
Natuur in Noord-Holland. Jaargang 9 3 ● 2010

Duin & Dijktussen

Zesde Noord-Hollandse Natuurdag
Op zaterdag 11 december aanstaande organiseren de POFF en 
Landschap Noord-Holland alweer de 6e Noord-Hollandse Natuur-
dag, op de inmiddels bekende locatie in de Aristozalen bij station 
Sloterdijk.

Programma
Het programma zal deze keer extra aantrekkelijk zijn door de 
presentatie van maar liefst drie verspreidingsatlassen: van de 
Noord-Hollandse broedvogels, de Noord-Hollandse amfibieën en 
reptielen en de West-Friese vlinders. Gezien het grote belang van 
het verschijnen van de broedvogelatlas zijn er de hele dag lezingen 
over vogels, maar niet steeds in dezelfde zaal. In de andere zaal 
zal op hetzelfde moment steeds een ander aspect van de Noord-
Hollandse natuur aan de orde zijn. Onderwerpen zijn: amfibieën 
en/of reptielen, vlinders in West-Friesland en ruige dwergvleermui-
zen. Bekende onderzoekers en sprekers als Cato ten Hallers, Ton 
Denters en Kees Camphuysen zullen spreken over respectievelijk 
de Noordzee, planten kijken in Noord-Holland en kleine mantel-
meeuwen. De dag wordt besloten met een prachtige film over 
weidevogels van Danny Ellinger.

Voorintekenen
Mensen die vooringetekend hebben op de Atlas van de Noord-Hol-
landse Broedvogels kunnen hun exemplaar op deze dag afhalen 
en zich de verzendkosten besparen. Hebt u nog niet ingetekend? 
Doet u dat nu. Dan kunt u dit fraaie en belangrijke boek kopen voor 
de spotprijs van € 19, 50. Na 11 december zal de prijs € 24,50 zijn, 
exclusief verzendkosten. U kunt voorintekenen via de web-site van 
de SVN: vogelwerkgroepennh.nl.

Ook voor de Verspreidingatlas van de Noord-Hollandse Reptielen 
en Amfibieën kunt u voorintekenen en geld besparen. Bij voor-
intekening kost dit boek € 15,-, na 11 december € 19,50. U kunt 
voorintekenen door € 19,50 (prijs inclusief verzendkosten) over 
te maken op rekeningnummer 11.9139502 o.v.v. uw naam, adres, 
atlas amfibieën en reptielen 10-55023B.
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Richard Witte

Eerste vondst 
Op 23 oktober 2006 werd op de 
noordpunt de allereerste huisspits-
muis (Crocidura russula) van Texel 
gevangen (Haarsma & Koelman, 
2006). In totaal werden in oktober 
gedurende 6.000 valnachten en 
verspreid over 150 kilometerhok-
ken muizen gevangen op Texel, 
waarbij dus maar één huisspitsmuis 
is aangetroffen. Maar één gevangen 
muis betekent dat er meer zijn. Dat 

de soort voordien niet op het eiland 
voorkwam, blijkt onder andere uit 
het feit dat in 1995 tijdens 18.100 
valnachten verdeeld over 152 
locaties geen enkele huisspitsmuis 
is gevangen (Anonymus, 1996). 
Evenals in 2003, toen gedurende 
1440 valnachten, verdeeld over 
48 locaties (Boonman, 2003) 
geen enkele huisspitsmuis werd 
waargenomen. Ook in uitgeplozen 
braakballen is de soort tot dan toe 

nooit aangetroffen (Witte et al., 
2008). Maar dat zegt niet zoveel, 
want alleen kerkuilen eten regel-
matig spitsmuizen en de geplozen 
braakballen zijn veelal afkomstig 
van ransuilen, velduilen en blauwe 
kiekendieven, omdat de kerkuil 
op het eiland vrijwel ontbrak. In 
de periode kerst 2005 tot april 
2006 verbleef echter een kerkuil in 
een uilenkast aan de Mokweg. In 
deze kast werden later, behalve de 

