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1. Inleiding 

 

Aanleiding & achtergronden  

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) afdeling Delfland is een 

actieve natuurvereniging en heeft onder andere het doel een bijdrage te leveren aan de 

natuurbescherming in Delfland. De KNNV wil graag weten of de natuurdoelstellingen van de 

gebieden in Delfland kunnen worden behaald.  

 

In het gebied Midden-Delfland tussen de natuurgebieden de Vlietlanden en de Ackerdijkse 

Plassen bevinden zich twee natuurcorridors. Eén in het zuiden en één in het noorden van 

het gebied. Deze corridors zijn de aanleiding van het onderzoek. De corridors zijn bedoeld 

voor de verbinding van de natuurgebieden de Vlietlanden en de Ackerdijkse Plassen. De 

zuidelijke natuurcorridor wordt op dit moment ingericht voor de doelsoorten noordse 

woelmuis en waterspitsmuis. In de noordelijke natuurcorridor zal nog geen specifieke 

inrichting voor de genoemde doelsoorten plaatsvinden. Dit omdat het nog niet bekend is of 

de natuurcorridor geschikt is of niet. In het doelsoortenbeleid van de provincie zijn zowel de 

noordse woelmuis als de waterspitsmuis voor dit gebied als prioritaire soort genoemd. Dit 

betekent dat de aanwezige biotopen in dit gebied voor deze soorten bevorderd moeten 

worden. Men weet echter dat verschillende omstandigheden zoals andere muizensoorten, 

beheermaatregelen, het ontbreken van bepaalde vegetatie, de waterkwaliteit en de 

verstoring door de mens de aanwezigheid en verspreiding van de noordse woelmuis en 

waterspitsmuis kunnen belemmeren. Door te kijken naar een aantal criteria in het gebied 

kan gekeken worden of het gebied geschikt is voor de verspreiding van beide doelsoorten. 

 

De opdrachtgever van het onderzoek is de voorzitter van de KNNV afdeling Delfland, Geert 

van Poelgeest. De opdrachtnemer van het onderzoek is een vierdejaarsstudent, Bart van 

Eijk, van de opleiding Landscape & Environment Management (LEM) op de Hogeschool 

Inholland in Delft. Dit onderzoek is het afstudeeronderzoek van de student en wordt 

individueel uitgevoerd.  

 

Doel van het onderzoek 

Het doel van het onderzoek is om vast te stellen of de noordelijke natuurcorridor tussen de 

Ackerdijkse Plassen en de Vlietlanden geschikt is voor de verspreiding van de noordse 

woelmuis en waterspitsmuis. Tijdens het onderzoek zijn de verschillende kenmerken van het 

gebied bekeken waarna is nagegaan of deze overeenkomen met de habitatseisen van de 

noordse woelmuis en de waterspitsmuis. Uiteindelijk zijn maatregelen opgesteld voor het 

verbeteren van de habitat om zo de kans op verspreiding van de noordse woelmuis en 

waterspitsmuis te vergroten.  

 

Voor het behalen van het doel zijn de volgende hoofd- en deelvragen opgesteld. 

Hoofdvraag:  ‘Wat is de huidige staat van de noordelijke natuurcorridor tussen de Ackerdijkse 

Plassen en de Vlietlanden en hoe kan het gebied verbeterd worden ten behoeve van de 

verspreiding van de noordse woelmuis en waterspitsmuis?’  

 

Deelvragen:  

1. Wat zijn de gebiedskenmerken en het beleid van de noordelijke natuurcorridor 

tussen de Vlietlanden en de Ackerdijkse Plassen?  
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2. Wat zijn de kenmerken en habitatseisen van de noordse woelmuis en de 

waterspitsmuis?  

3. Welke muizensoorten worden verwacht in het onderzoeksgebied aan de hand van de 

gebiedskenmerken en literatuur?  

4. Welke muizensoorten komen voor in het onderzoeksgebied aan de hand van 

inventarisaties?  

5. Komen de habitatseisen van de noordse woelmuis en waterspitsmuis overeen met 

de gevonden kenmerken van het gebied?  

6. Welke maatregelen zijn nodig om de natuurcorridor geschikt te maken voor de 

verspreiding van de noordse woelmuis en waterspitsmuis? 

 

Opbouw van het verslag 

Het verslag bestaat uit een inventarisatiefase, analysefase en planfase. In de 

inventarisatiefase is gekeken naar de habitatseisen van de noordse woelmuis en de 

waterspitsmuis. Daarna zijn de ligging en bijzondere kenmerken van het onderzoeksgebied, 

mogelijke barrières, het beleid, de vegetatie, de waterkwaliteit, concurrentie, het beheer, de 

geschiktheid van de oevers en de verstoring door de mens beschreven.  

 

In de analysefase is de gevonden informatie van de gebiedsinventarisatie vergeleken met de 

habitatseisen. Hieruit volgt een overzicht van de knelpunten voor de verspreiding van de 

twee doelsoorten.  

 

In de planfase zijn aan de hand van de knelpunten maatregelen opgesteld voor het 

verbeteren van de natuurcorridor om zo de kans op de aanwezigheid van de noordse 

woelmuis en waterspitsmuis te vergroten.  
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2. Verantwoording 

 
Projectleider: Geert van Poelgeest 
Auteur: Bart van Eijk  
Aanvullingen van: Tanja Verbeeten 
Deelnemers: Bart van Eijk, Marijke Heijne, Tanja Verbeeten, Huub van ‘t Hart 
Tekeningen, grafieken en adviezen: Bart van Eijk, Huub van ‘t Hart 
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3. Contactgezocht 
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4. Samenvatting 

 
De aanleiding van deze afstudeeropdracht zijn twee natuurcorridors (de zuidelijke en de 

noordelijke) die tussen de natuurgebieden de Vlietlanden en de Ackerdijkse Plassen liggen. 

Hiervan wordt de zuidelijke natuurcorridor ingericht voor de provinciale doelsoorten noordse 

woelmuis (Microtus oeconomus arenicola) en waterspitsmuis (Neomys fodiens). De 

noordelijke natuurcorridor wordt nog niet ingericht omdat men nog niet weet of de 

natuurcorridor in de huidige staat geschikt is of niet. De KNNV wil dit graag weten en heeft 

aan Bart van Eijk, een vierdejaarsstudent van de studie Landscape & Environment 

Management gevraagd dit te onderzoeken. Het doel van het onderzoek is om vast te stellen 

of de noordelijke natuurcorridor tussen de Ackerdijkse Plassen en de Vlietlanden geschikt is 

voor de verspreiding van de noordse woelmuis en waterspitsmuis.  

 

Het onderzoek bestaat uit een inventarisatiefase, analysefase en planfase. In de 

inventarisatiefase is met behulp van een literatuuronderzoek, een gebiedsinventarisatie en 

een muizeninventarisatie met inloopvallen gekeken wat de habitatseisen van de doelsoorten 

zijn en of deze overeenkomen met het onderzoeksgebied. Het onderzoeksgebied is in vier 

deelgebieden opgedeeld. Dit zijn de Berkelse Zweth, de Schiekade, de Mandjeskade en de 

Slinksloot. Tijdens de analysefase zijn de resultaten van de inventarisatiefase met elkaar 

vergeleken. Per deelgebied zijn scores gegeven aan de bekeken criteria. Uiteindelijk zijn alle 

scores van de criteria met elkaar vergeleken waardoor knelpunten voor de noordse 

woelmuis en waterspitsmuis in de corridor konden worden vastgesteld. Deze knelpunten zijn 

kritisch bekeken en voor allen is een maatregel beschreven waardoor dit knelpunt mogelijk 

kan worden opgelost.  

 

Het belangrijkste resultaat van het onderzoek is dat geen van de deelgebieden in de huidige 

staat voldoet aan alle habitatseisen van de noordse woelmuis en waterspitsmuis. Uit de 

analyse blijkt dat het deelgebied de Schiekade het minst voldoet aan de habitatseisen van 

beide soorten. De deelgebieden de Berkelse Zweth en de Mandjeskade voldoen in meer 

aspecten aan de habitatseisen van beide soorten maar nog niet genoeg. De Slinksloot is in 

zijn huidige staat het meest geschikte deelgebied voor de twee doelsoorten, maar ook daar 

wordt niet aan alle eisen voldaan.  

 

De grootste knelpunten voor de noordse woelmuis in het onderzoeksgebied zijn de 

aanwezigheid van concurrentiesoorten, te weinig bodem-bedekkende vegetatie en geen 

goede geleiding naar meerdere ecopassages. Voor de waterspitsmuis zijn de aanwezigheid 

van concurrentiesoorten, slechte waterkwaliteit en te weinig bodem-bedekkende vegetatie 

de grootste knelpunten.  

Om mogelijk in de toekomst aan deze eisen te voldoen en de knelpunten op te lossen zijn 

maatregelen een advies opgesteld per deelgebied. De mogelijke maatregelen in het 

deelgebied de Berkelse Zweth zijn aanleg van stobbenwallen voor geleiding, faunatrappen 

tegen de beschoeiing en een gefaseerd beheer voor genoeg bodembedekkende vegetatie. 

In het deelgebied de Schiekade worden een goede geleiding vanuit de ecopassage de 

Schie en een gefaseerd beheer genoemd als mogelijke maatregelen en advies voor het 

oplossen van de knelpunten. In het deelgebied de Mandjeskade worden de aanleg van 

natuurvriendelijke oevers, de optimalisatie van de ecopassages onder het spoortraject en 

het beheer van de oevers genoemd om de knelpunten in dat deelgebied op te lossen  
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Ten slotte wordt voor in het deelgebied de Slinksloot de aanleg van meer natuurvriendelijke 

oevers genoemd als mogelijke maatregelen voor het oplossen van de knelpunten.  

De belangrijkste discussiepunten die tijdens het onderzoek naar voren kwamen waren onder 

andere de periode waarin de muizeninventarisatie met inloopvallen is uitgevoerd. Deze 

periode (februari –mei) verschilt met de volgens de literatuur aanbevolen periode (augustus-

november).   

Daarnaast was weinig bekend over de verstoring van de noordse woelmuis. In het verslag 

zijn op basis van literatuur de mogelijke effecten van verstoring op de noordse woelmuis 

beschreven (van de Haterd 2014: Marzano & Norman 2012; Lenth & Knight 2008). Echter in 

geen van deze literatuur wordt de noordse woelmuis vernoemd. 

Een ander discussiepunt is dat tijdens de analyse van de habitatseisen en de inventarisatie 

per criteria een score is toegewezen om te bepalen in hoeverre de huidige staat van het 

criterium in het deelgebied voldeed aan de habitatseisen van zowel de noordse woelmuis als 

de waterspitsmuis. Deze scores zijn toegewezen door één persoon vanuit zijn expertise. Het 

kan echter zo zijn dat als deze methode wordt herhaald in hetzelfde onderzoeksgebied maar 

door andere personen dat de scores van de deelgebieden verschillen met de scores van dit 

verslag. Dit kan komen door een kritischere/minder kritische blik op de huidige staat.  

Verder lopen de noordse woelmuis en waterspitsmuis voor de uitwisseling van de 

Vlietlanden naar de Ackerdijkse Plassen tegen een aantal barrières aan. Voor het grootste 

gedeelte zijn langs deze barrières ecopassages aangelegd. Echter is het de vraag of de 

muizen deze ecopassages kunnen vinden aangezien weinig geleiding naar de passages 

aanwezig is.  

Ten slotte kan de natuurcorridor verbeterd worden door een aantal maatregelen. Echter zijn 

er nog steeds zwakke schakels aanwezig in de natuurcorridor, ook al worden de 

maatregelen uitgevoerd. Daarom is het zeer de vraag of de noordelijke natuurcorridor 

geschikt is voor beide doelsoorten.  

 

Er worden twee aanbevelingen gedaan. Zo wordt een vervolgonderzoek aanbevolen naar 

de verschillende muizensoorten in de noordelijke natuurcorridor in de periode augustus – 

november. Daarnaast wordt aanbevolen een monitoringsprogramma te starten als de 

ecopassage van de Schie is opgeleverd. Hierbij zal dan de noordse woelmuis en 

waterspitsmuis gemonitord worden.  
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5. Materialen en Methode 

 

In dit hoofdstuk wordt beschreven op welke wijze er antwoord gevonden is op de 

onderzoeksvragen. Als eerste wordt de ligging van het onderzoeksgebied beschreven 

waarna de methode van het literatuuronderzoek, de muizeninventarisatie, de 

gebiedsinventarisatie, de analyse en het advies aan bod komen. Voor het beantwoorden 

van de vraag of de corridor voor de noordse woelmuis en waterspitsmuis geschikt is, is een 

criteria-analyse uitgevoerd. Er is gekeken naar de volgende criteria:  

- Vegetatie  

- Water 

- Concurrentie  

- Beheer 

- Geschiktheid oevers  

- Verstoring door de mens 

 

Ligging onderzoeksgebied  

De noordelijke natuurcorridor (Figuur 1) is gelegen in de vier gemeentes Midden-Delfland, 

Vlaardingen, Pijnacker-Nootdorp en Rotterdam in de provincie Zuid-Holland. De corridor ligt 

tussen de natuurgebieden de Ackerdijkse Plassen en de Vlietlanden en moet een verbinding 

tussen deze gebieden vormen. De noordelijke natuurcorridor is voor het onderzoek 

opgedeeld in vier verschillende deelgebieden. Dit zijn de Berkelse Zweth, de Schiekade, de 

Mandjeskade en de Slinksloot (Figuur 1).  

