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  Voorwoord 

De opdracht voor de Zoogdiervereniging VZZ bestond uit het onderzoeken of de 

noordse woelmuis aanwezig is langs het Boonervliet en Bommeer, gelegen tussen 

Maassluis en Vlaardingen. Dit in verband met dijkaanpassingen. Tevens is gevraagd 

om te bekijken wat de betekenis van de aanwezige houtopslag voor vleermuizen. 

 

Vanuit RPS BCC is dit project begeleid door de heer A. Hoogenboom. Wij danken 

bovendien de heer Thissen voor zijn advies en commentaar op een eerdere versie van 

dit rapport. 

 

Richard Witte van den Bosch 

Wesley Overman 
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 1 Inleiding  

 1.1 Aanleiding 

In verband met verandering van waterbergingscapaciteit zal de dijk langs het 

Boonervliet en het Bommeer verhoogt worden. De Vlietlanden, een bekend leefgebied 

van de noordse woelmuis (Bekker 2007, Niewold et al. 2005), zijn op korte afstand 

van de dijktrajecten gesitueerd. Daarom is de aanwezigheid van de noordse woelmuis 

aannemelijk. Om te weten of en in welke mate rekening met de noordse woelmuis 

gehouden moet worden is onderzoek naar de aanwezigheid van deze soort 

noodzakelijk. 

 

 

 1.2 Probleemstelling 

De dijkverzwaringswerkzaamheden dienen conform de Nederlandse wetgeving te 

worden uitgevoerd. Indien beschermde soorten voorkomen zal, afhankelijk van de 

aanwezige soorten, een algehele vrijstelling gelden, ontheffing aangevraagd moeten 

worden en/of compenserende maatregelen getroffen moeten worden. Met name indien 

het dijktraject onderdeel uit maakt van het leefgebied van de noordse woelmuis zijn 

mogelijk compenserende maatregelen noodzakelijk. De noordse woelmuis is een 

prioritaire habitat richtlijn soort en staat op zowel tabel 2 als 4 van de Habitatrichtlijn. 

In de Flora- en faunawet is de soort opgenomen in tabel 3. 

 

Uitgegaan wordt dat alleen de dijkvakken tot 10 m landinwaarts aangepast zullen 

worden. Aan de kant van het Boonervliet en Bommeer, o.a. het rietveld aldaar, zullen 

geen veranderingen plaats vinden. 

 

 

 1.3 Vraagstelling 

De vraagstelling was: 

• Komt de noordse woelmuis voor op de dijktrajecten die aangepast gaan 

worden? 

• In hoeverre worden de op de dijktrajecten aanwezige bossages, inclusief 

holtes, door vleermuizen gebruikt en wat is de waarde ervan voor 

vleermuizen? 
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Figuur 1: Veldmuis (Microtus arvalis) © Fotoarchief VZZ / Wesley Overman 
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 2 Materiaal en methoden 

 2.1 Onderzoeksgebied 

Het onderzoeksgebied (zie figuur 2) is gelegen tussen Maassluis en Vlaardingen. De 

locaties waar de muizenvallen zijn geplaatst zijn gesitueerd in twee gebiedslocaties.  

 

 
Figuur 2. Overzicht onderzoeksgebied. De rode lijnen geven aan waar de dijktaluds 

aangepast zullen worden. 

 

De eerste locatie betreft de dijk langs het Boonervliet. Door dijkverzwaring zal het 

terrein van de oostzijde van de Boonervliet tot 10 m landinwaarts, vanaf de dijkvoet, 

op de schop gaan. De bomen / struiken rondom het gemaalgebouw zullen daarbij 

verwijderd worden. 

 

 
 

Figuur 3. Detail dijktraject langs Boonervliet. © Fotoarchief VZZ / Wesley Overman 
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De tweede locatie betreft de dijk langs het Bommeer. Ook hier zal door 

dijkverzwaring het terrein van het Bommeer tot 10 m landinwaarts, gemeten vanaf de 

dijkvoet, op de schop gaan. De aanwezige bomen en struiken op het dijktraject zullen 

daarbij verwijderd worden. 

 

 
 

Figuur 4. Detail dijktraject langs Bommeer. Het rietveld links op de foto is gelegen in het 

Bommeer. De bomen centraal op de foto zullen verdwijnen. 

