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SAMENVATTING 
 
 
Vanwege de beperkte verspreiding en een dalende trend van de hazelmuis in Nederland 
hebben Bureau Natuurbalans – Limes Divergens en Zoogdiervereniging VZZ in opdracht van 
de provincie Limburg het “Provinciaal Actieplan Hazelmuis Limburg 2006-2010” opgesteld. 
De hoofddoelstelling van dit plan is duurzaam behoud, ontwikkeling en uitbreiding van de 
hazelmuispopulatie en het karakteristieke leefgebied van de soort in Limburg in de periode 
2006-2010. De hazelmuis fungeert daarbij als vlaggenschip voor een breed scala aan dier- 
en plantensoorten die aan dezelfde habitats gebonden zijn. De knelpunten die zich 
momenteel in de leefgebieden van de hazelmuis voordoen zijn bepaald en vervolgens zijn 
de maatregelen geformuleerd die nodig zijn om deze knelpunten op te lossen. 
 
De verspreiding van de hazelmuis is in Nederland beperkt tot het uiterste zuidoosten van 
Zuid-Limburg. Er kunnen momenteel drie kerngebieden onderscheiden worden waarin 
sprake is van een min of meer aaneengesloten verspreiding van de hazelmuis: 
Vijlenerbossen, Oostelijk Gulpdal en het Westelijk Geuldal. Het verspreidingsgebied van de 
hazelmuis is sterk ingekrompen. De achteruitgang in kilometerhokken over de  periode 
(1916-2002) bedraagt 40%. Op uurhok-niveau bedraagt de achteruitgang sinds 1916-
1990 62%. Recentelijk is de hazelmuis verdwenen uit drie bosgebieden. Deze bossen 
liggen aan de noordrand van het areaal in Zuid-Limburg. 
De oorzaken van deze achteruitgang zijn intensivering van het grondgebruik en 
perceelsvergroting hetgeen gepaard ging met invoer van prikkeldraad, het opruimen van 
randbegroeiingen, toename van de veedichtheid en het omzetten van grasland in akkers. 
Hierdoor zijn de voor hazelmuizen geschikte struweelvegetaties en bramenvegetaties op 
veel plaatsen verdwenen. Veel van de leefgebieden van de hazelmuis in Limburg zijn klein 
en geïsoleerd. In sterk geïsoleerde gebieden komen nauwelijks hazelmuizen voor. Door de 
sterke populatieschommelingen en de monogame levenswijze is de kans dat de hazelmuis 
in een gebied met een kleine populatie uitsterft relatief groot. Herkolonisatie van zulke 
gebieden kan alleen plaatsvinden wanneer deze gebieden door lijnvormige 
landschapselementen of bos verbonden zijn met andere leefgebieden. 
 
Voor alle deelpopulaties wordt gestreefd naar toename van verspreiding en/of aantallen 
door biotoopherstel (bos- en bosrandenbeheer en begrazing). De noodzaak hiervoor is het 
grootst in de deelpopulaties met lage dichtheden, omdat de hazelmuis hier het meest 
bedreigd wordt. Bovendien dienen knelpunten in de verbindingszones tussen leefgebieden 
opgelost te worden. Biotoopherstel wordt uitgevoerd door een bosbeheer gericht op het 
behoud en de ontwikkeling van goed gestructureerde bosranden. Enerzijds door 
kleinschalige ingrepen in de bosrand zelf en daarnaast door het uitbreiden van de bosrand 
door het verplaatsen van het raster. Door extensieve begrazing kan de frequentie van 
menselijk ingrijpen in bosranden verminderd worden. In de bossen dient door middel van 
hakhout-beheer de structuur en de soortenrijkdom van bossen  vergroot worden. In het 
buitengebied rondom de bossen kan door het inplanten van lijnvormige 
landschapselementen het leefgebied van de hazelmuis relatief snel vergroot worden. 
Verbindingszones dienen aangelegd te worden om leefgebieden met elkaar te verbinden. 
De meeste geplande verbindingszones liggen in het Gulpdal. Daarnaast is het de bedoeling 
de bossen van het oostelijk Gulpdal beter te verbinden met de bossen van het westelijk 
Geuldal.   
In gebieden waar de hazelmuis niet meer voorkomt of in zeer lage dichtheden voorkomt en 
waar biotoopherstel is uitgevoerd, dienen de mogelijkheden van herintroductie en bijzetten 
onderzocht te worden.   
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1 INLEIDING & DOELSTELLINGEN 
 
 
De hazelmuis komt in Nederland alleen in het uiterste zuidoosten van Zuid-Limburg 
voor. De soort is de afgelopen 10 jaar sterk achteruitgegaan in aantal en verspreiding 
waardoor het voorkomen van de soort in Nederland bedreigd wordt. In het 
Meerjarenprogramma soortenbeleid 2000–2004 is de hazelmuis genoemd als één van 
de soorten waarvoor een beschermingsplan gewenst is. De provincie Limburg voert 
een actief soortenbeleid uit waarbij de hazelmuis is aangewezen als prioritaire soort. 
Om het voortbestaan van de hazelmuis in Limburg te waarborgen heeft de provincie 
Limburg opdracht gegeven voor het opstellen van dit beschermingsplan. 
 
De hoofddoelstelling van dit plan is duurzaam behoud, ontwikkeling en uitbreiding van 
de hazelmuispopulatie en het karakteristieke leefgebied van de soort in Limburg in de 
periode 2006-2010.  
 
Binnen de hoofddoelstelling zijn de volgende subdoelstellingen aan te geven: 
• Het op korte termijn veiligstellen van de huidige populaties. Toename van het 

aantal voortplantingsnesten per deelpopulatie met 25-50% ten opzichte van de 
periode 1990-2005. 

• Een actielijst voor de periode 2006-2010 opstellen. 
• Uitbreiding van het areaal (presentie op kilometerhok-niveau) met tenminste 25% 

ten opzichte van de periode 1990-2005. 
• Via de hazelmuisbescherming een extra aanzet geven tot een duurzaam 

bosrandenbeheer in Zuid-Limburg. 
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2 BELEIDSASPECTEN 
 
 
Internationaal beleid 
 
Het "Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijke 
leefmilieu in Europa" bekend als de Conventie van Bern, richt zich op de bescherming 
van de Europese flora en fauna. De hazelmuis is in dit verdrag opgenomen in bijlage 3, 
de lijst van beschermde diersoorten. Dit betekend dat ieder aangesloten land 
wetgevende en administratieve regels moet opstellen voor de bescherming van deze 
soort. De "Richtlijn 92/43/EEG inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en 
de wilde flora en fauna" of kortweg Habitatrichtlijn, heeft tot doel bij te dragen aan 
het waarborgen van de biologische diversiteit door het in stand houden van natuurlijke 
habitats en de wilde flora en fauna op het Europese grondgebied van de lidstaten van 
de Europese Unie. De hazelmuis is in bijlage 4 van de Habitatrichtlijn opgenomen 
waarmee aangegeven wordt dat de hazelmuis strenge bescherming behoeft. Tot slot 
staat de hazelmuis op de voorlopige lijst van soorten waarvoor Nederland van 
internationale betekenis is. De hazelmuis is internationaal zeldzaam of bedreigd 
volgens de criteria van de International Union for Conservation of Nature and Natural 
Resources. 
 
Nationaal beleid 
 
In 2004 is door het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij de Rode lijst 
flora en fauna vastgesteld. De hazelmuis is hierin opgenomen onder de categorie 
'gevoelig' (Ministerie van LNV 2004). Op het moment waarop de rode lijst werd 
opgesteld was een duidelijke achteruitgang geconstateerd maar dit heeft niet geleid 
tot het verplaatsen van de hazelmuis naar een zwaarder beschermde categorie. Uit de 
uitgevoerde inventarisaties is echter gebleken dat de hazelmuis sterk achteruit gegaan 
is en de soort volgens de criteria op de rode lijst in de categorie "bedreigd" zou 
moeten staan. 
 
Provinciaal beleid 
 
Het natuurbeleid van de provincie Limburg is vastgesteld in de Nota Natuur en 
Landschapsbeheer 2000-2010 (Provincie Limburg 1999) en richt zich op de 
bescherming van gebieden en soorten. De hazelmuis wordt in deze provinciale 
beleidsnota aangeduid als prioritaire soort. De soort heeft hiermee de status van 
gericht te beschermen soort. De provincie heeft hierbij als doel dat er in 2020 
minimaal enkele vitale en bestendige populaties aanwezig zijn (bestaande uit 
tenminste 40 reproducerende vrouwtjes). Er wordt van uitgegaan dat veiligstelling 
voornamelijk plaats zal vinden via het beheer van gebieden door natuurbeheerders.  
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3 BIOLOGIE VAN DE HAZELMUIS 
 
 

3.1 ALGEMENE ECOLOGIE 
 

3.1.1 Herkenning 
De hazelmuis Muscardinus avellanarius is een knaagdier en behoort tot de familie van de 
slaapmuizen. In Nederland komen twee soorten slaapmuizen voor: de hazelmuis en de 
eikelmuis Eliomys quercinus. Beide soorten komen alleen in Zuid-Limburg voor. 
Slaapmuizen zijn nachtactieve knaagdieren. Ze houden een winterslaap van oktober tot 
in april. Ook gedurende koude perioden in voor- en najaar gaan slaapmuizen soms in 
lethargie. De hazelmuis heeft een arboreale leefwijze; hij komt zelden of nooit op de 
grond. Opvallende uiterlijke kenmerken zijn de grote ogen en de lange en dicht behaarde 
staart.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volwassen hazelmuis bij nest (D. Verbelen). 

 
3.1.2 Leefwijze 

Hazelmuizen maken gebruik van alle vegetatielagen die zij tot hun beschikking hebben: 
boomlaag, struiklaag en ondergroei. In Groot-Brittanië zijn ze in de boomlaag 
aangetroffen op een hoogte van gemiddeld 17,4 meter (Bright & Morris 1992). In de 
boomlaag zoeken hazelmuizen vooral naar insecten, bloemen en jonge bladeren, terwijl 
in de lagere vegetatielagen vruchten en noten worden gegeten.  
 
De hazelmuis leeft min of meer solitair. Het leefgebied van mannetjes overlapt elkaar 
zelden. Vrouwtjes kunnen wel dicht bij elkaar leven. De afstand, die hazelmuizen vanaf 
hun nest afleggen om te foerageren (home range), bedraagt meestal minder dan 50-100 
meter. Vrouwtjes verplaatsen zich minder ver van hun nest dan mannetjes (zie Foppen 
& Nieuwenhuizen 1997).  
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Adulte hazelmuizen zijn zeer plaatstrouw. Maximale dispersieafstanden voor 
aaneengesloten bosgebieden en kleinschalige landschappen met veel bosjes en 
lijnvormige elementen zijn waargenomen tot enkele kilometers, en (her)kolonisaties 
kunnen optreden tot op afstanden van 1500 meter (Bright et al. 1996). In Letland zijn 
maximale en gemiddelde dispersieafstanden gemeten van respectievelijk 500 meter en 
112 meter voor mannetjes en 250 meter en 73 meter voor vrouwtjes. De 
dispersieafstanden van juveniele dieren zijn groter met een maximum van 1200 meter 
en gemiddelden van 500-550 meter (Juskaitis 1997). In open landschappen met weinig 
lijnvormige elementen en bosjes en versnipperd gelegen bosgebieden zijn deze afstanden 
vermoedelijk veel kleiner.  
 
De verspreiding van de hazelmuis is niet homogeen maar geclusterd, zelfs in één en 
hetzelfde bosgebied. Dit kan te maken hebben met een specifieke vorm van sociaal 
gedrag binnen een populatie of met de aanwezigheid van geschikt habitat. Er zijn 
aanwijzingen voor een langdurige paarbinding. De hazelmuis onderscheidt zich hierin van 
andere knaagdieren.  
 
Dichtheden 
De hazelmuis komt in lage dichtheden voor. De dichtheden kunnen aanzienlijk variëren 
van minder dan 1 tot 10 individuen per hectare, maar meestal worden minder dan vijf 
individuen per hectare aangetroffen. De hoogste dichtheden worden bereikt in 
hakhoutbossen. De laagste dichtheden zijn vastgesteld in hoogopgaande gesloten 
bossen, waar de dieren vooral in nestkasten zijn aan te treffen (Schulze 1973). Voor 
Nederland worden dichtheden opgegeven van gemiddeld 1 dier per 10 ha bos of 1-3 
dieren per 100 meter bosrand (Foppen & Nieuwenhuizen 1997).  
Een vrouwtje heeft 1-2 worpen in een jaar van augustus tot in oktober met drie tot 
zeven jongen. Aan de rand van zijn areaal (Groot-Brittanië, Nederland en Zweden) plant 
de soort zich later in het jaar voort dan in het centrum van zijn areaal (mei-juli; Tjechië, 
Zuid-Duitsland en Polen) (Foppen & Nieuwenhuizen 1997). De jaarlijkse reproductie zou 
sterk afhankelijk zijn van klimatologische omstandigheden. "Goede" jaren worden 
afgewisseld met "slechte" jaren. Natuurlijke populatieschommelingen bij de hazelmuis 
worden daarom vaak in verband gebracht met periodes van slechte of goede voortplan-
tingsjaren.  
 
Nesten 
Het zelfgemaakte bolvormige nest van de hazelmuis is gemaakt van plantenmateriaal dat 
in de directe omgeving van de nestplaats voorhanden is: bladeren van diverse boom- en 
struiksoorten en grashalmen. Het nest wordt bevestigd aan stengels van struwelen of 
ruigtekruiden of wordt gebouwd in de vork van jonge boompjes. Een hazelmuis bouwt 
meerdere nesten (tot vier) in een seizoen; we onderscheiden voortplantingsnesten en 
slaapnesten. Hazelmuizen kunnen ook gebruik maken van nestkasten of natuurlijke 
holten in bomen. Voorbeelden daarvan in Nederland zijn uiterst schaars (Van Laar 1984; 
Foppen et al. 1995), maar in Groot-Brittanië blijken populaties zich door het aanbieden 
van nestkasten te kunnen verdubbelen. Hieruit kan worden afgeleid dat het aanbod aan 
nestholten in holle bomen voor de hazelmuis aldaar één van de factoren is die de 
aantallen beperkt.  
 
Voedsel 
Het voedsel van de hazelmuis bestaat uit allerlei vruchten, bessen, noten en knoppen 
van bomen en struwelen en bij voedselschaarste in het voorjaar en de zomer ook insec-
ten (vooral rupsen en bladluizen). De hazelmuis schakelt, afhankelijk van de 
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beschikbaarheid van zijn voedselbron, over van bloemen in het voorjaar en voorzomer, 
via voornamelijk insecten in de zomer naar vruchten in de herfst. Insecten worden in  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Slaapnest van de hazelmuis in een hulst (M. Dorenbosch). 

 
mindere mate ook in andere seizoenen gegeten. Met de wisseling van voedselkeuze 
verandert ook het terreingebruik van de hazelmuis in de loop van het jaar; van het 
kronendak in het voorjaar (knoppen en insecten) tot struwelen en lage begroeiing in het 
najaar (vruchten, noten en bessen) (Bright & Morris 1992). 
Omdat hazelmuizen zich normaal gesproken niet ver van hun nestplaats verwijderen 
(meestal minder dan 70 meter), dient een gevarieerde soortenrijke boom- en struiklaag in 
de directe omgeving van het nest aanwezig te zijn. Bright et al. (1996) noemen de 
volgende boom- en struweelsoorten die van belang zijn als voedselplant (insecten, 
knoppen, vruchten, bessen en noten): hazelaar, eik, kamperfoelie, braam, esdoorn, es, 
taxus, conifeer, els, brem, berk, kastanje, sleedoorn en wegedoorn. 
 
  

3.2 BIOTOOPVOORKEUR 
 
De hazelmuis leeft vooral in en nabij loofbossen in mantelzoom-vegetaties aan 
bosranden, jonge aanplanten en hakhoutbossen (Foppen et al. 1995; Van Laar 1984). 
Een onbeschaduwde ondergroei en een hoge diversiteit aan bes- en vruchtdragende 
soorten zijn kenmerken voor een optimaal hazelmuis-habitat (Bright et al. 1996).   
 
De hazelmuis is in Centraal-Europa een kensoort van rijk gestructureerde mantelzoom-
vegetaties aan bosranden (Foppen et al. 1995; Van Laar 1984). Oude meldingen in 
Nederland tot in de jaren tachtig hebben voor een belangrijk deel betrekking op vondsten 
en waarnemingen in hakhoutbossen. Sindsdien is deze beheersvorm hoe langer hoe 
meer in onbruik geraakt, en is ook het aantal meldingen in opgaand bos afgenomen. In 
Groot-Brittanië is de hazelmuis sterk aan hakhoutbossen gebonden (Bright et al. 1996).  
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Karakteristiek biotoop van de hazelmuis in Zuid-Limburg (M. Dorenbosch) 

 
In Limburg wordt de hazelmuis vooral aangetroffen in en nabij loofbossen. Bij een 
analyse van de vindplaatsen van 377 nesten uit de jaren 1990-1995 bleek 90% van 
de nesten te liggen in loofbos en slechts 10% in gemengd naald- en loofbos (Foppen 
et al. 1995). De nesten werden vooral aangetroffen in en nabij structuurrijke bossen 
bestaande uit meerdere jaarklassen, met een gevarieerde etageopbouw, en minder in 
eenvormige productiebossen en aangeplante bossen waarin één boomsoort domineert. 
Eik en berk waren de meest aanwezige dominante boomsoorten in de directe 
omgeving van de vindplaatsen.  
 
De vindplaatsen zijn gelegen in bossen op de hellingen langs de beekdalen, met 
beuken-eikenbos op de plateauranden, veldbies-beukenbos op de plateaus en het lager 
gelegen vochtigere eiken-haagbeukenbos op de hellingen (Foppen et al. 1999). De 
hazelmuis werd in deze bossen hoofdzakelijk aangetroffen in mantelzoom-vegetaties 
aan bosranden, daarnaast in open plekken en langs paden en in klein aantal in 
lijnvormige elementen binnen een afstand van 100 meter van de bosrand. Slechts 3% 
van de nesten (n=19) is daadwerkelijk in opgaand bos aangetroffen.  
De nesten waren vooral gelegen in bramenvegetaties met brandnetel en adelaarsvaren, 
begeleid door soorten als Gelderse roos, eenstijlige meidoorn, brem, hondsroos, rode 
kornoelje, kardinaalsmuts, hop en jonge boomopslag (voornamelijk es en eik). In meer 
dan 80% van de gevallen was het nest aan een braamstruik bevestigd, waarbij in een 
kwart braam voorkwam in combinatie met een andere plant (vooral adelaarsvaren).  
 