●  Huisspitsmuis. Foto: Peter Spannenburg.
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De tuinaanleg
De nieuwe bewoners konden zelf 
bepalen hoe de tuin zou worden 
aangelegd, maar Bijhouwer con-
cludeerde in een artikel uit 1938, 
dat:’de tot nu toe beplante gedeel-
ten vaak meer van goeden wil dan 
van goeden smaak getuigen’. Hij 
maakte voor elk type boerderij een 
beplantingsplan en vond dat onder-
wijs en voorlichting de uniformiteit 
moest bevorderen. Om de inwoners 
te stimuleren werden commissies 
gevormd, die een tuinwedstrijd uit-
schreven, planten en zaden kochten 
en verspreiden en hen van advies 
dienden. Kennelijk hebben velen 
hier gebruik van gemaakt, want 
zeer veel tuinen hebben nog de oor-
spronkelijke opzet: een naar de weg 
toe breder uitlopend grasveld voor 
het woongedeelte met rond lopende 
borders.
Na de inundatie door de Duitsers in 
1945 bleek de beplanting zo goed 
als verloren te zijn gegaan. Onder 
leiding van de Commissie Weder-
opbouw werd deze in de jaren erna 
echter opnieuw aangeplant.

De huidige stand van zaken
Als gevolg van bedrijfsontwik-
kelingen en onder invloed van 
opeenvolgende tuinmodes zijn in de 
loop van de jaren op veel plaatsen 
in de polder veranderingen aan de 
erven en tuinen aangebracht. Zowel 
binnen als buiten de erfbeplanting 
zijn op een aantal plaatsen grote be-
drijfsgebouwen geplaatst en van de 
boomsingels resten in veel gevallen 
alleen nog de populieren of juist de 
vulling. De boomgaard en de moes-
tuin zijn meestal verdwenen en heb-
ben plaats gemaakt voor een terras 
of speelruimte voor de kinderen.
In de tuinen zijn in de loop der 
jaren planten vervangen, heesters 
geruimd en bomen gerooid. Opval-

lend vaak is het oorspronkelijke 
ontwerp echter in stand gehouden 
en vinden we van de eerste beplan-
ting nog hogere bomen als kastan-
jes en naaldbomen, lagere bomen 
als meidoorns en kersenbomen en 
groepen coniferen waaronder vaste 
planten zijn geplant. Op een hoek 
van de tuinkavel staat opvallend 
vaak de karakteristieke treurwilg. 
Deze zijn in een aantal gevallen 
gekapt of geknot, maar juist de 
laatste jaren zijn er ook veel jonge 
exemplaren aangeplant.
In het zuiden van de polder zijn de 
veranderingen echter het grootst. 
Waar Agriport 1 is aangelegd, ten 
zuiden van Middenmeer, is sprake 
van rigoureuze kaalslag en verval. 
In de boerderijen langs de Wa-
genweg zijn werknemers die in de 
kassen werken ondergebracht. De 
erven en tuinen zijn sindsdien niet 
meer onderhouden en in een aantal 
gevallen is de erfbeplanting totaal 
verdwenen.
In het Milieueffectrapport van Bü-
gelHajema adviseurs uit 2008 werd 
nog gesproken van de noodzaak 
zoveel mogelijk rekening te houden 
met de cultuurhistorische karakte-
ristieken van de polder, zodat de 
ontwikkelingsgeschiedenis her-
kenbaar zou blijven en er daarom 
naar gestreefd moest worden om de 
oorspronkelijke erfbeplantingen te 
behouden en te versterken ‘conform 
de oorspronkelijke uitgangspunten 
achter het beplantingsplan van 
Bijhouwer’.
Er werden echter ook een aantal 
problemen vastgesteld. De meeste 
boerderijen zouden geen functie 
meer hebben, aan onderhoud toe 
zijn en ongunstig liggen ten op-
zichte van een glastuinbouwbedrijf. 
Daarnaast bevatten ze in enkele 
gevallen asbest en zijn de erven 
vervuild. De erfbeplanting is bo-