  © Fotoarchief VZZ / Wesley Overman 

 

 

 

 2.2 Methode muizenonderzoek 

Het veldwerk vond plaats in de periode van 7 tot en met 13 september. Voor deze 

periode was gekozen omdat in het najaar de populatiedichtheden van muizen het 

grootst zijn, waardoor de kans om een soort ook daadwerkelijk te vangen wordt 

vergroot. Er is gevangen op vijf locaties. Bij het selecteren van de vanglocaties is gelet 

op de verwachte geschiktheid ervan als leefgebied voor de noordse woelmuis en de 

waterspitsmuis.  

 

Van alle raaien zijn foto's gemaakt. Elke vangplek bestond uit 20 vallen, welke 

paarsgewijs op onderlinge afstanden van 10 meter in het veld waren geplaatst. Door te 

werken met paarsgewijs geplaatste vallen wordt de kans verkleind dat algemene 

soorten alle vallen bezetten, waardoor minder algemene soorten gemist kunnen 

worden.  

 

De inventarisatie werd uitgevoerd met behulp van inloopvallen van het type 

Longworth. Hiermee worden kleine zoogdieren levend gevangen, zodat ze na 

onderzoek weer in vrijheid kunnen worden gesteld. Het verblijfgedeelte van de vallen 

was tijdens het vangen gevuld met droog hooi en voer (een havermoutpindakaas 

mengsel, wortel, appel en kattenvoer uit blik). Het voer had een tweeledige functie: 
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enerzijds diende het als lokvoer, anderzijds diende het om de omstandigheden (en 

overlevingskansen) voor de gevangen muizen zoveel mogelijk te optimaliseren. 

 

 
Figuur 4. Twee Longworth inloopvallen verborgen in de vegetatie ter hoogte van het 

Bommeer. © Fotoarchief VZZ / Wesley Overman 

 

Er werd gevangen volgens de standaard methode waarbij iedere vangplek gedurende 

twee nachten word bemonsterd (IBN; zie Bergers 1997 voor een beschrijving van deze 

methode). Voordat begonnen werd met vangen hadden de vallen eerst twee nachten in 

het veld gestaan met geblokkeerd vangmechanisme, zodat de muizen aan de 

aanwezigheid van de vallen konden wennen (prebaiten). Daarna zijn de vallen op 

scherp gezet en vervolgens vier keer gecontroleerd: tweemaal ’s ochtends en tweemaal 

’s avonds, met tussenpozen van ongeveer 12 uur. Van de gevangen muizen werd 

bepaald tot welke soort ze behoorden en in geval van noordse woelmuizen werd een 

plukje haar op de onderrug weggeknipt, zodat de dieren herkenbaar zouden zijn bij 

een eventuele hervangst. Alle dieren zijn vervolgens weer direct vrijgelaten. Bij de 

gevangen noordse woelmuizen werd aanvullend ook sexe en gewicht bepaald. Het 

merendeel van de vangsten van noordse woelmuizen is fotografisch gedocumenteerd. 

Van de overige vangsten is een klein deel fotografisch vastgelegd. 

 

Bij dit onderzoek werden de vallen op vrijdag 7 september uitgezet, scherp gezet op 

dinsdag 11 september en opgehaald na de laatste controle in de ochtend van woensdag 

13 september. 

 

 

 2.3 Methode vleermuisonderzoek 

Na elke avondcontrole van de muizenvallen is met behulp van een bat-detector 

(Petterson ultrasound detector D 240) onderzocht welke vleermuizen aanwezig waren 

in hun gebied en wat het gedragingen waren. Tijdens daglichtperiode zijn potentiële 

verblijfplaatsen gezocht en bekeken. 
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Er is zeker geen sprake van een compleet en goed vleermuisonderzoek. Om een 95% 

sluitend beeld te krijgen van het belang van het plangebied voor vleermuizen is 

onderzoek gedurende meerdere momenten in het jaar noodzakelijk (zie bijlage 1). 

Aangezien de opdracht pas in augustus werd gegund was dit ook niet mogelijk. Echter, 

gezien de op basis van expert-judgement ingeschatte betekenis van het gebied voor 

vleermuizen, in combinatie met de geplande verandering, leek dit ook niet 

noodzakelijk.  

