
Waarnemingen Bijzondere waarnemingen van zoogdieren 
in Vlaanderen en Nederland.

In maart van dit jaar kwamen er bij de
Zoogdiervereniging enkele foto’s binnen
van een door een kat op Texel gevangen
muis. Op de foto’s was een woelmuis te
zien met een relatief lichtbruine rugvacht
en een niet al te lange staart. Op grond van
deze kenmerken werd het dier door di-
verse mensen gedetermineerd als veld-
muis. Op Texel komen echter van nature
géén veldmuizen voor. De komst van de

veldmuis naar Texel zou slecht nieuws zijn
voor de noordse woelmuis op het eiland,
daar beide soorten serieuze concurrenten
van elkaar zijn. Indien de veldmuis daad-
werkelijk op het eiland zou zijn gearriveerd
kon worden verwacht dat de noordse woel-
muis in grofweg tien jaar tijd uit grote
delen van het Texelse polderlandschap zou
worden verdrongen.
De in maart gemaakte foto’s waren echter
van een matige kwaliteit, zodat bepaalde
kenmerken niet goed zichtbaar waren.
Daarnaast is het determineren van woel-
muizen aan de hand van foto’s minder be-
trouwbaar dan determinatie van een dier
in de hand. De muis was helaas niet be-
waard voor nader onderzoek, zodat de de-
terminatie als veldmuis niet gecontroleerd
kon worden. Om meer zekerheid te krijgen

over het al dan niet aanwezig zijn van de
veldmuis op Texel zijn in het weekend van
vrijdag 15 tot en met zondag 17 oktober
drie locaties in de directe omgeving van de
vindplaats van de mogelijke veldmuis met
behulp van in totaal 100 live traps onder-
zocht op het voorkomen van de soort. Eén
van de locaties betrof een perceel gras-
land. Daarnaast waren er vallen geplaatst
in een wegberm en in een greppel. Op het
vasteland zouden dergelijke habitats be-
stempeld worden als ‘typische veldmuis-
biotopen’.
Op alle vanglocaties werden uiteindelijk al-
leen noordse woelmuizen gevangen. Het
lijkt er dan ook op dat er momenteel toch
(nog) géén veldmuizen op Texel voorko-
men. Wat betreft de door de kat gevangen
muis zijn er twee mogelijkheden:
Het dier op de foto was daadwerkelijk een
veldmuis. In dat geval lijkt het er op dat de
introductie betrekking had op een enkele
individu of hooguit een beperkt aantal die-
ren, waarbij er géén levensvatbare popula-
tie is ontstaan.
Het dier op de foto betrof een subadulte
noordse woelmuis met een afwijkende
vachtkleur. Subadulte noordse woelmuizen
hebben kortere staarten dan adulte dieren,
wat een goede verklaring zou kunnen vor-

men voor de relatief korte staart van de
door de kat gevangen woelmuis. Daar-
naast geldt dat de vachtkleur van alle
soorten woelmuizen variabel is. Tijdens de
vangactie in oktober werd een noordse
woelmuis gevangen met een opvallend
lichte rugvacht. Mogelijk komen dergelijke
afwijkend gekleurde lichte exemplaren op
Texel vaker voor dan in andere leefgebie-
den van de soort in Nederland.
Het voorgaande is goed nieuws voor de
noordse woelmuizen op Texel. Dat bete-
kent echter geenszins dat het risico op
(onbedoelde) introductie van de veldmuis
nu voorbij is. Er worden relatief veel pro-
ducten van het vaste land aangevoerd, bij-
voorbeeld dekstro voor de landbouw.
Dergelijke materialen vormen een groot ri-
sico voor de introductie van eilandvreemde
diersoorten. Sinds 1950 zijn al vier mui-
zensoorten op het eiland gearriveerd:
dwergmuis, aardmuis, rosse woelmuis en
huisspitsmuis. Het is te hopen dat de veld-
muis voorlopig blijft ontbreken in dit rijtje.
Gevreesd moet echter worden dat de
komst van de veldmuis naar Texel slechts
een kwestie van tijd is.

Rob Koelman - Zoogdiervereniging

De in maart 2010 door een kat op Texel gevangen
noordse woelmuis. Foto Christine Koersen

Eén van de vangplekken van het onderzoek in oktober, een pas gemaaid perceel grasland. Op het vaste-
land zou een dergelijke habitat bestempeld worden als ‘typische veldmuisbiotoop’. Hier werden in totaal
22 noordse woelmuizen gevangen. Foto Rob Koelman
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Veldmuis toch niet op Texel?

Hoewel dergelijke waarnemingen zeker
niet alledaags zijn, moet opgemerkt wor-
den dat in (Noord-)Groningen wel vaker
witte hazen worden gezien. Dat deze be-
wering klopt, blijkt uit een aantal waarne-
mingen die hier in een betrekkelijk korte
periode in het voorjaar van 2010 zijn ge-
daan op verschillende locaties, door ver-
schillende personen. Als bewijs zijn van
deze waarnemingen foto´s gemaakt. On-
derstaand volgt een korte beschrijving van
deze waarnemingen.