 

Het deelgebied de Berkelse Zweth volgt de Zwethkade (Figuur 2) en de Berkelse Zweth 

richting de A13. Aan de noordkant van de Berkelse Zweth bevindt zich het natuurgebied de 

Ackerdijkse Plassen. De Zwethkade vervolgt zijn weg aan de andere kant van de A13 tot 

aan het buurtschap de Zweth en het kanaal de Schie. De natuurcorridor loopt vervolgens 

door het deelgebied de Schiekade via de Schieweg (Figuur 3) richting het Abtswoudse bos. 

Hier volgt de natuurcorridor het deelgebied de Mandjeskade. De Mandjeskade (Figuur 4) ligt 

aan de rand van het Abtswoudse bos en wordt in het midden doorsneden door een spoorlijn. 

Aan het einde van de Mandjeskade wordt de corridor voortgezet in het deelgebied de 

Slinksloot. Hier volgt de natuurcorridor het water de Slinksloot (Figuur 5). De Slinksloot is 

door de aanleg van de A4 omgelegd richting de rivier de Zweth waardoor beide wateren via 

een eco-aquaduct over de A4 kunnen stromen. Na de A4 maakt de Slinksloot de bocht terug 

waarna de Slinksloot uiteindelijk terugkeert in het oorspronkelijke stroomgebied. De 

Slinksloot eindigt uiteindelijk in het natuurgebied de Vlietlanden.  
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Legenda: 
Noordelijke natuurcorridor + deelgebieden  
 
Natuurcorridor  
 
Berkelse Zweth:  
 
Schiekade: 
 
Mandjeskade:  
 
Slinksloot:   
 
 Figuur 1 Noordelijke natuurcorridor + deelgebieden  
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Figuur 2 De Berkelse Zweth met de 

Zwethkade en de A13, B. van Eijk  

Figuur 3 De Schie met de Schieweg en 

oevers, B. van Eijk  

Figuur 4 De Mandjeskade en aangrenzend 
het Abtswoudse bos, B. van Eijk   

Figuur 5 De Slinksloot, B. van Eijk   
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Literatuuronderzoek  

Voor het beantwoorden van een aantal deelvragen is een literatuuronderzoek uitgevoerd. 

Met het literatuuronderzoek is gekeken naar het beleid dat wordt gevoerd in het 

onderzoeksgebied, de waterkwaliteit van het onderzoeksgebied, de mogelijke concurrentie 

van de noordse woelmuis en waterspitsmuis, het beheer van de noordelijke natuurcorridor, 

de effecten van de verstoring door de mens en de habitatseisen van de noordse woelmuis 

en waterspitsmuis. Voor het literatuuronderzoek zijn wetenschappelijke en andere 

betrouwbare bronnen gebruikt.  

 

Muizeninventarisatie  

Om de concurrentie voor de noordse woelmuis en de waterspitsmuis in het 

onderzoeksgebied te bepalen zijn muizeninventarisaties uitgevoerd. Dit is gedaan met 

behulp van life-traps van het merk Longworth. Er zijn 48 vallen gebruikt die in het 

onderzoeksgebied zijn neergezet. Bij deze inventarisatie is gewerkt volgens de IBN-methode 

(Bergers, 1997a). De vallen zijn paarsgewijs uitgezet in twee raaien. Om de muizen te laten 

wennen aan de vallen zijn de vallen twee dagen in het veld gezet waarbij de vallen nog niet 

op scherp stonden. In de vallen is hooi en een mengsel van havermout, pindakaas, krenten 

en spek gedaan. Dit zodat de muizen gelokt worden en dat ze weten dat in de vallen 

voedsel aanwezig is. Na deze twee dagen zijn de vallen op scherp gezet en werden twee 

dagen lang drie keer per dag de vallen gecontroleerd. Voordat de vallen op scherp zijn gezet 

is gecontroleerd of het hooi nog droog was en is de val bijgevuld met het voedselmengsel en 

als extra voedselbron een aantal meelwormen. Het toevoegen van de meelwormen heeft als 

doel dat de muizen genoeg te eten hadden en zich warm konden houden. Als een muis was 

gevangen, werd gecontroleerd welke muizensoort het was en werd deze mogelijk 

gefotografeerd. Daarna werd de muis weer vrijgelaten. Nadat de vallen zes keer waren 

gecontroleerd, werden ze uit het veld gehaald en naar een nieuw gebied verplaatst. De 

vallen zijn geplaatst bij en rondom de natuurcorridor. 

 

De vallen waren geplaatst langs de Berkelse Zweth, op de Mandjeskade, langs de 

Schiekade en langs de Slinksloot. De locaties van de raaien staan aangegeven In Bijlage 1. 

De inloopvallen zijn zo veel mogelijk geplaatst rond de ‘bottlenecks’ van de natuurcorridor. 

Dit zijn de A4, het spoortraject en de  A13.  Alleen langs deze gebieden kunnen de muizen 

zich verspreiden van de Vlietlanden naar de Ackerdijkse Plassen. Door naar deze gebieden 

te kijken kan worden nagegaan of de verbindingen wel het benodigde effect hebben.   

 

Gebiedsinventarisatie  

Tijdens de gebiedsinventarisatie is in het onderzoeksgebied gekeken naar 

gebiedskenmerken die een rol spelen bij de mogelijke verspreiding van de noordse 

woelmuis en waterspitsmuis. Er is gekeken naar de mogelijke barrières voor de noordse 

woelmuis en waterspitsmuis in het onderzoeksgebied en naar de geschiktheid van de 

ecopassages die zich in het onderzoeksgebied bevinden. Daarnaast is de vegetatie van de 

natuurcorridor bekeken waarbij is gekeken naar de hoeveelheid rietland, en/of ruig grasland 

langs de wateren van de noordelijke natuurcorridor. Verder is gekeken naar de beschoeiing 

en het talud van de oevers langs de natuurcorridor. Ten slotte is gekeken naar de mogelijke 

verstoring door de mens. Voor deze aspecten is een formulier samengesteld waarop de 

aspecten die zijn beoordeeld staan vermeld (Bijlage 2). Om de gebiedsinventarisatie uit te 

kunnen voeren is de natuurcorridor in kleinere gebieden opgedeeld. Per deelgebied is 

vervolgens gekeken wat de staat van de te onderzoeken aspecten is. Hierbij zijn de 
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deelgebieden minstens twee keer bezocht in februari en mei. Hierbij is afzonderlijk naar alle 

aspecten gekeken met behulp van het veldformulier.  De deelgebieden zijn de Berkelse 

Zweth, de Schiekade, de Mandjeskade en de Slinksloot (Figuur 4). Deze deelgebieden zijn 

over de gehele lengte gecontroleerd.  

 

Analyse  

Tijdens de analyse zijn de resultaten van de inventarisaties en het literatuuronderzoek 

vergeleken met de habitatseisen die de noordse woelmuis en waterspitsmuis stellen aan 

hun leefgebied. Om van de gebruikte literatuur en inventarisatie naar een beoordeling te 

kunnen gaan is een methode gebruikt waarbij per deelgebied een score is gegeven aan de 

bekeken criteria. Deze scores zijn voor zowel de noordse woelmuis als de waterspitsmuis 

toegekend. De score ligt tussen de één en vier punten. Bij het cijfer 1 voldoet het criterium 

niet aan de habitatseisen. Bij het cijfer 2 voldoet het criterium voor een klein gedeelte aan de 

habitatseisen maar nog zeker niet genoeg. Bij het cijfer 3 voldoet het criterium voor een 

groot deel aan de habitatseisen. Tenslotte voldoet bij het cijfer 4 het criterium aan alle 

habitatseisen. Uiteindelijk zijn alle scores van de criteria met elkaar vergeleken waardoor de 

knelpunten voor verspreiding van de noordse woelmuis en waterspitsmuis in de corridor 

konden worden vastgesteld.  

 

Advies  

Uit de analyse zijn mogelijke knelpunten naar voren gekomen. Deze zijn kritisch bekeken en 

er is gekeken of er knelpunten opgelost kunnen worden. Voor elk van de knelpunten is een 

maatregel beschreven waardoor deze mogelijk kan worden opgelost.        
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6. Kenmerken en habitatseisen van de noordse woelmuis en waterspitsmuis 

6.1 Noordse woelmuis  

 
Kenmerken noordse woelmuis  
Hieronder worden de kenmerken van de noordse woelmuis beschreven. Er wordt ingegaan 

op de beschermde status, het uiterlijk, het voedsel, de voortplanting, de dispersie en de 

verspreiding in Zuid-Holland van de noordse woelmuis  

 

Beschermde status  

De noordse woelmuis (Microtus oeconomus) (Figuur 6) behoort tot de familie van de 

woelmuizen. In Nederland leeft een ondersoort van de noordse woelmuis die endemisch is 

in Nederland (Microtus oeconomus arenicol)a. Dit betekent dat deze soort nergens anders 

voorkomt (Ligtvoet, 1985: www.zoogdiervereniging.nl). De noordse woelmuis is vanuit de 

conventie van Bern (1979)  aangewezen als beschermde diersoort. Daarnaast is de noordse 

woelmuis een prioritaire soort van de Europese Habitatrichtlijn en is de woelmuis een tabel 3 

soort van de Flora- en faunawet. Ten slotte heeft de noordse woelmuis de status 

“kwetsbaar” op de Rode Lijst (www.minlnv.nederlandsesoorten.nl). 

 

Uiterlijk  

De noordse woelmuis is een grote 

woelmuis met een brede kop en 

vergeleken met andere woelmuizen 

heeft de noordse woelmuis een lange 

staart. De woelmuis heeft in de meeste 

gevallen een donkerbruine lange en 

glanzende vacht op de rug en een 

donkergrijze vacht op de buik. Hier zijn 

echter verschillen in. Soms is de vacht 

wat lichter. De oren zijn nauwelijks te 

zien. De woelmuis is van kop tot romp 

ongeveer 16 cm lang. De staart is ruim 

één derde van de kop-romp lengte. De  

noordse woelmuis heeft karakteristieke donkergekleurde achterpoten waarbij de nagels wit 

zijn. De noordse woelmuis lijkt sterk op de aardmuis en de veldmuis. De noordse woelmuis 

is echter iets groter dan de andere twee woelmuizen en ook de staart is in vergelijking met 

de andere twee soorten iets langer (Koelman & Westra, 2012; Ministerie van Economische 

zaken, 2014; www.zoogdiervereniging.nl).       

 

Voedsel  

Het voedsel van de noordse woelmuis bestaat in zijn geheel uit plantaardig materiaal. De 

woelmuis eet veel verschillende delen van een plant. Zo eet de woelmuis de groene delen 

van riet, grassen, zeggen en biezen. Daarnaast eet de woelmuis ook wortels en zaden. Als 

de noordse woelmuis voedsel heeft verzameld, neemt hij dit mee onder de grond waar het 

wordt opgegeten (www.zoogdiervereniging.nl; Ministerie van economische zaken, 2014).  

 

Voortplanting  

De voortplantingsperiode van de noordse woelmuis loopt van april tot en met oktober. De 

vrouwtjesmuizen kunnen in een voortplantingsperiode drie tot vier keer werpen. Tijdens elke 

Figuur 6 De noordse woelmuis www.vildaphoto.nl 

http://www.zoogdiervereniging.nl/
http://www.minlnv.nederlandsesoorten.nl/
http://www.zoogdiervereniging.nl/
http://www.zoogdiervereniging.nl/
http://www.vildaphoto.nl/
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worp worden gemiddeld 3-7 jongen geboren. De draagtijd ligt tussen de 20 en 23 dagen. In 

de periode dat de jongen nog gezoogd worden kan het vrouwtjes alweer zwanger zijn van 

de volgende worp (Ministerie van Economische Zaken, 2014; www.zoogdiervereniging.nl).  

 

Dispersie  

De leefgebieden van de noordse woelmuis kunnen door de snelle voortplanting van de 

woelmuis snel overbevolkt raken (Ministerie van Economische Zaken, 2014). Als dit gebeurt, 

zal een deel van de muizen het leefgebied verlaten en gaan zwerven. Tijdens deze 

zwerftochten kunnen noordse woelmuizen een afstand van 3 kilometer afleggen. Het zijn 

vooral de mannelijke exemplaren die zulke grote afstanden afleggen. Vrouwelijke muizen 

leggen kleinere afstanden af (Steen, 1994). Tijdens het zwerven hebben de muizen 

voldoende dekking nodig. Hiervoor gebruiken ze greppels en oevers van sloten met een 

relatief hoge vegetatie. Als deze voldoende aanwezig is heeft de noordse woelmuis een 

kans om zich van het ene naar het andere leefgebied te verspreiden (Mauritzen et. al. 1999).  

Als noordse woelmuizen in kleine populaties binnen een leefgebied voorkomen, moet een 

optimaal habitat aanwezig zijn om uitwisseling tussen de populaties te bewerkstelligen. 

