
Van dit verslag of gedeelten daarvan is overdruk of aanhalingslechts toegestaan met bronvermelding.
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De Noordse Woelmuis

in het Haringvlietgebied
Dannie Wammes,Arie van den Berg & Jacques van der Neut

Inleiding

Hel voorkomen vóór de afsluiting
Vóór de afsluiting van het Haringvliet is de

Noordse Woelmuis aangetroffen op keetheu-

vels, in de hoogste delen van rietvelden, in

verruigde hoekjes op de buitendijkse terrei-

nen, in feekvelden en -randen en op onbewei-

de grasgorzen (Van Wijngaarden 1967). Fi-

guur 1 geeft de plaatsen aan waar de Noordse

Woelmuiswerd aangetroffen.

De biotopen van de Noordse Woelmuisston-

den voortdurend bloot aan overstromingsge-
vaar. Het is aannemelijk dat de Noordse

In de jaren zestig heeft dr. A. van Wijngaarden een uitgebreid onderzoek ingesteld

naar het voorkomen van de Noordse Woelmuis (Microtus oeconomus Pall.) in ons

land. Deze soort bleek ondermeer voor te komen in de buitendijkse terreinen langs

het Haringvliet. Door het aanleggen van een dam (voorzien van spuisluizen) tussen

Hellevoetsluis en Stellendam, werd het Haringvliet in november 1970 van de zee ge-

scheiden; het zoute Haringvliet veranderde in een vervuild zoetwaterbekken. De fas-

cinerende wisselwerking tussen eb en vloed was voorgoed verdwenen. Voorheen was

het getijdeverschil ± 2 meter; thans hebben wij te maken met een schijngetij van ±

20 cm, via Spui en Dordtse Kil, bij een gemiddelde waterstand van 50 cm + NAP.

Het wegvallen van het getijdeverschil heeft, vooral in ecologisch opzicht, grote ver-

anderingen teweeggebracht voor alle buitendijkse terreinen waaronder slikken, bie-

zenvelden, rietgorzen, grasgorzen en grienden. Tot nu toe is er niets bekend over de

gevolgen van de afsluiting inzake het voorkomen van de Noordse Woelmuis. Met

behulp van de inloopvallen van het type ’Longworth’ hebben wij op enkele plaatsen
in het oostelijk deelvan het Haringvliet muizen gevangen.
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Woelmuis zich tijdens perioden met een zeer

hoge waterstand op de feekvelden (bijeenge-
dreven doodriet en biezen) wisten te handha-

ven, zodat na zo’n periode de buitendijkse

gebieden direct weer gekoloniseerd konden

worden (Van Wijngaarden 1969).

Een van de kreken op de sterk verruigde Blanke Slikken.

Voor het vangen van de muizen gebruikten wij zoge-
naamde’life traps’.

Foto’s: Jacques vander Neut.
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Onderzoeksopzet

Op 9 september 1981 werden 64 inloopvallen

uitgezet op een drietal plaatsen, te weten het

Ezelgors (1), Griendweipolder (een grasgors

op het eiland Tiengemeten (2) en de Blanke

Slikken (3) figuur 2. De vallen werden geaasd

met konijnenvoer en meelwormen. Eerst

werden de vallen zó afgesteld dat de muizen

vrij in en uit konden lopen. Op 11 september
werd het vangmechanisme in werking ge-

steld. Op 12 september werden de vallen drie

maal gecontroleerd en op 13 september nog-

maals, waarna ze verwijderd werden. Op 16

september werden door A. van den Berg en

J. van der Neut de vallen nogmaals uitgezet;
dit maal op het Ezelgors (1), het Spuigors (4),

Uitslaggors (5), Molengors (6), Nieuwe

Stadse Gors (7) en de Meneerse Plaat (8). Zie

figuur 2.