vendien ongunstig voor de lichtval 
in de kassen, veroorzaakt bladval 
in de waterbassins en takval op de 
kassen en bestaat het risico dat on-
gedierte overslaat naar de geteelde 
gewassen in de kas. 
Op grond hiervan heeft het ge-
meentebestuur besloten dat de 
tuinders bij de aanleg van Agri-
port 2 geen nieuwe bomen meer 
hoeven te planten, wat dan ook 
zou moeten gelden voor Agriport 
1. Deze beslissing heeft geleid tot 
het verdwijnen van de karakte-
ristieke erfbeplanting in dit deel 
van de Wieringermeer. Ook de in 
het Milieueffectrapport genoemde 
schaal van het landschap, open-
heid, kavelrichtingen, wegen- en 
waterpatroon, bebouwingskarak-
teristiek en herkenbaarheid van de 
ontwikkelingsgeschiedenis lopen 
nu gevaar aangetast te worden.

Met dank aan het Genootschap voor 
de Historie van Wieringermeer.

lc.koopman@hetnet.nl

Huisspitsmuis 
  koloniseert Texel 
in recordtempo● Gerooide erfbeplanting bij een boerderij in Agriport1. ●  Twee boerderijen, een met en een zonder erfbeplanting.

In 2006 is in het noorden van Texel voor het eerst een huisspitsmuis gevangen. 
In 2009 wordt de huisspitsmuis overal waar met inloopvallen wordt gevangen, 
aangetroffen. De huisspitsmuis heeft het hele eiland in slechts vier tot vijf jaar volledig 
weten te koloniseren met een kolonisatiesnelheid van gemiddeld 30-40 km² per jaar.
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schedels van een waterral, merel en 
graspieper, maar liefst 41 schedels 
van waterspitsmuizen aangetroffen, 
evenals 25 noordse woelmuizen, 
negen aardmuizen, zeven rosse 
woelmuizen en vijf bosmuizen 
(Witte et al., 2008), maar geen 
enkele van een huisspitsmuis. Rond 
de Mokbaai was de huisspitsmuis 
dus in 2006 nog niet of nauwelijks 
aanwezig.

Onopgemerkt 
In 2007 werd de huisspitsmuis 
nergens op Texel waargenomen. 
In dat jaar is alleen in ‘De Neder-
landen’ (een duingebied vlak ten 
noorden van De Koog) onderzoek 

gedaan met behulp van inloopval-
len (Koelman, 2008). Gedurende 
520 valnachten, verdeeld over 13 
locaties, is toen ook geen enkele 
huisspitsmuis gevangen. Ook het 
geringe aantal uitgeplozen braak-
ballen leverde geen vondsten van 
huisspitsmuizen op. Vermoedelijk 
was de huisspitsmuis toen al wel 
volop bezig met het koloniseren 
van het eiland, maar werd de soort, 
door zijn lage dichtheid, niet opge-
merkt.

Sterke toename 
In 2008 kwamen er opeens acht 
meldingen van huisspitsmuizen bin-
nen, verspreid over het gebied tus-

sen de vuurtoren en Den Burg (zie 
figuur 1). De huisspitsmuis werd 
zowel in de droge duinen als in 
keukenkastjes en bungalows aan-
getroffen en ook door huiskatten 
gevangen. Tijdens het enige mui-
zenonderzoek dat jaar in de duinen 
ten zuiden van Den Hoorn werden 
gedurende 1280 valnachten geen 
huisspitsmuizen gevangen (Witte et 
al., 2008). Uit 19 braakballen van 
twee kerkuilen die in de winter van 
2008/2009 aan de Vuurtorenweg 
verbleven, bleek dat zij minstens 39 
huisspitsmuizen hadden gegeten. 
De huisspitsmuis is in 2008 dus 
rond De Cocksdorp al vrij alge-
meen geworden. 