Barrières zoals te steile/beschoeide oevers, wegen en vegetatie die afwijkt van de gestelde 

habitatseisen voorkomen deze uitwisseling (Andreassen et. al. 1996; Bjornstad et. al. 1998; 

Ministerie van economische zaken, 2014).      

 

Verspreiding in Zuid-Holland 

De noordse woelmuis komt in de 

provincie Zuid-Holland op een 

aantal plekken voor (Figuur 7). De 

dichtstbijzijnde locatie waar 

noordse woelmuizen leven is het 

natuurgebied de Vlietlanden wat 

aansluit op het onderzoeksgebied. 

Daarnaast zijn populaties van 

noordse woelmuizen bekend in 

het natuurgebied de Nieuwkoopse 

Plassen, het Noordereiland, op 

Goeree-Overflakkee, op Voorne 

Putten en op de Hoeksche Waard. 

In het natuurgebied de 

Ackerdijkse Plassen zijn tot nu toe 

alleen zichtwaarnemingen gedaan 

van de noordse woelmuis 

(www.waarneming.nl), 

(www.natuurmonumenten.nl). 

 
Toelichting criteria noordse woelmuis  

De noordse woelmuis stelt een aantal eisen aan zijn habitat. Deze eisen kunnen 

onderverdeeld worden in zes verschillende criteria. De criteria zijn vegetatie, water, 

concurrentie, beheer, geschiktheid oevergradiënten/talud en verstoring door de mens.  

 

 

 

Figuur 7 Verspreiding noordse woelmuis, Zuid-Holland, 

waarneming.nl 

Legenda  
  

Kilometerhok           
Waarneming  

                    noordse woelmuis 

http://www.zoogdiervereniging.nl/
http://www.waarneming.nl/
http://www.natuurmonumenten.nl/
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Vegetatie  

De noordse woelmuis kan in allerlei verschillende vegetatietypen en habitats voorkomen. 

Het belangrijkste is dat de vegetatie genoeg dekking biedt. Daarnaast is de variatie in en de 

hoogte van de vegetatie belangrijk. Als de vegetatie op minimaal de helft van de habitat 25 

cm of hoger is komen er meer noordse woelmuizen voor dan wanneer dit niet het geval is. 

(Ministerie van Economische Zaken, 2014; www.zoogdiervereniging.nl). Als de noordse 

woelmuis te maken krijgt met concurrentie van de veldmuis en aardmuis zal de noordse 

woelmuis vooral voorkomen in natte vochtige gebieden. In zulke gebieden leeft de noordse 

woelmuis in verschillende vegetaties zoals rietlanden met overjarig riet, boezem- en 

oeverlanden en in drassige extensieve hooi- en weilanden (Bergers et. al. 2001; Ligtvoet, 

1985). Noordse woelmuizen vermijden gebieden waar de vegetatie voornamelijk uit struiken 

en bomen bestaat (Bergers et. al. 2001).  

 

Water 

Het water in de habitat van de noordse woelmuis moet van een goede kwaliteit zijn. De 

noordse woelmuis kan goed zwemmen en doet dit ook vaak tijdens het foerageren. Als de 

waterkwaliteit niet voldoende is kan dit risico’s opleveren voor de noordse woelmuis. Door 

zware metalen die de noordse woelmuis opneemt door te zwemmen en zichzelf schoon te 

poetsen kan de gezondheid van de muizen achteruitgaan (Marien & Verbeylen, 2013).  

 

Concurrentie  

Van de noordse woelmuis is bekend dat deze soort veel concurrentie ondervind van twee 

andere soorten woelmuizen. Dit zijn de aardmuis (Microtus agrestis) en de veldmuis 

(Microtus arvalis). Deze twee woelmuizen komen in de drogere habitats voor die ook door 

de noordse woelmuis worden bewoond (Andreassen et al. 1999; Ligtvoet, 1985;  Ministerie 

van Economische Zaken, 2014). Hierbij komt de veldmuis (Figuur 8) over het algemeen voor 

in graslanden en de aardmuis (Figuur 9) in het overgangsgebied van grasland naar 

oevervegetatie (Figuur 10). De veldmuis en aardmuis beconcurreren de noordse woelmuis 

op het gebied van habitat en voedsel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De noordse woelmuis is van de drie genoemde woelmuizen de enige die kan voorkomen in 

zowel droge als natte habitats (Ministerie van Economische Zaken, 2014). Op het moment 

dat de veldmuis in hetzelfde gebied voorkomt als de aardmuis en noordse woelmuis ziet 

men een verschuiving van de habitat van beide soorten. De noordse woelmuis en aardmuis 

zullen beide worden verdreven uit habitats met korte vegetatie naar habitats met hogere 

Figuur 9 Aardmuis, www.bramconings.be Figuur 8 Veldmuis, 

www.freenatureimages.eu 

http://www.zoogdiervereniging.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjGxpyR3-jMAhUPsBQKHQfnAKQQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.bramconings.be%2Fmuizen-en-ratten%2F&psig=AFQjCNEFZAXp9sMvJNnfUKZ1cjuOzTcdTw&ust=1463836785388979
http://www.freenatureimages.eu/


Noordelijke natuurcorridor,  KNNV afdeling Delfland, 2016       17 

vegetatie. Dit komt doordat de veldmuis optimaal is aangepast voor korte vegetaties. Een 

voorbeeld hiervan is de concurrentie van de veldmuis en noordse woelmuis op het eiland 

Tiengemeten. Na de komst van de veldmuis is de noordse woelmuis verdreven naar de 

nattere en hogere vegetaties (Koelman & Westra, 2012). 

Ook is de veldmuis beter aangepast op agrarische gebieden. Als er veel agrarisch gebied is 

zal de veldmuis een voorsprong hebben op de noordse woelmuis en aardmuis (Gentili et. al. 

2014). 

 

De aardmuis en noordse woelmuis zijn echter weer beter aangepast aan hogere vegetaties 

(Drees, 2003; Ministerie van economische zaken, 2012). De concurrentiestrijd tussen de 

aardmuis en noordse woelmuis wordt beslist door het wel of niet voorkomen van het 

regelmatig overstromen van de oevers, ook wel inundatie genoemd. De noordse woelmuis 

kan door zijn snelle verspreiding de na inundatie drooggevallen plekken in gebruik nemen. 

Aardmuizen verspreiden zich minder snel waardoor ze in een dergelijke situatie het 

onderspit delven. Als inundatie ontbreekt, zal de aardmuis de overhand krijgen en de 

noordse woelmuis verdrijven (Bergers et. al. 2001; Drees, 2003).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beheer 

Om de habitat van de noordse woelmuis in stand te kunnen houden moet een daarop 

aangepast beheer worden gevoerd. Voor de noordse woelmuis is het van belang dat er 

voldoende dekking aanwezig is om zich te verschuilen tegen predatoren 

(www.zoogdiervereniging.nl). Om dit te bereiken moet er gefaseerd worden gemaaid. Dit 

moet buiten de voortplantingsperiode van maart tot en met oktober plaatsvinden 

(www.stowa.nl). In gebieden waar de noordse woelmuis is verdrongen naar nattere 

gebieden heeft deze een voorkeur voor overjarig riet. Deze rietvelden dienen daarom alleen 

gemaaid te worden als er sprake is van sterke verruiging waarbij houtige gewassen 

Figuur 10 Schematische weergave van het mogelijke voorkomen van de noordse 
woelmuis, aardmuis en veldmuis in diverse vegetatietypen. 1= gebieden waar 
veldmuis en aardmuis afwezig zijn, 2 = gebieden waar ook de veldmuis aanwezig 
is, 3 = gebieden waar zowel ook de aardmuis als de veldmuis aanwezig zijn 
(Tekening uit La Haye et al, 2001). 

http://www.zoogdiervereniging.nl/
http://www.stowa.nl/
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opkomen. Intensieve begrazing van de habitats van de noordse woelmuis kan een negatief 

effect hebben op populaties van de noordse woelmuis. Deze beheervorm wordt dan ook 

afgeraden. Extensieve begrazing heeft veel minder effect op de noordse woelmuis en kan 

wel plaatsvinden (Bergers et. al. 2001).       

 

Geschiktheid oevers 

Voor een geschikte habitat van de noordse woelmuis is de geschiktheid van de oevers 

belangrijk (Vuister, 2010). Als de noordse woelmuis concurrentie ondervindt van de veldmuis 

en aardmuis zijn waterrijke gebieden die onder invloed staan van inundatie van zeer groot 

belang (Bergers et. al. 2001). Door een geleidelijk talud en gradiënt van de oevers kan een 

dergelijke situatie ontstaan. Er kan op deze natuurvriendelijke oevers (NVO’s) voldoende riet 

en ruigte ontstaan (Vuister, 2010). Daarnaast kan door het geleidelijk talud inundatie 

plaatsvinden waardoor concurrentie van de aardmuis is uitgesloten (Bergers et. al. 2001).  

 

Verstoring door de mens  

Van verstoring van de noordse woelmuis door de mens is weinig bekend. Wel is bekend dat 

bijna alle diersoorten een nadelig effect kunnen ondervinden van verstoring. Deze verstoring 

kan de dieren veel stress opleveren. Dit kan er uiteindelijk toe leiden dat het dier niet meer in 

staat is om te foerageren of zelfs gedwongen wordt zijn habitat te verlaten (van de Haterd, 

2014). Dit kost het dier veel energie en er kan mogelijk geschikte habitat verloren gaan 

doordat het dier niet meer terugkeert naar het gebied. In Marzano & Norman (2012) wordt 

gesteld dat wandelaars een grote invloed hebben op de habitat van verschillende 

diersoorten. Zo wordt gesteld dat door wandelaars de vegetatiedekking minder wordt. Dit 

resulteert in minder schuilplaatsen voor de noordse woelmuis en waterspitsmuis. Hierdoor 

zijn ze sneller waarneembaar voor predatoren. Ook gaat de diversiteit van de flora in 

gebieden die veel belopen worden achteruit. Dit zorgt voor een achteruitgang van de 

kwaliteit van de habitat (Marzano & Norman, 2012).    

 

Een andere bron van verstoring zijn de honden die door een aantal van de wandelaars 

wordt uitgelaten. Honden verstoren de op verschillende wijze de natuur, het meest als ze 

niet aangelijnd zijn. Ze kunnen zich dan onvoorspelbaar gedragen waardoor andere dieren 

sneller verstoord worden dan als de honden aangelijnd zijn en zich langs vaste routes 

bewegen (van de Haterd, 2014). Van verstoring van muizen door honden is weinig bekend. 

In Lenth & Knight (2008) wordt de verstoring van de eekhoorn en het konijn door honden 

vermeld. Deze soorten vertoonden minder activiteit tot 50 meter afstand van waar de 

honden konden komen. Dit zou ook van toepassing kunnen zijn op muizensoorten. 

Daarnaast verstoren honden de natuur ook doordat ze een effect hebben op de vegetatie, 

bijvoorbeeld door graafactiviteiten. Door de grond om te woelen kan de vegetatiestructuur 

veranderen (van de Haterd, 2014). 

Door verstoringen zoals harde geluiden en betreding van de habitat kan het voorkomen dat 

habitat verloren gaat, de woelmuis moet stoppen met foerageren of het gebied ontvlucht 

(van der Haterd, 2014).  
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6.2 Waterspitsmuis 
 
Kenmerken waterspitsmuis 

Hieronder worden de kenmerken van de waterspitsmuis beschreven. Er wordt ingegaan op 

de beschermde status, het uiterlijk, het voedsel, de voortplanting, de dispersie en de 

verspreiding in Zuid-Holland van de waterspitsmuis 

 

Beschermde status  

De waterspitsmuis (Neomys fodiens) is de grootste spitsmuizensoort in Nederland (Figuur 

11). Het is een soort die vanuit de conventie van Bern (1997) is aangewezen als 

beschermde soort. Daarnaast is de waterspitsmuis een tabel 3 soort van de Flora- en 

faunawet. Dit betekent dat de soort zwaar beschermd is in Nederland. Ten slotte is de 

waterspitsmuis aangewezen als doelsoort en staat het dier op de Rode Lijst als “kwetsbaar” 

vermeld (www.minlnv.nederlandsesoorten.nl).  

 

Uiterlijk  

De waterspitsmuis heeft kleine zwarte 

ogen en een spitse neus. Het dier 

heeft een korte, waterdichte vacht die 

bovenop donkerbruin tot zwart 

gekleurd is. De buikzijde van de 

waterspitsmuis is over het algemeen 

grijs tot wit. Achter de oren van de 

waterspitsmuis is vaak een witte vlek 

te zien. Er zijn echter ook exemplaren 

aangetroffen die volledig donker zijn 

(Marien & Verbeylen, 2009; 

www.zoogdiervereniging.nl). De staart 

van de waterspitsmuis is lang,  

tweekleurig en er bevinden zich op de staart rijen stijve haren die de waterspitsmuis helpen 

bij het zwemmen (van Boekel, 2013) (Marien & Verbeylen, 2009).Daarnaast dient zijn staart 

als roer. Verder heeft de waterspitsmuis poten met lange tenen waaraan franjes van stijve 

haren zitten. Door middel van lange gevoelige snorharen kunnen ze onder water prooien 

vinden die zich in de modder of onder stenen bevinden. Daarnaast kan de waterspitsmuis de 

oren afsluiten zodat er geen water in de gehoorgang kan lopen (Marien & Verbeylen, 2009; 

www.zoogdiervereniging.nl). 

