm      x 

620 leeg/slakken Dwm  loos Dwm      x 

621  leeg/slakken          

622    Nwm v sub    x    

623 Nwm m ad   Dwm     x   x 

624            

625            

626  Nwm ontsnap  Nwm v lact    x    

627  Nwm m sub Nwm (h) Nwm v sub Nwm m ad   x    

628 Nwm   Nwm juv Nwm m ad   x    

629     Dwm      x 

630  Nwm v ad   loos   x    

631 Nwm v ad Nwm v ad   Nwm m ad   x    

632 Dwm   Nwm m sub Bspm  x x   x 

633            

634            

635            

636            

637    Dwm       x 

638     Dwm      x 

639            

640 Dwm Dwm  Dwm Dwm      x 

641    Dwm       x 

642    Dwm       x 

643            

644   nog op safe         

645            

       1 8   10 

 
 
 
Gracht ringwalburcht Burgh 
 
Raai 9.   Amersfoort: 40.948-412.571 

 
val nr. 

25-10-2013 
avond: BdM, 
JW, AW 

26-10-2013 
ochtend: BdM 
PC, AH 

 
namiddag: 
CdK, MD 

 
avond: BdM 
LC, HdB 

27-10-2013 
ochtend: BdM 
JW, FdB,HdB 

Hsp Bsp Nwm 
 

Vm 
 

Bm 
 

Dm 
 

646     Hspm x      
647     Dwm      x 

648            

649            

650 Vm Vm  Vm Vm m    x   

651     Vm    x   

652     loos       

653  Hspm    x      

654            

655            

656 Hspm     x      

657 Hspm Hspm  Hspm Hspm x      

658            

659 Hspm Hspm    x      

660 Hspm Hspm  Hspm loos x      

 5 vangsten 
Hspm 4x 
Vm 1x 

5 vangsten 
Hspm 4x 
Vm 1x 

0 vangsten 3 vangsten 
Hspm 2x 
Vm 1x 

5 vangsten 
Hspm 2x 
Vm 2x 
Dwm 1x 

6   2  1 
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Groene duin / Zeepe – A vd Weijdeweg 
 
Raai 10.   Amersfoort: 39.508-412.213 

 
val nr. 

25-10-2013 
avond: CdK, 
PC 

26-10-2013 
ochtend: CdK 
JW, MD 

 
namiddag: 
niet 

 
avond: CdK, 
JW, FdB 

27-10-2013 
ochtend:CdK, 
LC, JvV,MS 

Hsp Bsp Nwm 
 

Vm 
 

Bm 
 

Dm 
 

661            
662            

663            

664            

665            

667    Bspm Bspm x  x     

668            

       1     

 
 
Raai 11.   Amersfoort: 39.395-412.282 

 
val nr. 

25-10-2013 
avond 

26-10-2013 
ochtend 

 
namiddag 

 
avond 

27-10-2013 
ochtend 

Hsp Bsp Nwm 
 

Vm 
 

Bm 
 

Dm 
 

669            
670            

671            

672  Bspm  Bspm   x     

673            

674     Bspm  x     

675            

676 Bspm      x     

677  loos          

678 Bspm Bspm x   Bspm  x     

679 Bspm Bspm x  Dwm   x    x 

680            

       5    1 

 
 
Raai 12.   Amersfoort: 39.156-412.196 

 
val nr. 

25-10-2013 
avond 

26-10-2013 
ochtend 

 
namiddag 

 
avond 

27-10-2013 
ochtend 

Hsp Bsp Nwm 
 

Vm 
 

Bm 
 

Dm 
 

681            
682  Bspm  Bspm   x     

683            

684 Bspm      x     

685  Bspm     x     

686     Bspm  x     

687  Bspm  Bspm Bspm  x     

688            

689 Bspm Bspm     x     

690  Bspm  Bspm Bm  x   x  

       7   1  

 
 
 
 
Het Zeepe – centrale vallei 
 
 
Raai 13.   Amersfoort: 39.912-413.757 

 
val nr. 