Het hele eiland bezet 
In juli 2009 werd bij de Korverskooi 
onderzoek gedaan met behulp van 
inloopvallen (Witte, 2009a). Gedu-
rende 320 valnachten werden zeven 
huisspitsmuizen gevangen. Deze 
vangplek ligt op nog geen 500 me-
ter van de vanglocatie uit 2008 (De 
Nederlanden) waar de soort toen 
nog ontbrak. In november werden 
bij Oosterend gedurende eveneens 
320 valnachten maar liefst 43 
huisspitsmuizen gevangen (Witte, 
2009b). Drie kilometer noordelij-
ker werd een dode huisspitsmuis 
gevonden (Landelijke Zoogdierda-
tabank). Dit is nagenoeg het meest 
oostelijke punt van het eiland. In 

het duingebied ten zuiden van De 
Dennen werden in november gedu-
rende 1280 valnachten maar liefst 
107 huisspitsmuizen gevangen. 
Zelfs in de primaire duinen die aan 
de Hors grenzen, wordt de soort 
aangetroffen. Verder zuidelijk is al-
leen maar kaal strand aanwezig. Al-
leen het meest zuidelijke punt van 
Texel is dus door de huisspitsmuis 
niet bereikt, omdat daar geschikt 
biotoop ontbreekt (zie figuur 2).

Waar komen ze vandaan
Op grond van alle waarnemingen 
kan met een vrij grote zekerheid 
gezegd worden dat de huisspitsmui-
zen het eiland vanuit het noorden 
hebben weten te koloniseren. Het 
is voor huisspitsmuizen onmogelijk 
om Texel zwemmend te bereiken. 
Omdat huisspitsmuizen op Vlieland 
niet voorkomen, maar wel in Den 
Helder, zou een natuurlijke koloni-
satie bovendien eerder vanuit het 
zuiden hebben moeten plaatsvin-
den. De huisspitsmuis is dus zonder 
twijfel meegelift met materiaal-
transport naar Texel, het meest 
waarschijnlijk met dekstro (voor 
het afdekken van bloembollen) of 
pootgoed. Mogelijkerwijs gebeurde 
dit meer dan eens.

Voortplanting
De voortplantingstijd duurt van fe-
bruari tot november. Een vrouwtje 
kan 2 tot 5 worpen met gemiddeld 
4 (2-10) jongen per jaar krijgen. 
Vrouwtjes die geboren worden 
tijdens de eerste worp kunnen 
gedurende hetzelfde jaar al twee 
worpen krijgen en vrouwtjes uit 
de tweede worp één. Eén zwanger 
vrouwtje aan het begin van het jaar 
kan, uitgaande van een man/vrouw 
verhouding van 1:1, een levensduur 
van 1 jaar en een maximum van vijf 
worpen, aan het einde van het jaar 
dus circa 45 nakomelingen hebben. 
In twee jaar tijd kan de populatie 
theoretisch groeien tot 1.000 
individuen, in drie jaar tijd tot 
22.500 en in vier jaar tijd tot circa 

een half miljoen exemplaren.
Afhankelijk van de hoeveelheid 
voedsel dat bestaat uit slakken, 
regenwormen, spinnen en insec-
ten hebben huisspitsmuizen een 
leefgebied van 56 tot 215 m2 nodig. 
De dichtheden variëren globaal 
tussen de 77 tot 100 dieren per hec-
tare. Het landoppervlak van Texel 
bedraagt 162 km². Indien uitgegaan 
wordt van de laagste dichtheid (77/
ha) en een dekking van 2/3 wordt 
de huidige populatieomvang op 
Texel geschat op ruim één miljoen 
huisspitsmuizen.
Een huisspitsmuis kan 18 maanden 
oud worden, maar wordt in het 
vrije veld gemiddeld nog geen jaar. 
Predatie vindt vooral plaats door 
kerkuilen en huiskatten. De katten 
doden de muizen wel, maar eten 
ze niet op. Ook andere uilen en 
roofvogels eten (nagenoeg) geen 
spitsmuizen. Met name in de winter 
vindt tevens sterfte plaats door kou, 
honger, ziekte en ouderdom. Des-
ondanks laten de waarnemingen in 
combinatie met bovenstaande grove 
berekeningen zien dat het niet 
uitgesloten is dat in 2006 (of 2005) 
enkele huisspitsmuizen Texel heb-
ben bereikt en door een explosieve 
groei in vier jaar tijd het gehele 
eiland hebben gekoloniseerd. De 
kolonisatie heeft dus plaatsgevon-
den met een gemiddelde snelheid 
van 32-40 km² per jaar.