 

Voedsel 

Het voedsel van de waterspitsmuis bestaat voornamelijk uit verschillende ongewervelde 

dieren zoals kleine kreeftachtigen, insecten, slakken en kevers. Daarnaast is bekend dat de 

waterspitsmuis zich ook voedt met kikkervisjes, larven van waterinsecten en kleine visjes 

(van Boekel, 2013) (Marien & Verbeylen, 2009) (Churchfield 1985). Bij het zoeken naar 

voedsel gebruikt de waterspitsmuis verschillende methoden. Zo zwemt de waterspitsmuis 

langs het oppervlaktewater en duikt hij soms naar de bodem. Daar zoekt de spitsmuis met 

behulp van zijn voorpoten en gevoelige snorharen naar voedsel (Marien & Verbeylen, 2013) 

(www.zoogdiervereniging.nl). Waterspitsmuizen foerageren, als concurrerende soorten 

ontbreken, ook naar voedsel op het land. Dit voedsel wordt vaak langs de waterlijn 

gevangen. De waterspitsmuis heeft een hoog metabolisme waardoor het dier elke dag 50% 

Figuur 11 Waterspitsmuis, vildaphoto.net 

http://www.minlnv.nederlandsesoorten.nl/
http://www.zoogdiervereniging.nl/
https://vildaphoto.net/photo/9808
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van zijn eigen lichaamsgewicht moet eten om te kunnen overleven. Waterspitsmuizen 

foerageren voornamelijk ’s ochtends en ’s avonds tijdens de schemering (Marien & 

Verbeylen, 2013).  

 

Voortplanting  

De voortplantingsperiode van de waterspitsmuis loopt van april tot en met september 

(Marien en Verbeylen, 2013) (www.zoogdiervereniging.nl). Het mannetje zoekt in deze 

periode naar vrouwtjes. De spitsmuizen communiceren met elkaar door geursporen achter 

te laten en door te gillen (www.zoogdiervereniging.nl). De drachttijd is 19-24 dagen waarna 

gemiddeld 5-7 jongen worden geboren. De jongen worden kaal en blind geboren en blijven 

gemiddeld 40 dagen bij de moeder. Deze jongen zijn binnen een jaar geslachtsrijp. Een 

vrouwtje kan twee tot drie worpen per jaar hebben (Marien & Verbeylen, 2013) 

(www.zoogdiervereniging.nl).            

 

Dispersie 

Als de populatiedichtheid groot is vertoont de waterspitsmuis veel dispersie. Deze dispersie 

zal aan het einde van september plaatsvinden aangezien dan de voortplantingsperiode 

eindigt. De waterspitsmuizen kunnen in dit geval nomadisch worden waarbij gebieden voor 

kortere periodes worden gebruikt, waarna gebieden vervolgens weer worden verlaten. De 

muizen laten nomadisch gedrag zien omdat de waterspitsmuis veelal een solitaire soort is 

die agressief kan reageren als andere waterspitsmuizen in de buurt komen. De gebieden 

waar de waterspitsmuizen naartoe trekken hoeven niet optimaal te zijn aangezien de 

spitsmuizen weer verder trekken. Er moet echter  wel bodembedekkende vegetatie 

aanwezig zijn om in te schuilen en waterpartijen van een goede kwaliteit om in te 

foerageren. De waterspitsmuizen die nomadisch gedrag vertonen zijn over het algemeen 

juvenielen die uit het territorium van de moeder worden verdreven (Marien & Verbeylen, 

2009).  

 

Verspreiding in Zuid-Holland 

De waterspitsmuis komt in de provincie 

Zuid-Holland op een aantal plekken voor. In 

de natuurgebieden de Nieuwkoopse 

Plassen en de Vlietlanden en op het eiland 

Goeree-Overflakkee komen populaties 

voor. In de rest van Zuid-Holland zijn enkele 

waarnemingen gedaan (Figuur 12).   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Figuur 12 verspreiding waterspitsmuis in 

Zuid-Holland, www.waarneming.nl 

Legenda  
  

Waarneming  
 Waterspitsmuis 
 Kilometerhok 

 

http://www.zoogdiervereniging.nl/
http://www.zoogdiervereniging.nl/
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Toelichting criteria waterspitsmuis  

De waterspitsmuis stelt een aantal eisen aan zijn habitat. Deze eisen kunnen onderverdeeld 

worden in zes verschillende criteria: vegetatie, water, concurrentie, beheer, geschiktheid 

oevergradiënten/  talud en de verstoring door de mens.   

 

Vegetatie 

De waterspitsmuis komt voor in waterrijke biotopen met een rijk ontwikkelde watervegetatie 

en ruig begroeide oevers (Marien & Verbeylen, 2009) (www.zoogdiervereniging.nl). De 

watervegetatie is belangrijk voor de waterspitsmuis aangezien deze zorgt voor de 

aanwezigheid van voldoende voedsel. Ook zorgt watervegetatie voor een zuurstofrijke 

omgeving, bescherming tegen predatoren en houvast om onder water te blijven. Daarnaast 

komt de waterspitsmuis voor in gebieden waar bodembedekkende oevervegetatie aanwezig 

is. Deze begroeiing zorgt voor voldoende bescherming tegen predatoren en dat de ingangen 

van de holen verborgen zijn. Voorbeelden van biotopen waar de waterspitsmuis kan 

voorkomen zijn oevers van vijvers en meren, moerasgebieden, rietkragen en 

infiltratiegebieden (Marien & Verbeylen, 2009). Er zijn er ook echter uitzonderingen. In van 

Boekel (2013) wordt beschreven dat tijdens een onderzoek naar waterspitsmuizen in het 

gebied ‘de Onlanden’ waterspitsmuizen werden aangetroffen in gebieden zonder water.            

 
Water  

Het water rondom en in de habitat van de waterspitsmuis is zeer belangrijk. Het water moet 

van een goede tot zeer goede kwaliteit zijn aangezien schadelijke stoffen en factoren zowel 

direct als indirect een nadelig effect hebben op waterspitsmuizen. Schadelijke stoffen die de 

waterspitsmuis direct beïnvloeden zijn bijvoorbeeld zware metalen. De stoffen kunnen door 

het poetsen van de vacht direct in het systeem van de spitsmuis terecht komen. Andere 

stoffen zoals nitraten en fosfaten en de PH-waarde van het water zorgen indirect voor een 

verlaging van de biodiversiteit van de vegetatie. Hierdoor zal de hoeveelheid en kwaliteit van 

de prooidieren achteruitgaan en ontstaat vertroebeling van het water. Dit zal het foerageren 

van de waterspitsmuis bemoeilijken. Ten slotte worden bestrijdingsmiddelen die in het water 

terechtkomen opgenomen door de ongewervelde prooien. Doordat de waterspitsmuis een 

hoog metabolisme heeft zal de waterspitsmuis deze schadelijke stoffen snel binnenkrijgen. 

Om deze voorgaande effecten uit te sluiten zal het water van een goede kwaliteit moeten 

zijn (Marien & Verbeylen, 2013).  

 
Concurrentie  

De concurrentie van de waterspitsmuis bestaat in zijn geheel uit andere spitsmuizensoorten. 

Deze soorten zijn de gewone bosspitsmuis (Sorex araneus), de dwergspitsmuis (Sorex 

minutus) en de huisspitsmuis (Crocidura russula) (Marien & Verbeylen, 2009; Witte, 2013). 

De waterspitsmuis zal met deze andere soorten concurreren om voedsel (Marien & 

Verbeylen, 2009). De waterspitsmuis ondervindt vooral concurrentie van de huisspitsmuis en 

de dwergspitsmuis in drogere gebieden. Als één van beide soorten voorkomt, dan zal de 

waterspitsmuis worden verdrongen naar meer waterrijke gebieden waar de huisspitsmuis en 

dwergspitsmuis niet voorkomen (Marien & Verbeylen, 2009;  Witte, 2013). De gewone 

bosspitsmuis kan ook op vochtige plekken voorkomen en kan dus op die plekken een 

concurrent zijn van de waterspitsmuis (Marien & Verbeylen, 2009).   

 

 

 

http://www.zoogdiervereniging.nl/
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Beheer 

Om de habitat van de waterspitsmuis in stand te kunnen houden, is een goed afgestemd en 

zorgvuldig oeverbeheer nodig. De oevers moeten een ruige begroeiing hebben waarbij hoge 

vegetatie die het water overschaduwt verwijderd moet worden. Begrazing van deze 

gebieden wordt sterk afgeraden aangezien de oevers vertrapt kunnen worden. Daarnaast 

wordt de grond door begrazing samengedrukt waardoor de grond ongeschikt wordt voor 

holen van de waterspitsmuis (Marien & Verbeylen, 2013). Alle beheer- en 

onderhoudsmaatregelen in de habitat van de waterspitsmuis moeten gefaseerd worden 

uitgevoerd. De periode waarin dit mag gebeuren is van september tot en met maart 

(www.stowa.nl). 

 

Geschiktheid oevers  

De waterspitsmuis jaagt voornamelijk in het water. Als een prooi is gevangen zal de muis de 

prooi meenemen naar de oever (Marien & Verbyelen, 2013) (www.zoogdiervereniging.nl). 

Als de oever van het water steil is zal de waterspitsmuis deze op moeten klimmen. Dit kan 

de muis goed (Marien & Verbeylen, 2013). Echter kan bij steile en beschoeide oevers niet 

de gewenste vegetatie ontstaan. Zonder de geschikte vegetatie kan de waterspitsmuis zijn 

voedsel niet veilig opeten. Als de oevers een flauw talud hebben kan hier de geschikte 

begroeiing groeien zoals rietvelden waardoor de beschutting kan ontstaan die de 

waterspitsmuis nodig heeft (www.zoogdiervereniging.nl) (Hoogheemraadschap Delfland, 

2010).    

 

Verstoring door de mens  

De waterspitsmuis kan, net als elk dier, nadelige effecten van verstoring ondervinden (zie 

verstoring door de mens in hoofdstuk 3.1). Onderzoek van Marien & Verbeylen (2013) 

beweert echter dat waterspitsmuizen habitats die veel gebruikt worden door recreanten niet 

vermijden. Tijdens het onderzoek zijn op veel plekken waar recreanten komen 

waterspitsmuizen aangetroffen. Dit kan verklaard worden doordat de recreatievormen die in 

dit onderzoek zijn beschreven (fietsen, wandelen, roeien) niet samenvallen met de 

foerageerperiodes van de waterspitsmuis (van de Haterd, 2014; Marien & Verbyelen, 2013).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stowa.nl/
http://www.zoogdiervereniging.nl/
http://www.zoogdiervereniging.nl/
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7. Gebiedsinventarisatie  

 

In dit hoofdstuk gaat de aandacht uit naar de huidige staat van de noordelijke natuurcorridor.  

Gekeken wordt naar het beleid van het onderzoeksgebied. Daarnaast wordt naar mogelijke 

barrières voor de noordse woelmuis en waterspitsmuis gekeken. Ten slotte worden per 

deelgebied de zes criteria beschreven die in het hoofdstuk materialen en methode zijn 

genoemd. De deelgebieden zijn de Berkelse Zweth, de Schiekade, de Mandjeskade en de 

Slinksloot.   

7.1 Beleid  
Het beleid dat van kracht is in het onderzoeksgebied kan in drie delen worden opgedeeld. 

Het Europese beleid, het nationaal beleid en het provinciaal beleid. Per beleidsvorm worden 

de belangrijkste onderdelen genoemd die invloed hebben op de natuurcorridor van de 

noordse woelmuis en waterspitsmuis.   

 

Europees beleid  

Het Europees beleid stelt dat alle Europese landen bepaalde plant- en diersoorten in stand 

moeten houden. Dit wordt in Nederland gedaan via de Vogel- en Habitatrichtlijn en Natura 

2000 gebieden. De noordse woelmuis is een soort die genoemd is in de Habitatrichtlijn 

bijlage 2 en 4. De noordse woelmuis is daarom vanuit Europees beleid beschermd 

(Natuurbeheerplan Zuid-Holland, 2016).  

 

Nationaal beleid 

Het nationaal beleid van Nederland richt zich op het in stand houden van natuur door middel 

van wetgeving en stimuleringsbeleid. Op dit moment zijn de Boswet, de Flora- en faunawet 

en de Natuurbeschermingswet 1998 de belangrijkste natuurwetten die van kracht zijn in 

Nederland1. Van deze wetten is de Flora- en faunawet van toepassing op de noordse 

woelmuis en waterspitsmuis. Beide soorten staan in tabel 3 vermeld (Figuur 16). Soorten in 

tabel 3 zijn zwaar beschermd. Het stimuleringsbeleid van de provincie Zuid-Holland richt 

zich op de realisatie van het Natuurnetwerk  Nederland (Natuurbeheerplan Zuid-Holland, 

2016). 