 

 

 2.4 Vleermuizen en hun bescherming 

In Nederland leven verschillende soorten vleermuizen die zich overdag verschuilen in  

gebouwdelen zoals spouwmuren, achter gevelbekleding/ -betimmering, onder 

dakpannen of in dilatatievoegen. Andere soorten verblijven in boomholten of spleten 

in bomen. Deze plekken bieden vleermuizen bescherming tegen vijanden en het weer. 

Vleermuizen zijn zeer trouw aan deze plekken en komen jaren achtereen terug naar 

dezelfde plekken. Meestal hebben deze ruimten een specifiek klimaat en liggen ze 

gunstig ten opzichte van jachtgebieden. Gedurende de zomer- en wintermaanden leven 

vleermuizen in grote groepen bij elkaar. 

 

Op warme avonden verlaten vleermuizen deze schuilplekken en vliegen via vaste 

routes, vaak langs hoog opgaande landschapselementen zoals lanen en houtwallen, 

naar hun jachtgebieden. Dagelijks wordt meerdere keren heen en weer gependeld 

tussen deze gebieden. De afstand die de verschillende soorten afleggen varieert van 

maximaal 1500 m voor gewone grootoorvleermuizen tot 35 km voor 

meervleermuizen,  maar ligt voor de meeste soorten tussen de 1,5-5 km.  

 

Sommige groepen verhuizen regelmatig om dicht bij hun voedselgebied te zitten. 

Daarnaast hebben sommige soorten speciale paargebieden, plekken waar in de herfst 

veel mannetjes zitten en waar de vrouwtjes dan naar toe komen. In de wintermaanden 

wordt vaak weer een ander gebied opgezocht. Op bepaalde tijden kan de gehele 

regionale populatie van een vleermuizensoort overdag op een enkele plek zitten. Dit 

maakt vleermuizen kwetsbaar, vooral tijdens renovaties en sloop van de betreffende 

gebouwen of tijdens kap van bomen. 

 

Infrastructurele werken zoals het aanleggen van wegen, het (ver)plaatsen van 

wegverlichting en verjonging van lanen kunnen tot gevolg hebben dat jachtgebieden 

en andere leefgebieden voor vleermuizen onbereikbaar worden en kunnen directe 

slachtoffers maken onder vleermuizen.  

 

Veranderingen in het groene landschap betekenen vaak ook veranderingen in 

kwantiteit en kwaliteit van jachtgebieden voor vleermuizen. 

 

De Flora- en faunawet, de Habitatrichtlijn, de conventie van Bern en de conventie van 

Bonn verplichten partijen, waaronder niet alleen de Nederlandse Overheid, maar ook 

lagere overheden en burgers, tot het nemen van stappen t.a.v. vleermuisbescherming, 
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ook wel de zorgplicht genoemd. Een van de verplichtingen is vleermuispopulaties in 

gunstige staat van instandhouding te houden of te herstellen. 

 

Recent zijn door Limpens & Rosschen (2002) diverse nieuwe onderzoeksmethoden 

ontwikkeld om verschillende deelleefgebieden en het netwerk van vleermuizen 

grotendeels in kaart te brengen. Hoe deze resultaten ingepast kunnen worden in de 

planvorming laten onder andere Brinkmann et al. (1996), Brinkmann & Limpens 

(1999) en Limpens & Twisk (2004) zien. 

   

 

Figuur 6: Rosse woelmuis (Myodes glareolus) © Fotoarchief VZZ / Marle Duivelsberg.
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 3 Resultaten 

 3.1 Muizenvangsten 

Tijdens het onderzoek werden vijf soorten “muizen” gevangen, te weten: 

2 soorten spitsmuizen: 

- gewone bosspitsmuis (Sorex araneus); 

- huisspitsmuis (Crocidura russula); 

1 soort ware muis: 

- bosmuis (Apodemus sylvaticus):  

2 soorten woelmuizen: 

- veldmuis (Microtis arvalis):  

- rosse woelmuis (Myodes glareolus):. 

 

De noordse woelmuis (Microtus oeconomus arenicola) is in het plangebied niet 

aangetroffen. 