De hazelmuis blijkt een duidelijke voorkeur te hebben voor bosmantelgemeenschappen 
uit het verbond van bramen en sleedoorn (Pruno-Rubion radulae; Foppen et al. 1999). 
Hij wordt ook wel op kaalslagen, in hakhoutbossen en jonge bosaanplanten aangetrof-
fen, maar deze kunnen als secundair habitat worden beschouwd, omdat het voortbe-
staan van deze biotopen in hoge mate van menselijk ingrijpen afhangt. Bij 
voortschrijdende successie worden deze vegetaties na verloop van jaren ongeschikt, 
doordat de structuur opener wordt en de vegetatie ijler.  
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De voorkeur voor bosranden in Zuid-Limburg wordt bevestigd in een studie naar het 
gebruik van nestkasten in een rijk gestructureerd gedeelte van het Vijlenerbos. Tot op 
150 meter afstand van de bosrand zijn nestkasten geplaatst, maar alleen binnen een 
afstand van 25 meter van de bosrand zijn in enkele nestkasten hazelmuizen 
aangetroffen (pers. med. R. Foppen). Veldstudies uitgevoerd na 1995 bevestigen de 
binding van de hazelmuis aan bosranden met bramenrijke vegetaties en aan breed 
uitgelopen lijnvormige elementen en struwelen op de overgang van loofbos naar 
agrarisch gebied, hoewel inmiddels ook gebleken is dat hulst een belangrijke 
draagplant is voor nesten (Verheggen 2002; Foppen et al. in voorb.).  
 
Een gemeenschappelijk kenmerk van de draagplanten van de nesten is dat deze dicht 
bebladerd zijn en veelstengelig. Dit is een duidelijke randvoorwaarde die hazelmuizen 
stellen aan struweelvegetaties. Hazelmuizen hebben de horizontale structuur van dichte 
ondergroei nodig om zich er in voort te bewegen en naar voedsel te zoeken. Ze 
verplaatsen zich door de vegetatie en niet over de grond.    
 
Bij onderzoek met gezenderde dieren in Groot-Brittanië in bossen waar alle drie de 
vegetatielagen aanwezig waren bleken de meeste nesten (64%) in boomholten te zitten 
(Bright & Morris 1992). In gebieden met weinig bomen en ondergroei bleek 80% van de 
nesten in nestkasten te zitten (Bright & Morris 1991). In Nederland is nog geen 
telemetrisch onderzoek uitgevoerd, maar de resultaten van het nestkastenonderzoek in 
het Vijlenerbos lijken de voorkeur voor bosranden in Nederland te bevestigen. Alleen 
nestkasten die binnen een afstand van 25 meter van de bosrand hingen werden gebruikt 
door hazelmuizen.   
 
Samenvattend 
 
- In Zuid-Limburg wordt de hazelmuis vooral aangetroffen in mantelzoom-

vegetaties aan bosranden en breed uitgelopen hagen en lijnvormige elementen 
op de overgang van loofbos naar agrarisch gebied. 

- De plekken waar hazelmuizen voorkomen worden gekenmerkt door een grote 
diversiteit aan bes- en vruchtdragende soorten, een lage kroonbedekking en 
een dichte vegetatiestructuur.  

- Deze plekken liggen bij voorkeur op plateauhellingen en plateaus van 
soortenrijke bossen met een hoge zoninstraling.  

- De dichtheden van de hazelmuis zijn laag en fluctueren sterk door fluctuaties 
in het reproductiesucces.  

- Volwassen hazelmuizen zijn zeer plaatstrouw; ze verplaatsen zich bijna 
uitsluitend in de vegetatie boven de grond over enkele tientallen tot enige 
100-en meters. Juvenielen verplaatsen zich over grotere afstanden, maar 
doorgaans niet verder dan 300-600 meter.  

 
Concluderend kunnen we stellen dat de biotoopvoorkeur in Nederland voor bosranden 
en mantelzoom-vegetaties en de nestplaatskeuze slechts voor een deel overeenkomt 
met de Britse situatie, waar een voorkeur voor hakhoutpercelen en natuurlijke en kunst-
matige nestplaatsen in boomholten en nestkasten wordt opgegeven. De Nederlandse 
situatie blijkt daarentegen juist goed overeen te komen met die in Centraal-Europa en 
Zweden (Foppen & Nieuwenhuizen 1997). 
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3.3 DE HAZELMUIS ALS SLEUTELSOORT 
 
In het natuurbeheer zoals dat wordt uitgevoerd door terreinbeherende instanties, 
worden bepaalde natuurdoeltypen nagestreefd. Een terrein wordt zodanig beheerd om 
een typische levensgemeenschap van flora en fauna te behouden of te herstellen. Het 
beheer is niet gericht op één soort maar op een heel scala aan soorten typisch voor 
een bepaald biotoop. De hazelmuis kan gezien worden als sleutelsoort voor gevarieerd 
loofbos met natuurlijke bosranden. De hazelmuis is een kritische soort die hoge eisen 
aan zijn leefgebied stelt. De gebieden die voor hazelmuizen geschikt zijn of geschikt 
worden, zijn of worden daarom ook geschikt voor een groot aantal andere diersoorten. 
Een voorbeeld van een bijzondere diersoort die kan meeprofiteren van beschermende 
maatregelen voor de hazelmuis is de grauwe klauwier. De grauwe klauwier broedt met 
name in braamrijke doornstruwelen. Bij een kerngebied van de hazelmuis is momenteel 
een van de weinige broedgevallen aangetoond van grauwe klauwier in Limburg. 
Andere veel voorkomende vogels in het hazelmuis-biotoop zijn geelgors, spotvogel,  
grasmus en braamsluiper. Voor de dagvlinders kunnen naast vele bosrand vlinders de 
zeldzame bruine eikepage, keizersmantel, kleine ijsvogelvlinder en sleedoornpage in dit 
verband genoemd worden. Planten die voorkomen in het hazelmuizen biotoop zijn 
diverse soorten struiken en ruigtekruiden. Bijzondere struiksoorten die genoemd 
kunnen worden zijn onder andere zuurbes, mispel en kardinaalsmuts. Hiernaast zijn er 
een groot aantal kruiden waaronder de bijzondere soorten als kleine kaardebol, wilde 
akelei, donderkruid, hokjespeul, purperorchis en kruidvlier. Een bosrandenbeheer 
specifiek afgestemd op de hazelmuis heeft dus een grote 'spin-off' voor andere 
bedreigde diergroepen. De hazelmuis kan dan ook met recht in Limburg “de 
ambassadeur voor een rijk gestructureerd bos met goed ontwikkelde bosranden en 
struwelen" genoemd worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grauwe klauwier, mannetje (IVN Vecht en plassengebied). 
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4 VERSPREIDING VAN DE HAZELMUIS 
 
 

4.1 VERSPREIDING IN EUROPA 
 
De hazelmuis is een West-Paleartische soort en komt in Europa wijdverbreid voor, van 
de Middelandse Zee (Spanje en Portugal uitgezonderd) tot Zuid-Zweden en oostelijk 
tot de Wolga en Klein-Azië (Mitchell-Jones et al. 1999). In aangrenzend België is de 
hazelmuis bekend van de Belgische Ardennen westelijk van de Maas en de Sambre en 
van de Voerstreek. Daarbuiten zijn geïsoleerd gelegen vindplaatsen bekend bij Hasselt 
(Lefevre 1991), Brussel (inmiddels uitgestorven) en in het zuidwesten van België waar 
het voorkomen waarschijnlijk aansluit op het verspreidingsgebied van de hazelmuis in 
Noord-Frankrijk (Van Laar 1984). In aangrenzend Duitsland is de hazelmuis bekend 
van de omgeving van Aken en verder het nabij de landsgrens gelegen Krefeld. In 2000 
zou een hazelmuis in een nestkast zijn aangetroffen in het Broichbachtal in 
Herzogenrath (databank Biologisch Station Kreis Aachen in Stolberg). In noordelijke 
richting zijn in het grensgebied met Nederland alleen vindplaatsen bekend uit het 
Graafschap Bentheim en Norden in Oost-Friesland (Van Laar 1984). In Midden- en 
Zuid-Duitsland is sprake van een continue verspreiding ten oosten van de denkbeeldige 
lijn Kleef-Hannover. 
 
 

4.2 DE HAZELMUIS IN LIMBURG 
 

4.2.1 Verspreidingsonderzoek 
Er zijn een aantal publicaties in omloop over de verspreiding van de hazelmuis in 
Nederland in heden en verleden. Het overzicht dat we hier presenteren vanaf de eerste 
gedocumenteerde waarneming van de hazelmuis in 1916 tot 1990 is gebaseerd op 
Foppen & Bergers (1985) en Van Laar (1984, 1992). In deze periode werd nog weinig 
onderzoek gedaan naar de verspreiding van de hazelmuis. In die periode zijn vooral 
losse waarnemingen gedaan en dan in het bijzonder vóór 1970. Zo heeft een gerichte 
inventarisatie in 1984 in de Vijlenerbossen geen nesten meer opgeleverd (Foppen & 
Bergers 1985). Uit de periode 1970-1988 zijn slechts negen waarnemingen van de 
hazelmuis bekend (Van Laar 1992).  
 
Vanaf 1990 is door een kleine groep vrijwilligers van de VZZ en de 
Zoogdierenwerkgroep van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg systematisch 
onderzoek uitgevoerd naar nesten van de hazelmuis (Erkenbosch 1991, Foppen et al. 
1995). Het aantal waarnemingen is sindsdien ook spectaculair toegenomen. In de 
eerste jaren van dit verspreidingsonderzoek spitste het onderzoek zich toe op de 
verspreiding in nagenoeg het hele verspreidingsgebied in Zuid-Limburg. Er werd vooral 
in bosranden gezocht in de gebieden in Zuidoost-Limburg waarvan uit 
literatuurbronnen (van Laar 1984) bekend was dat de hazelmuis er voorkwam. Buiten 
de bekende leefgebieden werden op beperkte schaal gebieden bezocht waar vóór 
1980 hazelmuizen waren waargenomen, maar dit onderzoek was onvolledig. Gebieden 
als het Savelsbos, de Schinveldse bossen, het Imstenraderbos en de gehele zuidelijke 
Geuldalhelling van Meersen tot Wijlre waren niet bij dit onderzoek betrokken.  
 
Vanaf 1995 heeft het verspreidingsonderzoek door vrijwilligers zich verlegd naar 
monitoring van een vast aantal transecten in de omgeving van Slenaken, Epen en 
Vijlen (Foppen-, Verheggen & Boonman ongepubl. gegevens). 
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In 2001 heeft het eerste grootschalige verspreidingsonderzoek naar de hazelmuis in 
Zuid-Limburg plaatsgevonden in opdracht van EC-LNV (Verheggen 2002). Dit 
onderzoek omvatte alle voormalige en actuele leefgebieden in Zuid-Limburg ten zuiden 
van de lijn Bunde-Klimmen-Bocholtz. In opdracht van de Provincie Limburg is dit 
onderzoek deels herhaald in 2002, omdat 2001 een slecht voortplantingsjaar voor de 
hazelmuis was (Verheggen 2003).  
 
Voor het overzicht hebben we alleen gebruik gemaakt van betrouwbare en 
gecontroleerde waarnemingen. Hiertoe is ook de databank van het Natuurhistorisch 
Genootschap in Limburg geraadpleegd, maar het overgrote deel van deze 
waarnemingen bleek niet betrouwbaar. Een criterium voor opname van zekere 
waarnemingen is dat de waarnemingen bij twijfel konden worden geverifieerd door 
een tweede waarnemer. Indien verificatie van een waarneming niet mogelijk was, is 
deze niet opgenomen.  
 
 

4.2.2 Historische verspreiding en verspreiding 1990-2000 
Figuur 1 geeft de presentie weer op kilometerhok-niveau voor de periode 1916-1989, 
1990-2000 en 2001-2002. Voor elke periode is aangegeven uit welk kilometerhok 
hazelmuizen zijn gemeld.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1. Presentie van de hazelmuis in Zuid-Limburg op kilometerhokniveau voor de perioden 1916-

1989, 1990-2000 en 2001-2002 op basis van historische verspreidingsgegevens (naar Verheggen 

2002). Ten opzichte van de periode voor 1990 is de verspreiding met 40% afgenomen. 

 
Het zwaartepunt van de verspreiding van de hazelmuis in Zuid-Limburg heeft van 
oudsher in het zuidoosten gelegen op de beboste hellingen van de rivier- en beekdalen 
bij Vaals, Slenaken en Epen. Buiten Zuid-Limburg is de hazelmuis begin vorige eeuw 
waargenomen in Beek-Ubbergen, bij Vlodrop en in de Schinveldse bossen. Uit 
diezelfde periode dateert een waarneming in het Imstenraderbos. Nadien is de soort 
hier niet meer waargenomen. Het verspreidingsgebied rond 1970 werd in het westen 
begrensd door de Maas en in het noorden door de Geul. Tot in de tweede helft van de 
vorige eeuw was de hazelmuis buiten de regio Slenaken-Vaals nog bekend van het 
Savelsbos, De Dellen bij Meerssen en het Gerendal bij Valkenburg. Afgaand op het 

Maastricht
Kerkrade

2001-20021916-1989 1990-2000
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beperkte aantal waarnemingen uit al de voornoemde gebieden, één of twee 
waarnemingen, is het twijfelachtig of hier ooit levensvatbare populaties van de soort 
hebben gezeten. Het is zelfs mogelijk dat de hazelmuis ooit door passief transport in 
deze gebieden terecht is gekomen.  
 
Na 1990 was de hazelmuis alleen nog bekend van het uiterste zuidoosten van Zuid-
Limburg bij Slenaken, Epen, Vaals en het Plateau van de Bahnerheide in de Platte 
Bossen. De westgrens was ingekrompen tot het Gulpdal en de noordgrens reikte niet 
verder dan de denkbeeldige lijn Gulpen-Bocholtz (Foppen et al. 1995; Stichting IKL 
1997). Het is op basis van deze gegevens en verandering in het verspreidingspatroon 
dat de stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg en het 
voormalige IBN-DLO zijn gaan pleiten voor uitvoering van noodmaatregelen en het 
opstellen van een beschermingsplan. De vindplaatsen concentreren zich in drie 
gebieden: de Vijlenerbosschen, de hellingbossen van het oostelijke Gulpdal tussen 
Slenaken en Crapoel en de helling- en plateaubossen van het westelijk Geuldal tussen 
Epen en Gulpen.  
 
In tabel 1 geven we een overzicht van de leefgebieden die op basis van historische 
gegevens bekend zijn geworden. De leefgebieden vormen geografische eenheden waar 
hazelmuizen ooit zijn aangetroffen. Een deel van de leefgebieden herbergt 
levensvatbare populaties of heeft potenties daartoe. De kans dat tussen leefgebieden 
onderling uitwisseling plaats vindt is vrijwel uitgesloten door de aanwezigheid van 
ruimtelijke barrières in combinatie met grote afstanden. Binnen de leefgebieden zijn 
deelpopulaties onderscheiden, zwaartepunten in verspreiding, waartussen uitwisseling 
plaats vindt of tot de mogelijkheden behoort.      
 
Van de hazelmuis zijn vanaf het begin van de vorige eeuw een 11-tal leefgebieden 
bekend geworden. Op deelpopulatie-niveau onderscheiden we 26 deelpopulaties. In  
figuur 2 staat een overzicht van de nestvondsten in de periode 1990-2000 met  de 
begrenzing van de deelpopulaties in Zuid-Limburg. Van een vijftal gebieden zijn 
waarnemingen uitsluitend bekend uit de eerste helft van de vorige eeuw of op zijn 
laatst in de jaren zestig: Beek-Ubbergen, Vlodrop-Station, Schinveldsche Bossen, 
Imstenraderbos en Savelsbos. Na 1960 zijn geen hazelmuizen meer in deze gebieden 
waargenomen en kan de soort als uitgestorven worden beschouwd.   
 
Uit het Geuldal zijn waarnemingen bekend van de Dellen in Meerssen tot aan het 
Bovenste Bos bij Epen. In deze bosgordel ten zuiden en westen van de Geul zijn een 
tweetal leefgebieden te onderscheiden: Zuidelijk Geuldal van Meerssen tot het 
Gerendal en het Westelijk Geuldal van Gulpen tot de Belgische grens. In het Zuidelijk 
Geuldal is de hazelmuis uit drie deelgebieden bekend: De Dellen, Wijlrebossen en het 
Gerendal. De laatste waarneming dateert van 1981 uit de Dellen. Na 1968 zijn uit de 
twee andere deelgebieden geen waarnemingen meer bekend geworden.  
 
Het Westelijk Geuldal van het Dunnenbos bij Gulpen tot het Bovenste Bos bij Epen is 
bekend leefgebied sinds de eerste helft van de vorige eeuw en herbergt een zestal 
deelpopulaties. Tot 2000 concentreren de waarnemingen zich in het Bovenste Bos en 
het Onderste Bos. Daarnaast zijn kleinere populaties bekend van het Kruisbosch, het 
Schweibergerbos en het Wagelerbos. In het noordelijk aan het Schweibergerbos 
grenzende Dunnenbos is de hazelmuis in de vorige eeuw voor het laatst waargenomen 
in 1983.  
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Tabel 1. De onderscheiden leefgebieden en deelpopulaties van de hazelmuis in Nederland op basis van 

historische verspreidingsgegevens (Van Laar (1984); Foppen et al. (1995); Foppen, Verheggen & 

Boonman ongepubl. gegevens). Per leefgebied en deelpopulatie vermelden we de periode of het jaar 

waarin de soort is waargenomen.  

 
LEEFGEBIED DEELGEBIED Periode 

   

A VIJLENERBOSSCHEN 1 Elzetterbos-Malensbos 1953-2000 

 2 Kerperbos 1959-2000 

 3 Holsetterbos-Schimperbosch 1968-2000 

 4 Malensbosch 1949-2000 

 5 Preusbosch 1949-2000 

B OOSTELIJK GULPDAL 6 Groote Bosch 1944-2000 

 7 Houbenderheide 1952-1955 

 8 Amezeikenbosch 1996 

 9 Crapoelseheide 1962-1965 

 10 Roebelsbosch 1990-1996 

C WESTELIJK GULPDAL 11 Elseberg 1995 

 12 Noorbeemden & Hoogcruts 1916 

D WESTELIJK GEULDAL 13 Bovenste Bos 1961-2000 

 14 Onderste Bos 1949-2000 

 15 Kruisbosch 1980-2000 

 16 Schweibergerbos & Dunnenbos 1971-2000 

 17 Wagelerbos 1950-1996 

E BOCHOLTZ 18 Platte bosschen 1996 

F ZUIDELIJK GEULDAL 19 De Dellen 1952-1981 

 20 Wijlrebossen 1926-1968 

 21 Gerendal 1929 

G SAVELSBOS 22 1960 

H SCHINVELDSCHE BOSSEN 23 1916 

I IMSTENRADERBOS 24 1926 

J VLODROP-STATION 25 1935 

K BEEK-UBBERGEN 26 1936 

 
Van het Gulpdal ten zuiden van Gulpen zijn van oudsher twee leefgebieden bekend: 
Westelijk Gulpdal en Oostelijk Gulpdal van de Crapoelseheide tot het Roebelsbosch.  
 