 

Provinciaal beleid  

De provincie Zuid-Holland is vanaf 2014 verantwoordelijk voor de uitvoering van het 

natuurbeleid. In de Beleidsvisie groen worden prioriteiten genoemd waaraan de provincie 

Zuid-Holland wil voldoen. De provincie wil in de komende jaren meer de nadruk leggen op 

een samenhangend natuurnetwerk. Hierbij worden de kwaliteiten van het landschap 

behouden en wordt er ingespeeld op het Natuurnetwerk Nederland. De noordelijke 

natuurcorridor is voor een groot deel aangewezen als Natuurnetwerk (Figuur 13 en 14). 

Daarnaast is het voor de provincie een prioriteit om te voldoen aan de doelen die zijn gesteld 

door Natura 2000-wetgeving en de Kaderrichtlijn Water. Verder is het doel om de kwaliteit 

van de bestaande groengebieden te verbeteren. Ten slotte zijn voor alle leefgebieden in 

Zuid-Holland diersoorten aangewezen als doelsoort. De noordse woelmuis en 

waterspitsmuis zijn in de natte leefgebieden van de provincie aangewezen als doelsoort 

(Beleidsvisie groen, 2013; Natuurbeheerplan Zuid-Holland, 2016).  

 

                                                        
1 De nieuwe Wet natuurbescherming is in 2015 door de Tweede en Eerste Kamer vastgesteld. Deze wet treedt 
pas in 2017 in werking 
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Figuur 13 & 14 Natuurnetwerk Nederland rondom de noordelijke natuurcorridor. 
www.synbiosys.alterra.nl  

http://www.synbiosys.alterra.nl/
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7.2 Barrières en ecopassages noordelijke natuurcorridor 

De noordelijke natuurcorridor bestaat uit vier deelgebieden. Tussen deze gebieden ligt een 

aantal barrières die de noordse woelmuis en waterspitsmuis belemmeren om zich te kunnen 

verspreiden tussen de natuurgebieden de Vlietlanden en de Ackerdijkse Plassen. Om deze 

barrières op te heffen zijn op een aantal plekken ecopassages aangelegd. De barrières van 

de noordelijke natuurcorridor van oost naar 

west zijn:  

- De rijksweg A13 

- De Delftweg  

- Het kanaal de Schie 

- De Kandelaarweg  

- Het spoortraject Delft Zuid – 

Schiedam 

- De weg Abtswoudse 

- De rijksweg A4   

 

 

Bij een aantal van bovengenoemde barrières zijn ecopassages aangelegd waardoor de 

barrière voor een deel wordt opgeheven. Dit is het geval bij de A13, het spoortraject Delft 

Zuid – Schiedam en de A4. Deze ecopassages zijn aangelegd als onderdeel van het project 

‘Groenblauw Lint’ (van Megen, 2006). Bij de A13 en A4 is één ecopassage aangelegd. Bij 

het spoortraject zijn drie ecopassages aangelegd. De ecopassages zijn aangelegd voor 

verschillende soorten fauna zoals de noordse woelmuis en waterspitsmuis. De ecopassage 

onder de A13 bestaat uit twee looprichels die onder de A13 doorlopen en evenwijdig aan de 

oevers zijn geplaatst (Figuur 15). De ecopassage over de A4 is een eco-aquaduct waarbij 

een ecologische zone is aangelegd met een rietmoeras, een rietruigte en een weiland. De 

ecopassage onder het spoortraject Delft Zuid – Schiedam bestaat uit een watergang met 

daarboven looprichels die uitkomen aan de andere kant van het spoor (Figuur 16) 

(www.iods.nl). De ecopassage van de A4 is een geschikt habitat voor beide doelsoorten. De 

ecopassage die onder het spoortraject in het verlengde van de Mandjeskade loopt en de 

ecopassage onder de A13 zijn echter in mindere mate geschikt voor beide doelsoorten. Dit 

komt in de eerste plaats door te weinig geleiding naar de ecopassages. Daarnaast biedt de 

ecopassage onder de A13 te weinig dekking tijdens de oversteek. Bij de ecopassages van 

het spoortraject zijn de oevers van de sloten zowel bij de west- en oostkant van de 

ecopassage te steil (Figuur 17). De ecopassages zijn dus niet te bereiken voor de noordse 

woelmuis en waterspitsmuis waardoor de mogelijkheid tot verspreiding verloren gaat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 17 ecopassage Mandjeskade, 
B. van Eijk  

Figuur 15 Ecopassage onder de A13, B. van Eijk  

Figuur 16 geen begeleiding ecopassage 

A13, B. van Eijk  

http://www.iods.nl/
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In 2015 is gestart met de aanleg van een ecopassage over het kanaal de Schie (Figuur 18). 

Hierdoor krijgen verschillende soorten fauna de kans om de Schie over te steken en zich te 

verspreiden. De ecopassage wordt aangelegd ten zuiden van de Berkelse Zweth. Om de 

Schie te bereiken moet de fauna eerst langs twee andere barrières. Dit zijn de Delftweg en 

Kandelaarweg. Bij beide wegen worden ook ecopassages aangelegd zodat deze barrières 

ook voor een deel worden weggenomen (www.iods.nl). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7.3 Huidige staat criteria  

In dit hoofdstuk wordt de huidige staat van de zes criteria in de vier deelgebieden 
beschreven. Deze criteria zijn: vegetatie, water, concurrentie, beheer, geschiktheid oevers 
en verstoring.  
 
Vegetatie  
Per deelgebied is gekeken naar de huidige vegetatie. Daarbij is gelet op de hoeveelheid riet 

en verruigt grasland. Door hier naar te kijken kan een vergelijking worden gemaakt met de 

huidige staat van de deelgebieden en de habitatseisen van de noordse woelmuis en 

waterspitsmuis.  

 

Figuur 18 Impressie ecopassage Schie, www.iods.nl  

http://www.iods.nl/
http://www.iods.nl/
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In het deelgebied Berkelse Zweth bestaat de vegetatie voornamelijk uit voedselrijke 

graslanden met daarin kenmerkende soorten zoals Engels raaigras en grote weegbree. Ook 

zijn langs de Berkelse Zweth smalle rietkragen aanwezig van ongeveer één á twee meter 

breed (Figuur 19). Ten westen van de A13 is een deel van de vegetatie verruigt met 

verschillende soorten kruidachtigen zoals fluitenkruid, brandnetel en koolzaad. De vegetatie 

ten oosten van de A13 is kort en er is geen sprake van verruiging.  

 

In het deelgebied de Schiekade is een smalle strook vegetatie aanwezig tussen het kanaal 

de Schie en de Schieweg. De soorten die aanwezig zijn, zijn algemeen voorkomende 

soorten zoals Engels raaigras, fluitenkruid en brandnetel (Figuur 20). Er was geen sprake 

van verruiging en/of riet.  

 

In het deelgebied de Mandjeskade bestaat de vegetatie afwisselend uit droge en natte 

vegetaties (Figuur 21). Dicht bij de sloten waaraan de mandjeskade ligt zijn de 

omstandigheden vochtig waardoor er grassoorten groeien zoals pitrus. Ook zijn bepaalde 

stukken verruigt. De Mandjeskade loopt geleidelijk op waardoor de natte soorten plaats 

maken voor algemeen voorkomende soorten zoals Engels raaigras en grote weegbree.  

 

In het deelgebied de Slinksloot zijn verschillende soorten vegetatie aanwezig. Zo ligt in het 

verlengde van de Mandjeskade een bosschage waarbij aan weerskanten voedselrijke en 

natte vegetatie groeit. Ten westen van de bosschage is een plas met daaromheen rietland 

(Figuur 22). De Slinksloot vervolgt vervolgens vanaf de plas zijn weg langs voedselrijke 

graslanden afgewisseld met kleine rietkragen. De Slinksloot gaat via een eco-aquaduct over 

de A4 heen. Dit eco-aquaduct bestaat uit een watergang met rietkragen en ruige begroeiing. 

De Slinksloot stroomt daarna weer verder richting de Vlietlanden met een afwisselende 

begroeiing van voedselrijke graslanden met kleine rietkragen.            

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 19 Rietkraag langs de 

Berkelse Zweth, B. van Eijk  

 



Noordelijke natuurcorridor,  KNNV afdeling Delfland, 2016       28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 21 Vegetatie Mandjeskade, B. van Eijk 

Figuur 20 Vegetatie Schiekade,  
B. van Eijk     
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Water 

Water is van zeer groot belang voor de noordse woelmuis en waterspitsmuis. Beide soorten 
komen in waterrijke habitats voor. Daarom is gekeken naar verschillende aspecten van de 
wateren in het onderzoeksgebied. Gekeken is naar de waterkwaliteit en mogelijke inundatie.  
 
Waterkwaliteit  

Omdat de noordse woelmuis en de waterspitsmuis in een waterrijk habitat voorkomen is 

gekeken naar de waterkwaliteit van de wateren rondom de corridor. Als naar de 

waterkwaliteit wordt gekeken is de ecologische waterkwaliteit het belangrijkste. Voor de 

ecologische waterkwaliteit kan een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende typen 

wateren. De wateren die bekeken zijn vallen onder de typen kanalen en sloten. Hiervan zijn 

de Schie en de Berkelse Zweth kanalen en zijn de wateren langs de Slinksloot en 

Mandjeskade sloten (Waterkwaliteitsrapportage, Hoogheemraadschap Delfland, 2014).  

 

De ecologische waterkwaliteit kan opgedeeld worden in verschillende parameters. Deze 

parameters zijn door de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) opgesteld 

en worden in Figuur 23 weergegeven met de beoordeling per parameter voor zowel sloten 

als kanalen. De ecologische waterkwaliteit van de natuurcorridor is afgeleid aan de hand van 

parameters van het deelgebied Midden-Delfland. De gemiddelde beoordeling van de 

waterkwaliteit van de sloten in Midden-Delfland is voldoende. Bij de kanalen is de 

waterkwaliteit een stuk lager en wordt deze beoordeeld met een voldoende/slecht. Dit 

verschil in kwaliteit is te verklaren door de slechte saprobie van de kanalen. De sloten 

scoren hierbij hoger (Waterkwaliteitsrapportage, Hoogheemraadschap Delfland, 2014). 

 

Naast deze ecologische waterkwaliteit zijn de aanwezigheid van schadelijke stoffen zoals 

fosfaten en zware metalen van belang voor de noordse woelmuis en de waterspitsmuis. De 

Figuur 22 Plas met rietland Slinkloot, B. van Eijk 
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hoeveelheid fosfaat in de wateren in Midden-Delfland voldoet niet aan de eisen die de 

Kaderrichtlijn Water stelt. In de wateren rondom de natuurcorridor is de concentratie fosfaat 

twee tot vijf keer zo hoog dan is toegestaan. Van de zware metalen is er een 

normoverschrijding van zink. Verder is de dekking van de vegetatie en het doorzicht van 

belang. De dekking van zowel submerse als emerse planten is in Midden-Delfland als slecht 

beoordeeld, hoewel de submerse planten het beter doen dan de emerse planten 

(www.knnv.nl). Daarnaast is het doorzicht in geheel Midden-Delfland eveneens als slecht 

beoordeeld (Waterkwaliteitsrapportage, Hoogheemraadschap Delfland, 2014).  

 

Met deze gegevens kan worden gesteld dat de waterkwaliteit van de noordelijke 

natuurcorridor beoordeeld is als voldoende tot slecht. De kanalen die onderdeel zijn van de 

natuurcorridor zijn als slecht beoordeeld en de sloten als voldoende.  

 

Inundatie  

In het onderzoeksgebied is gekeken of er gebieden zijn die onder invloed staan van 

inundatie. Dit is, gezien de concurrentiestrijd van de noordse woelmuis, een belangrijk 

gegeven. In het onderzoeksgebied zijn twee polders waarbij inundatie mogelijk zou zijn. Dit 

zijn de Zouteveense Polder en de Lage Abtswoudsche Polder. Echter is in het Peilbesluit 

Abtswoudse vastgesteld dat het waterpeil van beide polders vaststaat afgezien van een 

klein verschil in zomer- en winterpeil. Hierdoor is geen inundatie mogelijk 

(www.hhdelfland.nl).   

 

 

Figuur 23, Ecologische waterkwaliteit sloten en kanalen Midden-Delfland, 
waterkwaliteitsrapportage Hoogheemraadschap Delfland 2014 

Figuur 23 ecologische waterkwaliteit sloten en kanalen Midden-Delfland, Waterkwaliteitsrapport 
Hoogheemraadschap Delfland, 2014 

http://www.knnv.nl/
http://www.hhdelfland.nl/
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Concurrentie  

Om de geschiktheid van de noordelijke natuurcorridor voor de noordse woelmuis en 

waterspitsmuis te meten is gekeken of de noordse woelmuis en waterspitsmuis effecten 

ondervinden van concurrentie met andere muizensoorten. Daarnaast is aan de hand van 

literatuur en inventarisaties gekeken welke muizensoorten er voorkomen en of dit 

concurrentiesoorten zijn.  

 

Muizensoorten in en rondom de natuurcorridor  

Om te kijken of de natuurcorridor geschikt is voor de noordse woelmuis en waterspitsmuis is 

gekeken naar de muizensoorten die zich mogelijk in het gebied kunnen bevinden. In Tabel 1 

staan de soorten vermeld waarvan door literatuur wordt vermeld dat ze voorkomen in en 

rondom de noordelijke natuurcorridor. Daarnaast staat in Tabel 1 of de muizensoorten een 

mogelijke concurrent vormen voor de noordse woelmuis of waterspitsmuis.  

