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Muizeninventarisatie 

Oostbroek ten noorden van de A28 
 

Oktober 2014 
 

   
 

   
 

 
 

Door IVN Inventarisatiewerkgroep (IVN De Bilt e.o., Eemland & Heuvelrug en Kromme Rijn), 

contactpersoon Dana Bezdickova (dbezdickova@dibt.nl)  

 

Voor opdrachtgever Joris Hellevoort, boswachter van Het Utrechts Landschap. 

De structuur van dit verslag is aangepast aan de opdrachtgever, d.w.z. kort maar krachtig en 

praktisch. Een kopie van dit verslag gaat naar de Zoogdiervereniging. 
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Samenvatting 

In opdracht van Het Utrechts Landschap hebben 

wij, de IVN-inventarisatiewerkgroep, muizen 

geïnventariseerd in het deel van Landgoed 

Oostbroek dat ten noorden van de A28 ligt (32-

41-42, 141/456). Landgoed Oostbroek ligt in de 

gemeente De Bilt.  

Vraag: Komen er zeldzame muizen als de 

Waterspitsmuis of de Noordse woelmuis in dit 

vochtige gebied voor? 

Antwoord: We hebben geen zeldzame muizen in 

het gebied gevonden, wel Bosmuis, Rosse 

woelmuis, Veldmuis, Dwergmuis, Bosspitsmuis 

spec. en Woelrat. 

 

Beheersadvies. 

Om het gebied geschikter te maken voor de zeldzamere soorten als de Waterspitsmuis en de 

Noordse woelmuis stellen wij het volgende voor: 

 Maak de ruige randen langs de sloot en de Biltse Grift minstens een paar meter breder. Dit om 

het potentiële leefgebied voor de beide soorten te vergroten en de invloed van het vee op de 

kwaliteit van het water en vegetatie te verkleinen. Nat rietland verhoogt de kans op Noordse 

woelmuis (betere concurrentiepositie ten opzichte van Aardmuis en Veldmuis). 

 Maai de waterkanten extensief (1x in de twee jaar) om verstoring te voorkomen. Direct zonlicht 

op de oever is belangrijk voor de Waterspitsmuis. Bomen dus verwijderen. 

 Maai de oevers gefaseerd om dekking te garanderen. 

 

 

Werkwijze 

We hebben geïnventariseerd met Longworth-inloopvallen (figuur 2) volgens de richtlijnen van de 

Zoogdiervereniging, zoals zeer illustratief is weergegeven in dit filmpje: 

http://www.youtube.com/watch?v=3JbVy4PYMls We hebben niet gewogen of muizen gemerkt, het 

ging ons immers alleen om soortbepaling. Het is dan ook goed mogelijk dat we dezelfde muis 

meerdere keren hebben gevangen.  

 

 

 
 

 

   
Figuur 2: Longworth-vallen 

   
Figuur 4: sloot, locatie zuidelijke raai 

 
Figuur 1: Locatie vallenparen 
    Groene vlaggen- 25 locaties vallenparen  
    Rode lijn- slootkanten onlangs gemaaid 

   
Figuur 3: Biltse Grift, locatie noordelijke raai 

 
Figuur 5: elzensingel 
langs sloot, zuidelijke raai 

http://www.youtube.com/watch?v=3JbVy4PYMls
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50 Inloopvallen zijn paarsgewijs uitgezet in twee raaien (figuur 1) : de noordelijke raai langs de 

Biltse Grift: een wetering van ca 9m breed met een zeer flauwe, vegetatierijke oever aan de 

zuidkant (figuur 3) en de zuidelijke raai langs een sloot: ca 3m breed met flauwe oever aanzuidkant 

(figuur 4). 

We hadden de pech dat er net de weken voor de inventarisatie een deel van de oevers gemaaid was 

(figuur 1: rode lijnen), waardoor we gedwongen waren ons oorspronkelijke plan enigszins aan te 

passen. 

De zuidoostelijke raai is daardoor in een jonge, onregelmatige elzensingel terechtgekomen. 

Ertegenover bevindt zich een jonge bosaanplant met ruige vegetatie.De vallen zijn op zondag 12 

oktober uitgezet, niet op scherp, om de muizen aan de vallen te laten wennen. Dinsdag en 

donderdag is indien nodig nieuw voer in de vallen gedaan. Vrijdagmorgen 8:00-10:00 uur zijn de 

vallen op scherp gezet. Daarna zijn ze 4x om de 12 uur gecontroleerd. 