Uit het Westelijk Gulpdal zijn slechts een drietal waarnemingen afkomstig. Aan het 
begin van de vorige eeuw is een exemplaar gevangen bij Hoogcruts en in de 
Noorbeemden. Nadien is de soort niet meer waargenomen in deze omgeving en moet 
als uitgestorven worden beschouwd. Voor het overige is één nestvondst gedaan in de 
Elseberg bij Billinghuizen in 1995.  
 
In het Oostelijk Gulpdal zijn vijf deelpopulaties te onderscheiden waarvan het Groote 
Bosch en Roebelsbosch de belangrijkste zijn. Geïsoleerd van deze nog actuele 
leefgebieden zijn kleinere populaties te onderscheiden in het Amezeikenbosch, de 
Houbenderheide en de Crapoelseheide. De laatste waarneming uit de Crapoelseheide 
dateert overigens van 1965. 
 
De Boswachterij Vaals of Vijlenerbossen van Epen tot Vaals is het grootste leefgebied 
voor de hazelmuis. In de vorige eeuw werden hier ook al de meeste waarnemingen  
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Figuur 2. Nestvondsten van de hazelmuis uit de periode 1990-2000 en ligging en begrenzing van de onderscheiden 
deelpopulaties in Zuidoost-Limburg op basis van historische verspreidingsgegevens (Foppen et al. 1995; Foppen 
& Verheggen ongepubl. gegevens).  Voor de namen van de deelpopulaties zie tabel 1.
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gedaan en dit beeld zet zich tot in de 21ste eeuw voort. Binnen de Vijlenerbossen 
onderscheiden we vijf deelpopulaties. Aan de zuidrand van de Vijlenerbosschen 
strekken deze zich uit tot over de Belgische grens. Het zwaartepunt van de 
verspreiding ligt tot 2000 aan de zuidwestrand in het Elzetterbosch en Malensbosch 
en dan vooral rond de Epenerbaan, en het Preusbosch in het oosten bij het 
Drielandenpunt.   
 

4.2.3 Verspreiding 2001-2002 
Buiten het bekende verspreidingsgebied in Zuid-Limburg zijn in 2001 en 2002 géén 
nieuwe waarnemingen of vondsten gedaan. In drie gebieden waar de hazelmuis eerder  
voorkwam, is de soort niet meer waargenomen: Platte bosschen op het Plateau van 
de Bahnerheide, de bossen bij Crapoel in het Oostelijk Gulpdal en de Elseberg bij 
Billinghuizen in het Westelijk Gulpdal. De noordgrens van het verspreidingsgebied 
wordt nu gevormd door de denkbeeldige lijn Pesaken – Mechelen –Vijlen – Vaals en 
de westgrens door de Gulp.  
 
Er kunnen momenteel drie kerngebieden onderscheiden worden waarin sprake is van 
een min of meer aaneengesloten verspreiding van de hazelmuis: 
 
1. Plateau van Vijlen: Vijlenerbossen (vijf deelpopulaties) 
2. Oostelijk Gulpdal: Groote Bosch en Roebelsbosch (vier deelpopulaties) 
3. Westelijk Geuldal: Bovenste Bos, Onderste Bos, Kruisbosch, De Molt, Wagelerbos 

en Dunnenbos (vijf deelpopulaties) 
 
Verreweg het belangrijkste leefgebied wordt gevormd door de Vijlenerbossen, gevolgd 
door het Groote Bosch en Roebelsbos bij Slenaken. De kleinste populatie leeft in de 
bossen van het Westelijk Geuldal tussen Epen en Euverem. De bossen van het 
Oostelijk Gulpdal en Westelijk Geuldal staan feitelijk met elkaar in verbinding via het 
Beusdal in België en vormen één netwerk (Foppen & Nieuwenhuizen 1997).  
 
De populatiegrootte wordt geschat op 250-350 exemplaren (Verheggen 2003). 
Hiervan komt het grootste deel voor in de Vijlenerbossen (65%), 20% in het Oostelijk 
Gulpdal en 15% in het Westelijk Geuldal.  
 

4.2.4 Achteruitgang 
Het is niet helemaal correct om een vergelijking met oudere telgegevens te maken, 
aangezien de wijze waarop de gegevens verzameld zijn verschilt per periode. Tot 1990 
zijn alleen losse waarnemingen verzameld en heeft geen systematisch onderzoek naar 
de verspreiding van de hazelmuis plaats gevonden. Van 1990 tot 1997 is nagenoeg 
het hele voormalige verspreidingsgebied gesommeerd over de jaren in Zuid-Limburg 
door vrijwilligers onderzocht. Sinds 1992 zijn een viertal transecten jaarlijks 
onderzocht en in 2001 en 2002 zijn de eerste grootschalige karteringen uitgevoerd in 
alle voormalige en actuele leefgebieden in Zuid-Limburg ten zuiden van de 
denkbeeldige lijn Meerssen-Bocholtz. Toch kan een kwantitatieve uitspraak gedaan 
worden op basis van de beschikbare gegevens over de ontwikkeling in verspreiding 
en/of aantal vanaf de tweede helft van de vorige eeuw.     
 
De stichting IKL heeft in 1997 een achteruitgang berekend in areaal op uurhok-niveau 
van 54% voor de periode 1990-1997 sinds 1960-1990 (stichting IKL 1997). Deze 
vergelijking is gemaakt op basis van de presentie van de hazelmuis per uurhok voor de 
historische gegevens en de gegevens van de inventarisatieperiode 1990-1997. Hierbij 
is gecorrigeerd voor waarnemingsintensiteit door ervan uit te gaan dat in uurhokken 
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waar de soort alleen na 1990 is waargenomen, deze hier ook in de periode daarvoor 
heeft gezeten, ondanks dat er geen waarnemingen van waren. In deze uurhokken is 
toen niet gekeken, terwijl verwacht mag worden dat de soort er toch voorkwam. Tot 
2000 werd de kans hazelmuizen aan te treffen buiten het bekende areaal niet groot 
geacht, maar uitsluitsel daarover kon niet gegeven worden, omdat buiten de bekende 
leefgebieden geen onderzoek had plaatsgevonden. De recente inventarisaties maken 
duidelijk dat dit vermoeden gerechtvaardigd was.  
 
In de periode 1990-2000 is de soort nog waargenomen in 38 kilometerhokken en in 
de periode 2001-2002 nog in 33 kilometerhokken (figuur 1). Een vergelijking in 
achteruitgang op kilometerhok-niveau sinds de periode 1916-1990 valt dan bij 
benadering te geven. Uit het overzicht van Van Laar (1984) kan worden afgeleid dat 
de hazelmuis in de periode vóór 1990 voorkwam in 55 kilometerhokken. Ook hierbij is 
gecorrigeerd voor waarnemingsintensiteit door ervan uit te gaan dat waar hazelmuizen 
na 1990 zijn waargenomen deze daar ook vóór 1990 moeten hebben gezeten. Er is 
toen echter niet gekeken in deze gebieden. De achteruitgang op kilometerhok-niveau 
van de periode 1916-1990 tot 1990-2000 bedraagt daarmee 31%. Uit de 
inventarisatiegegevens van 2001-2002 blijkt dat de hazelmuis sinds 1990-2000 in 
verspreiding op kilometerhok-niveau met 13% verder is afgenomen. De achteruitgang 
in kilometerhokken over de hele periode (1916-2002) bedraagt 40%. Op uurhok-
niveau bedraagt de achteruitgang sinds 1916-1990 62%.  
 
Zoals al eerder vermeld is de hazelmuis recent verdwenen uit drie bosgebieden. Deze 
bossen liggen aan de noordrand van het areaal in Zuid-Limburg. Het ziet er dus naar 
uit dat de hazelmuis nog steeds terrein verliest in Zuid-Limburg en dat de populaties 
aan de rand van zijn areaal het eerst verdwijnen. Dit proces lijkt zich echter minder 
snel te voltrekken dan aanvankelijk werd gedacht.  
 
Om een indruk te krijgen van de veranderingen in het verspreidingspatroon op een 
kleiner schaalniveau, namelijk dat van de deelpopulaties binnen de leefgebieden, is een 
vergelijking gemaakt voor het aantal nestvondsten tussen opeenvolgende perioden. 
Het gaat daarbij om de perioden 1916-1989, 1990-2000 en 2001-2002 (tabel 2). Zo 
krijgen we een indruk van de ontwikkeling in verspreiding en aantallen binnen de 
leefgebieden. 
 
De hazelmuis is in 2001-2002 nog aangetroffen in 14 van de 26 begrensde  
deelpopulaties. Op deelpopulatie-niveau bedraagt de achteruitgang daarmee 46%. Van 
zeven deelpopulaties zijn alleen waarnemingen van de eerste zes decaden van de 
vorige eeuw: Savelsbos, Noorbeemden & Hoogcruts, Beek-Ubbergen, Schinveldsche 
Bossen, Vlodrop-Station, Imstenraderbos en Gerendal. Uit de Crapoelseheide en de 
Wijlrebossen dateren de laatste waarnemingen van halverwege de jaren zestig. Uit de 
Dellen zijn nog waarnemingen bekend van het begin van de jaren tachtig. In de zestien 
resterende deelgebieden weet de hazelmuis zich nog te handhaven tot in de periode 
1990-2000. Nadien zijn in twee deelpopulaties geen hazelmuizen meer waargenomen. 
De achteruitgang in de Platte Bosschen, Elseberg en Schweibergerbos is van recente 
datum.  
 
Een verdere achteruitgang tekent zich ook af binnen een aantal deelpopulaties waar de 
hazelmuis al jaren voorkomt. Zo is de ontwikkeling in het Bovenste Bos, Onderste Bos 
en Schweibergerbos negatief ten opzichte van de periode 1990-2000. Ook in het 
Groote Bosch (de zuidrand uitgezonderd) lijkt de soort achteruit te gaan. In dit 
deelgebied worden steeds minder nesten gevonden, die zich bovendien alleen nog in 
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de bosranden bevinden. Voorheen geschikte bramenrijke bospercelen en 
braamvegetaties langs bospaden zijn tegenwoordig niet meer bezet.  
 
Voor nagenoeg het hele Gulpdal en het Westelijk Geuldal laat zich samenvattend een 
beeld schetsen van inkrimping van het areaal, waarbij geïsoleerde deelpopulaties in de 
randzones het eerst verlaten zijn en zich de laatste jaren ook binnen voormalige 
kerngebieden een achteruitgang aftekent.  
 

Tabel 2. Verandering in voorkomen in de onderscheiden leefgebieden en deelpopulaties sinds 1916. 

De veertien huidige deelpopulaties zijn vet gedrukt. Per periode is aangegeven het cumulatief aantal 

waarnemingen per leefgebied naar Van Laar (1984), Foppen et al. (1995), Verheggen (2002, 2003) en 

Foppen, Verheggen & Boonman ongepubl. gegevens (n.b. = niet bezocht). Indien recent geen 

waarnemingen zijn gedaan in een gebied is het laatste jaar van waarneming tussen haakjes gezet. Bij 

trend is de verandering in aantallen en/of verspreiding naar “best professional judgement” kwalitatief 

weergegeven: † = verdwenen, - = achteruit gegaan, 0 gelijk gebleven, ? geen duidelijke trend te 

geven) 

DEELGEBIED AANTAL WAARNEMINGEN TREND 

 1916-1989 1990-2000 2001-2002 1916-2002 1990-2002 

A VIJLENERBOSSCHEN      

 1 Elzetterbos-Malensbos 25 271 329 0 0 

 2 Kerperbos 2 9 19 0 ? 

 3 Holsetterbos-Schimperbosch 2 5 12 0 ? 

 4 Malensbosch 4 2 8 0 ? 

 5 Preusbosch 3 23 12 0 ? 

B OOSTELIJK GULPDAL      

 6 Groote Bosch 1 156 43 - - 

 7 Houbenderheide 2 (1955) n.b. 1 0 ? 

 8 Amezeikenbosch - 2 (1996) 4 0 0 

 9 Crapoelseheide 1 (1965) n.b. 0 †  

 10 Roebelsbosch - 23 40 0 0 

C WESTELIJK GULPDAL      

 11 Elseberg - 1 (1995) 0 † † 

 12 Noorbeemden & Hoogcruts 2 (1916) - n.b. †  

D WESTELIJK GEULDAL      

 13 Bovenste Bos 3 35 18 - - 

 14 Onderste Bos 1 58 11 - - 

 15 Kruisbosch & De Molt 1 7 37 ? ? 

 16 Schweiberger- & Dunnenbos 1 4 4 0 ? 

 17 Wagelerbos 1 2 3 0 0 

E BOCHOLTZ      

 18 Platte bosschen - 2 0 † † 

F ZUIDELIJK GEULDAL      

 19 De Dellen 2 (1981) n.b. 0 †  

 20 Wijlrebossen 5 (1968) n.b. 0 †  

 21 Gerendal 2 (1926) n.b. 0 †  

G SAVELSBOS  22 2 (1960) n.b. 0 †  

H SCHINVELDSCHE BOSSEN  23 1 (1916) n.b. n.b. ?  

I IMSTENRADERBOS  24 1 (1926) n.b. n.b ?  

J VLODROP-STATION  25 1 (1940) n.b. n.b ?  

K BEEK-UBBERGEN  26 1 (1936) n.b. n.b ?  
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De populaties in de Vijlenerbossen daarentegen laten geen achteruitgang zien. Hier 
lijken de populaties stabiel, zowel wat verspreiding als dichtheden betreft. In de 
bossen in het Oostelijk Gulpdal en Westelijk Geuldal handhaven zich kleinere 
populaties, maar is de achteruitgang nog niet gestopt.  
In vergelijking met de periode 1990-2000 zijn er ook een aantal positieve 
ontwikkelingen te melden. Hierbij geldt de aantekening dat nog onduidelijk is of deze 
wijzen op een reële vooruitgang of het gevolg zijn van intensivering van het 
verspreidingsonderzoek.  
Aan de noordrand van het Roebelsbosch en de zuidrand van het Groote Bosch blijkt 
nog een levensvatbare populatie te zitten.  
 
In het Kruisbosch & De Molt waren uit begin jaren negentig een aantal nestvondsten 
bekend, maar nadien leek de soort hier te zijn verdwenen. Het kwam als een 
verrassing dat in 2001 en 2002 een populatie werd gevonden, temeer daar het aantal 
nesten in het aangrenzende deelgebied het Schweibergerbos was afgenomen.  
 
De zuidwestrand van de Vijlenerbossen was een bekend belangrijk leefgebied waar 
jaarlijks tientallen nesten gevonden werden. Monitoringonderzoek langs de Epenerbaan 
en het nabijgelegen Buitenlust bracht een lichte achteruitgang aan het licht. In 2002 is 
echter weer sprake van een gezonde populatie. In 2001 zijn de aangrenzende delen 
van het besloten agrarisch gebied bij Cottessen voor het eerst grondig onderzocht. 
Hier bleek de hazelmuis eveneens in goede aantallen voor te komen tot op een afstand 
van enkele honderden meters afstand van de Epenerbaan. De hazelmuis heeft hier het 
buitengebied gekoloniseerd waarbij het opmerkelijk is dat breed uitgelopen heggen en 
lijnvormige elementen zonder directe aansluiting aan het bosgebied eveneens bezet 
waren. De wegbeplanting direct aansluitend aan de zuidkant van de Epenerbaan vormt 
eveneens een goed leefgebied voor de hazelmuis. Dit bleek ook weer in 2002 het 
geval te zijn. Aan de noordwestkant van de Vijlenerbossen bij ’t Rott werd een 
populatie ontdekt, die voorheen niet bekend was uit deze hoek.  
 
Samenvattend komen we tot het volgende totaaloverzicht van de ontwikkeling van de 
hazelmuis in de elf leefgebieden sinds het begin van de vorige eeuw (tabel 3). 
    
Uit dit overzicht blijkt dat de hazelmuis in 8 van de 26 bekende deelpopulaties sinds 
de vorige eeuw is verdwenen en in 4 daarvan waarschijnlijk is verdwenen. In de 
Vijlenerbossen is de ontwikkeling stabiel tot licht positief. De ontwikkelingen in het 
Westelijk Geuldal en Oostelijk Gulpdal zijn stabiel tot negatief. Over het geheel 
genomen is sprake van een negatieve ontwikkeling. Uit deze analyse komen het 
Oostelijk Gulpdal en het Westelijk Geuldal als de primaire aandachtsgebieden naar 
voren, waar met voorrang beschermingsmaatregelen voor de hazelmuis genomen 
dienen te worden. Hier dienen maatregelen te voorkomen dat de hazelmuis nog verder 
achteruitgaat of zelfs verdwijnt. In de Vijlenerbossen zijn maatregelen vooralsnog 
gericht op behoud, versterking en eventueel uitbreiding van de huidige deelpopulaties. 
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Tabel 3. Totaaloverzicht van de verandering in verspreiding en/of aantal voor alle deelpopulaties in een 

leefgebied sinds de vorige eeuw. Bij trend is het aantal deelpopulaties per trendcategorie 

weergegeven:  

 

†   verdwenen (indien tussen haakjes dan waarschijnlijk verdwenen) 

- achteruit gegaan 

0 gelijk gebleven 

?/+ geen duidelijke trend te geven; stabiel tot licht vooruit gegaan 

 

TREND LEEFGEBIED AANTAL 

WAARNEMINGEN 

1916-2002 

AANTAL 

DEELPOPULATIES 
?/+ 0 - † 

A VIJLENERBOSSCHEN 726 5 4 1   

B OOSTELIJK GULPDAL 273 5  3 1 1 

C WESTELIJK GULPDAL 3 2    2 

D WESTELIJK GEULDAL 186 5 1 2 2  

E BOCHOLTZ 2 1    1 

F ZUIDELIJK GEULDAL 9 3    3 

G SAVELSBOS 2 1    1 

H SCHINVELDSCHE BOSSEN     2 1    (1) 

I IMSTENRADERBOS 1  1    (1) 

J VLODROP-STATION 1 1    (1) 

K BEEK-UBBERGEN 1 1    (1) 

TOTAAL 1206 26 5 6 3 12 
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5 STREEFBEELD EN KNELPUNTEN  
 
 
Om een duurzame populatie te krijgen, zullen een aantal veranderingen in het 
leefgebied moeten plaatsvinden. In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het leefgebied 
van de hazelmuis er uit zou moeten zien en welke knelpunten zich momenteel 
voordoen. 
 