Biotoop 
Het biotoop van de huisspitsmuis 
bestaat hoofdzakelijk uit ruige 
graslanden, heggen, tuinen en de 
onmiddellijke omgeving van vooral 
door tuinen omringde huizen. Ook 
kan hij zich blijvend in gebouwen 
vestigen, mits daar voldoende voed-
sel aanwezig is. In tuinen vindt men 
hem vooral in blader- en compost-
hopen, die voedsel en dekking bie-
den (Anonymus, 1996). Op Texel 
wordt hij ook op dijken, in tuinwal-
len, op sterk begraasde schapenwei-
den en in de duinen aangetroffen, 
zelfs in de zeer droge zeereep.

Concurrentie 
Op Texel komt oorspronkelijk maar 
één spitsmuissoort voor, namelijk 
de waterspitsmuis (Noemys fodiens). 
Met de komst van de huisspitsmuis 
is het aannemelijk dat de water-
spitsmuis vooral uit alle droge 
biotopen weggeconcurreerd zal 
worden. Echter ook in natte (duin)
rietlanden en zeggenvelden kunnen 
huisspitsmuizen voorkomen. Zowel 
in de duinen als op binnendijken 
viel in 2009 de enorme predatie 
van slakken op. Zowel de huisspits-
muis als de waterspitsmuis kunnen 
hiervoor verantwoordelijk zijn. De 
huispitsmuis zal zijn voedsel nooit 
duikend in het water verzamelen, 
iets wat de waterspitsmuis wel kan. 
Muggenlarven, stekelbaarsjes, lar-
ven van kikkers en padden, water-
slakken evenals waterpissenbedden 
zijn de belangrijkste voedselbronnen 
voor de waterspitsmuis die niet met 
andere spitsmuizen gedeeld hoeven 
te worden. Het aantal wateren op 
Texel met een rijke macrofauna is 
nogal beperkt. Naar verwachting 
zal de verspreiding van de water-
spitsmuis zich gaan beperken tot 
kruidenrijke oevers (duinrellen), 
natte duinvalleien en moerasge-
biedjes. Het kerngebied van de 
waterspitsmuis op Texel zal zich 
waarschijnlijk gaan beperken tot 
de Roggesloot, De Muy, (nieuwe) 
duinrellen, Horsmeertjes, Mokbaai, 
Ceres, de Schans, Waal en Burg, 
Dijksmanshuizen, Hogezandskil en 
Drijvers Vogelweid De Bol.

Richard Witte
Zoogdiervereniging
Toernooiveld 1
6525 ED Nijmegen
richard@endemica.nl
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De huisspitsmuis is dus zonder twijfel meegelift 
met materiaaltransport naar Texel

●  Huisspitsmuis. Foto: 
Peter Spannenburg.

●  Figuur 1. De locaties waar in 2008 
huisspitsmuizen zijn gevangen.

●  Figuur 2. De locaties waar in 2009 
huisspitsmuizen zijn gevangen.
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schedels van een waterral, merel en 
graspieper, maar liefst 41 schedels 
van waterspitsmuizen aangetroffen, 
evenals 25 noordse woelmuizen, 
negen aardmuizen, zeven rosse 
woelmuizen en vijf bosmuizen 
(Witte et al., 2008), maar geen 
enkele van een huisspitsmuis. Rond 
de Mokbaai was de huisspitsmuis 
dus in 2006 nog niet of nauwelijks 
aanwezig.

Onopgemerkt 
In 2007 werd de huisspitsmuis 
nergens op Texel waargenomen. 
In dat jaar is alleen in ‘De Neder-
landen’ (een duingebied vlak ten 
noorden van De Koog) onderzoek 

gedaan met behulp van inloopval-
len (Koelman, 2008). Gedurende 
520 valnachten, verdeeld over 13 
locaties, is toen ook geen enkele 
huisspitsmuis gevangen. Ook het 
geringe aantal uitgeplozen braak-
ballen leverde geen vondsten van 
huisspitsmuizen op. Vermoedelijk 
was de huisspitsmuis toen al wel 
volop bezig met het koloniseren 
van het eiland, maar werd de soort, 
door zijn lage dichtheid, niet opge-
merkt.

