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Inleiding 

De Westduinen zijn eerder in 2020 onderzocht op het voorkomen van muizen, toen werd de 

noordkant van het gebied onderzocht met de nadruk op de omgeving van het defensieterrein. De 

vangsten vielen nogal tegen. Om een breder beeld te krijgen van de oorzaak is besloten in november 

een aanvullend onderzoek te doen in de gebieden die ook in 2013 en 2019 zijn onderzocht.  

Het gebied 

Ligging onderzoeksgebied grenzend aan de Oudelandseweg te Ouddorp 

Locatie vallen rij 1 tot en met 8 

In de Westduinen vindt intensieve 

seizoen begrazing plaats met koeien (en 

een stier). De begroeiing is op de 

duingraslanden dan ook laag. Delen van 

vochtige valleien worden geplagd. 

Daarnaast zijn er veel kleine putjes met 

begroeiing van braam en jonge eikjes. 

Voor de veiligheid van de vallen zijn 

deze in dit soort putten geplaatst. 

 



Werkwijze muizenonderzoek 

De werkwijze van de Zoogdierwerkgroep van de KNNV is als 

volgt: Er wordt gebruik gemaakt van Longworth 

inloopvallen, zogenaamde lifetraps. Dit type val bestaat uit 

een tunneltje met een valdeurtje en een leefruimte. 

De leefruimte wordt gevuld met hooi, pindakaas met 

havermout en peen. De vallen worden uitgezet met het 

deurtje open en op safe. Twee dagen later worden de 

deurtjes op scherp gezet en de val bijgevoerd met verse 

pindakaas met havermout, peen en levende meelwormen. 
Inloopval of lifetrap  

Nadat de vallen zijn scherp gezet volgen 4 controles gedurende 2 vangnachten. De controles worden 

steeds om de 12 uur uitgevoerd. Bij de vierde controle worden de vallen weer meegenomen en thuis 

schoon gemaakt. Alle markeringstape wordt dan ook weer uit het terrein verwijderd. 

Vanwege corona perikelen is er dit keer maar 1 dag geprebait. Er zijn wel vier controles uitgevoerd. 

De gesloten vallen worden in een grote zak leeg gegooid waarna de muis wordt gedetermineerd en 

wordt losgelaten. Soms worden de muizen ter hand genomen om de determinatie zeker te stellen, 

om aan deelnemers te tonen en om foto´s te maken. 

De vallen zijn in 4 rijen van 5 om de 5 meter geplaatst en 4 rijen van 10 om de 5 meter. Hiervoor is 

gekozen omdat er steeds maar kleine putjes zijn bemonsterd. Bij elkaar is er gebruik gemaakt van 60 

vallen.          

Het onderzoek 

Op vrijdag ochtend 13 november zijn de vallen in het veld geplaatst. Deels op locaties die in 2013 en 

deels op locaties die in 2019 zijn onderzocht. 

De vallen zijn op zaterdag ochtend 14 november bijgevoerd en op scherp gezet. 

Controle 1 zaterdagavond 14 november 

Controle 2 zondagochtend 15 november 

Controle 3 zondagavond 15 november 

Controle 4 maandagochtend 16 november 
 

De temperaturen waren vrij hoog voor de tijd van het jaar. In de nacht tussen en 8 en de 12 graden. 

In de loop van het weekeinde heeft het geregend en er kwam steeds meer wind. Alle muizen hebben 

het onderzoek overleefd.  
 

Vallocaties: 

Rij 1, 361-365:   5 vallen: AC 52298-424279 tot 52289-424284 

Rij 2, 366-370:   5 vallen: AC 52283-424334 tot 52301-424353 

Rij 3, 371-375:   5 vallen: AC 52293-424553 tot 52309-424564 

Rij 4, 376-380:   5 vallen: AC 52275-424581 tot 52249-424587 

Rij 5, 381-390: 10 vallen: AC 52221-424715 tot 52243-424724 

Rij 6, 331-340: 10 vallen: AC 52239-424778 tot 52179-424778 

Rij 7, 341-350: 10 vallen: AC 52016-424826 tot 52032-424865 

Rij 8, 351-360: 10 vallen: AC 52032-424871 tot 52061-424895 



Resultaten: 

rij 1               rij 2 

Rij 1 stond op de oever van een poeltje, opvallend is dat daar wel een veldmuis maar geen bosmuis 

werd gevangen terwijl deze verder in elke locatie werd gevangen. 

 

 

 

 

bosmuis                   huisspitsmuis  

rij 1, 5 vallen AC 52298-424279 tot 52289-424284

361-365 controle 1 controle 2 controle 3 controle 4 totaal

huisspitsmuis 1 2 2 2 7

veldmuis 2 2

noordse woelmuis

dwergmuis

bosmuis

3 2 2 2 9

rij 2, 5 vallen AC 52283-424334 tot 52301-424353

366-370 controle 1 controle 2 controle 3 controle 4 totaal

huisspitsmuis 1 1

veldmuis

noordse woelmuis

dwergmuis

bosmuis 2 2 1 1 6

2 2 1 2 7



rij 3                 rij 4 

 

Rij 3 stond iets meer in een putje dan rij 4, die stond wat meer langs een helling maar de verschillen 

waren klein. Opvallend is de afwezigheid van huisspitsmuizen en de aanwezigheid van veldmuizen in 

die ene rij. 