 

5.1 BOSRAND 
 
Bosranden vormen de overgang tussen bos en open terrein. Voor hazelmuizen is een 
geleidelijke overgang van bos naar open terrein van groot belang. Aansluitend op de 
bomen in het bos is een begroeiing van struiken aanwezig: de mantel. Tussen de 
mantel en het open terrein bevindt zich de zoom, die vrijwel alleen uit kruiden bestaat. 
Vergelijkbare randsituaties waar zich geschikte struweelvegetaties kunnen 
ontwikkelen in een bos doen zich ook voor op open plekken in het bos (waaronder 
stormvlakten) en langs bospaden. Langs heggen, graften en wegbeplantingen kunnen 
zich mits de randen en/of aangrenzende gronden extensief beheerd worden eveneens 
geschikte randvegetaties ontwikkelen.  
 
Hazelmuizen zijn voor hun voedsel afhankelijk van bloemen (insecten, nectar), 
knoppen en vruchten. Alleen in bosranden met een groot aantal soorten bomen, 
struiken en kruiden is er het gehele jaar voedsel voor hazelmuizen aanwezig. Met 
name de diversiteit van bes- en vruchtdragende soorten is van belang (bramen, 
hazelnoten). De bosranden met een zuidelijke expositie hebben doorgaans de meest 
soortenrijke vegetatie met een goede vruchtontwikkeling. Bosranden worden behalve 
als foerageergebied, ook door hazelmuizen gebruikt als nestlocatie. Hazelmuizen zijn 
afhankelijk van een dicht struweel waar nesten in gemaakt kunnen worden. Een 
braamstruweel is verreweg de meest favoriete nestlocatie. Daarnaast zijn de volgende 
bes- en vruchtdragende struwelen van belang als voedselbron of als nestlocatie 
(vanwege dichte structuur): hazelaar, sleedoorn, wegedoorn, kardinaalsmuts, rode 
kornoelje, meidoorn, hondsroos, Gelderse roos, hulst, wilde kamperfoelie, bosrank en 
brem. In vegetaties gedomineerd door klimop of varens worden maar weinig 
hazelmuisnesten aangetroffen. 
 
Door Foppen et al. (1999) is een vegetatiekundige beschrijving gemaakt van het 
leefgebied van de hazelmuis. De uitkomsten daarvan dienen nog verder in de praktijk 
getoetst te worden, maar ze geven een goed beeld van de voor hazelmuizen 
belangrijke vegetatietypen in bosrand en bos. Binnen de klassen van eiken- en 
beukenbossen op de voedselarme en voedselrijke gronden wordt de bosrand gevormd 
door begroeiingen van de klasse der doornstruwelen (voedselrijk) en de brummel-
klasse (voedselarm). Daarbinnen vormen de bossen op niet te arme gronden het meest 
geschikte leefgebied voor de hazelmuis: haagbeuken-verbond (eiken-haagbeukenbos), 
veldbies-beukenbossen (veldbies-beukenbos) en deel van het zomereik-verbond 
(beuken-eikenbos). Voor deze bostypen is de navolgende typologie voor  
braamvegetaties opgesteld: 
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Bostypen  Voedselrijkdom  Braamvegetaties 
Beuken-eikenbos voedselarme grond associatie van witte bosbraam 
       (brummel-klasse) 
Veldbies-beukenbos voedselarme grond associatie van witte bosbraam 
       (brummel-klasse) 
       associatie van bronskleurige bosbraam 
       (brummel-klasse) 
Eiken-haagbeukenbos voedselrijke grond associatie van sleedoorn en  
     langstekelige braam (doornstruwelen) 
     associatie van fluweelbraam en 
     sleedoorn (doornstruwelen) 
 
De hazelmuis blijkt voornamelijk voor te komen in de braamstruwelen van de goed 
ontwikkelde associaties uit de klasse van de doornstruwelen en de brummel-klasse. 
Voorbeelden hiervan zijn te vinden op de voedselrijke plateauranden van het Groote 
Bosch bij Slenaken en de matig voedselrijke plateauranden en hellingen van de 
Vijlenerbossen.  
 
Voor de hazelmuisleefgebieden wordt gestreefd naar de ontwikkeling van een 
mantelzoomvegetatie in alle bosranden met een zuidelijke expositie. De kansrijke 
bosranden met een andere expositie dienen eveneens een mantel en zoom te hebben. 
 
Knelpunten 
Als gevolg van intensivering van het grondgebruik en perceelsvergroting (hetgeen 
gepaard ging met invoer van prikkeldraad, het opruimen van randbegroeiingen, 
toename van de veedichtheid en het omzetten van grasland in akkers) zijn de voor 
hazelmuizen geschikte struweelvegetaties en bramenvegetaties op veel plaatsen 
verdwenen. Van de totale lengte aan bosrand in Zuidoost-Limburg blijkt nog niet een 
derde geschikt als potentieel leefgebied voor de hazelmuis (Foppen & Nieuwenhuizen 
1997). Daar waar nog fragmenten aanwezig zijn worden deze bedreigd door het ouder 
worden van het aangrenzende bos of door een beheer dat niet of onvoldoende op 
behoud en ontwikkeling van struweelvegetaties is afgestemd. Braamstruwelen in 
wegbermen worden weggemaaid of geklepeld. Een andere probleem is een voor de 
hazelmuis te intensief beheer en onderhoud van lijnvormige elementen, hagen en 
wegbegroeiingen gelegen nabij kernleefgebieden. Door nagenoeg alle braamvegetaties 
en jonge houtopslag (waaronder hazelaar) in een keer af te zetten (het reguliere 
hakhoutbeheer in lijnvormige landschapselementen) ontstaat een ongunstig leefmilieu 
voor de hazelmuis. Conflicten doen zich ook voor wanneer uit oogpunt van 
vegetatiebeheer braamvegetaties in bosranden of verruigde graslanden die fungeren 
als actueel leefgebied voor de hazelmuis worden gemaaid. Bovendien doen zich 
problemen voor met de huidige praktijk van het uitvoeren van dunningen. Deze 
worden grootschalig uitgevoerd en op een dusdanige manier dat de bosstructuur 
verslechterd: de struiklaag wordt over grote oppervlakten geschoond door inzet van 
groot materieel. Wat overblijft zijn eikenakkers met een gesloten kroonlaag  en een 
struiklaag die tot nul % bedekking is gereduceerd.  Hier zijn inmiddels diverse 
voorbeelden van in Zuid-Limburg voorhanden.   
 
 

5.2 BOS 
 
Hazelmuizen hebben veel belang bij structuurrijk, natuurlijk bos met een grote 
soortenrijkdom aan boom- en struiksoorten. Hazelmuizen zijn voor hun voedsel 
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afhankelijk van bloemen (insecten, nectar), knoppen en vruchten. Alleen in bos met 
een groot aantal soorten bomen, struiken en kruiden is er het gehele jaar voedsel voor 
hazelmuizen aanwezig. Door de beperkte afstanden die hazelmuizen in een gebied 
afleggen, moet aan alle levensvoorwaarden binnen één ha voldaan worden. Relatief 
belangrijke soorten voor de hazelmuis zijn: hazelaar, tamme kastanje, eik, braam, 
zoete kers, gewone esdoorn, hulst, es, Gelderse roos en wilde kamperfoelie. Door 
variatie in leeftijd van het bos, zijn er op elk moment oude bomen met boomholtes en 
jong bos met voedselplanten en struweel waar zomernesten in gemaakt kunnen 
worden.  
Niet alleen de kwaliteit, ook de hoeveelheid bos is belangrijk voor de hazelmuis. Uit de 
analyse van het voorkomen van de hazelmuis in Zuid-Limburg (Foppen & 
Nieuwenhuizen 1997) blijkt dat de oppervlakte bos een belangrijke factor is die het 
voorkomen van hazelmuizen in een gebied verklaart. In kleine bosjes blijken 
hazelmuizen niet of nauwelijks voor te komen. Voor de hazelmuisleefgebieden wordt 
gestreefd naar de ontwikkeling van tenminste 160 ha optimaal bos.  
 
Knelpunten 
In de jaren vijftig en zestig werden in jonge bosaanplanten in de Vijlenerbossen veel 
hazelmuizen waargenomen (van Laar 1984). Tegenwoordig worden hazelmuizen hier 
vrijwel uitsluitend in de bosranden aangetroffen. Het Vijlenerbos is ouder geworden en 
bevindt zich in het climaxstadium van de natuurlijke successie (Foppen et al. 2000). 
Dit blijkt ook uit de toename van de grote bosmuis, een soort van oude eiken- en 
beukenbossen, in de Vijlenerbossen (Bergers & Foppen 1992). Omdat traditioneel 
hakhout-beheer al decennia lang niet meer uitgevoerd wordt is het ouder worden van 
bos kenmerkend voor heel Zuid-Limburg. Met het ouder worden van het bos neemt de 
bedekking van de kruid- en struiklaag en de soortenrijkdom van bomen en struiken af. 
Hierdoor  verdwijnen veel belangrijke voedselplanten en struweel voor de hazelmuis.  
Vanaf de jaren dertig is op veel plaatsen naaldbos aangeplant. Deze bossen zijn 
ongeschikt voor hazelmuizen omdat er vrijwel geen ondergroei bestaat, geen voedsel 
en nauwelijks boomholtes zijn waar hazelmuizen gebruik van kunnen maken. 
 
Veel gebieden in Zuid-Limburg zijn te klein voor een duurzame populatie hazelmuizen. 
De hoeveelheid bos is sinds 1920 niet noemenswaardig veranderd, of is zelfs 
toegenomen in Zuid-Limburg. De achteruitgang van de hazelmuis is daarom niet te 
wijten aan veranderingen in de oppervlakte bos of bosrandlengte. Gebieden waar de 
hazelmuis in het verleden voorkwam als de Schinveldse bossen en de Dellen zijn nog 
steeds groot genoeg voor een duurzame populatie hazelmuizen. 
 
 

5.3 RANDZONE 
 
Met een randzone wordt het gebied rondom een leefgebied bedoeld. In de meeste 
gevallen gaat het om akkers en graslanden rondom het bos. De heggen, singels, 
graften en bosjes die op korte afstand van het bos liggen, worden ook tot de randzone 
gerekend. In Cottessen werden hazelmuizen in lijnvormige elementen op meer dan 500 
m van het dichtstbijzijnde bos aangetroffen. De elementen die gebruikt worden, zijn 
met het bos verbonden of liggen hier minder dan 20 m vanaf. Voor het streefbeeld 
van de randzone kan Cottessen als voorbeeld dienen. De elementen liggen in 
graslanden die extensief begraasd (1 rund/ha) worden door melkvee van 15 april tot 1 
november. De graften zijn 25 jaar geleden afgezet en ingeplant en bestaan uit een 
enkele bomenrij van onder andere es, eik meidoorn en zoete kers die een hoogte van 
4-8 meter bereiken. Aan beide zijden van de bomenrij heeft zich een soortenrijk 
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doornstruweel ontwikkeld. Vooral aan de zuid- of zuidoostkant hebben de lijnvormige 
elementen een breed uitgelopen braamstruweel en is de vruchtzetting optimaal. 
 
Voor de hazelmuisleefgebieden wordt gestreefd naar 400 m lijnvormige elementen per 
km bosrand, die met de bosrand verbonden zijn. 
 
knelpunten 
Zie knelpunten bosranden § 5.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de extensief beheerde haag achter de veedoorgang worden jaarlijks verschillende nesten van de 

hazelmuis gevonden (L. Verheggen). 

 

 
5.4 VERBINDINGEN TUSSEN LEEFGEBIEDEN  

 
De bereikbaarheid van een plaats is een zeer belangrijke factor die het voorkomen van 
hazelmuizen bepaald. Zeer korte afstanden (<50 m) kunnen over de grond in open 
terrein worden afgelegd maar het is duidelijk dat dit slechts sporadisch voorkomt. 
Gebieden op zo'n 1500 m afstand kunnen door de hazelmuis bereikt worden mits ze 
door bos of struweel met bestaande leefgebieden verbonden zijn (Bright et al. 1994). 
Een aaneengesloten leefgebied is dus belangrijk voor de hazelmuis.  
 
Verschillende geïsoleerde leefgebieden liggen op korte afstand van elkaar en kunnen 
door het aanleggen van verbindingszones één aaneengesloten leefgebied gaan 
vormen. In de praktijk komt dit neer op het verbinden van bosgebieden door 
lijnvormige elementen en kleine bosjes. Omdat deze verbindingszones ook als 
leefgebied van de hazelmuis kunnen dienen, betekent de aanleg van deze structuren 
ook een vergroting van het leefgebied. Het aanleggen van verbindingen van meer dan 
één km lengte lijkt op korte termijn niet reëel, en het is niet waarschijnlijk dat deze 
zullen functioneren als effectieve migratie route voor hazelmuizen. Het lijkt daarom 
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waarschijnlijk dat de hazelmuis alleen door herintroductie in gebieden die op grote 
afstand van de bestaande leefgebieden liggen  kan terugkeren. Op herintroductie 
wordt verder ingegaan in § 8.4 Maatregelen in mogelijke leefgebieden. De eisen waar 
een verbindingszone aan moet voldoen zijn: 
 
• Een verbindingszone is een lijnvormig landschapselement of bosstrook zonder 

onderbrekingen.  
• Voor zover dit mogelijk is (expositie, bodemtype) dient aan beide zijden van een 

lijnvormig landschapselement gestreefd te worden naar de ontwikkeling van een 
mantel en zoom. 

• Om de 250 m dient een bosje van 100 x 100 m aangelegd te worden waar reproductie 
van enkele individuen mogelijk is. 

• Op plaatsen waar een weg of beek gekruist wordt dient een geleidelijke overgang van 
struiken naar hoge bomen langs de weg gemaakt te worden. De kruinen van de hoge 
bomen langs de weg moeten elkaar raken waardoor een ononderbroken verbinding 
ontstaat.  

 
Van belang voor de locatie van een verbindingszone zijn verder: 
• Hellingen hebben de voorkeur boven plateaus en plateauranden. 
• Een west <-> oost lopende verbinding heeft de voorkeur boven noord <-> zuid. 
• Bij hellingen heeft een zuidelijke expositie de voorkeur boven een noordelijke expositie.  
• De zone dient zo veel mogelijk bij bekende leefgebieden van de hazelmuis aan te 

sluiten. 
• Bestaande heggen, graften en bosjes dienen zoveel mogelijk in de verbindingszone 

opgenomen te worden. 
 
Knelpunten  
Veel van de leefgebieden van de hazelmuis in Limburg zijn klein en geïsoleerd. In sterk 
geïsoleerde gebieden komen nauwelijks hazelmuizen voor. Inteelt zou een negatief 
effect kunnen hebben in kleine populaties. Daarnaast is door de sterke 
populatieschommelingen en de monogame levenswijze de kans dat de hazelmuis in 
een gebied met een kleine populatie uitsterft relatief groot. Herkolonisatie van zulke 
gebieden kan alleen plaatsvinden wanneer deze gebieden door lijnvormige 
landschapselementen of bos verbonden zijn met andere leefgebieden. 
In het verspreidingsbeeld van de hazelmuis zijn binnen grote aaneengesloten 
bosgebieden sub-populaties te onderscheiden. Voorbeeld: de sub-populaties van de 
noord- en zuidrand van het Vijlenerbos. In een aantal gevallen zijn de afstanden tussen 
de sub-populaties groot en lijkt het onwaarschijnlijk dat er veel uitwisseling zal bestaan 
tussen deze sub-populaties. De sub-populaties zijn door het verouderen van het bos 
vermoedelijk meer geïsoleerd geraakt. 
 
 

5.5 OVERIGE KNELPUNTEN 
 
Klimaat 
De hazelmuis komt in Nederland voor op de noordwestrand van het Midden-Europese 
verspreidingsgebied. Het verspreidingsgebied in Nederland valt vrij precies binnen de 
+17.5 graden isotherm voor de maand juli. Soorten aan de rand van hun 
verspreidingsgebied zijn gevoelig voor periodes met ongunstige weeromstandigheden. 
Bij langdurig nat en koud weer in de zomer en het najaar treedt sterfte op en is de 
voortplanting laag. Daarnaast lijkt het waarschijnlijk dat hazelmuizen geregeld 
ontwaken tijdens zachte winters. Aangezien zij 's winters geen voedsel kunnen vinden 
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verkleint dit de kans dat hazelmuizen de winter overleven. De hazelmuis heeft sterke 
populatieschommelingen (Foppen et al. 1995) die voor een groot deel door ongunstige 
weersomstandigheden veroorzaakt worden (Bright & Morris 1996). De hazelmuis is 
hierdoor extra gevoelig voor versnippering. Na meerdere slechte jaren kan 
(permanente) inkrimping van het areaal voorkomen. 
  
Wegbermbeheer 
De hazelmuis komt veel voor in wegbermen met een goed ontwikkeld struweel. De 
Epenerbaan in het Vijlenerbos is hier een voorbeeld van. Wegbermen worden 
regelmatig gemaaid en geklepeld, omdat dit nodig geacht wordt voor de 
verkeersveiligheid. Diverse keren zijn voortplantingsnesten verstoord of kapot gemaaid 
in de voortplantingsperiode. Ook in het reguliere bospadenbeheer, waarbij over paden 
hangende takken of over paden groeiende struwelen worden geklepeld, houden 
beheerders geen rekening met hazelmuizen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorbeeld van wanbeheer bij de picknickplaats langs de Epenerbaan. Struweel met hazelmuisnesten 

werd gemaaid in het voortplantingsseizoen. Daarbij zijn hazelmuizen gedood (L. Verheggen).  
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6 KERNLEEFGEBIEDEN HAZELMUIS 
 
 
Binnen het verspreidingsgebied van de hazelmuis zijn verschillende gebieden te 
onderscheiden op basis van het voorkomen van de hazelmuis of op basis van hun 
potentiële geschiktheid in de nabije toekomst. Hier volgt een korte definitie van de 
deelgebieden: 
 
 

6.1 HUIDIGE KERNLEEFGEBIEDEN 
 
Gebieden waar nu relatief veel hazelmuizen voorkomen en die als bronpopulatie 
moeten fungeren voor de (her)kolonisatie van andere gebieden. Op dit moment zijn er 
slechts drie kernleefgebieden van de hazelmuis in Limburg (figuur 3): 
• Vijlenerbossen 
• Groote Bosch en Roebelsbos 
• Bovenste bos, Onderste bos, Kruisbos en De Molt 
  
Het voortbestaan van de hazelmuis in Limburg is vrijwel volledig afhankelijk van het 
behoud en de versterking van de populaties in deze gebieden.   
 