25-10-2013 
avond: CdK, 
PC 

26-10-2013 
ochtend: CdK 
JW, MD 

 
namiddag: 
niet 

 
avond: CdK, 
JW, FdB 

27-10-2013 
ochtend:CdK, 
LC, JvV,MS 

Hsp Bsp Nwm 
 

Vm 
 

Bm 
 

Dm 
 

691            
692            

693            

694            

695            

696  Bspm   Bm  x    x 

697 Bspm    Bspm  x     

698    Bspm        

       2    1 
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Raai 14.   Amersfoort: 39.812-413.640 

 
val nr. 

25-10-2013 
avond 

26-10-2013 
ochtend 

 
namiddag 

 
avond 

27-10-2013 
ochtend 

Hsp Bsp Nwm 
 

Vm 
 

Bm 
 

Dm 
 

701            
702            

703     Bm     x  

704            

705            

706 Bspm Bspm  Bm juv   x   x  

707  Bm ad   Bm juv     x  

708 Bspm Bm juv   Bm ad  x   x  

709    Bm juv Bm juv     x  

710 Bm ad Bm juv  Bm ad      x  

       2   6  

 
 
Raai 15.   Amersfoort: 39.884-413.616 

 
val nr. 

25-10-2013 
avond 

26-10-2013 
ochtend 

 
namiddag 

 
avond 

27-10-2013 
ochtend 

Hsp Bsp Nwm 
 

Vm 
 

Bm 
 

Dm 
 

711  Bspm   Bm juv  x   x  
712            

713            

714  Bspm x   Bspm  x     

715            

716            

717     Bspm  x     

718    Bm juv      x  

719 Bspm Dwm  Bspm Bspm  x    x 

720    Bspm   x     

721  Dwm  Dwm Dwm      x 

722 Dwm          x 

       5   2 3 

 
 
Raai 16.   Amersfoort: 40.029-413.666 

 
val nr. 

25-10-2013 
avond 

26-10-2013 
ochtend 

 
namiddag 

 
avond 

27-10-2013 
ochtend 

Hsp Bsp Nwm 
 

Vm 
 

Bm 
 

Dm 
 

723            

724            

725            

726            

727  Bspm x   Dwm  x    x 

728            

729            

730            

699     Bspm  x     

700 loos           

       2    1 

 
 

Vroongronden - Moolenburgh 
 
Raai 17.   Amersfoort: 40.520-416.295 

 
val nr. 

25-10-2013 
avond: CdK, 
PC 

26-10-2013 
ochtend: CdK 
JW, MD 

 
namiddag: 
niet 

 
avond: CdK, 
JW, FdB 

27-10-2013 
ochtend:CdK, 
LC, JvV,MS 

Hsp Bsp Nwm 
 

Vm 
 

Bm 
 

Dm 
 

731     Bspm  x     

732     Bspm  x     

733 Bspm   Bspm Bspm  x     

734  Dwm  Dwm Dwm      x 

735            

736            

737 Dwm          x 

738  Dwm  Bspm Bspm  x    x 

739            

740 Dwm Dwm  Dwm Bspm  x    x 

741            

742  Dwm  Dwm Dwm      x 

743 Dwm Dwm  Dwm Dwm      x 

744            

745  Dwm  Dwm Dwm      x 

746 Bspm   Dwm Bspm  x    x 

747            

       6    8 
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Raai 18.   Amersfoort: 40.450-416.465 

 
val nr. 

25-10-2013 
avond 

26-10-2013 
ochtend 

 
namiddag 

 
avond 

27-10-2013 
ochtend 

Hsp Bsp Nwm 
 

Vm 
 

Bm 
 

Dm 
 

748     Dwm      x 
749            

750            

801    Dwm       x 

802            

803            

804    Dwm       x 

805            

806            

807     Dwm      x 

           4 

 
Vroongronden – GADRA 
 
Raai 19.   Amersfoort: 41.128-415.159 

 
val nr. 