 

Langs de Boonervliet zijn (relatief) redelijk veel veldmuizen (8 per raai per ronde) 

aangetroffen en geen andere soorten. Gezien het aanwezige landschap (zie figuur 4) 

was dit min of meer ook de verwachting. 

 

 
Figuur 7. Dijktalud langs het Boonervliet alwaar twee raaien werden geplaatst, één op dijkhelling aan 

de kant van het Boonervliet (links op foto) en  één aan de  voet van de dijk (rechts op foto).  

 © Fotoarchief VZZ / Wesley Overman 
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Langs het bommeer werden alle vijf de soorten aangetroffen. 

- gewone bosspitsmuis (Sorex araneus): elke controle enkele exemplaren 

- huisspitsmuis (Crocidura russula): alleen in raai ter hoogte van het bosje 

- bosmuis (Apodemus sylvaticus): redelijk wat 

- veldmuis (Microtis arvalis): redelijk veel 

- rosse woelmuis (Myodes glareolus): voorkomend alle 3 raaien nabij Bommeer 

 

 
Figuur 8: Riet / ruigte vegetatie langs Bommeer, alwaar drie raaien zijn uitgezet.  

 © Fotoarchief VZZ / Wesley Overman 

 

 

 3.2 Algemene informatie gevangen muizensoorten 

(Gewone) bosspitsmuis (Sorex araneus) 

De soort komt in Nederland vrijwel overal voor waar een (dichte) bodembedekkende 

vegetatie aanwezig is: ruige graslanden, bermen, hagen, struwelen, heide, duinen, 

rietvelden en bossen met ondergroei en parken. Moerassen en zandige gebieden met 

losse bodem worden gemeden om dat de bosspitsmuis ’s winters ondergronds leeft, dit 

in tegenstelling tot de dwergspitsmuis die altijd bovengronds verblijft en in dergelijke 

gebieden wel voorkomt. De territorium grootte bedraagt 400 tot 650 m
2
. Een kleiner 

territorium levert te weinig voedsel op om de winter te overleven. Vooral de jonge 

dieren hebben in het voorjaar een grote actieradius.  

 

De dieren zijn zowel ’s nachts als overdag actief. Hun stofwisseling is zo snel dat ze 

per etmaal driekwart tot anderhalf maal hun lichaamsgewicht moeten eten. Doordat ze 

vrijwel geen vet opslaan kunnen ze slechts korte tijd zonder voedsel. Over de dag 

verspreid wisselen tien korte periodes van activiteit en rust elkaar af. De piek in 

activiteit ligt in de avond en voornacht.  

 

Ze kunnen redelijk goed zwemmen en klimmen. De leefwijze is buiten de 

voortplantingstijd solitair. Een territorium wordt afgebakend en soortgenoten met veel 

geschetter geweerd. 
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De voortplantingstijd is van april tot augustus; de mannetjes en vrouwtjes leven dan 

enige tijd vreedzaam samen. De draagtijd is circa 3 weken en er zijn meestal 3 worpen 

van 5 tot 6 jongen. Vanaf april zijn de meeste vrouwtjes vrijwel continu zwanger. De 

jongen gaan al na een week met hun moeder op voedseltocht. De jongen zijn na 23 

dagen zelfstandig en verdringen in de nazomer en herfst de oudere dieren uit hun 

territorium. De dichtheid bedraagt gemiddeld 15 tot 20 dieren per hectare; er zijn 

opvallend grote fluctuaties in populatie dichtheden bekend. De maximale levensduur 

bedraagt 14 tot 16 maanden, een tweede winter wordt nooit gehaald. 

 

Huisspitsmuis (Crocidura russula) 

De huisspitsmuis komt bij voorkeur voor in cultuurlandschappen, in en rond akkers, in 

bermen, ruigtevegetaties, hagen en houtwallen. De grootte van de leefgebieden van de 

huispitsmuis varieert van 50 tot 200 m
2
. In geschikte biotopen kan de dichtheid 

oplopen tot 100 individuen per hectare. In de afgelopen dertig jaar heeft de 

huisspitsmuis zijn areaal in Nederland in westelijke en noordelijke richting uitgebreid, 

waarschijnlijk als gevolg van de verstedelijking en de ontwatering van de klei- en 

veen gebieden. 