Sterke toename 
In 2008 kwamen er opeens acht 
meldingen van huisspitsmuizen bin-
nen, verspreid over het gebied tus-

sen de vuurtoren en Den Burg (zie 
figuur 1). De huisspitsmuis werd 
zowel in de droge duinen als in 
keukenkastjes en bungalows aan-
getroffen en ook door huiskatten 
gevangen. Tijdens het enige mui-
zenonderzoek dat jaar in de duinen 
ten zuiden van Den Hoorn werden 
gedurende 1280 valnachten geen 
huisspitsmuizen gevangen (Witte et 
al., 2008). Uit 19 braakballen van 
twee kerkuilen die in de winter van 
2008/2009 aan de Vuurtorenweg 
verbleven, bleek dat zij minstens 39 
huisspitsmuizen hadden gegeten. 
De huisspitsmuis is in 2008 dus 
rond De Cocksdorp al vrij alge-
meen geworden. 

Het hele eiland bezet 
In juli 2009 werd bij de Korverskooi 
onderzoek gedaan met behulp van 
inloopvallen (Witte, 2009a). Gedu-
rende 320 valnachten werden zeven 
huisspitsmuizen gevangen. Deze 
vangplek ligt op nog geen 500 me-
ter van de vanglocatie uit 2008 (De 
Nederlanden) waar de soort toen 
nog ontbrak. In november werden 
bij Oosterend gedurende eveneens 
320 valnachten maar liefst 43 
huisspitsmuizen gevangen (Witte, 
2009b). Drie kilometer noordelij-
ker werd een dode huisspitsmuis 
gevonden (Landelijke Zoogdierda-
tabank). Dit is nagenoeg het meest 
oostelijke punt van het eiland. In 

het duingebied ten zuiden van De 
Dennen werden in november gedu-
rende 1280 valnachten maar liefst 
107 huisspitsmuizen gevangen. 
Zelfs in de primaire duinen die aan 
de Hors grenzen, wordt de soort 
aangetroffen. Verder zuidelijk is al-
leen maar kaal strand aanwezig. Al-
leen het meest zuidelijke punt van 
Texel is dus door de huisspitsmuis 
niet bereikt, omdat daar geschikt 
biotoop ontbreekt (zie figuur 2).

Waar komen ze vandaan
Op grond van alle waarnemingen 
kan met een vrij grote zekerheid 
gezegd worden dat de huisspitsmui-
zen het eiland vanuit het noorden 
hebben weten te koloniseren. Het 
is voor huisspitsmuizen onmogelijk 
om Texel zwemmend te bereiken. 
Omdat huisspitsmuizen op Vlieland 
niet voorkomen, maar wel in Den 
Helder, zou een natuurlijke koloni-
satie bovendien eerder vanuit het 
zuiden hebben moeten plaatsvin-
den. De huisspitsmuis is dus zonder 
twijfel meegelift met materiaal-
transport naar Texel, het meest 
waarschijnlijk met dekstro (voor 
het afdekken van bloembollen) of 
pootgoed. Mogelijkerwijs gebeurde 
dit meer dan eens.

Voortplanting
De voortplantingstijd duurt van fe-
bruari tot november. Een vrouwtje 
kan 2 tot 5 worpen met gemiddeld 
4 (2-10) jongen per jaar krijgen. 
Vrouwtjes die geboren worden 
tijdens de eerste worp kunnen 
gedurende hetzelfde jaar al twee 
worpen krijgen en vrouwtjes uit 
de tweede worp één. Eén zwanger 
vrouwtje aan het begin van het jaar 
kan, uitgaande van een man/vrouw 
verhouding van 1:1, een levensduur 
van 1 jaar en een maximum van vijf 
worpen, aan het einde van het jaar 
dus circa 45 nakomelingen hebben. 
In twee jaar tijd kan de populatie 
theoretisch groeien tot 1.000 
individuen, in drie jaar tijd tot 
22.500 en in vier jaar tijd tot circa 