25-10-2013 
avond: CdK, 
PC 

26-10-2013 
ochtend: CdK 
JW, MD 

 
namiddag: 
niet 

 
avond: CdK, 
JW, FdB 

27-10-2013 
ochtend:CdK, 
LC, JvV,MS 

Hsp Bsp Nwm 
 

Vm 
 

Bm 
 

Dm 
 

808            
809            

810            

811 Nwm m sa Nwm v ad      x    

812  Nwm m sa      x    

813 Nwm v ad   Nwm v ad Nwm ad (h)   x    

814    Nwm Nwm ad (h)   x    

815            

816     Nwm m sa   x    

817 Nwm m sa       x    

818            

819            

820            

        6    

 
 
Totalen 
 

Inlagen      
25-10-2013 
avond 

26-10-2013 
ochtend 

 
namiddag 

 
avond 

27-10-2013 
ochtend 

Totaal 

95 valcontroles 95 70 95 95 450 
18 vangsten 
Bspm 2x 
Hspm 5x 
Vm  1x 
Nwm 8x 
Dwm 2x 
Bm 0x 

21 vangsten 
Bspm 2x 
Hspm 5x 
Vm  0x 
Nwm 10x 
Dwm 3x 
Bm 1x 

excl. loc. 2 
8 vangsten 
Hspm 2x 
Vm 1x 
Nwm 4x 
Dwm 1x 

21 vangsten 
Bspm 4x 
Hspm 1x 
Vm  0x 
Nwm 12x 
Dwm 4x 
Bm 0x 

24 vangsten 
Bspm 5x 
Hspm 1x 
Vm  3x 
Nwm 9x 
Dwm 7x 
Bm 1x 

92 vangsten 
Bspm 13x 
Hspm 15x 
Vm  3x 
Nwm 43x 
Dwm 18x 
Bm 2x 

Burgh      
15 valcontroles 15 15 15 15 75 

5 vangsten 
Hspm 4x 
Vm 1x 

5 vangsten 
Hspm 4x 
Vm 1x 

0 vangsten 3 vangsten 
Hspm 2x 
Vm 1x 

5 vangsten 
Hspm 2x 
Vm 2x 
Dwm 1x 

18 vangsten 
Hspm 12x 
Vm 5x 
Dwm 1x 

Duinen      
 110 valcontroles 110  110 110 440 

19 vangsten 
Bspm 11x 
Nwm 3x 
Bm 1x 
Dwm 4x 

26 vangsten 
Bspm 13x 
Nwm 2x 
Bm 3x 
Dwm 8x 

 26 vangsten 
Bspm 10x 
Nwm 2x 
Bm 4x 
Dwm 10x 

34 vangsten 
Bspm 16x 
Nwm 3x 
Bm 7x 
Dwm 8x 

105 vangsten 
Bspm 50x 
Nwm 10x 
Dwm 30x 
Bm 15x 

Totalen 
ZWZ-kamp 

     

valcontroles     965 
     215 vangsten 

Bspm 63x 
Hspm 27x 
Vm  8x 
Nwm 53x 
Dwm 48x 
Bm 17x 
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Figuur 37. André Hannewijk fotografeert een Huisspitsmuis die op een paaltje is gezet bij valnr. 610. In de grasruigte langs de 
omheining en het hoekje links, werd Noordse woelmuis gevangen. Foto: Bas de Maat. 

 

 
 
 

 

 

Figuur 38. Mark Dobbelaar en Bas de Maat  met Noordse woelmuis in bak bij het verblijf. Foto: Kees de Kraker. 
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Bijlage 2. Noordse woelmuis en infrastructuur 

 

Figuur 39. Overzicht voorkomen Noordse woelmuis aan de hand van onderzoek  verricht door de Zoogdiervereniging en Kees de 
Kraker in de periode 2004-2012. Bebouwing is aangegeven met rode gekorrelde zone. De rode stippen aan de zuidkust staan voor 
de meer duurzame populaties in de inlagen. De gele lijnen vormen  mogelijke verbindingsroutes. 

 
Bijlage 3. Gedeelte uit rapportage Onderzoek voorkomen Noordse woelmuis op 6 
locaties in de Kop van Schouwen in 2009. (Kees de Kraker 2009, in opdracht van Staatsbosbeheer) 
 