Vergelijking met eerder onderzoek in 2013 

Dit deel van de Westduinen is ook in 2013 onderzocht, toen stonden er 60 vallen deels op dezelfde 

plek als rij 1 tot en met 4 (nu 20 vallen) De andere 20 vallen stonden in 2013 iets meer naar het 

westen in laagtes die nu geplagd worden. 

 

 

rij 3, 5 vallen AC 52293-424553 tot 52309-424564

371-375 controle 1 controle 2 controle 3 controle 4 totaal

huisspitsmuis

veldmuis 3 1 2 2 8

noordse woelmuis

dwergmuis

bosmuis 2 4 2 2 10

5 5 4 4 18

rij 4, 5 vallen AC 52275-424581 tot 52249-424587

376-380 controle 1 controle 2 controle 3 controle 4 totaal

huisspitsmuis

veldmuis

noordse woelmuis

dwergmuis

bosmuis 2 4 1 3 10

2 4 1 3 10



Vallocaties in 2013 met rijen 1,3 en 5 vlak bij de locaties van dit jaar. 

Vangsten 2013: 

Opvallend is het enorme aantal 

noordse woelmuizen die in dit deel 

van de Westduinen gevangen werd. 

Toen werden er nog geen veldmuizen 

gevangen. (vanwege slecht weer zijn 

de vallen na controle 3 afgevoerd) 

Vervolg resultaten:  

Rij 7 en 8 stonden op een locatie waar in 2019 onderzoek is gedaan, locatie 5 en 6 zijn nieuw. 

 

2013 afgebroken

60 vallen controle 1 controle 2 controle 3 controle 4 totaal

bosspitsmuis 1 1 2

huisspitsmuis 4 8 5 17

noordse woelmuis 23 20 27 70

bosmuis 1 4 1 6

29 33 33 95



rij 5                   rij 6 

Opvallend is dat in rij 5 zowel een dwergmuis als zeker twee noordse woelmuizen zijn gevangen. Het 

betrof de tweede controle een vrouwtje en bij controle 3 en 4 beide keren waarschijnlijk hetzelfde 

mannetje. Er stonden 10 vallen in een strookje begroeiing van ongeveer 50 meter lengte. Veel meer 

dan die twee noordse woelmuizen zullen daar niet zitten. 

Rij 7 en 8 stonden in elkaars verlengde deels op dezelfde locatie als in 2019: 

Vangsten noordse 

woelmuis in 2019, de vallen 

stonden nu ter hoogte van 

rij 8. Nu zijn er geen 

noordse woelmuizen 

gevangen. 

 

 

 

rij 5, 10 vallen AC 52221-424715 tot 52243-424724

381-390 controle 1 controle 2 controle 3 controle 4 totaal

huisspitsmuis 2 2 1 2 7

veldmuis

noordse woelmuis 1 1 1 3

dwergmuis 1 1

bosmuis 1 1 3 5 10

4 4 5 8 21

rij 6, 10 vallen AC 52239-424778 tot 52179-424778

331-340 controle 1 controle 2 controle 3 controle 4 totaal

huisspitsmuis 2 1 3 3 9

veldmuis

noordse woelmuis

dwergmuis

bosmuis 2 4 3 4 13

4 5 6 7 22



Opvallend is dat er in rij 7 en 8 deze keer geen noordse woelmuizen zijn gevangen, wel net als vorige 

keer de huisspitsmuis en bosmuis. 

Totaal aantal vangsten november 2020: 

 

 

 

 

Conclusie:  

Helaas werd bevestigd wat we tijdens ons onderzoek in oktober al hadden ontdekt, de veldmuis rukt 

op en de noordse woelmuis is vrijwel verdwenen uit het gebied. Vooral het verschil tussen de 

vangsten in 2013 en nu is dramatisch. Het zou mij niet verbazen als de droogte en hitte van de 

laatste zomers hier debet aan is. Er is aan de totale structuur van begroeiing niet zo heel veel 

veranderd door de PAS activiteiten. Wel is in de vochtige valleien na plag werkzaamheden minder 

beschutting maar juist in 2013 werd aangetoond dat de noordse woelmuizen zich verschansten in de 

putjes met bramen en andere struikjes en die putjes zijn allemaal intact gebleven. 

veldmuis                noordse woelmuis 
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rij 7, 10 vallen AC 52016-424826 tot 52032-424865

341-350 controle 1 controle 2 controle 3 controle 4 totaal

huisspitsmuis 1 1 3 5

veldmuis

noordse woelmuis

dwergmuis

bosmuis 3 4 3 3 13

3 5 4 6 18

rij 8, 10 vallen AC 52032-424871 tot 52061-424895

351-360 controle 1 controle 2 controle 3 controle 4 totaal

huisspitsmuis 1 3 3 4 11

veldmuis

noordse woelmuis

dwergmuis

bosmuis 1 2 1 4

1 4 5 5 15

Westduinen november totaal, 60 vallen

controle 1 controle 2 controle 3 controle 4 totaal

huisspitsmuis 6 9 10 15 40

veldmuis 5 1 2 2 10

noordse woelmuis 1 1 1 3

dwergmuis 1 1

bosmuis 12 20 15 19 66

24 31 28 37 120