 

Rosse woelmuis (Clethrionomys glareolus) 

De rosse woelmuis heeft een voorkeur voor loof- en gemengd bos met een dichte 

struik- en of kruidlaag; ook in jonge aanplant en in naaldbos. Daarnaast in houtwallen, 

heggen, bosranden en parken. De grootte van het leefgebied varieert van 500 tot meer 

dan 2000 m², afhankelijk van geslacht en leeftijd, biotoop en seizoen. Het leefgebied 

van vrouwtjes in een gemiddelde biotoop beslaat gemiddeld 900 m²., dat van 

volwassen mannetjes is altijd groter. 

 

De dichtheid van rosse woelmuizen kan variëren van 5 tot meer dan 100 dieren per 

hectare. In Nederland is de soort algemeen voorkomend in grote delen van het land, 

inclusief de duingebieden. 

 

Uit onderzoek is gebleken dat de rosse woelmuis in 1997 Zuid-Beveland heeft 

gekoloniseerd, ook werd de soort op Noord-Beveland en de Middelplaat Oost 

gevangen (Bekker & Mostert 1998). Het grootste deel van Zuid-Beveland bestaat uit 

grootschalig akkerland en is weinig aantrekkelijk voor de rosse woelmuis. Bosschages 

langs wegen en langs de spoorlijn hebben waarschijnlijk een belangrijke rol gespeeld 

bij de uitbreiding van het areaal van de rosse woelmuis. Van der Reest (1989) geeft 

aan, dat de betekenis van wegbermen voor rosse woelmuizen het grootst is in 

cultuurlandschap met weinig bos. De meest woelmuizen werden aangetroffen in 

wegbermen met een beplantingsstrook van opgaand hout, een goed ontwikkelde 

struiklaag en een dikke strooisellaag (Bekker & Mostert 1998). 

 

Veldmuis (Microtus arvalis) 

De veldmuis is een uitgesproken bewoner van het open cultuurland. Haar favoriete 

woongebied wordt gevormd door licht hellend, niet te droog of te nat terrein, met een 

kruidenrijke grasmat. 
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De gemiddelde actieradius is 6 à 8 meter. De mobiliteit van het vrouwtje is minder dan 

die van het mannetje; waarschijnlijk heeft dit te maken met nestzorg. De grootte van 

het leefgebied van vrouwtjes is 300 tot 400 m
2
, van mannetjes 1200 tot 1500 m

2
, van 

jongen 200 tot 300 m
2
. 

 

Veldmuizen zijn vooral in de avondschemer en ’s nachts actief, overdag minder. Per 

etmaal vinden ongeveer tien perioden  van activiteit plaats. Om de twee uur komen de 

veldmuizen vrijwel allemaal tegelijk uit hun holletjes tevoorschijn om te gaan eten. 

Deze synchronisatie heeft waarschijnlijk tot doel de effectiviteit van de predatie te 

minimaliseren.  

 

In de voortplantingstijd (maart – oktober) zijn de territoria van de vrouwtjes 

gescheiden, die van de mannetjes overlappen elkaar. Maandelijks krijgen de vrouwtjes 

3 tot 8 jongen na een draagtijd van circa 20 dagen.  

 

Veldmuispopulaties vertonen duidelijke dichtheidsfluctuaties. Doorgaans is de 

populatiedichtheid aan het eind van de winter het laagst en in het najaar het hoogst. De 

dichtheid is in goede biotopen in Nederland 750 dieren per hectare en in wegbermen 

tot 1400 per hectare.  

 

De veldmuis wordt vaak als plaagdier beschouwd. In een rijk geschakeerd kleinschalig 

landschap kunnen veldmuizen naar allerlei biotopen wegtrekken zodat er nergens een 

populatie-explosie plaatsvindt. Gebleken is dat de huidige graslandbewerking 

(regelmatig maaien, rollen, slepen, scheuren en verwijderen van pollen) nadelig is 

voor de veldmuis, aangezien hierdoor direct en indirect sterfte optreedt en het 

oppervlak aan overloopbiotopen te gering wordt. De hoofdoorzaken van het uitblijven 

van veldmuisplagen sinds 1950 zijn de intensivering van landbouw en veeteelt, 

waarbij veel restbiotopen verdwenen en de wijziging van de landschapsinrichting. 