Op 17 september werden de vallen vangklaar

gezet waarna er op 18 september drie maalen

op 19 september nog één maal gecontroleerd

werd. Tijdens de controles werd het geslacht

en het gewicht bepaald en een merkteken

aangebracht door de lichtgekleurde buitenste

haren plaatselijk weg te knippen. Door dit op

verschillende plaatsen te doen is iedere muis

afzonderlijk herkenbaar. Vanwege zeer

slechte weersomstandigheden was dit tijdens

één controle op het Ezelgors niet mogelijk.

Beschrijving vangplaatsen
Van elke vangplaats werd een korte vegeta-

tiebeschrijving gemaakt. Deze beschrijvingen
werden aangevuld met gegevens van ir. A. de

Gelder (Fabritius 1979).
1. Ezelgors (CRM)

Een relatief hooggelegengraslandmet een

regelmatige afwisseling van ruggen en

brede greppels. Het grootste gedeelte

wordt beweid in de periode van 15 maart

tot 1 december. Veebezetting twee stuks

vee per ha. Door middel van een dam-

wand wordt de waterstand in het terrein

hooggehouden. Er vindt geen bemesting

plaats. De vangplaatsen hadden onder an-

dere de volgende kenmerken;

a) Een op een oeverwal gelegen stukje

hooiland met veel Engels Raaigras, Rood

Zwenkgras, Fioringras en Kropaar.

b) Gemaaid rietland waarop het afge-

maaide riet nog aanwezig was.

c) Verruigd rietland met Smeerwortel en

Brandnetel.

d) Dijkje met veel Frans Raaigras en Ak-

kerdistel.

e) Rand van beweid grasland.

f) Greppel in weiland.

2. Griendweipoldcr (grasgors)
Een verruigd onbekaad grasgors met En-

gels Raaigras, Ruw Beemdgras en Riet-

zwenkgras als dominante soorten. Daar-

naast onder andere Brandnetel, Smeer-

wortel, Rode- en Witte Klaver, Behaarde

Boterbloem en Ridderzuring.
Er vindt een zéér intensieve beweiding

plaats door middelvan rundvee (2-7 stuks

per ha). Verder is hier sprake van overbe-

mesting.

3.) Blanke Slikken

Verruigd rietgors met onder andere Riet,

Wilgeroosjes, Kleefkruid, Smeerwortel,

Heemst, Moerasmelkdistel, Akkerdistel

en Brandnetel.

Er vindt (nog) geen beweiding plaats:

géén bemesting.

Figuur 2: Overzicht van de vangplaatsen in september 1981.

1. Ezelgors

2. Griendweipolder

3. Blanke slikken

4. Spuigors

5. Uitslaggors
6.Molengors

7. NieuweStadse Gors

8. Meneerseplaat



Een Noordse Woelmuis ’ten

voeten’ uit.

Foto’s: Jacques van der Neut.

foto rechts:

Een tegenstribbelende Noord-
se Woelmuis in de hand.

foto boven:
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4. Spuigors (CRM)

Reliëfrijk weiland met een veebezetting

van 2 stuks per ha. Bemesting is toege-

staan tot 25 kg N/ha. De vallen zijn langs

een greppel geplaatst. De vegetatie be-

stond onder andere uit Watermunt, Riet,

Zeebies, Rode- en WitteKlaver.

5. Uitslaggors (CRM)
Weiland met een veebezetting van 2-4

stuks per ha en een bemesting tot 25 kg
N/ha. Weiland met een strook verruigd

rietland. Veebezetting twee stuks per ha

en een plaatselijke bemesting tot 25 kg
N/ha. Vallen geplaatst langs een sloot-

kant. Naast Engels Raaigras, Rietzwenk-

gras en Ruw Beemdgras vonden wij er

Riet, Zeebies, Wolfspoot, Akkerdistel,

Watermunt, Rode Klaver, Madeliefjes en

Perzikkruid.

6. Molengors (CRM)

Reliëfrijk weiland. Veebezetting 2-4 stuks

per ha. Bemesting uitsluitend met stal-

mest. Het grasland wordt gedomineerd
doorEngels Raaigras.
Door middel van een damwand wordt de

waterstand in het terrein hooggehouden.