 

6.2 TOEKOMSTIGE KERNLEEFGEBIEDEN 
 
Gebieden waar de hazelmuis weinig voorkomt of gebieden waar recentelijk geen 
hazelmuizen voorkomen. In deze gebieden zijn voldoende mogelijkheden aanwezig 
voor verbetering van het gebied en versterking van de populatie (bijzetten) waardoor 
(herkolonisatie kan plaatsvinden en) een kernleefgebied kan ontstaan. Het gaat om de 
volgende gebieden: 
• Westelijk Geuldal: Schweibergerbos, Wagelerbos, Dunnenbos 
• Oostelijk Gulpdal: Houbenderheide, Amezeikenbosch en Crapoelseheide 
• Westelijk Gulpdal: Branderbossen (Elseberg, Billinghuizen en Branderbosch) 
 
 

6.3 MOGELIJKE KERNLEEFGEBIEDEN 
 
Een aantal gebieden waar de hazelmuis vroeger voorkwam liggen geïsoleerd van de 
huidige kernleefgebieden, waardoor spontane herkolonisatie op korte termijn 
onmogelijk is. De hazelmuis kan alleen in deze gebieden terugkeren door ze hier te 
herintroduceren. Wanneer deze gebieden voor hazelmuizen geschikter gemaakt 
worden kunnen hier kernleefgebieden ontstaan. Van de volgende gebieden worden de 
kansen op het ontstaan van een kernleefgebied het hoogste geschat: 
• Platte bossen & Kolmonderbosch 
• Savelsbos 
• Zuidelijk Geuldal van Meerssen tot het Gerendal 
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Figuur 3.  Verschillende kernleefgebieden van de hazelmuis met verbindingszones. 
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7 DOELSTELLINGEN 
 
 
Voor de bescherming en ontwikkeling van de huidige, toekomstige en mogelijke  
kernleefgebieden worden de volgende doelen nagestreefd:  
 
 

7.1 HUIDIGE KERNLEEFGEBIEDEN  
 
Vijlenerbossen, Groote Bosch en Roebelsbos, Bovenste bos, Onderste bos, Kruisbos 
en De Molt 
 
• Toename verspreiding hazelmuis op kilometerhok-niveau van 29 naar 33 hokken 
 
• Toename aantal hazelmuizen met 25-50% (van 240-325 exemplaren naar 300-

500 exemplaren). 
 
• Uitvoeren van biotoopgerichte maatregelen (kleinschalig bosrandenbeheer en 

bosbeheer). Beheer van terreinbeheerders en grondeigenaren (SBB, gemeente 
Vaals en particulieren) en SN- en SAN pakketten (Programma Beheer) optimaal 
afstemmen op de hazelmuis.   

 
• Knelpunten in verbindingszones tussen leefgebieden oplossen door uitbreiding 

bosareaal (verbinden bossen Oostelijk Gulpdal met Westelijk Geuldal). 
 
• Particuliere grondeigenaren met gronden gelegen langs bosranden stimuleren 

beheer en inrichting af te stemmen op de ontwikkeling van struweel.  
 
• Met voorrang verwerven door een natuurbeschermingsorganisatie van gronden 

(graslanden en akkers) gelegen langs bosranden ten einde deze te kunnen 
inrichten als struweel. 

 
 

7.2 TOEKOMSTIGE KERNLEEFGEBIEDEN 
 
Schweibergerbos, Wagelerbos en Dunnenbos, Houbenderheide, Amezeikenbosch en 
Crapoelseheide, Branderbossen (Elseberg, Billinghuizen en Branderbosch) 
 
• Toename verspreiding hazelmuis op kilometerhok-niveau van 7 naar 15 hokken 
 
• Toename aantal hazelmuizen met 50% (van 10-25 exemplaren naar 15-40 

exemplaren)  
 
• Uitvoeren van biotoopgerichte maatregelen (kleinschalig bosrandenbeheer en 

bosbeheer). Beheer van terreinbeheerders en grondeigenaren (SBB, gemeente 
Vaals en particulieren) en SN- en SAN pakketten (Programma Beheer) optimaal 
afstemmen op de hazelmuis.   

 
• Knelpunten in verbindingszones tussen leefgebieden oplossen door uitbreiding 

bosareaal (verbinden bossen Oostelijk Gulpdal met Westelijk Gulpdal). 
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• Particuliere grondeigenaren met gronden gelegen langs bosranden stimuleren 
beheer en inrichting af te stemmen op de ontwikkeling van struweel.  

 
• Met voorrang verwerven door een natuurbeschermingsorganisatie van gronden 

(graslanden en akkers) gelegen langs bosranden ten einde deze te kunnen 
inrichten als struweel. 

 
 

7.3 MOGELIJKE KERNLEEFGEBIEDEN 
 
Platte bossen en Kolmonderbosch, Savelsbos, Zuidelijk Geuldal van Meerssen tot het 
Gerendal 
 
• Haalbaarheid herintroductieprogramma onderzoeken. 
 
• Mogelijkheden onderzoeken om verbinding tot stand te brengen tussen Groote 

Bos/Roebelsbos en Savelsbos via Noorbeemden, Altembroek en Hoogbos 
(Voerstreek) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subadulte hazelmuizen (M. Dorenbosch). 
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8 MAATREGELEN 
 
 
Uitgangspunt voor de aard en de planning van maatregelen is de ontwikkeling van de 
hazelmuis in elke deelpopulatie vanaf de vorige eeuw (tabel 4 & 5). Voor elke 
deelpopulatie geven we aan of gestreefd dient te worden naar: 
 
1) Toename of tenminste behoud van de bestaande populaties door het treffen van 

maatregelen in het beheer en inrichting van het leefgebied. Voor alle 
deelpopulaties wordt gestreefd naar toename van verspreiding en/of aantallen 
door biotoopherstel (bos- en bosrandenbeheer en begrazing). De noodzaak 
hiervoor is het grootst in de deelpopulaties met lage dichtheden, omdat de 
hazelmuis hier het meest bedreigd wordt. Bovendien dienen knelpunten in de 
verbindingszones tussen leefgebieden opgelost te worden.  
 
We maken hierbij onderscheid in twee categorieën gebieden al naar gelang er in de 
periode 1997-2003 veel of weinig noodmaatregelen zijn uitgevoerd (Stichting IKL 
2000, 2001). In categorie A gebieden zijn weinig of geen noodmaatregelen 
uitgevoerd en zijn de dichtheden (relatief) laag. Biotoopherstel heeft in deze 
gebieden de hoogste prioriteit. In categorie B gebieden zijn de meeste 
noodmaatregelen uitgevoerd in de periode 2000-2004 en zijn de dichtheden 
(relatief) hoog. Biotoopherstel kan hier weliswaar nog worden uitgevoerd, maar 
krijgt minder prioriteit.  
 

2) Herintroductie en “bijzetten” na biotoopherstel. Voor gebieden waar de hazelmuis 
niet meer voorkomt of in lage dichtheden voorkomt en waar biotoopherstel is 
uitgevoerd, dienen de mogelijkheden van herintroductie en bijzetten onderzocht te 
worden. In een aantal van de gebieden die hiervoor in aanmerking komen zijn 
reeds noodmaatregelen uitgevoerd.  

 
3) Onderzoek naar de actuele verspreiding. In oude leefgebieden gelegen buiten Zuid-

Limburg is recent geen onderzoek meer uitgevoerd naar de verspreiding van de 
hazelmuis. De kans is groot dat de hazelmuis hier niet meer voorkomt. Alleen 
systematisch onderzoek kan hier uitsluitsel over geven.   

 
De status van de hazelmuis in elke deelpopulatie is weergegeven in zes categorieën 
(tabel 4 & 5). 
 
Tabel 4. De status van de hazelmuis.  

STATUS AANTAL 

DEELPOPULATIES 

OMSCHRIJVING 

A ERNSTIG BEDREIGD 4 Populatie klein tot zeer klein. Trend gelijkblijvend of afnemend. 

B BEDREIGD 8 Populatie klein tot middelgroot. Trend gelijkblijvend of afnemend 

C KWETSBAAR 1 Populatie middelgroot. Trend gelijkblijvend of onbekend. 

D NIET BEDREIGD 1 Populatie groot. Trend gelijkblijvend of onbekend. 

E UITGESTORVEN 8 Na 1990-1996 niet meer aangetroffen. 

F ONBEKEND 4 Na 1990 niet meer onderzocht. 
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Tabel 5. Status en beschermingsmaatregelen voor de hazelmuis in elk deelgebied.  

LEEFGEBIED DEELGEBIED STATUS MAATREGELEN 

    

A VIJLENERBOSSCHEN 1 Elzetterbos-Malensbos NIET BEDREIGD BIOTOOPHERSTEL (B) 

 2 Kerperbos BEDREIGD BIOTOOPHERSTEL (A) 

 3 Holsetterbos-Schimperbosch BEDREIGD BIOTOOPHERSTEL (A) 

 4 Malensbosch BEDREIGD  BIOTOOPHERSTEL (A) 

 5 Preusbosch BEDREIGD  BIOTOOPHERSTEL (A) 

B OOSTELIJK GULPDAL 6 Groote Bosch BEDREIGD  BIOTOOPHERSTEL (B) 

 7 Houbenderheide ERNSTIG BEDREIGD BIOTOOPHERSTEL EN  

HERINTRODUCTIE 

 8 Amezeikenbosch ERNSTIG BEDREIGD BIOTOOPHERSTEL EN  

HERINTRODUCTIE  

 9 Crapoelseheide UITGESTORVEN HERINTRODUCTIE 

 10 Roebelsbosch KWETSBAAR BIOTOOPHERSTEL (A) 

C WESTELIJK GULPDAL 11 Elseberg UITGESTORVEN HERINTRODUCTIE 

 12 Noorbeemden & Hoogcruts UITGESTORVEN - 

D WESTELIJK GEULDAL 13 Bovenste Bos BEDREIGD BIOTOOPHERSTEL (A) 

 14 Onderste Bos BEDREIGD BIOTOOPHERSTEL (A) 

 15 Kruisbosch & De Molt BEDREIGD  BIOTOOPHERSTEL (A) 

 16 Schweiberger- & Dunnenbos ERNSTIG BEDREIGD BIOTOOPHERSTEL EN  

HERINTRODUCTIE  

 17 Wagelerbos ERNSTIG BEDREIGD BIOTOOPHERSTEL EN  

HERINTRODUCTIE  

E BOCHOLTZ 18 Platte bosschen UITGESTORVEN HERINTRODUCTIE  

F ZUIDELIJK GEULDAL 19 De Dellen UITGESTORVEN HERINTRODUCTIE 

 20 Wijlrebossen UITGESTORVEN HERINTRODUCTIE 

 21 Gerendal UITGESTORVEN  HERINTRODUCTIE 

G SAVELSBOS 22  UITGESTORVEN HERINTRODUCTIE 

H SCHINVELDSCHE BOSSEN 23 ONBEKEND VERSPREIDINGSONDERZOEK  

I IMSTENRADERBOS 24 ONBEKEND VERSPREIDINGSONDERZOEK 

J VLODROP-STATION 25 ONBEKEND VERSPREIDINGSONDERZOEK 

K BEEK-UBBERGEN 26 ONBEKEND VERSPREIDINGSONDERZOEK 

 
 

8.1 FASERING 
 
In de uitvoering van het actieplan onderscheiden we drie fasen: 
 
Fase 1: uitvoering biotoopherstel in status B (bedreigd), C (kwetsbaar) en D (niet 
bedreigd) gebieden  
Fase 2: uitvoering biotoopherstel in status A (ernstig bedreigd) gebieden als 
voorbereiding voor herintroductieprogramma vanaf 2006. 
Fase 3: Onderzoek naar de noodzaak en wenselijkheid van een herintroductie-
programma in gebieden met status E (uitgestorven) gebieden vanaf 2006.  
 

8.1.1 Fase 1 
Aan biotoopherstel en inrichting van belangrijke verbindingszones wordt de hoogste 
prioriteit gegeven. Deze maatregelen dienen in de periode 2006-2010 te worden 
voorbereid en uitgevoerd met het doel bestaande deelpopulaties veilig te stellen, 
uitbreiding binnen leefgebieden en uitwisseling tussen leefgebieden mogelijk te maken. 
Per deelpopulatie zal daarom nog een tot op locatieniveau uitgewerkt actieprogramma 
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van maatregelen moeten worden opgesteld (naar voorbeeld van het actieprogramma 
2000-2004 van de stichting IKL). De elf deelpopulaties die hiervoor in aanmerking 
komen zijn: 
 
• Vijlenerbosschen Elzetterbos-Malensbos 
    Kerperbos 
    Holsetterbos-Schimperbos 
    Malensbos 
    Preusbos 
• Oostelijk Gulpdal Groote Bosch 
    Roebelsbosch 
• Westelijk Geuldal Bovenste Bos 
    Onderste Bos 
    Kruisbos & De Molt 
 
In Elzetterbos-Malensbos, Malensbos, Preusbosch, Groote Bosch, Bovenste Bos en 
Onderste Bos zijn al noodmaatregelen uitgevoerd. Hier is de stichting IKL mee gestart 
in 2000. Bij de verdere uitwerking van maatregelen kan hierop worden aangesloten.  
 

8.1.2 Fase 2 
Er zijn een aantal gebieden die geïsoleerd van kernleefgebieden liggen met zeer lage 
dichtheden van de hazelmuis. In grote delen van deze gebieden zijn geen hazelmuizen 
meer waargenomen. In deze gebieden dient met spoed onderzoek plaats te vinden 
naar de mogelijkheid van bijzetten van hazelmuizen in samenhang met biotoopherstel. 
Eventuele knelpunten in het beheer en de bereikbaarheid van gebieden dienen zoveel 
mogelijk te worden opgelost, waarna eventueel met bijzetten gestart kan worden. Het 
gaat hierbij om vier deelpopulaties:  
 
• Oostelijke Gulpdal Houbenderheide (na afloop van biotoopherstel en aanleg 

verbindingszone naar het Groote Bos) 
    Amezeikenbosch (na afloop van biotoopherstel) 
• Westelijk Geuldal Schweibergerbos en Dunnenbos (na afloop van biotoopherstel 

en aanleg verbindingszone naar Wagelerbos) 
Wagelerbos (na afloop van biotoopherstel en aanleg 
verbindingszone met Schweibergerbos) 

 
In Houbenderheide, Amezeikenbosch en Wagelerbos zijn reeds noodmaatregelen 
uitgevoerd in 1999. Bij de verdere uitwerking van maatregelen dient hierbij 
aangesloten te worden.  
 

8.1.3 Fase 3 
Er zijn zeven gebieden die in potentie in aanmerking kunnen komen voor onderzoek 
naar de haalbaarheid van een herintroductieprogramma: 
 
• Oostelijk Gulpdal  Crapoelseheide 
• Bocholtz   Platte Bossen 
• Zuidelijk Geuldal  De Dellen 
     Wijlrebossen 
     Gerendal 
• Westelijk Gulpdal  Branderbosch 
• Savelsbos 
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In gebieden waar de hazelmuis nog maar betrekkelijk recent is uitgestorven kost 
biotoopherstel het minste tijd en kan eerder gestart worden met een 
herintroductieprogramma. De vier gebieden die zich op grond hiervan voor een 
proefproject kunnen lenen zijn:  
 
• Crapoelseheide (na afloop van biotoopherstel en realisatie verbindingszone met 

Amezeikenbos en Groote Bos) 
• Platte Bossen (na afloop van biotoopherstel) 
• De Dellen (na afloop van biotoopherstel) 
• Branderbossen (na afloop van aanleg verbindingszones en biotoopherstel) 
 
Op de Crapoelseheide is biotoopherstel uitgevoerd in 1999.   
 
Een herintroductieprogramma in één of enkele van deze gebieden kan parallel lopen 
met een herintroductieprogramma in de hiervoor vermelde plangebieden. De 
ervaringen die hiermee opgedaan worden kunnen dan gebruikt worden bij de 
voorbereiding en uitvoering van eventuele nieuwe herintroductieprogramma’s.  
 
 

8.2 MAATREGELEN IN KERNLEEFGEBIEDEN 
 
De maatregelen die getroffen moeten worden om het in hoofdstuk 5 beschreven 
streefbeeld te realiseren komen in deze paragraaf aan bod. De maatregelen dienen 
echter nog nader geconcretiseerd en tot op locatieniveau uitgewerkt te worden in de 
vorm van een actieprogramma.  
Voor een aantal maatregelen is nog niet exact duidelijk hoe deze uitgevoerd dienen te 
worden. Voor deze maatregelen is een 'pilot-studie' bedacht. Aan de hand van de 
resultaten van deze pilot-studie kunnen deze maatregelen op grotere schaal uitgevoerd 
worden. 
 

8.2.1 Inrichting en beheer bosranden 
In Nederland leeft de hazelmuis in de meest kwetsbare periode van zijn levenscyclus, 
de voortplantingsperiode, vooral in bosranden. Een bosbeheer gericht op het behoud 
en de ontwikkeling van goed gestructureerde bosranden is daarom noodzakelijk voor 
de hazelmuis. De huidige nog geschikte bosranden zijn in de praktijk vaak zo smal en 
klein van oppervlak dat de voor hazelmuizen geschikte habitatplekken bij een beheer 
van niets-doen verdwijnen. In principe komen alle op het zuiden gelegen bosranden op 
hellingen en plateauranden voor inrichting als hazelmuis-habitat in aanmerking. Ook de 
meer voedselrijke en leemhoudende gronden aan bosranden met andere zonexposities 
komen voor beheer en inrichting in aanmerking.  
 
Voor kleinschalig bosrandenbeheer gelden de navolgende richtlijnen: 
 
• Ingreepstroken in bosranden dienen een breedte te hebben van minimaal 25 meter. 
• Oppervlakte van ingreepstroken bedraagt maximaal 30-50 are. 
• Streven naar afwisseling in begroeiing en structuur door bramen, brem en rozen 

maximaal te sparen. 
• Bij het terugzetten van de bosrand aan de binnenzijde (de nieuwe bosrand) van de 

strook een geleidelijke overgang van kruid-, struik- en boomlaag creëren door ingreep 
in struiklaag beperkt te houden en te spreiden in de ruimte. 