Discussie en aanbevelingen 
 
Zonder gerichte beheersmaatregelen ziet de toekomst er voor de Noordse woelmuis op de Kop van 
Schouwen momenteel vrij somber uit. Uitbreiding van begrazing en maaibeheer hebben tot gevolg dat de 
soort hier achteruit gaat en bijna nergens in het gebied terecht kan. Tevens wordt er voor het toekomstig 
beheerplan van het Natura 2000-gebied over nagedacht om datzelfde begrazings- en maaibeheer ook 
zoveel mogelijk bij andere terreinen toe te passen. Voortzetting van het huidige beheer kan op termijn 
leiden tot het verdwijnen van de Noordse woelmuis uit de Kop van Schouwen. 
Een beter netwerk van allerlei kleine en enkele grotere populaties is noodzakelijk om de soort hier in 
stand te houden. 
Er zijn heel wat maatregelen denkbaar die de situatie voor de Noordse woelmuis kunnen verbeteren. 
Deze worden per gebied genoemd onder het kopje Aanbevelingen. Maatwerk kan lokaal voor 
oplossingen zorgen. Duidelijk is wel, dat het accent bij het beheer daarvoor wat minder op vegetatie 
gericht moet zijn en dat permanente begrazing fnuikend is voor de Noordse woelmuis. Door op vochtige 
tot natte plaatsen verruigde overhoekjes te laten ontstaan en gedeelten van grotere begrazingseenheden 
afwisselend wel en niet te begrazen, kan een meer robuuste netwerkpopulatie in stand gehouden 
worden. 
Zoals het onderzoek bij de Boompjesput uitwijst liggen er ook kansen in de Boswachterij. Vochtige 
valleien met infiltratievijvers waaromheen het (naald)bos is verwijderd, kunnen de afwisseling en daarmee 
de aantrekkelijkheid van het gebied voor recreanten èn Noordse woelmuizen vergroten!  
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Figuur 40 (uit rapport 2009). Onderzoek naar het voorkomen van Noordse woelmuis op Schouwen-West sinds 2004. De gegevens 
zijn ontleend aan onderzoek van de Zoogdierwerkgroep Zeeland (2004), onderzoek van de Vereniging Zoogdierbescherming (VZZ) 
in 2007 en eigen onderzoek (Sandvicensis) in de periode 2004-2009.  De geel omlijnde gebieden zijn onvolledig onderzocht. 

 
Opmerkingen bij de kaart 
Het is niet te verwachten dat de Noordse woelmuis het in de valleitjes in het noorden van Het Zeepe het 
beter doet dan in het Groene Duin, de soort kan ook hier verdwenen zijn.  
Bij de locaties op het Vliegveld en de vuurtoren waar in 2004 Noordse woelmuizen werden vastgesteld, 
ging het maar om één of enkele exemplaren, niet om populaties. De enige wat grotere populatie buiten 
het Groene Duin, werd in 2004 ten oosten van de eendenkooi vastgesteld. Deze wordt bedreigd door het 
instellen van begrazing. 
Zoals het er nu naar uitziet lijkt de Noordse woelmuis momenteel marginaal voor te komen op de Kop van 
Schouwen. 
Noordse woelmuizen gedijen het beste in gebieden die in een ruigtefase verkeren en niet al te schraal 
van karakter zijn. Houtige opslag verwijderen, graasdruk verlagen of beter is niet jaarlijks begrazen of 
eventueel overgaan op een zeer extensieve naseizoenbeweiding. 
Aan de Hogezoom bij Haamstede bleek een terreintje te liggen dat aan bovengenoemde voorwaarden 
voldeed. Bij onderzoek in november dit jaar werd hier een populatie Noordse woelmuizen vastgesteld. 
 
Aanbeveling voor verder onderzoek 
Waarschijnlijk zijn de grootste populaties Noordse woelmuizen op Schouwen momenteel in de deels 
verruigde natte inlagen Westenschouwse Inlaag en Koudekerkse Inlaag, te vinden. Deze gebieden 
worden al langere tijd niet of nauwelijks begraasd. Van hieruit kunnen dieren op verschillende wijze de 
potentieel geschikte terreinen in de Kop bereiken. 
Het verdient aanbeveling om eenmaal vastgestelde populaties te monitoren, minimaal eenmaal in de vijf 
jaar. Daarnaast zijn er gebieden waarbinnen potentiële locaties nog niet op het voorkomen van Noordse 
woelmuis zijn onderzocht. Voor een toekomstig beheerplan voor het Natura 2000-gebied is deze kennis 
onontbeerlijk. Op de kaart hierboven zijn deze gebieden aangegeven. Het gaat om terreinen van 
verschillende eigenaren en beheerders. Wellicht dat de Provincie een rol kan spelen bij de coördinatie 
van noodzakelijk onderzoek. 

 