7. Nieuwe Stadse Gors (CRM)

Bij aankoop nog een zeer intensiefbeweid

grasgors met zowel rundvee als paarden.
In 1982 zal ook hier worden overgegaan

tot een extensieve beweiding van twee

stuks rundvee per ha. Er was sprake van

overbemesting.

Langs het Haringvliet ligt een brede riet-

strook, waarlangs de vallenzijn geplaatst.
De vegetatie ter plaatse wordt gekenmerkt
door het voorkomen van Riet, Akkerdis-

tel, Melkkruid, Wolfspoot, Heelblaadjes,

Behaarde Boterbloem, Watermunt en

Kleefkruid.

8. Meneerse Plaat (CRM)

a) Beweid rietgors met een maximale vee-

bezetting van 2 stuks per ha. Er wordt

geen bemesting toegepast. Wij vinden er

planten als Heemst, Akkerdistel, Water-

munt, Melkdistel en WildeKaardebol.

b) Grasgors, door paarden beweid. Vallen

langs een slootkant geplaatst.

Vangsten

Een overzicht van de vangsten wordt gegeven

in onderstaande tabel:

Opvallend is het verschil tussen de eerste en

tweede vangperiode, respectievelijk 62 en 2

vangsten. Dit valt te verklaren uit het feit dat

er tijdens de tweede periode uitsluitend in be-

weide percelen werd gevangen. Ook was de

periode dat de vallen vóór het vangen open-

stonden een etmaal korter.

De Noordse Woelmuis werd alleen op de niet

beweide percelen gevangen. Op het Ezelgors
betrof het 9-13 verschillende exemplaren.
Van 9 exemplaren werd het geslacht en ge-

wicht bepaald; het waren 6 vrouwtjes in ge-

wicht variërend van 25 tot 38 gram en 3 man-

netjes met een gewicht van respectievelijk 35,

40 en 42 gram.

Op de Blanke Slikken werden 2 vrouwtjes

(beiden 22 gram) en 1 mannetje (34 gram) ge-

vangen. Duidelijk is dat de dichtheid op het

Ezelgors aanzienlijk hoger was dan op de

Blanke Slikken. Dit komt overeen met de ge-

gevens van Van Wijngaarden (1969) die rond

1960 op deonbeweide wegbermenen dijkhel-

Vangsten in het Haringvlietgebiedin september 1981.

gebied bewei-

ding

bemes-

ting

strooi-

sel-

laag

veg.-

hoogte

in cm

aantal

vallen

Bos-

spits-

muis

Noord-

se

Woel-

muis

Bos-

muis

Wezel Gewo-

wone

Pad

1. Ezelgors a + 25 (40) 5 2 5 i

b — — + 5 (10) 4 1 5

c — — + 150 3 1 1

d — — + 70 5 3 4 1

e + — — 15 4 5 1

r + — — 15 10 1

2. Griendweipolder + + — 10 (40) 22 18

3. Blanke Slikken — — + 100 (200) 23 11 3

4. Spuigors + + — 10 (20) 10

5. Uitslaggors + + — 10 10

6. Molengors + + —
20 10

7. Nieuwe Stadse Gors + + + 30-250 10 1

8. Meneerse Plaat a + — + 10-250 10

b + — — 20 4
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lingen van Noord-Beveland dichtheden aan-

trof die vier maal zo hoogwaren als die op de

schorren van het inmiddelsafgedamde Veer-

se Meer. De verschillen in dichtheid worden

zeer waarschijnlijk veroorzaakt door de gro-

Noordse Woelmuis wordt gemerkt door een stukje van

zijn haar af te knippen.

Soms liep het letterlijk en figuurlijk uit dehand...

Foto’s: Jacques van der Neut.
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tere hoeveelheidgeschikt voedsel in grasland.
De Bosspitmuis verdraagt extensieve bewei-

ding. Nabij de Griendweipolder leefde de

soort op plaatsen waar veel grotepollen Riet-

zwenkgras bijeen stonden; deze plaatsen wer-

den door het vee gemeden. Het geslacht van

de dieren kon niet bepaald worden, het ge-

wicht variëerde van 7 tot 10 gram.

