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De waterspitsmuis 
komt in Noord-Holland 
wijdverspreid, maar 
altijd in lage dichtheden 
voor. Ze worden 
vooral aangetroffen in 
de westrand van het 
Gooi, Waterland, het 
Zwanenwater en de 
Wieringermeer. Op Texel 
is de stand drastisch 
afgenomen door de komst 
van de huisspitsmuis.

● Waterspitsmuis langs oever op zoek naar voedsel. Foto: Jelger Herder.

De waterspitsmuis is in Nederland 
bedreigd en staat op de Rode Lijst 
als ‘kwetsbaar’. Dit is het gevolg van 
onder andere de vernietiging van hun 
leefgebied, toenemende concurrentie 
en predatie, afname van het voed-
selaanbod en te intensief maai- en 
slootschoonbeheer. De situatie in 
Noord-Holland lijkt hier niet van af 
te wijken. Omdat waterspitsmuizen 
vrij ongrijpbaar zijn, is het moeilijk 
een juiste schatting te maken van de 
grootte van de populatie en de mate 
van achteruitgang (Witte, 2014). Ver-
gelijking van vangstgegevens door 
uilen (braakballen) en door mensen 
(inloopvallen) leert ons meer over de 
waterspitsmuis in Noord-Holland.

Beschermingsstatus 
De waterspitsmuis geniet onder 
de huidige Flora- en faunawet een 
vrij zware bescherming. In 2017 
wordt de nieuwe Wet Natuurbe-
scherming van kracht, waarbinnen 
drie beschermingsregimes worden 
onderscheiden: (1) soorten van de 
Vogelrichtlijn, (2) soorten van de Ha-
bitatrichtlijn en (3) overige soorten. 
De waterspitsmuis valt alleen onder 
de laatstgenoemde categorie wanneer 

Provincie Noord-Holland hem hier-
toe aanwijst. Zo niet, dan vervalt de 
beschermde status van deze soort in 
onze provincie. 

Biotoop en landschap
Kenmerkend voor het leefgebied 
van de waterspitsmuis is de aan-
wezigheid van glooiende oevers 
met een geleidelijke overgang van 
land naar water. Dit zijn de plaatsen 
waar hij gemakkelijker in en uit het 
water kan komen. De oevers zijn bij 
voorkeur ruig begroeid en hebben 
een goed ontwikkelde vegetatie van 
waterplanten. Hoge dichtheden aan 
waterbeestjes daartussen is essenti-
eel. De soort kan ook verder van het 
water voorkomen. Voorwaarde is 
dat er een dikke, vochtige strooisel-
laag aanwezig is, waar veel bodem-
dieren in leven. Bovendien moeten 
concurrerende spitsmuissoorten op 
die plek ontbreken.

Territorium, homerange en 
dichtheden 
Waterspitsmuizen leven het hele 
jaar door solitair, zonder dat ze 
strikt territoriaal zijn: hun leef-
ruimte kan deels overlappen. 

Vrouwtjes met tot drie weken oude 
jongen leven wel samen. Door hun 
levenswijze langs de waterkant, heb-
ben waterspitsmuizen meestal een 
lijnvormig leefgebied van nog geen 
200 meter lang. Terwijl het ene deel 
van de populatie een vast leefgebied 
heeft, houdt een ander deel er een 
nomadische levenswijze op na. Deze 
nomaden hebben een schuivende 
homerange: enkele dagen tot enkele 
maanden bezetten zij een leefgebied 
waarna ze weer verder trekken. 
Vooral door de nomadische levens-
wijze kan de dichtheid in een gebied 
jaarlijks of zelfs maandelijks sterk 
variëren. Mede als gevolg van zijn 
hoge voedselbehoefte komt de wa-
terspitsmuis zelfs in gebieden met 
optimale prooidichtheden slechts 
met maximaal drie individuen per 
hectare voor (Rychlik, 2000).