 

 

Resultaten  

 

loka- 

tie 

val vr 17-okt 

20:00 uur 

za 18-okt   

8:00 uur 

za 18-okt, 

20:00 uur 

zo 19-okt 

8:00 uur 

1 259 leeg leeg leeg, belopen leeg 

 254 Bosmuis leeg leeg, belopen dicht, leeg 

2 263 Bosmuis leeg dicht, leeg leeg 

 261 leeg, belopen Bosmuis leeg    Bosmuis 

3 255 leeg leeg leeg leeg 

 257 Dwergmuis leeg leeg leeg 

4 296 leeg leeg leeg leeg 

 282 leeg leeg leeg leeg 

5 272 leeg leeg Dwergmuis dicht, leeg 

 260 Dwergmuis leeg leeg leeg 

6 292 leeg leeg leeg leeg 

 258 leeg leeg leeg leeg 

7 253 Bosmuis leeg leeg dicht, leeg 

 265 leeg leeg leeg leeg 

8 275 leeg Bosmuis Bosmuis Bosmuis 

 279 dicht, leeg leeg leeg leeg 

9 256 geen data Bosmuis leeg geen data 

 274 geen data leeg leeg geen data 

10 273 Veldmuis leeg Veldmuis Veldmuis 

 277 Veldmuis dicht, leeg, poepjes Veldmuis Bosmuis 

11 278 dicht, belopen leeg, belopen leeg leeg, tunnel vol 

 267 leeg leeg, belopen leeg Bosmuis 

12 264 Bosmuis leeg, tunnel vol leeg, tunnel vol leeg, tunnel vol 

 270 leeg leeg, tunnel vol leeg, tunnel vol dicht, leeg 

13 276 Rosse woelmuis Rosse woelmuis leeg leeg, belopen 

 271 Rosse woelmuis Bosmuis Rosse woelmuis Bosmuis 

14 295 Bosmuis Bosmuis Rosse woelmuis Bosmuis 

 289 Rosse woelmuis Bosmuis leeg Bosmuis 

15 268 Veldmuis Veldmuis leeg leeg 

 269 Veldmuis  leeg leeg leeg 

16 293 leeg Rosse woelmuis leeg dicht, leeg 

 298 Bosmuis Rosse woelmuis dicht, leeg Bosmuis 

17 252 leeg open, tunnel vol leeg Bosmuis 

 286 Bosmuis Bosmuis Rosse woelmuis Bosmuis 

18 284 Bosmuis dicht, leeg dicht, leeg dicht, leeg 

 281 Rosse woelmuis leeg Bosmuis muis ontsnapt 

1-9  Zuidelijke raai oost van oost naar west: elzensingel langs sloot 

10-15  Zuidelijke raai west:  rond weilanden 
16-25  Noordelijke raai van west naar oost: ruigte langs Biltse grift 
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19 285 leeg Bosmuis leeg leeg 

 280 leeg leeg, tunnel vol dicht, leeg dicht, leeg 

20 266 leeg leeg leeg leeg 

 288 leeg leeg leeg leeg 

21 290 leeg Bosspitsmuis spec leeg Bosspitsmuis spec. 

 297 leeg leeg leeg leeg 

22 300 geen data Bosmuis leeg Bosmuis 

 251 geen data Bosmuis leeg leeg 

23 287 leeg leeg leeg Bosspitsmuis spec. 

 299 leeg leeg Dwergmuis leeg 

24 294 leeg leeg leeg leeg, belopen 

 262 Bosmuis dicht, leeg leeg Bosmuis 

25 291 leeg Bosspitsmuis spec Bosspitsmuis spec. Dwergmuis 

 283 leeg Bosmuis leeg, belopen leeg 

 

 

Bosspitsmuis – Sorex araneus 

De Bosspitsmuis vonden we alleen langs de Biltse Grift, daar waar de vegetatie zeer kruidenrijk 

was (o.a. Wolfspoot, Valeriaan, Watermunt). 
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locatie 21 23 25 

 

 

Rosse woelmuis – Clethrionomys glareolus 
De Rosse woelmuis vingen we bij het bosje bij de vervallen schuur en het deel van de noordelijke 

raai het dichtst bij bomenrijen van de Jacobssteeg, daar waar eerder oudere bomen stonden. 