 

Bosmuis (Apodemus sylvaticus) 

De bosmuis komt voor in zeer veel biotopen, mits er enige vorm van dekking is, zoals 

lage begroeiing of verspreid liggende stenen. De bosmuis komt onder andere voor in 

bosranden met weinig ondergroei, niet te nat rietland, parken, braakliggend land, 

duinen, heide en tuinen. De soort ontbreekt in zeer natte terreinen en komt weinig voor 

in zeer dichte grazige vegetatie en ook niet in open weilanden. De hoogste dichtheden 

worden bereikt in droge, min of meer gestoorde milieus op voedselrijke bodem.In de 

winter verhuizen ze van de open landschappen naar de bossen en komen ze nabij en in 

schuren, stallen, huizen en andere bebouwing. Seksueel actieve dieren kunnen soms 

grote aftstanden afleggen. De gemiddelde dagelijkse actieradius is 14 tot 20 meter, 

waarbij de mobiliteit van mannetjes groter is dan die van vrouwtjes. De grootte van 

het leefgebied is zeer variabel en afhankelijk van biotoop, seizoen en dominantie; in 

bossen bedraagt deze voor mannetjes 1200 tot 13000m
2
, voor vrouwtjes 800 tot 4.000 

m
2
, in schrale biotopen zoals duiden voor mannetjes tot zelfs 36.000 m

2
, voor 

vrouwtjes tot 16.000m
2
. 
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 3.3 Vleermuizen 

Waarnemingen algemeen 

De enige waargenomen soort is de ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii). 

 

Algemene soortinformatie 

De ruige dwergvleermuis komt voornamelijk voor in halfopen bos- en waterrijke 

landschappen. De soort jaagt daar bij voorkeur in de nabijheid van bomen en langs de 

oevers van waterpartijen. De populatie bevindt zich zomers grotendeels in Noord-, 

Midden- en Oost-Europa. In Nederland zijn dan kleinere aantallen mannetjes 

aanwezig, welke in boomholtes en in vogel- en vleermuiskasten verblijven. Er zijn tot 

nu toe in Nederland alleen in Noord-Holland kraamkolonies van de soort aangetroffen. 

In het najaar vindt er een massale trek plaats naar gematigde wintergebieden in 

westelijk Europa. De mannetjes vormen dan paarterritoria rond boomholtes, vogel- en 

vleermuiskasten en gevels van gebouwen. Deze territoria worden afgebakend met een 

luide, zeer frequent herhaalde sociale roep. De soort is in deze tijd dan ook goed op te 

sporen. Ruige dwergvleermuizen overwinteren onder andere in gebouwen, in holle 

bomen en in houtstapels. In het voorjaar vindt de terugtrek naar de zomergebieden 

plaats. In de trektijd zijn er naar schatting in Nederland 50.000 tot 100.000 dieren 

aanwezig. 

 

Foeragerende en/of passerende dieren 

In totaal zijn 5 foeragerende en/of passerende ruige dwergvleermuizen aangetroffen in 

14 kilometerhokken. De soort werd vooral aangetroffen ter hoogte van de bossage 

langs het bommeer. 

 

Verblijfplaatsen 

Er zijn twee paarterritoria van roepende mannetjes vastgesteld in de bossage langs het 

bommeer. Hierdoor bestaat de verwachting dat de aanwezige bomen gedurende het 

gehele vleermuisseizoen door ruige dwergvleermuizen gebruikt worden. Het rietveld 

heeft voor de ruige dwergvleermuis zeer waarschijnlijk een functie als 

foerageergebied. 



20 

 

 

 

 

 



21 

 4 Effectbeschrijving 

 4.1 Effect op muizen 

De werkzaamheden zullen zeer waarschijnlijk tot gevolg hebben dat de aanwezige 

muizen om het leven komen. Echter het gaat in alle vijf de gevallen om algemene tot 

zeer algemene soorten in Nederland. De meest algemeen aangetroffen soorten zijn de 

veldmuis, bosmuis en rosse woelmuis. Zelfs indien alle aanwezige muizen van de 

genoemde soorten de dijkaanpassing niet overleven zal dit nog steeds geen negatieve 

invloed hebben op het duurzaam voortbestaan van deze soorten, zowel op landelijke 

schaal als meer regionale schaal. Naar verwachting zal het gebied na beëindiging van 

alle werkzaamheden binnen enkele jaren weer door de genoemde soorten 

gekoloniseerd worden. De mate waarin is mede afhankelijk van  in hoeverre ruigte, 

struweel en bomen weer terugkeren. 