Trends in braakballen 
Dankzij de toename van het aantal 
kerkuilen neemt ook de beschikbaar-
heid van verspreidingsgegevens van 
(spits)muizen toe. Landelijk gezien 
is er geen significante verandering 
in de verspreiding van de water-
spitsmuis vastgesteld (Van Strien 
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et al., 2015). Een analyse van de 
Noord-Hollandse braakbalgegevens 
biedt inzicht in de jaarlijkse variatie 
van prooibeschikbaarheid voor de 
kerkuilen tussen de verschillende 
muizen (zie figuur 1). In de afgelo-
pen 26 jaar (1990-2015) zijn ruim 
125.000 muizen geteld in Noord-
Hollandse braakballen (bron: 
Zoogdierdatabank). Het jaarlijkse 
percentage ware muizen blijkt daar-
bij vrij stabiel en schommelt tussen 
de 5-20 procent. Het percentage 
spitsmuizen en woelmuizen wisselt 
elkaar af. In jaren met veel woel-
muizen (tot 70% van de vangst) 
neemt het percentage spitsmuizen 
in het dieet sterk af (tot 17%). In ja-
ren met weinig woelmuizen neemt 
het percentage spitsmuizen sterk 
toe. Het percentage spitsmuizen in 
braakballen is gemiddeld circa 40 
procent.

Het percentage waterspitsmuizen in 
de braakballen ligt altijd erg laag, 
meestal minder dan 0,5 procent. 
In 2008 werden met 3,6 procent 
opvallend veel waterspitsmuizen 
aangetroffen. Dit heeft echter een 
logische verklaring. Op Texel resul-
teerde de komst van de huisspits-
muis (2006) in de terugkeer van de 
kerkuil als broedvogel in 2008. In 
dat jaar konden opeens braakballen 
van kerkuilen op Texel geplozen 
worden en daarin was maar liefst 
39 procent van de aangetroffen 
prooien een waterspitsmuis. Echter, 
met het oprukken van de huisspits-
muis (Witte, 2010) verdween de 
waterspitmuis als belangrijke prooi 
voor de Texelse kerkuilen. In 2009 
werd nog slechts één waterspits-
muis op 105 prooiresten gevonden, 
in 2010 één op 272 en in 2014 was 
dat nog maar één op 1388 prooi-

resten. Voor het voortbestaan van 
de waterspitsmuis op Texel wordt 
dan ook gevreesd. Recent blijkt dat 
de waterspitsmuis in ieder geval 
rond de Mokbaai nog voorkomt 
(drie vondsten op 342 prooidieren 
in 2015). Onduidelijk is of hij op 
de rest van het eiland al is uitge-
storven. Voor heel Noord-Holland 
laat de waterspitsmuis echter een 
licht positieve trend zien (van 0,2% 
naar 0,5%) in het jaarlijkse aandeel 
van de prooiresten. Echter, met een 
toename van het aantal kerkuilen en 
een toenemend percentage als prooi 
neemt de predatiedruk op water-
spitsmuizen dus toe.

Inloopvallen
Onderzoek met inloopvallen uit de 
periode 1992-2014 levert verhou-
dingsgewijs een andere muizen-
samenstelling op dan op basis van 
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●  Figuur 1. Verhouding in jaarlijks 
percentage spitsmuizen, woelmui-
zen en ware muizen in geplozen 
braakballen. Bron: Zoogdierda-
tabank.

spitsmuizen 

woelmuizen 

ware muizen 

●  Figuur 2. Vangstpercentage 
spitsmuizen, woelmuizen en 
ware muizen in inloopvallen. 