• De ingreep in de bosrand dient gefaseerd plaats te vinden waarbij ingreepstroken 
afgewisseld worden met stroken waar geen beheer plaats vindt. 
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• Ingreep in boomlaag tot maximaal 75% van de kroonbedekking. 
• Bedekking struiklaag bedraagt na uitvoering van velwerkzaamheden tenminste 35%. 
• Ingreep in struiklaag (hazelaar, meidoorn, rode kornoelje, sleedoorn e.d.) in principe 

alleen toegestaan indien bedekking van braam ter plaatse lager is dan 10%. Het vellen 
van bomen leidt doorgaans al tot de gewenste openheid.  

• Beschadiging van bestaand struweel en braam bij uitslepen van bomen of takmateriaal 
voorkomen 

• Snoeihout waar mogelijk verwerken in perceel op takkenrillen, versnipperen en 
afvoeren of afvoeren en buiten perceel of binnen perceel op onbegroeide plek 
verbranden 

• De beste periode voor uitvoering van kleinschalig bosrandenbeheer is december-
februari 

• De ingreep in de bosrand dient afhankelijk van de vegetatieontwikkeling om de 5-10 
jaar te worden herhaald  

 
Wat schaal en intensiteit van de ingreep in de struiklaag en bramen betreft wordt een 
terughoudend beleid voorgestaan. Bij een traditioneel hakhoutbeheer waarbij de 
struiklaag maximaal wordt aangepakt zullen naar verwachting te veel voedselplanten 
ineens verdwijnen. Bovendien verdwijnen daardoor de in de uitgangssituatie 
aanwezige geleidelijke overgangen tussen kruid- en struiklaag enerzijds en boomlaag 
anderzijds.  
 
Het streven is erop gericht om de kwaliteit van een leefgebied voor de hazelmuis al in 
het eerste jaar na de ingreep te verbeteren. Bij uitvoering van een intensief kapregime 
kan dit stadium weliswaar ook na een periode van 3-5 jaar worden bereikt, maar in 
percelen waar hazelmuizen in de struiklaag voorkomen draagt een dergelijke ingreep 
een te groot risico met zich mee. Naar verwachting overleven hazelmuizen een 
dergelijke ingreep niet. Bekend is het voorbeeld van een bosrand langs het Groote 
bosch waar hazelmuizen vijf jaar na uitvoering van een intensieve ingreep 
(voortplantingshabitat vernietigd) nog steeds niet zijn teruggekeerd. 
 
Voor uitbreiding van struweelvegetaties van de bosrand af dient het beheer van 
aangrenzende graslanden te worden aangepast. Enerzijds kan dit door de 
begrazingsdruk in weilanden terug te brengen tot een veedichtheid van 1 G.V.E. per 2 
ha, anderzijds door een tijdelijk of permanent raster te plaatsen op 5 tot 25 meter 
afstand van de bosrand. Beide maatregelen kunnen ook indien de gebruiksgerechtigde 
ermee instemt, in combinatie met elkaar worden uitgevoerd. Het plaatsen van een 
raster kan gecombineerd worden met groepsgewijze aanplant van struweelvormers. 
Voor het vervolgbeheer van de uitgerasterde strook weiland kan om verbossing tegen 
te gaan gekozen worden voor het periodiek verwijderen van houtopslag of begrazing 
met runderen. In het laatste geval moet een hek in het raster geplaatst worden.  
 
Pilot 
Vanaf 1997 wordt het hier beschreven kleinschalig bosrandenbeheer op diverse 
locaties in het leefgebied van de hazelmuis als noodmaatregel uitgevoerd door de 
stichting IKL in samenwerking met Staatsbosbeheer en de Vereniging 
Natuurmonumenten (stichting IKL 2001, 2002) in het kader van het lopende  
actieprogramma hazelmuis 2000-2004 (stichting IKL 2000). Dit programma dient nog 
de komende jaren voortgezet te worden. De maatregelen worden uitgevoerd in randen 
die fungeren als actueel leefgebied voor de hazelmuis. Verder zijn op enkele plaatsen 
stroken grasland langs bosranden uitgerasterd. Er dient nog ervaring te worden 
opgedaan met het voorbehandelen van grasland (oppervlakkige grondbewerking) om 



Bureau Natuurbalans & Zoogdiervereniging VZZ  Actieplan Hazelmuis  Limburg  2006-2010 

 
 
 
 

36  

de kiemingsmogelijkheden van zaden van struwelen en loofhout te vergroten. Tot slot 
dient het noodzakelijke vervolgbeheer structureel te worden vastgelegd in de 
beheerplanning van de terreinbeheerders.  
 

8.2.2 Hakhout-beheer in bossen 
Voor een duurzame populatie hazelmuizen is tenminste 160 ha structuurrijk en 
soortenrijk bos nodig. Hakhout-beheer is een goede maatregel om de structuur en de 
soortenrijkdom van bossen te vergroten. Hier volgen enkele richtlijnen voor het 
hakhout-beheer dat voor de hazelmuis geschikt is: 
• Plateau randen (beuken-eikenbos) en vooral hellingen (eiken-haagbeukenbos) zijn 

geschikte locaties voor hakhout-beheer. Het veldbies-beukenbos op de plateaus heeft 
van nature nauwelijks ondergroei en is daarom minder geschikt. 

• Hellingen met een zuidelijke expositie zijn de meest kansrijke plaatsen voor de 
ontwikkeling van een geschikt struweel. 

• De locatie dient op korte afstand (<250 m) van een bekend leefgebied van de 
hazelmuis te liggen.  

• Hakhout-beheer dient gespreid over een periode van 15-20 jaar uitgevoerd te worden 
waarbij ieder jaar ongeveer evenveel locaties aangepakt worden. Er bestaat daardoor 
variatie in het tijdstip waarop geschikt struweel tot ontwikkeling komt (en verdwijnt). 

• De locaties waar hakhout beheer wordt uitgevoerd dienen ruimtelijk gespreid te zijn. 
Hierdoor wordt voorkomen dat grotere aaneengesloten stukken bos op hetzelfde 
moment minder geschikt worden voor hazelmuizen.   

• Voldoende overstaanders worden gespaard (10-15 overstaanders per ha/ bedekking 
25-50%) om explosie van nitrofiele soorten te voorkomen en om variatie in structuur 
te krijgen die voor de hazelmuis belangrijk is. 

• De aaneengesloten stukken die ineens gekapt worden moeten klein zijn: 30-50 are. Op 
grote open plaatsen (met name op kalkrijke en voedselrijke plaatsen) kan bosrank zich 
explosief uitbreiden. Bosrank verhindert de ontwikkeling van struweel dat voor de 
hazelmuis van belang is. 

• Bestaand struweel en belangrijke voedselplanten (hazelaar, braam, hondsroos, 
Gelderse roos, kardinaalsmuts, brem en wilde kamperfoelie) dienen zoveel mogelijk 
gespaard te blijven. 

• Streef naar een grotere variatie in boom- en struiksoorten. Minder algemene 
boomsoorten dienen gespaard te blijven (zoete kers, Spaanse aak, hulst). 

• De beste periode voor de uitvoering van hakhout-beheer is december-februari. 
• Hakhout dient grotendeels afgevoerd te worden. Op enkele plaatsen kunnen 

takkenrillen worden aangelegd dat de ontwikkeling van braamstruweel stimuleert. 
 
Naast hakhoutbeheer sluit het uitvoeren van dunningen van homogene bospercelen 
(beuken en eiken) als biotoopverbeterende maatregel goed aan bij de beheerpraktijk 
van terreinbeheerders. Bij dunningen wordt de kroonlaag geopend en kan zich op 
termijn een geschikte ondergroei ontwikkelen. Aandachtspunten bij de uitvoering van 
dunningen zijn de periode waarin het werk uitgevoerd wordt en de schaal en 
intensiteit waarin velwerkzaamheden worden uitgevoerd. Dunningen mogen niet 
uitgevoerd worden in de periode 1 augustus tot 1 december. De aanwezige struiklaag 
van onder andere hazelaar, haagbeuk en braam mag niet geschoond worden, maar 
dient maximaal gespaard te worden. Van belang derhalve is de dunningen kleinschalig 
uit te voeren.  
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Voorbeeld van slecht bosbeheer. De ondergroei van dit beukenbos is in oktober 2004 geschoond. Over 

een oppervlakte van 3 ha zijn struwelen en struiklaag verwijderd. De bosstructuur is aangetast (L. 

Verheggen). 

 

8.2.3 Maatregelen ter versterking van de randzone 
In de praktijk blijkt dat in vijf jaar tijd een lijnvormig landschapselement met struweel 
kan ontstaan dat voor hazelmuizen geschikt is. Door het inplanten van lijnvormige 
landschapselementen kan het leefgebied van de hazelmuis dus relatief snel vergroot 
worden. Er wordt gestreefd naar 400 m met het bos verbonden lijnvormige elementen 
per kilometer bosrand. Daarnaast kunnen bestaande elementen die op korte afstand 
buiten het bos liggen, met het bos verbonden worden. Voor de eigenschappen en 
locatie van een aan te leggen element wordt verwezen naar § 5.4 Verbindingen 
tussen leefgebieden. De aan te planten struweelvormers staan in het kader op de 
volgende pagina. Aangezien hazelmuizen tijdens een groot deel van hun leven (onder 
andere winterslaap) aangewezen zijn op het bos, is het beter om meerdere korte 
elementen aan te leggen dan één of twee zeer lange. Als richtlijn kan een lengte van 
minder dan 100 m aangehouden worden. In tabel 6 staan de aan te planten en/of te 
verbinden lengtes aan lijnvormige landschapselementen per leefgebied van de 
hazelmuis. In het Groote bosch en de Vijlenerbossen zijn een groot aantal lijnvormige 
elementen met een goed ontwikkeld struweel op korte afstand van de bosrand 
aanwezig. In deze gebieden is het eenvoudiger om deze bestaande elementen te 
verbinden met de bosrand door korte stukken aan te planten. Met de terreineigenaren 
zal overlegd moeten worden of en waar dit mogelijk is. In andere gebieden zoals het 
Onderste en Bovenste bosch zijn vrijwel geen bestaande elementen en zal de volledige 
lengte aangeplant moeten worden.   
De eerste jaren na aanplant dienen de lijnvormige elementen ingerasterd te zijn 
waardoor natuurlijke ontwikkeling van struweel plaats kan vinden. Na zo'n 10-15 jaar 
zal door opslag van jonge bomen de struiklaag verminderen. Door het raster te 
verwijderen en extensieve begrazing toe te passen kan een geschikt struweel veel 
langer of zelfs permanent in stand gehouden worden. In elementen die in akkers liggen 
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en waar begrazing geen optie is dient om de 10-15 jaar een gefaseerde dunning 
uitgevoerd te worden (zie 8.3.1 Inrichting en beheer bosranden). 
 

Tabel 6. Uitgaande van het streven van 400 m met het bos verbonden lijnvormige elementen per 

kilometer bosrand is voor de hazelmuis leefgebieden bepaald welke lengte aangeplant en/of verbonden 

moet worden. De hazelmuisleefgebieden waar inmiddels voldoende lijnvormige elementen in de 

randzone aanwezig is, zijn in de tabel weggelaten. Voor alle leefgebieden is alleen het Nederlands deel 

in beschouwing genomen. 

Leefgebied hazelmuis Lengte aan te planten  

lijnvormig element 

Schimperbosch noordzijde 230 m 

Vijlenerbos noordzijde Epenerbaan-Groenenweg 1200 m 

Elzetterbosch oostzijde 340 m 

Onderste & Bovenste bos 1200 m 

De Molt 1450 m 

Kruisbosch 1000 m 

Wagelerbosch 1000 m 

Platte bosschen (exclusief Kolmonderbosch) 1070 m 

Groote bosch 750 m 

Houbenderheide 620 m 

 
 

Het aanplanten van struweelvormers 
 
Voor het aanleggen van verbindingszones binnen en tussen leefgebieden, het creëren 
van een bosrand met een goed ontwikkelde mantel- en zoomvegetatie en het 
aanleggen van lijnvormige elementen in de randzone is het zinvol om 
struweelvormers aan te planten. Het voordeel van aanplanten ten opzichte van 
spontane ontwikkeling is dat de ontwikkeling veel sneller en meteen in de juiste 
richting zal verlopen. Op voorheen intensief beheerde graslanden in Zuid-Limburg die 
uitgerasterd werden vond na meerdere jaren meestal nog geen geschikte 
ontwikkeling van struweel plaats. Door soorten aan te planten kan struweel ontstaan 
dat voor de hazelmuis belangrijke voedselplanten en potentiële nestplaatsen bevat. 
Voor het aanplanten van struweelvormers gelden de volgende richtlijnen: 
 
• Bij aanplant dient gebruik gemaakt te worden van gebiedseigen materiaal. 
Hierdoor zijn de overlevingskansen van het aangeplante materiaal veel groter en 
wordt daarnaast voorkomen dat de bestaande plantengemeenschap 'vervuild' wordt 
met exotisch genetisch materiaal. 
• De aan te planten soorten dienen van oorsprong in het gebied voor te komen. 
• Op plateaus en plateau randen hoort respectievelijk veldbies-beukenbos en 
beuken-eikenbos thuis. De karakteristieke soorten van de struiklaag zijn hier: wilde 
kamperfoelie, sporkehout, bergvlier, hazelaar, brem, hulst, mispel, wilde lijsterbes. 
Veldbies-beukenbos heeft van nature nauwelijks ondergroei. In beuken-eikenbos is 
dit  beter ontwikkeld. 
• Op hellingen hoort eiken-haagbeukenbos thuis. De karakteristieke soorten van de 
struiklaag zijn hier: eenstijlige meidoorn, sleedoorn, hazelaar, kardinaalsmuts, rode 
kornoelje, hondsroos, gewone vlier, zoete kers en een lager aandeel wegedoorn. 
Bosrank en hop zijn talrijk op kalkrijke en voedselrijke plaatsen maar zijn voor de 
hazelmuis niet belangrijk en kunnen de ontwikkeling van geschikt struweel 
verhinderen. Eiken-haagbeukenbos heeft een goed ontwikkelde kruid- en struiklaag 
en een goed ontwikkelde mantel- en zoomgemeenschap aan de randen van het bos. 
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Pilot 
Er loopt sinds 2003 een pilot voor de Vijlenerbossen waarbij in het kader van de 
landinrichting Mergelland-Oost  DLG en IKL onderzoeken of locaties voor aanplant en 
realisering van nieuwe lijnvormige elementen zo gekozen kunnen worden dat de 
hazelmuis er baat bij heeft. Nieuwe aanplant wordt zo geprojecteerd dat deze aansluit 
bij de bosrand.  
 
De stichting IKL voert momenteel een provinciale subsidieregeling uit voor onderhoud 
en beheer van lijnvormige elementen en perceelsranden ten behoeve van de hazelmuis.   
 

8.2.4 Verbindingszones 
De locaties waar belangrijke verbindingszones zijn gepland staan aangegeven in figuur 
3. De meeste geplande verbindingszones liggen in het Gulpdal. Daarnaast is het de 
bedoeling de bossen van het oostelijk Gulpdal beter te verbinden met de bossen van 
het westelijk Geuldal door aanleg van bosjes en lijnvormige elementen van het 
Kruisbosch via Landsrade en  Amezeikenbosch naar het Groote Bosch. Toekomstige 
verbindingszones kunnen gerealiseerd worden tussen de Vijlenerbossen en het 
Bovenste bos en tussen leefgebieden in de Belgische Voerstreek en het Savelsbos. 
Voor de eigenschappen en de locatie van een aan te leggen verbindingszone wordt 
verwezen naar § 5.4 Verbindingen tussen leefgebieden. De aan te planten 
struweelvormers staan in het kader op deze pagina. 
Bospaden 
In de Vijlenerbossen kan de uitwisseling tussen sub-populaties vergroot worden door 
te streven naar de ontwikkeling van een mantel en zoom van bosranden langs 
bospaden.  De sub-populatie van het Kerperbos kan op die manier beter verbonden 
worden met de subpopulatie aan de zuidkant van het Vijlenerbos. Daarnaast kan de 
subpopulatie van het Holsetterbosch verbonden worden met het Belgisch deel van het 
Malensbosch. In figuur 4 is het gebied aangegeven waarbinnen de verbindingszones 
aangelegd dienen te worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 m 350 m 700 m

Figuur 4. Voorbeelden van aan te leggen verbindingszones tussen subpopulaties 
van de hazelmuis langs bospaden. 

VerbindingszoneBos
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Voor de hazelmuis is het niet van belang dat de verbindingszones juist langs bospaden 
ontwikkeld worden. Door de breedte van het bospad hoeft op deze plaatsen echter 
minder gekapt te worden en zal het beheerswerk gemakkelijker (goedkoper) zijn. Uit 
praktisch oogpunt is hier dus voor bospaden gekozen. Een mogelijk probleem bij de 
ontwikkeling van geschikte randen langs bospaden is dat boven op het plateau in het 
Vijlenerbos een vegetatietype groeit met een slecht ontwikkelde struiklaag en een ijle 
kruidlaag. Een voorbeeld in het Bovenste bos geeft echter aan dat op dergelijke grond 
een waardevol hazelmuisbiotoop kan ontstaan. Boven op het plateau in het zuidoosten 
van het Bovenste bos is door storm een grote open plek ontstaan. Hier is struweel tot 
ontwikkeling gekomen dat voor de hazelmuis waardevol is gebleken.  
De ontwikkeling van de struiklaag kan versneld en/of verbeterd worden door soorten 
als wilde kamperfoelie, sporkehout, bergvlier, hazelaar, brem, hulst, mispel en wilde 
lijsterbes aan te planten. Van belang bij de ontwikkeling van geschikte randen langs 
bospaden is verder: 
 
• De paden moeten aansluiten bij bekende leefgebieden van de hazelmuis. 
• De breedte van het te kappen stuk plus de padbreedte is gelijk aan de hoogte van de 

hoogste bomen in het gebied. 
• Voldoende overstaanders worden gespaard (10-15 overstaanders per ha / bedekking 

25-50%) om explosie van nitrofiele soorten te voorkomen en om variatie in structuur 
te krijgen die voor de hazelmuis belangrijk is. 

• Bestaand struweel en belangrijke voedselplanten (hazelaar, braam, hondsroos, 
Gelderse roos, brem en wilde kamperfoelie) dienen zoveel mogelijk gespaard te blijven. 