 

 

 4.2 Effect op vleermuizen 

Het plangebied is over het algemeen zeer open en daardoor weinig geschikt voor 

verblijvende vleermuizen. De (nabij) aanwezige waterpartijen doet verwachten dat 

watergebonden vleermuissoorten zoals de meervleermuis (Myotis daubentonii), 

watervleermuis (M. dasycneme) rosse vleermuis (Nyctalus noctula) en laatvlieger 

(Eptesicus serotinus) in en nabij het plangebied voorkomen zowel foeragerend als 

migrerend. Voor de gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) lijkt het gebied 

te open, maar tijdelijke aanwezigheid of passage van deze soort is niet geheel uit te 

sluiten. Met uitzondering van de watervleermuis, rosse vleermuis en ruige 

dwergvleermuis zijn bovengenoemde vleermuissoorten huisbewonende soorten. 

 

Binnen het plangebied kommen enkele bossages voor die, omdat ze geen 

aaneengesloten lijnvormige landschapselementen vormen, vrijwel geen betekenis 

hebben als verbindingsroute tussen verblijfplaatsen en foerageergebieden. Wel hebben 

ze een zeer geringe functie als paargebied voor hooguit enkele ruige 

dwergvleermuizen. Voor de andere (boombewonende) vleermuizen worden ze 

ongeschikt geacht. Aanwezige (kleine) boomholten en zelfs stukken loshangende 

schors of takken zijn geschikt als verblijfplaats voor de ruige dwergvleermuis. Er zijn 

tijdens het (kortlopende) onderzoek geen (ruige dwerg)vleermuizen in de boomholten 

aangetroffen. 

 

Het kappen van de aanwezige bomen zal alleen resulteren in het lokaal verdwijnen 

van een enkele paarverblijfplaatsen voor de ruige dwergvleermuis. Gezien het geringe 

omvang ervan is er geen sprake van een negatieve invloed op populatieniveau. Het is 

hierbij wel van belang dat slachtoffers (onder ruige dwergvleermuizen) voorkomen 

worden. Vleermuizen kunnen het hele jaar door in holle bomen verblijven. In een 

aantal perioden echter zijn vleermuizen extra kwetsbaar:  

-De voorzomer (mei-begin juli), wanneer de jongen worden grootgebracht. 
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-De winter, als sommige soorten vleermuizen in boomholtes overwinteren. 

 

De gunstigste periode (eigenlijk: de minst ongunstige) om zaag- en kapwerk aan 

(mogelijke) vleermuisbomen te verrichten, is normaal gesproken tussen half 

september en half oktober. De in de voorzomer geboren vleermuizen zijn dan al 

vliegvlug, de kolonies zijn meestal uiteengevallen in kleinere groepen en de 

winterslaap moet nog beginnen. Wel vinden in deze periode de paar- en 

baltsactiviteiten van onder andere ruige dwergvleermuis en rosse vleermuis plaats. De 

mannetjes van deze soorten bezetten dan boomholtes die tegenover andere mannetjes 

verdedigd worden. In de holtes worden kleine harems van vrouwtjes gevormd. Omdat 

de bomen inderdaad door ruige dwergvleermuizen als roep- en paarplaats worden 

gebruikt kan de kap het beste tussen half oktober en half november plaatsvinden. Dit 

om het verstoren van de balts te voorkomen. 