 

Tabel 1 muizensoorten in en rondom de natuurcorridor & concurrentiesoorten noordse 

woelmuis en waterspitsmuis, (Mostert & Willemsen, 2008; www.waarneming.nl; 

www.uilenballenpluizen.nl) 

 

In Tabel 1 is te zien dat 9 muizensoorten voorkomen in en rondom de natuurcorridor. Dit is 

inclusief de waterspitmuis en noordse woelmuis. De waterspitsmuis is echter maar één keer 

waargenomen in het gebied. Van de muizensoorten die voorkomen in en rondom de 

natuurcorridor zijn er twee soorten die concurreren met de waterspitsmuis en één soort die 

concurreert met de noordse woelmuis. Voor de waterspitsmuis zijn dit de gewone 

bosspitsmuis en de huisspitsmuis. Voor de noordse woelmuis is dit de veldmuis. De 

concurrentiesoorten aardmuis en dwergspitsmuis komen niet voor in en rondom het 

onderzoeksgebied.  

 

 

Muizensoorten voorkomend 

in de Zuidrand 

Concurrentiesoorten voor de 

noordse woelmuis 

Concurrentiesoorten 

voor de waterspitsmuis 

Gewone bosspitsmuis  

(Sorex araneus) 

 
x 

Huisspitsmuis  

(Crocidura russula) 

 
x 

 Rosse woelmuis  

(Clethrionomys glareolus) 

  

Veldmuis  

(Microtus arvalis)  x 
 

Dwergmuis  

(Micromys minitus)  

  

Bosmuis  

(Apodemus sylvaticus)  

  

Huismuis  

(Mus domesticus) 

  

Noordse woelmuis  

(Microtus oeconomus arenicola) 

  

Waterspitsmuis  

(Neomys fodiens)  

  

http://www.waarneming.nl/
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Naast de literatuur is aan de hand van inventarisaties gekeken of de literatuur bevestigd kan 

worden. Met behulp van inloopvallen zijn op 11 locaties gekeken welke muizensoorten in de 

noordelijke natuurcorridor voorkomen. In de Tabellen 2, 3, 4 en 5  staan per deelgebied de 

gevangen soorten.   

 

 

 

 

Gevangen muizensoorten  Aantal muizen per soort  

- 0 

 

 

Gevangen muizensoorten  Aantal muizen per soort  

Gewone bosspitsmuis  

(Sorex araneus) 

4 

Bosmuis  

(Apodemus sylvaticus) 

8 

 

 

Als men naar de Tabellen 2, 3, 4 en 5 kijkt valt een aantal dingen op. Ten eerste zijn er drie 

verschillende muizensoorten gevangen in en rondom de natuurcorridor. In Tabel 1 worden in 

totaal negen soorten muizen genoemd waarvan bevestigd is dat ze in en rondom de 

natuurcorridor voorkomen. Van deze soorten zijn tijdens de inventarisatie maar drie soorten 

gevangen. Hiervan is de bosmuis het meeste gevangen (48 exemplaren), gevolgd door de 

gewone bosspitsmuis (14 exemplaren) en de veldmuis (8 exemplaren). Van deze 

muizensoorten concurreert de veldmuis met de noordse woelmuis en de gewone 

bosspitsmuis concurreert met de waterspitsmuis. De bosmuis is van beide soorten geen 

concurrent.  

 

Gevangen muizensoorten  Aantal muizen per soort  

Gewone bosspitsmuis  

(Sorex araneus) 

3 

Bosmuis  

(Apodemus sylvaticus) 

1 

Veldmuis 

(Microtus arvalis) 

2 

Gevangen muizensoorten  Aantal muizen per soort  

Gewone bosspitsmuis  

(Sorex araneus) 

9 

Bosmuis  

(Apodemus sylvaticus) 

42 

Veldmuis 

(Microtus arvalis) 

6 

Tabel 2 inventarisatie Berkelse Zweth  

Tabel 3 inventarisatie Schiekade   

Tabel 4 inventarisatie Mandjeskade  

Tabel 5 inventarisatie Slinksloot  
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Beheer 

Het beheer van de natuurcorridor wordt uitgevoerd door een aantal organisaties en 

bedrijven. Per deelgebied zal worden beschreven wie het beheert en hoe het beheerd wordt. 

Ook zal beschreven worden door wie en hoe de twee natuurgebieden de Vlietlanden en de 

Ackerdijkse Plassen worden beheerd.  

 

Het deelgebied de Berkelse Zweth wordt beheerd door Natuurmonumenten en het 

Hoogheemraadschap van Delfland. Hierbij worden de weilanden ten zuiden van de Berkelse 

Zweth ecologisch beheerd door Natuurmonumenten. Het kanaal de Berkelse Zweth met de 

daarbij behorende dijk wordt beheerd door het Hoogheemraadschap van Delfland. De 

vegetatie wordt één keer per jaar gemaaid in de periode juni of oktober (www.hhdelfland.nl; 

mond. med. van ‘t Hart, 7-05-2016).  

 

Het deelgebied de Schiekade wordt door het Hoogheemraadschap van Delfland beheerd. 

Langs de oever van de Schie wordt het gras meerdere malen per jaar gemaaid (Figuur 24) 

in mei en september (www.hhdelfland.nl).   

 

Het deelgebied de Mandjeskade wordt door twee partijen beheerd. Het gebied ten oosten 

van de Slinksloot tot aan het spoor wordt beheerd door de Groenservice Zuid-Holland. Na 

het spoor wordt de Mandjeskade door een particulier beheerd. De Mandjeskade wordt door 

de beheerders voor een deel open gehouden zodat het toegankelijk blijft voor wandelaars 

(www.heerlijkbuiten.nl; mond. med. van t’ Hart, 7-05-2016). 

 

Het deelgebied de Slinksloot wordt bijna in zijn geheel beheerd door particulieren. Deze 

particulieren zijn boeren die lid zijn van de Agrarische Natuurvereniging Vockestaert (ANV). 

Het ANV heeft afspraken gemaakt met de boeren in de Zuidrand om een ecologisch en 

duurzaam beheer uit te voeren. Het deel van de Slinksloot dat niet door de boeren wordt 

beheerd is de plas in het oosten waar de 

Slinksloot eindigt. Deze plas, rietkragen 

en bosschage worden beheerd door 

Groenservice Zuid-Holland. Bij het 

beheer van de plas en omliggende 

vegetatie wordt gelet op de ecologische 

waarde van het gebied (mond. med. van 

t’ Hart, 7-05-2016).  

  

De natuurgebieden De Vlietlanden en de  

Ackerdijkse Plassen worden beide 

beheerd door Natuurmonumenten. 

Hierbij wordt een beheer aangehouden 

waar de natuurwaardes in stand worden 

gehouden of zelfs verbeterd 

(natuurmonumenten.nl).        

 

 

 

 

 

Figuur 24 Beheer oevers Schieweg, 

B. van Eijk 

http://www.hhdelfland.nl/
http://www.hhdelfland.nl/
http://www.heerlijkbuiten.nl/
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Geschiktheid oevers  

Het doel van de natuurcorridor is de verbinding tussen de natuurgebieden De Vlietlanden en 

de Ackerdijkse Plassen. De noordse woelmuis en waterspitsmuis moeten zich van het ene 

gebied naar het andere gebied kunnen verplaatsen. Hierbij spelen oevers een grote rol 

aangezien de noordse woelmuis en de waterspitsmuis de oevers gebruiken tijdens de 

dispersie. Als de oevers te steil zijn, dan kunnen de muizen de wateren niet oversteken om 

zich te verspreiden. Daarnaast kan op een te steile of beschoeide oever niet de gewenste 

vegetatie groeien. Daarom is gekeken naar de geschiktheid van de oevers in de 

natuurcorridor. Hierbij is per deelgebied gelet op de beschoeiing en het talud van de oevers.  

  

In het deelgebied de Berkelse Zweth is de enige waterloop de Berkelse Zweth. De oevers 

van dit kanaal zijn aan beide kanten beschoeid met hout. De oevers zijn aan beide kanten 

redelijk steil. Echter de noordelijke oever richting het oosten van het kanaal wordt steeds 

minder steil waarbij ook de beschoeiing verdwijnt. Op dit stuk ligt aan de noordkant van de 

Berkelse Zweth een oever met een flauw talud. De oever aan de zuidelijke kant blijft over de 

gehele lengte steil door de beschoeiing (Figuur 25).  

 

In het deelgebied de Schiekade zijn de oevers geheel beschoeid waardoor verspreiding via 

de Schie bemoeilijkt wordt voor de noordse woelmuis en waterspitsmuis.  

 

In het deelgebied de Mandjeskade zijn de oevers van de sloten niet beschoeid. De oevers 

zijn matig steil. Bij het spoor waar de Mandjeskade in tweeën wordt gesplitst en waar de 

ecopassage ligt zijn de oevers erg steil (Figuur 26). Dit is aan beide kanten van de 

ecopassage.  

 

In het deelgebied de Slinksloot is een groot aantal natuurvriendelijke oevers te vinden. Al 

deze oevers hebben een flauw talud waardoor de noordse woelmuis en waterspitsmuis geen 

moeite zullen hebben om de oevers op te komen. Er zijn echter delen van de Slinksloot 

beschoeid waardoor de noordse woelmuis verhinderd wordt om op een oever te klimmen. 

De waterspitsmuis zal, als de beschoeiingen steiler zijn dan 45° zijn, verhinderd worden om 

op de oever te klimmen.  

   

 

 

 

 

 
 

Figuur 25 Houten beschoeiing langs 

Berkelse Zweth, B. van Eijk   
Figuur 26 Steile oever Mandjeskade,  

B. van Eijk  
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Verstoring door de mens  

Verstoring door menselijke invloeden kan grote invloed hebben op grondgebonden 

zoogdieren zoals de noordse woelmuis en waterspitsmuis. Daarom is gekeken naar de 

mogelijke verstoring door de mens voor de noordse woelmuis en waterspitsmuis. Er is 

gekeken naar de verschillende soorten verstoring in de deelgebieden. Per soort verstoring is 

gekeken wat het effect zal zijn op de noordse woelmuis en waterspitsmuis. Per deelgebied is 

gekeken wat de mogelijke verstoringen zijn die door de mens veroorzaakt worden.  

 
Het deelgebied de Berkelse Zweth wordt veel gebruikt door wandelaars en fietsers. Door de 

wandelaars worden vaak honden uitgelaten die zowel aan de lijn als los lopen. Dit kan voor 

verstoring zorgen.  

 

Het deelgebied de Schiekade loopt langs een druk bereden weg waardoor dit deelgebied 

niet aantrekkelijk is voor wandelaars. In deze deelgebieden is de verstoring door wandelaars 

dan ook klein. Echter, de autoweg in het deelgebied de Schiekade kan wel voor verstoring 

zorgen omdat auto’s  over de weg rijden waar de noordse woelmuis en waterspitsmuis 

overheen moeten. Ook rijden er veel fietsers.  

 

Het deelgebied de Mandjeskade wordt veel gebruikt door wandelaars Door de wandelaars 

worden vaak honden uitgelaten die zowel aan de lijn als los lopen. Dit kan voor verstoring 

zorgen.  

   

In het deelgebied de Slinksloot wordt weinig tot nauwelijks gewandeld. Een groot deel van 

de Slinksloot is niet toegankelijk voor wandelaars met honden. Wel kan verstoring ontstaan 

door kanovaarders die de Slinksloot bevaren.  

 

 
  



Noordelijke natuurcorridor,  KNNV afdeling Delfland, 2016       36 

8. Analyse  

 

In dit hoofdstuk wordt een analyse uitgevoerd over de gevonden informatie tijdens het 

literatuuronderzoek en de inventarisatie (Figuur 27). De habitatseisen van de noordse 

woelmuis en waterspitsmuis worden vergeleken met de huidige staat van de zes criteria in 

de natuurcorridor.     Hierbij is bij elk criterium gekeken of deze voldoet aan de eisen die de 

noordse woelmuis en waterspitsmuis stelt aan zijn habitat. Per criterium is een score van 1 

tot en met 4 gegeven. Bij het cijfer 1 voldoet het criterium niet aan de habitatseisen. Bij het 

cijfer 2 voldoet het criterium voor een klein gedeelte aan de habitatseisen maar nog zeker 

niet genoeg. Bij het cijfer 3 voldoet het criterium voor het grote delen aan de habitatseisen. 

Tenslotte voldoet bij het cijfer 4 het criterium aan alle habitatseisen.  

 

Om te kijken wanneer een deelgebied geschikt is of niet, is een grens qua puntenaantal 

opgesteld. Hieraan  moeten de  deelgebieden voldoen om geschikt te zijn voor de 

verspreiding van de doelsoorten. Deze grens ligt bij de 20 punten, waarbij geen enkel 

criterium de score van 1 heeft. Dit betekent dat alle deelgebieden die lager scoren dan de 

grens niet geschikt zijn voor de noordse woelmuis en waterspitsmuis.  