• Streef naar een grotere variatie in hoofdboomsoorten. Minder algemene boomsoorten 
dienen gespaard te blijven (tamme kastanje, zoete kers, gewone esdoorn, Spaanse 
aak, hulst). 

• De verbindingen die ontstaan voor de hazelmuis dienen niet onderbroken te worden. 
Op plaatsen waar bospaden elkaar kruisen moeten grote bomen gespaard blijven zodat 
hazelmuizen in staat zijn via de boomkronen de andere kant te bereiken.  

• De beste periode voor de uitvoering van hakhout-beheer is december-februari. 
• Het snoeihout en takafval dient grotendeels afgevoerd te worden. Op enkele plaatsen 

kunnen takkenrillen worden aangelegd wat de ontwikkeling van braamstruweel 
stimuleert. 

 
8.2.5 Begrazing 

Op plaatsen waar geschikt struweel aanwezig is in hakhoutpercelen en bosranden zal 
door natuurlijke successie binnen 10-15 jaar bosvorming optreden. Een alternatief 
voor een terugkerend hakhout-beheer waarbij bomen eens in de 15 jaar worden 
teruggezet is begrazing. De begrazing wordt als beheersmiddel ingezet om 
structuurrijke bosranden met goed ontwikkeld struweel voor lange tijd in stand te 
houden. Er zijn een aantal voordelen van begrazing boven een terugkerend 
hakhoutbeheer: 
 
• Begrazing van bosranden door herbivoren is in tegenstelling tot een kunstmatig beheer 

van bosranden een proces dat al miljoenen jaren plaatsvindt. Veel diersoorten hebben 
zich in de loop van de evolutie aan dit proces aangepast en gebruiken de niche die 
door begrazing is ontstaan. Bij een kunstmatig beheer dat als doel heeft om het 
leefgebied van diersoorten van deze niche te verbeteren/vergroten, wordt begrazing 
feitelijk nagebootst. Het is echter waarschijnlijk dat bij een kunstmatig beheer van 
bosranden veel aspecten (zaadverspreiding, herverdeling van nutriënten, variatie in 
voedselrijkdom van de bodem etcetera) ontbreken waar deze diersoorten in de loop 
van de evolutie aan aangepast zijn.      
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• Veel belangrijke planten voor de hazelmuis zijn vraatresistent door dorens en 
antivraatstoffen (braam, Gelderse roos, hondsroos en brem). Door begrazing zal de 
concurrentiepositie van deze plantensoorten verbeteren en zullen deze soorten 
algemener worden ten koste van andere soorten. 

• Hazelmuizen zijn afhankelijk van een grote variatie in de structuur van de vegetatie. 
Door de subtiele selectie van eet- en rustgebieden van grazers ontstaat een 
kleinschalige variatie in de vegetatie die met andere middelen nauwelijks te bereiken is. 

• Begrazing is aanzienlijk goedkoper dan hakhoutbeheer. 
 
Bosvorming kan doorgaans niet volledig gestopt worden door extensieve 
jaarrondbegrazing (Cornelissen & Vulink 2001). Bij bosranden neemt de oppervlakte 
bos dan toe ten koste van de oppervlakte grasland maar kan een mantelzoomvegetatie 
blijven voorkomen. Menselijk ingrijpen kan op de lange termijn echter nodig zijn. De 
frequentie van dit ingrijpen zal dan in elk geval vele malen lager zijn dan eens in de 10-
15 jaar. 
  
In Cottessen en langs het Groote bosch waar extensieve begrazing plaatsvindt lijkt 
begrazing een goede manier om bosvorming tegen te gaan en struweel in stand te 
houden. Het raster staat in deze terreinen echter nog altijd in de rand waardoor niet 
duidelijk is of de ontwikkeling van een meer uitgebreide mantel- en zoomvegetatie 
mogelijk kan zijn.   
Voorbeelden van begrazing in vergelijkbare terreinen waar bos in het begraasde terrein 
is opgenomen, ontbreken in Zuid-Limburg. Het lijkt daarom verstandig om eerst op 
kleine schaal met bosbegrazing en begrazing van bosranden te experimenteren.  
Globaal kunnen de volgende richtlijnen worden aangehouden: 
 
• Jaarrondbegrazing is voor het vergroten van de structuurvariatie meer geschikt dan 

seizoensbegrazing (Wigbels 1996). In het voorjaar worden vooral grassen en kruiden 
gegeten, in het najaar en de winter meer struiken en jonge bomen. Juist voor het 
ontwikkelen van een mantel-zoomvegetatie is deze vorm van begrazing daarom 
geschikt. Een ander voordeel van jaarrondbegrazing boven seizoensbegrazing is het feit 
dat de veebezetting lager is waardoor de kans op schadelijke effecten van begrazing 
verkleind wordt. 

• Ten minste 2/3 deel van het gebied dient uit grasland te bestaan omdat bosranden en 
de kleine kapvlaktes te weinig voedsel voor grote grazers bevat. 

• Een begrazingsdruk van 1 GVE/2 ha is een richtwaarde. 
• Runderen en paarden zijn uit oogpunt van faunabeheer geschikte grazers voor 

bosranden en struwelen vanwege hun voedselkeuze, fourageergedrag en sociale 
structuur.  

• Het te begrazen gebied is minimaal 15-50 ha. 
 
Een mogelijk nadelig effect van begrazing is vertrapping. Hazelmuizen houden in de 
winter een winterslaap in bodemnesten en zijn zeer gevoelig voor vertrapping. Deze 
winternesten bevinden zich echter waarschijnlijk in andere delen van het bos 
(noordhellingen; Van Laar 1984) dan waar hazelmuizen in de zomer voorkomen (vooral 
zuidhellingen). Daarnaast is de kans op vertrapping bij een lage veebezetting klein.  
De moeilijkheid van begrazing is dat door een te hoge begrazingsdruk struweel zal 
verdwijnen. De juiste begrazingsdruk voor de instandhouding van struweel is van veel 
verschillende factoren als de voedselrijkdom van de bodem en de bereikbaarheid van 
terreindelen afhankelijk. Per terrein zal de juiste veebezetting bepaald moeten worden 
aan de hand van de vegetatieontwikkeling. Duidelijk is dat een te hoge begrazingsdruk 
in korte tijd meer schade kan aanrichten dan een te lage begrazingsdruk. 
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Schapen en geiten zijn ongeschikte grazers voor bosranden en struwelen aangezien ze 
zich ook een weg door struwelen heen vreten en daardoor de ontwikkeling van 
mantelzoomvegetaties tegen houden. Ze zijn mogelijk alleen voor korte perioden te 
gebruiken in zeer gesloten bosrand-milieus in combinatie met hakhout-beheer.   
Voor begrazing van zowel grasland als bos, zijn runderen meer geschikt. Er is weinig 
verschil in begrazingseffect tussen runderrassen. Aangezien sprake zal zijn van 
jaarrondbegrazing en niet voor seizoensbegrazing, zal voor winterharde rassen gekozen 
moeten worden zoals bijvoorbeeld Galloways.  
 
Voor de grootte van het te begrazen gebied is minimaal 15-50 ha opgegeven. In 
kleinere gebieden kunnen toevallige (tijdelijke) negatieve effecten van begrazing een te 
grote rol spelen.  
 
In veel bossen in Zuid-Limburg bestaat een waardevolle voorjaarsflora met onder 
andere veel soorten orchideeën, gevlekte aronskelk, bosanemoon en salomonszegel. 
Het is mogelijk dat deze flora schade zal ondervinden van bosbegrazing. De gebieden 
met een zeer waardevolle voorjaarsflora met soorten die wat betreft zeldzaamheid en 
status vergelijkbaar zijn met de hazelmuis, zijn minder geschikt om in een 
begrazingseenheid opgenomen te worden. Anderzijds kan de flora in bossen die in de 
ondergroei gedomineerd worden door klimop of bosrank juist soortenrijker worden 
wanneer begrazing uitgevoerd zal worden. 
 
Pilot 
Een pilot zou gestart kunnen worden in twee gebieden: Groote Bosch en 
Vijlenerbossen.  
 
Groote Bosch-Slenaken 
In het Gulpdal westelijk van het Groote Bosch bij Slenaken zijn bosranden geschikt 
gemaakt voor de hazelmuis. Het aangrenzende beekdal wordt momenteel al extensief 
begraasd door runderen en schapen. Langs de randen op de hellingen westelijk van 
het Groote Bosch hebben zich door extensieve begrazing struweelvegetaties 
ontwikkeld die van belang zijn voor de hazelmuis als actueel leefgebied. Over de hele 
lengte aan de westkant van het Groote Bosch kan een nog grotere begrazingseenheid 
ontstaan door de huidige tussenrasters op te ruimen en in het aangrenzende loofbos 
nieuwe rasters te plaatsen.  
 
Elzetterbosch-Epen 
Aan de westrand van het Elzetterbosch achter restaurant Buitenlust zijn in de bosrand 
aanzetten aanwezig voor een goed ontwikkelde mantelzoomvegetatie. Deze bosrand 
en de nabij gelegen lijnvormige elementen vormen momenteel een belangrijke 
leefgebied voor de hazelmuis. De graslanden aan de westrand worden beheerd als 
weiland of hooiland. Het nabijgelegen beuken-eikenbos is steeds minder geschikt 
geworden als actueel leefgebied voor de hazelmuis doordat de beschaduwing als 
gevolg van het ouder worden van het bos is toegenomen en het aandeel 
braamvegetaties afneemt. In combinatie met dunning van dit bosperceel kan een proef 
met bosbegrazing gestart worden. Er dient dan een nieuw raster in het bos geplaatst 
te worden langs de Groenenweg en een bospad. De dunning staat als een nog uit te 
voeren maatregel opgenomen in de beheerplanning van de terreinbeheerder. Van 
belang daarbij is dat deze in de goede periode (december-februari) en kleinschalig 
wordt uitgevoerd (zie 8.2.2).  
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8.3 MAATREGELEN IN DE TOEKOMSTIGE KERNLEEFGEBIEDEN 
 
Voor herstel, behoud en ontwikkeling van geschikt leefgebied van de hazelmuis in de 
bossen aan de noordrand van het Westelijk Gulpdal (Schweibergerbos, Wagelerbos en 
Dunnenbos) en de noordrand van het Oostelijk Gulpdal (Houbenderheide, 
Amezeikenbosch en Crapoelseheide) wordt verwezen naar de hierboven vermelde 
algemene beheer- en inrichtingsmaatregelen. De hazelmuis komt in deze gebieden in 
zulke lage dichtheden voor, dat de soort inmiddels niet meer goed op beheer- en 
inrichtingsmaatregelen kan reageren. De populaties doven langzaam uit en zijn 
inmiddels op een bedenkelijk laag niveau aanbeland. De kans op uitsterven is daardoor 
groot. Wanneer biotoopherstel in deze gebieden heeft plaatsgevonden dient daarom 
een re-stocking programma te worden uitgevoerd. Individuen uit een fokprogramma 
worden bijgeplaatst om de zwakke populaties in deze gebieden te versterken.  
Het bijplaatsen van individuen in lokale populaties is een maatregel die niet kan 
worden uitgevoerd volgens de internationale richtlijnen van de IUCN. Naast een 
verhoogde kans op ziektes bij import wordt gewezen op het gevaar dat mannetjes die 
bijgeplaatst worden, verdreven worden door gevestigde mannetjes. Omdat 
hazelmuizen plaatstrouw zijn, een klein leefgebied hebben en de populaties in de 
bovengenoemde gebieden zeer laag zijn, lijkt de kans dat bijgezette mannetjes 
verjaagd zullen worden echter niet groot. Bovendien is het niet logisch om te wachten 
tot het moment dat populaties zijn uitgestorven, voordat actief ingegrepen mag 
worden.   
 
 

8.4 MAATREGELEN IN DE MOGELIJKE KERNLEEFGEBIEDEN 
 
In Groot-Brittanië (Bright et al. 1996) zijn in het kader van de uitvoering van het 
Engelse soortbeschermingsplan sinds 1994 al acht herintroducties met succes 
uitgevoerd en is een negende in voorbereiding (Eurlings & Heijink 2003). De 
herintroducties zijn uitgevoerd in gebieden waar de soort was uitgestorven. Het 
uitzetten van in gevangenschap gefokte dieren heeft de voorkeur boven wilde 
individuen, omdat wegvangst van wilde individuen de aantallen in de bronpopulatie 
verminderd.  
 
Herintroductie van de hazelmuis kan in principe plaatsvinden in:  

• gebieden waar hazelmuizen uitgestorven zijn en waar de problemen uit het 
verleden inmiddels zijn opgelost. 

• grote gebieden met potentieel geschikt habitat waar hazelmuizen ontbreken 
omdat ze de gebieden niet op een natuurlijke manier kunnen herkoloniseren.  

In Limburg komen zeven gebieden in aanmerking voor een onderzoek naar de 
haalbaarheid van een herintroductieprogramma (zie 8.1.3). Voordat tot een 
herintroductieprogramma kan worden overgegaan dient meer onderzoek plaats te 
vinden naar de volgende aspecten: 
• Is de reden van uitsterven van de hazelmuis in de beschouwde gebieden bekend? 
• Is de oppervlakte van het gebied groot genoeg voor een levensvatbare populatie? 
• Is er voldoende geschikt leefgebied voor de hazelmuis? 
• Is het voor de hazelmuis noodzakelijke vervolgbeheer vastgelegd? 
De voorbereidingen, uitvoering en begeleiding van een herintroductieprogramma 
nemen veel tijd in beslag (Eurlings & Heijink 2003). 
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8.5 AFSTEMMING BEHEER OP MEELIFTENDE SOORTEN 
Van het voor de hazelmuis geplande beheer kunnen veel andere bijzondere diersoorten 
meeprofiteren. Hier volgt een korte aanvulling waarmee het beheer beter afgestemd 
kan worden op enkele van deze bijzondere diersoorten. 
 
Dagvlinders 
Sleedoornpage Aanplant en gefaseerd onderhoud van sleedoornstruwelen 
Kleine ijsvogelvlinder Kamperfoelieplanten op vochtige locaties. Kleinschalig 

kappen en inhammen in bosranden, extensieve begrazing 
Keizermantel Hakhoutbeheer en extensieve begrazing 
Vogels 
Grauwe klauwier Extensieve begrazing, geen bestrijdings- of ontwormings-

middelen  (vee) in randzone 
Grasmus Struwelen en lijnvormige elementen  
Zomertortel Hoge struiken in bosranden 
Reptielen  
Levendbarende hagedis Kleinschalig bosrandenbeheer en extensieve begrazing 
Hazelworm Kleinschalig bosrandenbeheer en extensieve begrazing 
 
 

8.6 LANGE TERMIJN MAATREGELEN 
 

8.6.1 Vergroten bosgebieden 
Voor een duurzame bescherming van hazelmuispopulaties op de lange termijn kunnen 
leefgebieden sneller en goedkoper vergroot worden door ze door middel van 
lijnvormige elementen te verbinden met andere (potentiële) leefgebieden. Hier is op 
ingegaan in § 8.2.4 Verbindingszones. Alleen in gebieden die te klein zijn voor een 
duurzame populatie hazelmuizen en geïsoleerd liggen ten opzicht van andere 
leefgebieden is bosuitbreiding een goede maatregel. Drie gebieden zijn in dit verband 
te noemen, namelijk het  Branderbosch, Crapoelseheide en Amezeikenbosch (voor een 
duurzame populatie in deze drie gebieden kan bijzetten of herintroductie echter 
noodzakelijk zijn).  
 

8.6.2 Toekomstbeeld 
Op de lange termijn wordt gestreefd naar grote natuurlijke bosgebieden in Zuid-
Limburg. Door hakhout-beheer kan variatie in leeftijd gebracht worden. Daarnaast kan 
naaldbos omgevormd worden in natuurlijk loofbos. Natuurlijke bosgebieden zijn 
structuurrijk en hebben een hoge soortenrijkdom van bomen en struiken. Dode bomen 
vallen om en op de open plekken die ontstaan kan struweel tot ontwikkeling komen 
dat voor de hazelmuis geschikt is. Wanneer het bos groot genoeg is bestaat op elk 
moment voldoende geschikt biotoop voor de hazelmuis. Door grote grazers zou zelfs 
een dynamisch parklandschap kunnen ontstaan (Vera 1997) met struweel aan de 
randen van de open plaatsen. Voor zo'n gebied is minimaal duizenden ha bos nodig. 
Voor een duurzaam voorkomen van de hazelmuis in natuurlijk bos is een grotere 
oppervlakte bos nodig dan nu in Zuid-Limburg aanwezig is. Wanneer het voorkomen 
van de hazelmuis in Nederland is veiliggesteld en versterkt, kan de aandacht 
verschoven worden naar het creëren van grotere natuurgebieden waar specifiek 
beheer en periodiek ingrijpen niet meer nodig zijn voor het behoud van bijzondere 
soorten. 
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9 COÖRDINATIE, EVALUATIE, ONDERZOEK EN VOORLICHTING 
 
 

9.1 COÖRDINATIE MAATREGELEN 
 
Aangezien diverse partijen en organisaties bij de uitvoering van het actieplan 
betrokken zijn, is een goede coördinatie en onderlinge afstemming noodzakelijk. De 
maatregelen en acties van de diverse partijen dienen goed op elkaar afgestemd te 
worden, en het hele proces dient centraal gecoördineerd te worden. Voor dit doel kan 
worden aangesloten bij het in 1999 door de stichting Instandhouding Kleine 
Landschapselementen (IKL) ingestelde provinciale platform Slaapmuizen (hazelmuis en 
eikelmuis). Het platform bereidt momenteel alle onderzoeks- en beschermingsacties 
voor slaapmuizen in Nederland voor. In het platform nemen zitting: stichting IKL, 
Provincie Limburg, Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, stichting het 
Limburgs Landschap, Bosgroep Zuid-Nederland, Dienst Landelijk Gebied en 
Zoogdiervereniging VZZ. Binnen het platform neemt een van de deelnemende partijen 
het trekkerschap op zich voor coördinatie en uitvoering van het actieplan. Er zal ook 
jaarlijks een uitvoeringsprogramma worden opgesteld waaraan alle partijen zich 
committeren.  
 
 

9.2 MONITORING EN EVALUATIE 
 

9.2.1 Evaluatie 
De ontwikkelingen in de hazelmuispopulaties dienen van jaar op jaar gevolgd te 
worden. Deze monitoring is noodzakelijk om het effect van beheer en herintroductie te 
kunnen bepalen. Monitoring van hazelmuizen dient daarom uitgevoerd te worden in de 
gebieden waar biotoopmaatregelen genomen worden, in gebieden waar hazelmuizen 
worden uitgezet en in “controle gebieden” waar zich geen noemenswaardige 
veranderingen hebben voorgedaan.  
 