We vingen zowel seksueel actieve mannetjes al zogende vrouwtjes (2
e
 helft oktober!). 
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locatie 16 17 18 

 

          
locatie 13+14 achter 13+14 overzicht 16-17-18 

 

 

Veldmuis – Microtus arvalis 

De Veldmuis vingen we langs de sloten tussen de weilanden.  

We vingen vooral seksueel actieve mannetjes.  
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locatie overzicht 10 15 

 

 

Woelrat – Arvicola terrestris 

De woelrat is te groot om in vallen te vangen. Overal in de graslanden vonden we echter veel 

wissels en onregelmatig verspreide, platte aardhoopjes (als molshopen maar platter en met zij 

ingang). In de pas geschoonde slootkanten zijn veel gangen te zien van de woelrat. 

 

Eén keer zagen we een woelrat. Hij/zij zwom in de sloot en kwam aan land. Pikzwart was die, een 

beetje molachtig (mooie vacht). 

 

Een wildcamera bij een wissel filmde inderdaad een woelrat. 

 

Bij locatie 12 vonden we telkens met aarde en grof materiaal volgestopte valtunnels. We vermoeden 

dat dit gedaan is door een woelrat, om te voorkomen dat andere muizen zich hier zouden vestigen. 

De eerste avond vingen we hier nog een bosmuis. 

 

                                                                                
 

                                               
Wissel Aardhopen Volgestopte vallen locatie 12 
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Dwergmuis – Micromys minutus 

 

De Dwergmuis vingen we in de elzensingel, daar waar hoog riet stond, en bij hoog riet en lisdodde 

langs de Biltse Grift. 

 

 

 
 

 
 

     
locatie 3 5 23 

 

 



9 

Bosmuis – Apodemus sylvaticus 

 

De bosmuis vingen we eigenlijk overal wel, vooral daar waar bomen stonden. 

 

   
 

               
  

   
locatie  8 14 22 
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Bijdragen aan kennis voor beheer én bijdragen aan betrokkenheid bij de nabije natuur! 

Het doel van deze activiteit was een nuttige bijdrage te leveren aan het natuurbeheer in de omgeving 

van Utrecht en om mensen op een leuke en spannende manier meer bij de natuur in de nabije 

omgeving te betrekken. Vanuit deze doelstelling hopen we dat deze inventarisatie en de 

aanbevelingen van nut zullen zijn voor het natuurbeheer van Oostbroek.  

Vanuit de werkgroep was deze inventarisatie een succes, zelfs zonder dat we zeldzame muizen 

hebben gevonden. Vooral de natuurbeleving was bijzonder aan dit project. ’s Morgens bij de 

schemering genieten van de zonsopgang en ’s avonds in het donker beleef je de natuur toch weer 

anders. En dan de verrassing: zou er wat in die val zitten? Onze favoriet was het dwergmuisje. Dit 

minimuisje heeft een lange zwiepstaart waarmee hij kan klimmen. Als we de val in de plastic zak 

uitgeschud hadden en er een dikke rietstengel ingezet, klom het beestje over de stengel omhoog tot 

op je hand en schouder, het zwiepstaartje om de stengel gekruld. 

 

We hebben veel geleerd, maar ook de kennis in de praktijk getoetst. Als je in de boeken leest dat 

een Bosspitsmuis voorkomt in kruidenrijke vegetatie, zegt dat eigenlijk niet zoveel. Maar als je dan 

ziet dat we ze alleen vangen op plekken waar onder andere watermunt, wolfspoot, valeriaan 

groeien, gaat dat ineens veel meer leven. Logisch eigenlijk: het zijn immers insecteneters. En waar 

vind je veel insecten....? En een bosmuis, met zijn spitse kop, grote oren en lange staart, waar 

vonden we die .....? Inderdaad, bij bomen. En de Veldmuis, dat ‘hompie’ met de korte staart .... ? ... 

in het open veld.  

 

Onze dank gaat uit naar alle 16 vrijwilligers die zich ’s morgens vroeg en ’s avonds laat hebben 

ingezet voor deze inventarisatie. Een speciale dank voor Dana die de coördinatie op zich had 

genomen, Margriet die met raad en daad altijd paraat was en de Zoogdiervereniging voor de 

vergunning en het lenen van de vallen. En last but not least, onze hartelijke dank aan het Utrechts 

Landschap en Joris Hellevoort voor deze mooie opdracht en gastvrijheid.  