8.1 Analyse criteria noordse woelmuis 

In Figuur 28, 29, 30, 31, 32, en 33 staan de scores voor elk criterium per deelgebied van de 

natuurcorridor van de noordse woelmuis.   

 

 

Figuur 27 Inventarisatie vegetatie Slinksloot, B. van Eijk  
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Analyse criterium vegetatie  

In Figuur 28 staan de scores die zijn gegeven aan het criterium vegetatie voor elk 

deelgebied. Onder Figuur 28 staat een opsomming van de deelgebieden met daarbij een 

toelichting op de scores.  

 

 

Figuur 28 Scores vegetatie per deelgebied,   

 

De vegetatie van de oevers van het deelgebied de Berkelse Zweth is veelal korter dan 25 
cm en er is maar voor een klein deel verruiging. Hierdoor is er te weinig dekking voor de 
noordse woelmuis. Dit kan de verspreiding van de noordse woelmuis belemmeren. Aan de 
hand van deze gegevens heeft het criterium vegetatie een score van 2 gekregen.  
 

De vegetatie van de oevers van het deelgebied de Schiekade is korter dan 25 cm en er is 
geen sprake van verruiging. Hierdoor is weinig tot geen dekking voor de noordse woelmuis 
om zich te verspreiden. Aan de hand van deze gegevens heeft het criterium een score van 1 
gekregen.  
 

De vegetatie van de oevers van het deelgebied de Mandjeskade bestaat voor een groot deel 
uit verschillende soorten grassen met een klein deel verruiging. De ruigtebegroeiing is vooral 
aanwezig in het gebied grenzend aan de Schieweg.  In deze vegetatie kan de noordse 
woelmuis zich verschuilen. Daarnaast is korte vegetatie aanwezig met weinig schuilplekken. 
Deze vegetatie is aanwezig aan de andere kant van het spoortraject. Riet ontbreekt 
grotendeels in het deelgebied. Aan de hand van deze gegevens heeft het criterium vegetatie 
een score van 2 gekregen.  
 

De vegetatie van de oevers van het deelgebied de Slinksloot komt op veel plekken overeen 

met de eisen die de noordse woelmuis aan de vegetatie stelt. Op deze plekken is voldoende 

beschutting aanwezig door de aanwezigheid van rietkragen. Daarnaast is natte- en 

verruigde vegetatie aanwezig. Op een aantal andere plekken langs de Slinksloot is de 

vegetatie korter waardoor op deze plekken minder dekking is. Aan de hand van deze 

gegevens heeft het criterium vegetatie een score van 3 gekregen.  
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Analyse criterium waterkwaliteit  

In Figuur 29 staan de scores die zijn gegeven aan het criterium waterkwaliteit voor elk 

deelgebied. Onder Figuur 29 staat een opsomming van de deelgebieden met daarbij een 

toelichting op de scores.  

 

Figuur 29 Scores waterkwaliteit per deelgebied  

 

De waterkwaliteit in het deelgebied de Berkelse Zweth is door het Hoogheemraadschap 

Delfland als voldoende/slecht beoordeeld. Dit komt niet overeen met de goede waterkwaliteit 

die de noordse woelmuis nodig heeft. Aan de hand van deze gegevens heeft het criterium 

waterkwaliteit een score van 2 gekregen.  

 

De waterkwaliteit van het deelgebied de Schiekade is door het Hoogheemraadschap 

Delfland als voldoende/slecht beoordeeld. Dit komt niet overeen met de goede waterkwaliteit 

die de noordse woelmuis nodig heeft. Aan de hand van deze gegevens heeft het criterium 

waterkwaliteit een score van 2 gekregen.  

 

De waterkwaliteit van het deelgebied de Mandjeskade is door het Hoogheemraadschap 

Delfland als voldoende beoordeeld. De waterkwaliteit voldoet voor een deel aan de eisen die 

de noordse woelmuis aan de waterkwaliteit stelt. Echter is de goede waterkwaliteit die de 

noordse woelmuis nodig heeft nog niet volledig aanwezig. Aan de hand van deze gegevens 

heeft het criterium waterkwaliteit een score van 3 gekregen.  

 

De waterkwaliteit van het deelgebied de Slinksloot is door het Hoogheemraadschap Delfland 

als voldoende beoordeeld. De waterkwaliteit voldoet voor een gedeelte aan de eisen die de 

noordse woelmuis stelt. Een goede waterkwaliteit die de noordse woelmuis nodig heeft, is 

echter nog niet aanwezig. Aan de hand van deze gegevens heeft het criterium waterkwaliteit 

een score van 3 gekregen.  
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Analyse criterium concurrentie  

In Figuur 30 staan de scores die zijn gegeven aan het criterium concurrentie voor elk 

deelgebied. Onder Figuur 30 staat een opsomming van de deelgebieden met daarbij een 

toelichting op de scores.  

 

Figuur 30 Scores concurrentie per deelgebied 

 

In het deelgebied de Berkelse Zweth zijn veldmuizen aangetroffen. Dit is een 

concurrentiesoort voor de noordse woelmuis en kan negatieve gevolgen hebben voor de 

verspreiding van de noordse woelmuis. In het deelgebied zijn echter maar 2 exemplaren 

aangetroffen tijdens de inventarisatie. Aan de hand van deze gegevens heeft het criterium 

concurrentie een score van 2 gekregen.  

 

Er zijn tijdens de inventarisatie geen concurrentiesoorten van de noordse woelmuis 

gevangen in het deelgebied de Schiekade. Het is bekend dat in en rondom het deelgebied 

concurrentiesoorten zijn waargenomen of zijn vastgesteld door braakbalonderzoek. Deze 

informatie is echter niet bevestigd door de inventarisatie met inloopvallen waardoor het niet 

zeker is of er concurrentiesoorten in het deelgebied voorkomen. Aan de hand van deze 

gegevens heeft het criterium concurrentie een score van 3 gekregen.    

 

Er zijn tijdens de inventarisatie geen concurrentiesoorten van de noordse woelmuis 

gevangen in het deelgebied de Mandjeskade. Het is wel bekend dat in en rondom het 

deelgebied concurrentiesoorten zijn waargenomen of zijn vastgesteld door 

braakbalonderzoek. Deze informatie is echter niet bevestigd waardoor het niet zeker is of er 

concurrentiesoorten in het deelgebied voorkomen. Aan de hand van deze gegevens heeft 

het criterium concurrentie een score van 3 gekregen.    

 

In het deelgebied de Slinksloot zijn tijdens de inventarisatieperiode twee veldmuizen 

aangetroffen. Dit is een concurrentiesoort voor de noordse woelmuis en kan negatieve 

gevolgen hebben voor de verspreiding van de noordse woelmuis. Aan de hand van deze 

gegevens heeft het criterium concurrentie een score van 2 gekregen.  
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Analyse criterium beheer  

In Figuur 31 staan de scores die zijn gegeven aan het criterium concurrentie voor elk 

deelgebied. Onder Figuur 31 staat een opsomming van de deelgebieden met daarbij een 

toelichting op de scores. 

 

Figuur 31 Scores beheer per deelgebied  

 

Het beheer van het deelgebied de Berkelse Zweth wordt uitgevoerd door het 

Hoogheemraadschap Delfland en Natuurmonumenten. De Zwethkade aan de noordzijde 

van de Berkelse Zweth ligt aan het natuurgebied de Ackerdijkse Plassen en wordt één keer 

per jaar gemaaid in de periode juni tot oktober. Door dit beheer is er weinig tot geen dekking 

voor de noordse woelmuis in de periode van dispersie. Daarnaast wordt gemaaid in het 

voortplantingsseizoen. Aan de zuidelijke oever van de Berkelse Zweth liggen weilanden die 

ecologisch worden beheerd door Natuurmonumenten. De Zwethkade is in het deelgebied de 

belangrijkste verbinding naar de Ackerdijkse Plassen. Als de vegetatie door het beheer niet 

geschikt is voor de noordse woelmuis zal dit negatieve effecten hebben op de verspreiding 

van de noordse woelmuis van en naar de Ackerdijkse Plassen. Aan de hand van deze 

gegevens heeft het criterium beheer een score van 2 gekregen.  

 

Het beheer van het deelgebied de Schiekade wordt uitgevoerd door Groenservice Zuid-

Holland. De vegetatie wordt twee keer per jaar gemaaid in mei en augustus. Aangezien de 

populatiedichtheid van de noordse woelmuis rond september het hoogst is zal rond deze 

periode de dispersie ook het hoogst zijn. Hierbij is het van belang dat er genoeg dekking is. 

Als in augustus wordt gemaaid zal deze dekking te kort zijn wat negatieve gevolgen heeft 

voor de verspreiding van de noordse woelmuis. Aan de hand van deze gegevens heeft het 

criterium beheer de score van 1 gekregen.  

    

Het beheer van het deelgebied de Mandjeskade wordt uitgevoerd door Groenservice Zuid-

Holland en een particulier. Beide houden een deel van de vegetatie open vanwege 

wandelaars in het gebied. In het gedeelte dat wordt beheerd ten behoeve van de recreanten 

is de vegetatie zeer kort wat geen dekking biedt voor de noordse woelmuis. De begroeiing 

buiten de paden wordt maar één keer jaar gemaaid in de periode augustus tot oktober. 

Hierdoor kan in de zomer hoge vegetatie ontstaan met voldoende dekking. De 
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populatiedichtheid van de noordse woelmuis is echter rond september het hoogst. Daardoor 

zal rond deze periode de dispersie ook het hoogst zijn. Hierbij is het van belang dat er 

genoeg dekking is. Als in augustus wordt gemaaid zal deze dekking te kort zijn wat 

negatieve gevolgen heeft voor de verspreiding van de Noordse woelmuis. Aan de hand van 

deze gegevens heeft het criterium beheer een score van 2 gekregen.  

 

Het deelgebied de Slinksloot wordt zowel door Groenservice Zuid-Holland als door 

particuliere boeren beheerd. Beide partijen beheren de Slinksloot ecologisch waardoor 

belangrijke vegetatie voor de noordse woelmuis blijft bestaan en er voldoende dekking is. 

Aan de hand van deze gegevens heeft het criterium beheer een score van 4 gekregen.  

 

Analyse criterium geschiktheid oevers  

In Figuur 32 staan de scores die zijn gegeven aan het criterium concurrentie voor elk 

deelgebied. Onder Figuur 32 staat een opsomming van de deelgebieden met daarbij een 

toelichting op de scores.  

 

Figuur 32 Scores geschiktheid oevers per deelgebied  

 

De oevers van het deelgebied de Berkelse Zweth zijn voor een groot deel beschoeid en te 

steil waardoor de noordse woelmuis de Berkelse Zweth moeilijk over kan steken om de 

Ackerdijkse Plassen te bereiken. De enige plek waar de oever toegankelijk is de noordelijke 

oever van de Berkelse Zweth die geleidelijk minder steil wordt. Dit is de enige plek waar de 

noordse woelmuis de oever kan beklimmen. Aan de hand van deze gegevens heeft het 

criterium de geschiktheid van de oevers een score van 2 gekregen.      

 

De oevers van het deelgebied de Schiekade zijn voor het grootste deel beschoeid waardoor 

de oversteek van de Schie bemoeilijkt wordt voor de noordse woelmuis. Overige delen van 

de oevers zijn meestal te steil waardoor de noordse woelmuis moeilijk op de oever kan 

klimmen. Een aantal stukken oever is nog wel begaanbaar. Aan de hand van deze 

gegevens heeft het criterium geschiktheid oevers een score van 2 gekregen.  

 

 



Noordelijke natuurcorridor,  KNNV afdeling Delfland, 2016       42 

De oevers van het deelgebied de Mandjeskade zijn niet beschoeid wat een positief effect 

kan hebben op de verspreiding van de noordse woelmuis. Echter, de oevers zijn matig steil 

en bij de ecopassages onder het spoortraject zelfs zeer steil. Dit betekent dat de noordse 

woelmuis moeite zal hebben om de oevers op te komen. Daarnaast zal de woelmuis de 

looprichel van de ecopassages niet kunnen bereiken waardoor de enige optie is om onder 

het spoortraject door te zwemmen. De vraag is of de noordse woelmuis dit zal doen. Aan de 

hand van deze gegevens heeft het criterium geschiktheid oevers de score van 2 gekregen.  

 

In het deelgebied de Slinksloot is een groot aantal natuurvriendelijke oevers te vinden. Deze 

oevers hebben een flauw talud waardoor ze zeer geschikt zijn voor de noordse woelmuis. Er 

zijn echter delen van de Slinksloot beschoeid wat de verspreiding bemoeilijkt. Aan de hand 

van deze gegevens heeft het criterium geschiktheid oevers een score van 3 gekregen.  

 

Analyse criterium verstoring  

In Figuur 33 staan de scores die zijn gegeven aan het criterium concurrentie voor elk 

deelgebied. Onder Figuur 33 staat een opsomming van de deelgebieden met daarbij een 

toelichting op de scores.  

 

Figuur 33 Scores verstoring per deelgebied 

 

In het deelgebied de Berkelse Zweth zijn veel bronnen van verstoring aanwezig. De 

Zwethkade wordt veel gebruikt als wandelpad, fietspad en honden uitlaatplek. Door deze 

verstoring kan de noordse woelmuis negatieve gevolgen ondervinden voor de verspreiding. 