 

Omdat het mogelijk is dat, ondanks dat bij het onderzoek geen vleermuizen in holten 

zijn aangetroffen, er tijdens de kap (op een later moment) toch vleermuizen in 

boomholten aanwezig zijn, dienen bomen met een duidelijke holte voorzichtig te 

worden omgelegd en onderstaande aanwijzingen te worden opgevolgd:  

a. bij de kap dient de holte gespaard te worden; 

b. het omleggen kan voorzichtig gebeuren door de holte / boom met een kraan 

zacht op de grond te laten zakken; 

c. ook bij het kleinzagen de holte sparen en met de opening naar boven 

tenminste een nacht te laten liggen om eventueel aanwezige vleermuizen kans 

te geven op eigen gelegenheid te vertrekken; 

d. wanneer bij de kapwerkzaamheden vleermuizen worden aangetroffen moet 

een vleermuisdeskundige (van de Zoogdiervereniging VZZ) daarvan op de 

hoogte te worden gesteld. 
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 5 Conclusies en discussie 

De zwaar beschermde noordse woelmuis is niet in het plangebied aangetroffen. Een 

ontheffing ex artikel 75 van de Flora- en faunawet is daarom niet van  toepassing.  

Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de geplande werkzaamheden geen invloed hebben 

op de Vlietlanden als leefgebied van de noordse woelmuis. Bij RPS BCC dient 

nagegaan te worden of dit werkelijk het geval is. 

 

De dijkaanpassingen zullen een negatieve invloed hebben op de aanwezige muizen. 

Tijdens de werkzaamheden zullen de aanwezige muizen wegvluchten en/of meer 

waarschijnlijk om het leven komen. Het gaat hierbij om bosspitsmuizen, 

huisspitsmuizen, veldmuizen, rosse woelmuizen en bosmuizen. Allen algemene 

soorten in Nederland, waardoor er geen negatief effect is op het voortbestaan van deze 

soorten. Voor deze soorten geldt een algemene vrijstelling ex artikel 75 van de Flora- 

en faunawet. Wel dient te worden voldaan aan de zorgplicht. De zorgplicht houdt in 

dat iedereen ‘voldoende zorg’ in acht moet nemen voor alle in het wild voorkomende 

dieren (en dus niet alleen de beschermde) en hun leefomgeving. Dit is een algemene 

fatsoenseis die voor iedereen geldt. Overigens geldt de zorgplicht ook voor planten. 

 

De dijkaanpassingen zullen een negatief effect hebben op de (paar)verblijfplaatsen van 

hooguit enkele ruige dwergvleermuizen. Dit wordt veroorzaakt doordat de op beide 

deeltraject aanwezig zijnde bomen en struiken verwijderd worden. Gezien het 

algemeen voorkomen van de ruige dwergvleermuis in Nederland zal dit geen negatief 

effect is op het voortbestaan van deze soort. Voor de werkzaamheden is het, gezien de 

beschermde status van deze soort, echter wel noodzakelijk om een ontheffing ex 

artikel 75 van de Flora- en faunawet aan te vragen. De bomen / struiken zullen gekapt 

mogen worden indien daarbij geen (ruige dwerg)vleermuizen worden gedood. 

 

Omdat er geen landschapslijnen, die kunnen dienen als oriëntatie of vliegroute voor 

vleermuizen, verdwijnen is geen ontheffing ex artikel 75 van de Flora- en faunawet 

noodzakelijk voor de in de omgeving voorkomende vleermuizen. De gedragscodes 

voor waterschappen zijn in dit geval niet van toepassing. Hierbij wordt er vanuit 

gegaan dat er ook geen verandering in verlichting van de dijktrajecten plaats vind. 

Indien er wel (meer) verlichting komt kan dit een negatieve invloed hebben op zowel 

het migreren als foerageren van vleermuizen tot gevolg hebben. De impact hiervan 

dient in dat geval in meer detail onderzocht te worden. 
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Bijlagen 

 

Bijlage 1. De verschillende deelleefgebieden, de beschikbare methoden en aanbevolen 

inventarisatieronden (naar Limpens & Twisk 2004; en aangevuld). 

 

 

Oranje= efficiënte periode 

Donker grijs= inventarisatie mogelijk 

Licht grijs= vaststellen sporadisch mogelijk 

- = controles vermijden, in verband met verstoring 
 

Pn=Pipistrellus nathusii, Pp= Pipistrellus pipistrellus, Pa=Plecotus auritus, Nn=Nyctalus noctula, Vm= 

Vespertilio murinus,  Md=Myotis daubentoni, Mn= Myotis nattereri. 
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