De waarnemingen
Garsthuizen Op een akkerperceel ten
noordwesten van Garsthuizen ontdekte Lex
Tervelde op 25 maart een witte haas. Deze
haas lag op circa 60 meter afstand van een
drukke autoweg in een perceel winter-
tarwe. Het dier werd hier tussen 25 maart
tot 12 april vrijwel dagelijks gezien, na
deze datum is de haas hier niet weer
waargenomen. 
Grijpskerk Feiko Jager ontdekte op 23

april een witte haas op een akkerperceel
nabij Grijpskerk. Toen Feiko deze waarne-
ming meldde bij de boer, bleek deze op de
hoogte te zijn van de aanwezigheid van het
dier dat hier al zeker twee jaar rondliep.
Om de haas met rust te laten en ‘albi-
no’toerisme te voorkomen heeft de boer
deze waarneming wijselijk stil gehouden.
Usquert Tot slot werd door mijzelf op 30
mei een witte haas gespot in de Noordpol-
der ter hoogte van het dorp Usquert. De
haas werd foeragerend gezien op  een per-
ceel natuurbraak. Na het dier enkele mi-
nuten te hebben geobserveerd verdween
de haas in de dichte vegetatie. 
Leuk om te melden is dat ik in 1991 mijn
eerste witte haas ook in deze polder heb
gezien, circa 5 km westelijker ten noorden
van het dorp Warffum.  Daarnaast herin-
ner ik mij een witte haas die tussen 1997
en 2001 regelmatig in de landerijen ten
noorden van het dorp Huizinge werd waar-
genomen.

Verschillende hazen De in 2010
waargenomen hazen betreffen vrijwel
zeker verschillende dieren. Hazen zijn na-
melijk erg honkvast en blijven hun leven
lang trouw aan de omgeving waar zij gebo-
ren zijn. Rond de belangrijkste legers heb-
ben hazen een actieradius in een gebied
dat gemiddeld 26 tot 38 hectare groot is
(Zoogdieren van West-Europa, Lange et al.,
1994).  Aangezien de waarnemingslocaties
waar in 2010 witte hazen zijn gezien op mi-
nimaal 9 en maximaal 32 kilometer van el-
kaar verwijderd zijn, mag worden aange-
nomen dat het hier om verschillende die-
ren gaat. Ook de plek waar in juli 2009 een
witte haas is gezien betreft een heel an-
dere locatie en vermoedelijk dus ook een
andere haas.

Leucistische hazen Alle in 2010
waargenomen witte hazen zijn hoogst-

waarschijnlijk leucistisch. Leucisme lijkt
op albinisme en is een afwijking die leidt
tot verminderde pigmentatie. Dieren met
deze afwijking hebben vaak een witte
vacht, huid, veren of schubben. Het ver-
schil met albinisme is dat leucistische die-
ren een normale oogkleur hebben, de ogen
van albinistische dieren zijn altijd rood.

Conclusie en discussie In het voor-
jaar van 2010 zijn met zekerheid op drie lo-
caties in Noord-Groningen witte (leucis-
tische) hazen gezien, daarnaast is in de
zomer van 2009 op een andere plaats in
Noord-Groningen al eens een witte haas
waargenomen. Gezien het gemak waar-
mee al deze dieren hier zijn ontdekt (en
gefotografeerd)  is mijn conclusie dat deze
verschijningsvorm wel eens algemener
zou kunnen zijn dan tot dusver is veron-
dersteld. Navraag onder  gebiedskenners
zoals boeren, jagers en muskusrattenbe-
strijders zal na verwachting vast nog wel
enkele andere locaties kunnen opleveren
waar witte hazen voorkomen. Waarnemin-
gen van Jan van ‘t Hoff (ecoloog provincie
Groningen) sterken mij in dit vermoeden.
Sinds de start van het akkervogelmeetnet
in 1989 heeft hij met regelmaat een witte,
leucistische haas gezien. Deze waarne-
mingen zijn vooral gedaan in de noorde-
lijke polders van Noord-Groningen. In de
akkergebieden van het Oldambt en Oost-
Groningen heeft hij nog nooit een witte
haas gezien. 

Dankwoord Dank gaat uit naar Lex Ter-
velde, Feiko Jager en Jan van ‘t Hoff voor
het beschikbaar stellen van foto´s en ach-
tergrondinformatie over hun waarnemin-
gen.
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Witte hazen in Groningen

In Zoogdier 20(3) wordt verslag gedaan van een witte albinohaas die op 5 juli 2009

is gefotografeerd op een akker nabij het Noord-Groningse dorp Den Andel.

Gemeld wordt dat dergelijke waarnemingen zeer zeldzaam zijn, uit heel Europa

zijn namelijk maar enkele gevallen van deze verschijningsvorm beschreven. 