●  Schedel waterspitsmuis. 
Foto: Bert Pijs.
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braakbalonderzoek. In deze periode 
zijn met behulp van inloopval-
len circa 6.000 muizen gevangen, 
waarbij in jaren met veel woelmui-
zen minder ware muizen werden 
aangetroffen en in jaren met weinig 
woelmuizen sprake was van het 
omgekeerde. Het aandeel spitsmui-
zen lag steeds rond de 20%, een 
beduidend lager percentage dan bij 
kerkuilen (zie figuur 2). 
Persoonlijke ervaring toont aan dat 
de vangkans toeneemt indien de 
vallen minimaal een hele week in 
het veld staan voordat ze op scherp 
worden gezet (pre-baiten). Daarna 
moet minstens een dag en nacht 
langer doorgevangen worden dan 
bij regulier muizenonderzoek (vier 
in plaats van drie dagen). Verder 
vergroot de vangkans van (spits)
muizen door vallen in ruige (oever)
vegetaties met een dikke, voch-
tige strooisellaag te plaatsen (van 
wateren met een rijke macrofauna). 
Als lokstof dient makreel en visolie 
gebruikt te worden in plaats van 
pindakaas. Door per controleronde 
naast 1 gram vis ook minimaal 5 
gram meelwormen in de vallen te 
stoppen bleek sterfte uit te blijven. 
In het najaar van 2015 resulteerde 
toepassing van deze aangepaste 
methode in een vangpercentage 
spitsmuizen van 73 procent, waarbij 

twee waterspitsmuizen werden 
gevangen (Witte, 2015). 

Het percentage waterspitsmuizen 
bleek bij inloopvallen (gemiddeld 
1%) hoger te zijn dan in braakbal-
len (gemiddeld 0,4%). Dit is te 
verklaren door het feit dat tijdens 
vallenonderzoek vaak gericht op 
waterspitsmuizen wordt gevangen 
in vegetaties die vaak ook slecht 
vangbaar zijn voor kerkuilen. Uit 
onderzoek in het Fochteloërveen 
bleek dat door toegenomen dekking 
het percentage waterspitsmuizen in 
kerkuilbraakballen sterk afnam. De 
positieve trend bij braakballenon-
derzoek blijkt niet uit vallenonder-
zoek en blijft daardoor onbepaald.

Gericht beheer 
In de gedragscode voor Water-
schappen staat vermeld dat in 
gebieden waar waterspitsmuizen 
voorkomen jaarlijks minimaal de 
helft van de aanwezige geschikte 
vegetatie moet blijven staan. Bij het 
schonen van sloten dient bovendien 
het uitgebaggerde materiaal niet 
op de oevervegetatie te worden 
gestort, maar hogerop, verder van 
de sloot te worden gedeponeerd. De 
oevervegetatie boven de waterlijn 
moet daarbij zoveel mogelijk ge-
spaard blijven. Zoals bijgaande foto 

duidelijk maakt wordt deze methode 
helaas niet overal toegepast. In de 
praktijk wordt veelal de totale ve-
getatie verwijderd, ook die van net 
boven de waterlijn, en wordt bagger 
op de oever uitgestort. Dit komt dus 
vaak bovenop verblijfplaatsen van 
de waterspitsmuis terecht. Een cor-
recte toepassing van de beschreven 
beheersmethode, ook buiten water-
schapsgebieden, zal zonder twijfel 
een gunstige uitwerking hebben op 
de aanwezigheid van de waterspits-
muis.

Conclusie 
Met inloopvallen krijg je niet een 
zelfde beeld van aanwezige (spits)
muizen als op grond van braakbal-
onderzoek. Een trend is dan ook las-
tig vast te stellen. Op grond van alle 
vangsten blijkt wel hoe schaars de 
waterspitsmuis is. Dit rechtvaardigt 
een voortzetting van de beschermde 
status en doordacht gebiedsbeheer 
en aanvullende inventarisaties.

Dankwoord
Dank aan de Zoogdiervereniging 
voor het mogen gebruiken van de 
data uit de Zoogdierdatabank en aan 
allen die braakballen hebben geplo-
zen en hun gegevens door hebben 
gegeven.

Richard Witte
bureau@endemica.nl

●  Duidelijk beeld van een voor de waterspitsmuis verkeerd 
beheer. Alle opgaande vegetatie is gemaaid en het sloot-
schoonsel is op de slootkant gegooid. Foto: Richard Witte.

●  Waterspitsmuis. Tekening: 
Jos Zwarts.