Het monitoren van de aantalsontwikkeling is tot op heden verlopen volgens twee 
trajecten: 
1) Populatieonderzoek door het registreren van nesten langs vaste transecten 
2) Evaluatie van het beheer, incidenteel door transectenonderzoek  
 
Het populatieonderzoek langs vaste transecten wordt momenteel uitgevoerd in een 
drietal gebieden: Vijlenerbossen (drie transecten) , Groote Bosch (een transect) en 
Bovenste en Onderste Bos (twee transecten). Deze transecten worden momenteel 
jaarlijks volgens een standaardmethode bemonsterd. De transecten variëren in lengte 
van enkele honderden meters tot twee kilometer. Onderzocht wordt momenteel of dit 
onderzoek kan worden ingepast in het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) van het 
CBS/RIVM. Naar verwachting zal het aantal transecten zich in de komende jaren nog 
uitbreiden.  
 
Voor evaluatie van het beheer is tot nog toe geen adequaat beleid ontwikkeld. In 
2001 is in opdracht van Staatsbosbeheer een eerste verkennend onderzoek uitgevoerd 
om te komen tot een nulmeting (Stichting IKL 2001). Hoewel dit onderzoek jaarlijks 
herhaald zou moeten worden is er in 2002 geen vervolg meer op gekomen. Voor 
evaluatie van het effect van de uitgevoerde en nog uit te voeren 
beschermingsmaatregelen dient daarom een adequaat monitoringprogramma 
ontwikkeld te worden. Het is betrekkelijk eenvoudig om daarbij aan te sluiten bij het 



Bureau Natuurbalans & Zoogdiervereniging VZZ  Actieplan Hazelmuis  Limburg  2006-2010 

 
 
 
 

46  

hierboven vermelde populatieonderzoek langs vaste transecten en de verkenning van 
SBB. Uit de ingreepgebieden zal een representatieve selectie van telgebieden gemaakt 
moeten worden, die een weerspiegeling vormt van de verschillende beheertypen 
(kleinschalig bosrandenbeheer, dunning, graslandbeheer, begrazing en herintroductie). 
 

9.2.2 Methode 
Het zoeken naar nesten (voortplantings- en slaapnesten) is een geschikte relatieve 
methode gebleken om de aanwezigheid van hazelmuizen in een gebied aan te tonen 
(Foppen et al. 1995; Foppen et al. 2003; Verheggen 2002). Door nesten te tellen kan 
inzicht verkregen worden in de relatieve dichtheid van hazelmuizen in een gebied en 
het voortplantingssucces. Uit nestenonderzoek kan echter niet de absolute grootte van 
een populatie in een gebied worden afgeleid. Hiervoor zouden ook inventarisaties met 
nestkasten, haar- en boomvallen, maar ook telemetrisch onderzoek uitgevoerd moeten 
worden (zie 9.3 Onderzoek). Voor monitoringdoeleinden en om het effect van 
beschermingsmaatregelen te kunnen meten, volstaat het om een representatieve 
steekproef uit een dierpopulatie te nemen. We kunnen daarom waarschijnlijk volstaan 
met het uitvoeren van systematisch nestenonderzoek als relatieve telmethode voor 
monitoring en evaluatie van het uitgevoerde beheer.  
Voor een onderzoek naar de aantalsveranderingen en verspreiding van de hazelmuis op 
basis van nestvondsten gelden de volgende richtlijnen: 
 
• De onderzoeksperiode is 15 augustus tot 15 november, met het zwaartepunt in de 

periode 15 september tot 1 november. 
• Een representatief onderzoek wordt met een frequentie van twee volledige bezoeken, 

en indien mogelijk drie volledige bezoeken uitgevoerd.  
• Als tijdsbesteding kan worden uitgegaan van gemiddeld 15 minuten per ha 

onderzoeksgebied.    
• Geschikte habitatplekken dienen per ronde minimaal twee keer onderzocht te worden 

(langs paden zowel van de binnenkant uit als van de buitenkant af). 
• Telling uitvoeren bij voldoende daglicht. 
• Geen telling uitvoeren onder omstandigheden die het waarnemen van nesten kunnen 

bemoeilijken zoals tijdens harde regen en harde wind.  
• Door het optreden van sterke fluctuaties in de aantallen onder invloed van 

weersomstandigheden, dient een verspreidingsonderzoek om het areaal in kaart te 
brengen niet in één jaar uitgevoerd te worden, maar bij voorkeur gedurende twee 
opeenvolgende jaren.  

• Bij de geringste twijfel over de betrouwbaarheid van een nestvondst (er kan 
gemakkelijk verwisseling optreden met nesten van o.a. dwergmuis, bosmuis, rosse 
woelmuis, staartmees en winterkoning), de waarneming laten controleren door een 
tweede deskundige waarnemer. 

 
In Groot-Brittanië worden monitoringprogramma’s voor hazelmuizen opgezet door op 
grote schaal nestkasten op te hangen. In gebieden waar hazelmuizen zijn uitgezet 
worden tientallen nestkasten opgehangen. Deze worden regelmatig gecontroleerd op 
bewoning. Hazelmuizen blijken snel gebruik te maken van dit soort kunstmatige 
voorzieningen en kunnen zo intensief gevolgd worden. In Nederland hebben we 
nauwelijks ervaring met nestkasten voor de hazelmuis. 
 
Als extra controle in gebieden met lage dichtheden verdient het aanbeveling om naast 
elkaar meerdere inventarisatiemethoden toe te passen. Zo kan nestkastenonderzoek in 
het voorjaar en de zomer aanvullend op het nestenonderzoek worden uitgevoerd. Dit 
verkleint de kans dat de hazelmuis ten onrechte als uitgestorven wordt beschouwd in 
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gebieden waar de soort nog maar in lage dichtheden voorkomt. De kans is namelijk 
aanwezig dat de soort in dergelijke gebieden tijdens nestenonderzoek gemist wordt 
(Verheggen 2002, 2003).  
 
 

9.3 ONDERZOEK 
 

9.3.1 Verspreidingsonderzoek 
Om een vinger aan de pols te kunnen houden voor veranderingen in het areaal van de 
hazelmuis dient het verspreidingsonderzoek van 2001 en 2002 (Verheggen 2002; 
Verheggen 2003) om de 3-5 jaar herhaald te worden. Zo komen veranderingen in de 
areaalgrens tijdig aan het licht en blijven we een vinger aan de pols houden voor wat 
betreft veranderingen in de aantallen en de verspreiding per deelpopulatie. Dit 
onderzoek vindt dan plaats in alle leefgebieden waar in de periode tot 10 jaar 
voorafgaand aan de inventarisatie hazelmuizen zijn aangetroffen of sterke 
aanwijzingen daarvoor zijn gevonden.  
 
Dit verspreidingsonderzoek wordt verspreid over twee opeenvolgende jaren 
uitgevoerd. Zo kunnen fluctuaties in de aantallen tussen jaren met slechte of goede 
voortplanting ondervangen worden.  
 
In 2001 zijn op basis van zichtwaarnemingen door derden aanwijzingen gevonden dat 
de hazelmuis nog voor zou kunnen komen in het Gerendal bij Schin op Geul en op de 
Schiepersberg bij Cadier en Keer (Verheggen 2002). De waarnemingen konden echter 
niet bevestigd worden. In 2002 zijn hier geen bezoeken gebracht (Verheggen 2003). 
Gezien het feit dat in deze gebieden geschikte habitatplekken voorhanden zijn zouden 
beide gebieden opnieuw onderzocht moeten worden.  
Onderzoek in voormalige en sinds 1990 niet meer onderzochte leefgebieden is 
noodzakelijk om te achterhalen of de hazelmuis hier nog voorkomt of niet. Dit 
onderzoek dient alsnog te worden uitgevoerd in de volgende vijf voormalige 
leefgebieden: 
 
• Schinveldse bossen 
• Imstenraderbos 
• Vlodrop-Station 
• Beek-Ubbergen 
• Hoogcruts,  Noorbeemden en Hoogbos 
 

9.3.2 Inventarisatiemethoden 
In Nederland wordt het tellen van nesten als methode gebruikt bij onderzoek naar de 
verspreiding en aantalsveranderingen van de hazelmuis. Er echter ook andere 
inventarisatiemethoden beschikbaar zoals bijvoorbeeld het nestkastenonderzoek dat in 
Groot-Brittanië als standaardmethode gebruikt wordt (zie 9.2.2). Door andere 
methoden toe te passen wordt meer betrouwbaarheid verkregen in het verspreidings- 
en monitoringonderzoek. Bovendien ontstaat meer inzicht in het absolute aantal 
hazelmuizen en het belang van de terreindelen buiten de bosrand. 
De volgende vragen dienen beantwoord te worden: 
• Hoe bruikbaar zijn alternatieve inventarisatiemethoden? 
• Moeten de methoden aanvullend op elkaar of naast elkaar gebruikt worden?  
• Welke meerwaarde heeft de ene methode ten opzichte van de andere? 
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De verschillende inventarisatiemethoden zijn: 
 
• Nestenonderzoek 
• Nestkastenonderzoek 
• Shermanvallen 
• Haarvallen 
• Sporenonderzoek (aangeknaagde hazelnoten) 
 
Als proefgebieden voor het uitvoeren van een vergelijkend onderzoek naar 
verschillende inventarisatiemethoden voor de hazelmuis komen een aantal gebieden in 
aanmerking: 
 
• Bovenste en Onderste Bos   populatie bedreigd 
• Groote Bosch en Roebelsbosch  populatie kwetsbaar 
• Kruisbosch en de Molt   populatie bedreigd 
• Vijlenerbossen    populaties niet bedreigd 
 
Het lijkt waarschijnlijk dat de dichtheid aan hazelmuizen belangrijke gevolgen heeft 
voor de effectiviteit van de verschillende inventarisatiemethoden. Om te kunnen 
corrigeren voor de invloed van de dichtheid van de hazelmuis dient een proef in 
tenminste twee gebieden uitgevoerd te worden. In het ene gebied komt de hazelmuis 
in relatief hoge aantallen voor en in het andere gebied in relatief lage aantallen. De 
keuze valt dan op de Vijlenerbossen en het boscomplex het Kruisbosch en de Molt.  
 

9.3.3 Overig onderzoek 
Naast het hierboven beschreven onderzoek zijn er andere onderwerpen waarover op 
dit moment onvoldoende kennis bestaat. Voor een effectieve bescherming van 
hazelmuizen dienen de volgende onderwerpen onderzocht te worden: 
 
• Optimale veedichtheden voor begrazing van bos-weiland systeem. 
• Gedrag van hazelmuizen in corridors: hoe ver gaan ze en wat zijn absolute barrières. 
• Binding van hazelmuizen aan bepaalde braamvegetaties en bosvegetatietypen 
• Fluctuaties van hazelmuispopulaties: welke schommelingen zijn normaal? 
• Relatie tussen de bosrand en het echte bos: is een rand nu essentieel of niet? 

o Wat is het belang van natuurlijke holtes in bomen? 
• Populatiegenetisch onderzoek:   

o Hoeveel hazelmuizen zijn er?  
o In hoeverre zijn ze verwant? 
o Is er al sprake van inteelt/ smalle genetische basis? 
o Is er voldoende genetische variatie/aantallen voor overleving van de populaties? 

• Herintroductie. Haalbaarheidsstudie naar de geschiktheid van gebieden voor 
herintroductie en de oorzaken van het uitsterven van de soort in een gebied (onderzoek 
naar de vroegere betekenis van het gebied voor de soort en aantonen in hoeverre de 
habitat is veranderd sinds het lokale uitsterven; zie 8.4 Maatregelen in mogelijke 
kernleefgebieden). Voorts dient draagvlak voor herintroductie bij terreinbeheerders, 
overheidsinstanties en het publiek gevonden te worden.  
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9.4 EDUCATIE EN VOORLICHTING 
 
Een brede steun bij de bevolking, beheerders en andere belanghebbenden is 
noodzakelijk voor het slagen van beschermingsmaatregelen. Uitvoering van de 
beschermingsmaatregelen dient daarom gepaard te gaan met een 
voorlichtingscampagne over de ecologie en het gewenste beheer. De hazelmuis leent 
zich bovendien goed als onderwerp voor natuureducatieprojecten voor kinderen 
vanwege zijn hoge aaibaarheidsfactor. Voor terreinbeheerders verdient het aanbeveling 
een op de praktijk van het beheer en inrichting van bosranden voor hazelmuizen 
toegesneden brochure te maken. In het reguliere terreinbeheer worden nog veel fouten 
gemaakt door onachtzaamheid en onbekendheid van beheerders met de hazelmuis en 
de bedreigingen waaraan de soort blootstaat. Hier kan ook aan voorlichtingsdagen 
gedacht worden om beheerders bekend te maken met de hazelmuis en het specifieke 
beheer. Over de voortgang van beschermingsmaatregelen kunnen de bij de uitvoering 
betrokken organisaties via een Nieuwsbrief op de hoogte gehouden worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Adulte hazelmuis bij slaapnest (M. Dorenbosch) 
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10 ACTIEPLAN 
 
 

10.1 PLANNING EN FASERING 
 
Het actieplan voorziet gedurende de actieperiode (2006-2010) in de navolgende 
planning en fasering van de voorgestelde maatregelen: 
 
Actie 1: aanstellen van een coördinator leefgebiedsplan Heuvelland: 2006 
De bij de uitvoering van maatregelen in het leefgebied van de hazelmuis betrokken 
organisaties werken onder regie van de coördinator leefgebiedsplan Heuvelland aan de 
uitvoering van het actieplan hazelmuis. De coördinator heeft de eind-
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van alle actiepunten. Over de voortgang van 
het uitvoeringsprogramma wordt jaarlijks gerapporteerd in een Nieuwsbrief.  
 
Actie 2: uitvoeringsprogramma’s opstellen voor inrichting en beheer van 
kernleefgebieden en toekomstige kernleefgebieden: 2006-2010 
Jaarlijks stelt de coördinator een uitvoeringsprogramma voor bosrandenbeheer en 
bosbeheer op waaraan de partners in het platform hazelmuis zich committeren. Iedere 
partner maakt zelf voldoende middelen vrij en vraagt zelf voldoende middelen aan om 
het uitvoeringsprogramma  te kunnen uitvoeren.  
 
Actie 3: verwerving van gronden: 2006-2010 
Het verwerven van gronden ten behoeve van de hazelmuis dient jaarlijks actief ter 
hand te worden genomen. Van belang is dat een inrichtingsplan gemaakt wordt 
alvorens de gronden worden overgedragen aan een terreinbeheerder.  
 
Actie 4: programma beheer: 2006 
De binnen het leefgebied van de hazelmuis afgesloten SAN- en SN overeenkomsten en 
andere reguliere regelingen met grondeigenaren dienen getoetst te worden aan de 
eisen die de hazelmuis aan het landschap stelt. Voor de ontwikkeling en behoud van 
hazelmuishabitat (struwelen en bosranden) wordt een integraal pakket ontwikkeld dat 
minder eenzijdig op vegetatieontwikkeling gericht is, en meer op fauna (hazelmuis, 
grauwe klauwier, sleedoornpage, levendbarende hagedis).  
 
Actie 5: stimulering particulier randenbeheer: 2006-2010 
Voor het behoud en ontwikkeling van mantel- en zoomvegetaties in perceelsranden die 
grenzen aan houtopstanden (bosrand, holle weg, graft, haag), wordt een provinciale 
regeling ingesteld. Deze regeling maakt het voor particuliere grondeigenaren 
aantrekkelijk om struwelen in stand te houden ten behoeve van de hazelmuis. 
 
Actie 6: herintroductieprogramma: 2007  
De haalbaarheid van een herintroductieprogramma en bijzetprogramma voor 
toekomstige kernleefgebieden en mogelijke kernleefgebieden dient nader onderzocht te 
worden.  
 
Actie 7: monitoring- en verspreidingsonderzoek: 2006-2010 
Om de 5 jaar wordt een grootschalig verspreidingsonderzoek uitgevoerd in het hele 
leefgebied van de hazelmuis. Middelen die daarbij ingezet worden zijn: nestentellingen 
en knaagsporen. Verder onderzoek dient gestimuleerd te worden naar de inzet van 
andere hulpmiddelen: nest-buizen, nestkasten en haarvallen.   
 



Bureau Natuurbalans & Zoogdiervereniging VZZ  Actieplan Hazelmuis  Limburg  2006-2010 

 
 
 
 

52  

Monitoring van de hazelmuis is sinds 2005 een onderdeel van het Netwerk 
Ecologische Monitoring (NEM). De telmethode dient nog verder ontwikkeld te worden 
(trefkansonderzoek, seizoensdynamiek). 
 
Actie 8: onderzoek: 2006-2010 
Ecologisch onderzoek naar het landschapsgebruik en gedrag (telemetrie) en populatie-
genetisch onderzoek dient opgestart te worden.  
 
Actie 9: voorlichting: 2006-2010 
Voor de beheerders van bos- en natuurterreinen worden cursussen en instructies 
gegeven (brochure maken) voor de ontwikkeling en instandhouding van bosranden en 
mantel – en zoomvegetaties in het leefgebied van de hazelmuis.  
 
Voor het publiek en natuurliefhebbers worden informatiefolders, tentoonstellingen en 
publicaties gemaakt en lezingen gehouden ten einde een groter draagvlak te krijgen 
voor de uitvoering van beschermingsmaatregelen.  
 
 

10.2 FINANCIEEL OVERZICHT 
 

NR ACTIE VERANTWOORDELIJKE BUDGET KOSTEN PER JAAR IN 1000den EURO’S 

    2006 2007 2008 2009 2010 Totaal 

1 coördinator provincie/LNV Soortenbudget pm pm pm pm pm  

2 uitvoeringsprogramma platform  ILG 150 150 150 150 150 750 

3 verwerving DLG EHS pm pm pm pm pm  

4 programma beheer LNV PB 75 75 75 75 75 375 

5 particulier randenbeheer IKL ILG/ROL 50 50 50 50 50 250 

6 herintroductie platform  Soortenbudget  25 50 50 50 175 

7 monitoring en verspreiding provincie/LNV soortenbudget/ILG 60 10 10 10 10 100 

8 onderzoek platform  soortenbudget/DLW 100 100 100 100 100 500 

9 voorlichting platform  Soortenbudget 5 5 5 5 5 25 

  Totaal     440 415 440 440 440 2.175 
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