een half miljoen exemplaren.
Afhankelijk van de hoeveelheid 
voedsel dat bestaat uit slakken, 
regenwormen, spinnen en insec-
ten hebben huisspitsmuizen een 
leefgebied van 56 tot 215 m2 nodig. 
De dichtheden variëren globaal 
tussen de 77 tot 100 dieren per hec-
tare. Het landoppervlak van Texel 
bedraagt 162 km². Indien uitgegaan 
wordt van de laagste dichtheid (77/
ha) en een dekking van 2/3 wordt 
de huidige populatieomvang op 
Texel geschat op ruim één miljoen 
huisspitsmuizen.
Een huisspitsmuis kan 18 maanden 
oud worden, maar wordt in het 
vrije veld gemiddeld nog geen jaar. 
Predatie vindt vooral plaats door 
kerkuilen en huiskatten. De katten 
doden de muizen wel, maar eten 
ze niet op. Ook andere uilen en 
roofvogels eten (nagenoeg) geen 
spitsmuizen. Met name in de winter 
vindt tevens sterfte plaats door kou, 
honger, ziekte en ouderdom. Des-
ondanks laten de waarnemingen in 
combinatie met bovenstaande grove 
berekeningen zien dat het niet 
uitgesloten is dat in 2006 (of 2005) 
enkele huisspitsmuizen Texel heb-
ben bereikt en door een explosieve 
groei in vier jaar tijd het gehele 
eiland hebben gekoloniseerd. De 
kolonisatie heeft dus plaatsgevon-
den met een gemiddelde snelheid 
van 32-40 km² per jaar.

Biotoop 
Het biotoop van de huisspitsmuis 
bestaat hoofdzakelijk uit ruige 
graslanden, heggen, tuinen en de 
onmiddellijke omgeving van vooral 
door tuinen omringde huizen. Ook 
kan hij zich blijvend in gebouwen 
vestigen, mits daar voldoende voed-
sel aanwezig is. In tuinen vindt men 
hem vooral in blader- en compost-
hopen, die voedsel en dekking bie-
den (Anonymus, 1996). Op Texel 
wordt hij ook op dijken, in tuinwal-
len, op sterk begraasde schapenwei-
den en in de duinen aangetroffen, 
zelfs in de zeer droge zeereep.

Concurrentie 
Op Texel komt oorspronkelijk maar 
één spitsmuissoort voor, namelijk 
de waterspitsmuis (Noemys fodiens). 
Met de komst van de huisspitsmuis 
is het aannemelijk dat de water-
spitsmuis vooral uit alle droge 
biotopen weggeconcurreerd zal 
worden. Echter ook in natte (duin)
rietlanden en zeggenvelden kunnen 
huisspitsmuizen voorkomen. Zowel 
in de duinen als op binnendijken 
viel in 2009 de enorme predatie 
van slakken op. Zowel de huisspits-
muis als de waterspitsmuis kunnen 
hiervoor verantwoordelijk zijn. De 
huispitsmuis zal zijn voedsel nooit 
duikend in het water verzamelen, 
iets wat de waterspitsmuis wel kan. 
Muggenlarven, stekelbaarsjes, lar-
ven van kikkers en padden, water-
slakken evenals waterpissenbedden 
zijn de belangrijkste voedselbronnen 
voor de waterspitsmuis die niet met 
andere spitsmuizen gedeeld hoeven 
te worden. Het aantal wateren op 
Texel met een rijke macrofauna is 
nogal beperkt. Naar verwachting 
zal de verspreiding van de water-
spitsmuis zich gaan beperken tot 
kruidenrijke oevers (duinrellen), 
natte duinvalleien en moerasge-
biedjes. Het kerngebied van de 
waterspitsmuis op Texel zal zich 
waarschijnlijk gaan beperken tot 
de Roggesloot, De Muy, (nieuwe) 
duinrellen, Horsmeertjes, Mokbaai, 
Ceres, de Schans, Waal en Burg, 
Dijksmanshuizen, Hogezandskil en 
Drijvers Vogelweid De Bol.
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6525 ED Nijmegen
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De huisspitsmuis is dus zonder twijfel meegelift 
met materiaaltransport naar Texel

●  Huisspitsmuis. Foto: 
Peter Spannenburg.

●  Figuur 1. De locaties waar in 2008 
huisspitsmuizen zijn gevangen.

●  Figuur 2. De locaties waar in 2009 
huisspitsmuizen zijn gevangen.