De Bosmuis verdraagt extensieve beweiding.

De soort werd alleen op het Ezelgors aange-

troffen; hier werden 5 tot 6 exemplaren ge-

vangen. Van vier exemplaren werd het ge-

slacht bepaald, het bleken alle mannetjes te

zijn met een gewicht dat varieerde van 16 tot

20 gram. Geen der mannetjes had een opge-

zet scrotum, het betrof hier dus subadulte

dieren.

Gevolgen van de afsluiting
Na de afsluiting van het Haringvliet heeft de

Noordse Woelmuis de nu permanent boven

water gelegen rietgorzen geheel gekoloni-

seerd. De dichtheden in deze inmiddels sterk

verruigde rietlanden zijn laag. Met het weg-

vallen van eb en vloed zijn de feekvelden ver-

dwenen, waarin de Noordse Woelmuis veel-

vuldig werd aangetroffen. De hoeveelheid

Ruwe Bies en Zeebies nam sterk af en de

stroomsnelheid is zo gering dat geen grote

hoeveelheden Riet en bies losgeslagen wor-

den. De afsluiting heeft tot nu toe zowel eni-

ge positieve als negatieve gevolgen gehad

voor de Noordse Woelmuis.

De toekomst

Het voorkomen van de Noordse Woelmuis

wordt hoofdzakelijk bepaald door twee fac-

toren: 1. het ontbreken van beweiding en 2.

het ontbreken van de Veldmuis (Microtus ar-

valis).

Momenteel is extensieve begrazing de meest

gebruikelijke beheersmaatregel in de CRM-

reservaten langs het Haringvliet. Het zou aan

te bevelen zijn om meer percelen als hooiland

te gaan beheren. Dit is zeker ook aan te beve-

len voor Tiengemeten, alwaar men de ver-

ruigde rietgorzen in grasgorzen wil gaan om-

zetten. Het is namelijk weinig waarschijnlijk
dat zich in de toekomst Veldmuizen op

Tiengemeten zullen vestigen, waardoor het

voortbestaan van een goede noordsewoel-

muizenpopulatie bij een goed beheer gega-

randeerd is. Voor deoverige grasgorzen langs

het Haringvliet mag het niet uitgesloten wor-

den dat zich er Veldmuizen zullen vestigen,

die de Noordse Woelmuizen uit de drogere
delen zullen verdringen (Van Wijngaarden,

1969). In dat geval zullen de Noordse Woel-

muizen zich alleen in de natte rietvegetatie
kunnen handhaven.

Dannie Wammes, Staatsbosbeheer, Inspectie Natuurbehoud,postbus 20020, 3502 LA Utrecht.

Arie van den Berg & Jacques van der Neut, Staatsbosbeheer, Dienstvak Natuurbehoud, Dordwijklaan 4,
3319 AD Dordrecht.
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Bosmuizen als zaadverspreiders?
In onze tuin hebben wij een deel van het ter-

rein dat uit hoog geboomte bestaat (Vogel-

kers, Berk, Paardenkastanje, Hazelaar),

maar waar het licht toch goed op de bodem

kan komen. Ik heb in het najaar hier wat

zaadjes uitgestrooid van Toorts, Vinger-

hoedskruid en Akelei. Omdat de grond erg

humusrijk is en zeer luchtig konden de

zaadjes daar goedin wegzinken.
Groot was mijn verbazing toen in het voor-

jaar op de plaats van zaaien geen enkel plant-

je opkwam, maar wel buiten ons hek waar

geen begroeiing staat, alleen maar kruiden.

De zaadjes konden onmogelijk door de regen

weggespoeld zijn. Nu verdenk in Bosmuizen

er van, dat ze deze zaadjes hebben verplaatst.
En zo zouden Bosmuizen een belangrijke in-

brengkunnen hebben bij de verspreiding van

kruiden, waarvan de zaadjes niet op de juiste

groeiplaats terecht zijn gekomen. Ze zouden

de zaadjes misschien instinctief naar geschik-

ter groeiplaatsen kunnen brengen.

JaapTaapken