Aan de hand van deze gegevens heeft het criterium verstoring door de mens een score van 

2 gekregen.  

 

Het deelgebied de Schiekade ligt langs twee autowegen (Kandelaarweg en Delftweg) waar 

de noordse woelmuis op dit moment nog overheen moet als hij de Schie wil oversteken. Het 

geluid en de aanwezigheid van auto’s zorgt voor verstoring. Daarnaast fietsen er veel 

mensen over het fietspad langs de Schieweg. De combinatie van alle verstoringselementen 

in het deelgebied zijn dermate groot dat het een negatief gevolg zal hebben op de 
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verspreiding van de noordse woelmuis. Aan de hand van deze gegevens heeft het criterium 

verstoring door de mens een score van 1 gekregen. 

In het deelgebied de Mandjeskade wordt veel gewandeld. Daarnaast worden ook vaak 

honden uitgelaten die niet altijd aangelijnd zijn. Dit zorgt voor veel verstoring voor de 

noordse woelmuis wat negatieve gevolgen kan hebben voor de verspreiding van de 

woelmuis. Aan de hand van deze gegevens heeft het criterium verstoring door de mens een 

score van 2 gekregen.  

 

In het deelgebied de Slinksloot is weinig tot geen verstoring door de mens. Grote delen van 

het deelgebied zijn niet toegankelijk voor wandelaars omdat dit particulier gebied is. Voor 

honden is de hele Slinksloot verboden. Een aantal delen van het deelgebied is wel 

toegankelijk voor wandelaars en kanovaarders. Dit kan zorgen voor verstoring voor de 

noordse woelmuis. Aan de hand van deze gegevens heeft het criterium verstoring door de 

mens de score van 3 gekregen. 

 

Samenvattende tabel 

Om een goed beeld te geven van alle scores van de criteria en de deelgebieden waar deze 

scores voor gelden staat hieronder een samenvattende tabel voor de noordse woelmuis 

(Tabel 6).   

 

Tabel 6 Scores onderzoeksgebied noordse woelmuis 

Noordse 

woelmuis  

Berkelse 

Zweth 

Schiekade  Mandjeskade Slinksloot  

Vegetatie  2 1 2 3 

Waterkwaliteit 2 2 3 3 

Concurrentie  2 3 3 2 

Beheer 2 1 2 4 

Geschiktheid 

oevers 

2 2 2 3 

Verstoring  2 1 2 3 

Totaalscore 12 10 14 18 

 

In tabel 6 is te zien dat geen enkel deelgebied voldoet aan de grens van 20 punten. Dit 

betekent dat de huidige staat van de noordelijke natuurcorridor niet geschikt is voor de 

verspreiding van de noordse woelmuis.  
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8.2 Analyse criteria waterspitsmuis  

In Figuur 35, 36, 37, 38, 39, en 40 staan de scores voor elk criterium per deelgebied van de 

natuurcorridor voor de waterspitsmuis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyse criterium vegetatie  

In Figuur 35 staan de scores die zijn gegeven aan het criterium vegetatie voor elk 

deelgebied. Onder Figuur 35 staat een opsomming van de deelgebieden met daarbij een 

toelichting op de scores.  

 

Figuur 35 Scores vegetatie per deelgebied  

 

De vegetatie van het deelgebied de Berkelse Zweth is gedeeltelijk geschikt voor de 

waterspitsmuis. De vegetatie is rondom de zuidelijke oevers te kort. Hierdoor is een 

Figuur 34 de waterspitsmuis,  www.freenatureimages.eu 

http://www.freenatureimages.eu/
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onvoldoende bodembedekking aanwezig wat nadelig is voor de verspreiding van de 

waterspitsmuis. Bij de noordelijke oever is voldoende dekking aanwezig. Daarnaast is de 

watervegetatie van slechte kwaliteit. Aan de hand van deze gegevens heeft het criterium 

vegetatie een score van 2 gekregen. 

 

De vegetatie van de oevers van het deelgebied de Schiekade is kort en er is geen sprake 

van verruiging. Hierdoor is weinig tot geen dekking voor de waterspitsmuis om zich te 

verspreiden. Daarnaast is weinig tot geen watervegetatie aanwezig wat het foerageren van 

de waterspitsmuis bemoeilijkt. Aan de hand van deze gegevens heeft het criterium een 

score van 1 gekregen.  

 

De vegetatie van het deelgebied de Mandjeskade is in grote mate geschikt voor de 

waterspitsmuis. Langs de oevers is een bodembedekkende vegetatie aanwezig die 

voornamelijk bestaat uit verschillende kruiden afgewisseld met Engels raaigras. De 

watervegetatie is in de sloten aan de oostkant van het spoortraject van goede kwaliteit. Aan 

de hand van deze gegevens heeft het criterium vegetatie de score van 3 gekregen.  

 

De oevervegetatie in het deelgebied de Slinksloot bestaat uit ruige oevers, rietvelden en 

kruidenrijke graslanden. De vegetaties bieden een goede dekking voor de waterspitsmuis en 

zorgen voor voldoende voedsel. De watervegetatie is echter onvoldoende aanwezig 

waardoor de waterspitsmuis tijdens het foerageren te weinig houvast en te weinig dekking 

heeft tegen predatoren. Aan de hand van deze gegevens heeft het criterium vegetatie de 

score van 3 gekregen.  

 

Analyse criterium waterkwaliteit 

In Figuur 36 staan de scores die zijn gegeven aan het criterium vegetatie voor elk 

deelgebied. Onder Figuur 36 staat een opsomming van de deelgebieden met daarbij een 

toelichting op de scores.  

 

Figuur 36 Scores waterkwaliteit per deelgebied  
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De waterkwaliteit in het deelgebied de Berkelse Zweth is beoordeeld als voldoende tot 

slecht. Omdat de waterspitsmuis veel in en rondom het water leeft en een goede tot zeer 

goede waterkwaliteit nodig heeft zal dit negatieve gevolgen hebben voor de aanwezigheid 

en verspreiding van de waterspitsmuis. Aan de hand van deze gegevens heeft het criterium 

waterkwaliteit een score van 1 gekregen.  

 

De waterkwaliteit in het deelgebied de Schiekade is beoordeeld als voldoende tot slecht. 

Omdat de waterspitsmuis veel in en rondom het water leeft en een goede tot zeer goede 

waterkwaliteit nodig heeft, zal dit negatieve gevolgen hebben voor de aanwezigheid en 

verspreiding van de waterspitsmuis. Aan de hand van deze gegevens heeft het criterium 

waterkwaliteit een score van 1 gekregen.  

 

De waterkwaliteit van het deelgebied de Mandjeskade is door het Hoogheemraadschap 

Delfland als voldoende beoordeeld. De waterkwaliteit voldoet voor een deel aan de eisen die 

de waterspitsmuis stelt. De goede tot zeer goede waterkwaliteit die de waterspitsmuis nodig 

heeft is echter nog niet aanwezig. Aan de hand van deze gegevens heeft het criterium 

waterkwaliteit een score van 2 gekregen.  

 

De waterkwaliteit van het deelgebied de Slinksloot is door het Hoogheemraadschap Delfland 

als voldoende beoordeeld. De waterkwaliteit voldoet voor een deel aan de eisen die de 

waterspitsmuis stelt. Echter is de goede tot zeer goede waterkwaliteit die de waterspitsmuis 

nodig heeft nog niet aanwezig. Aan de hand van deze gegevens heeft het criterium 

waterkwaliteit een score van 2 gekregen.  

 

Analyse criterium concurrentie  

In Figuur 37 staan de scores die zijn gegeven aan het criterium vegetatie voor elk 

deelgebied. Onder Figuur 37 staat een opsomming van de deelgebieden met daarbij een 

toelichting op de scores.  

 

Figuur 37 Scores concurrentie per deelgebied  
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In het deelgebied de Berkelse Zweth zijn tijdens de inventarisatie drie gewone 

bosspitsmuizen aangetroffen. Deze muizensoorten zijn concurrentiesoorten van de 

waterspitsmuis en zullen een negatief effect hebben op de aanwezigheid en verspreiding 

van de waterspitsmuis. Aan de hand van deze gegevens heeft het criterium concurrentie 

een score van 2 gekregen.  

 

In het deelgebied de Schiekade zijn tijdens de inventarisatie met behulp van inloopvallen 

geen concurrentiesoorten aangetroffen. Tijdens eerder onderzoek in en rondom het 

deelgebied zijn concurrentiesoorten waargenomen of vastgesteld door braakbalonderzoek. 

Deze informatie is echter niet bevestigd door de inventarisatie met inloopvallen waardoor het 

niet zeker is of er concurrentiesoorten in het deelgebied voorkomen. Aan de hand van deze 

gegevens heeft het criterium concurrentie een score van 3 gekregen.  

 

In het deelgebied de Mandjeskade zijn tijdens de inventarisatie met inloopvallen vier gewone 

bosspitsmuizen aangetroffen. Deze muizensoorten zijn concurrentiesoorten van de 

waterspitsmuis en zullen een negatief effect hebben op de aanwezigheid en verspreiding 

van de waterspitsmuis. Aan de hand van deze gegevens heeft het criterium concurrentie 

een score van 2 gekregen.  

 

In het deelgebied de Slinksloot zijn tijdens de inventarisatie met inloopvallen negen gewone 

bosspitsmuizen aangetroffen. Deze muizensoorten zijn concurrentiesoorten van de 

waterspitsmuis en zullen een negatief effect hebben op de aanwezigheid en verspreiding 

van de waterspitsmuis. Aan de hand van deze gegevens heeft het criterium concurrentie 

een score van 2 gekregen.  

 

Analyse criterium beheer 

In Figuur 38 staan de scores die zijn gegeven aan het criterium vegetatie voor elk 

deelgebied. Onder Figuur 38 staat een opsomming van de deelgebieden met daarbij een 

toelichting op de scores.  

 

Figuur 38 Scores beheer per deelgebied  
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Het beheer van het deelgebied de Berkelse Zweth wordt uitgevoerd door het 

Hoogheemraadschap Delfland en Natuurmonumenten. De Zwethkade aan de noordzijde 

van de Berkelse Zweth ligt aan het natuurgebied de Ackerdijkse Plassen en wordt één keer 

per jaar gemaaid in de periode juni tot oktober. Hierbij wordt de vegetatie kort gemaaid 

waardoor er weinig tot geen dekking is voor de waterspitsmuis tijdens de dispersie. Aan de 

zuidelijke oever van de Berkelse Zweth liggen weilanden die ecologisch worden beheerd 

door natuurmonumenten. De Zwethkade is in het deelgebied de belangrijkste verbinding 

naar de Ackerdijkse Plassen. Als de vegetatie door het beheer niet geschikt wordt voor de 

waterspitsmuis zal dit negatieve effecten hebben op de verspreiding van de waterspitsmuis 

van en naar de Ackerdijkse Plassen. Aan de hand van deze gegevens heeft het criterium 

beheer een score van 2 gekregen.  

 

Het beheer van het deelgebied de Schiekade wordt uitgevoerd door Groenservice Zuid-

Holland. De vegetatie wordt twee keer per jaar gemaaid in mei en augustus. Aangezien de 

populatiedichtheid van de waterspitsmuis rond augustus/september het hoogst is zal rond 

deze periode de dispersie ook het hoogst zijn. Tijdens de dispersie is het van belang dat er 

genoeg dekking is. Als in augustus wordt gemaaid zal deze dekking er niet zijn wat 

negatieve gevolgen heeft voor de verspreiding van de waterspitsmuis. Aan de hand van 

deze gegevens heeft het criterium beheer een score van 2 gekregen.  

 

Het beheer van het deelgebied de Mandjeskade wordt uitgevoerd door Groenservice Zuid-

Holland en een particulier. Beide houden een deel van de vegetatie open vanwege 

wandelaars in het gebied. In het deel dat wordt beheerd ten behoeve van de recreanten is 

de vegetatie zeer kort wat geen dekking biedt voor de waterspitsmuis. De begroeiing buiten 

de paden wordt maar één keer jaar gemaaid in de periode augustus tot oktober waardoor in 

de zomer een hoge vegetatie kan ontstaan met voldoende dekking. De populatiedichtheid 

van de waterspitsmuis is echter rond september het hoogst. Daardoor zal rond deze periode 

de dispersie ook het hoogst zijn. Hierbij is het van belang dat er genoeg dekking is. Als in 

augustus of september wordt gemaaid zal deze dekking te kort zijn wat negatieve gevolgen 

heeft voor de verspreiding van de noordse woelmuis. Aan de hand van deze gegevens heeft 

het criterium beheer een score van 2 gekregen.  

 

Het deelgebied de Slinksloot wordt zowel door Groenservice Zuid-Holland als door 

particuliere boeren beheerd. Beide partijen beheren het deelgebied ecologisch waardoor 

belangrijke vegetatie voor de waterspitsmuis blijft bestaan en er voldoende dekking is. Aan 

de hand van deze gegevens heeft het criterium beheer een score van 4 gekregen.  

 

Analyse criterium geschiktheid oevers 

In Figuur 39 staan de scores die zijn gegeven aan het criterium vegetatie voor elk 

deelgebied. Onder Figuur 39 staat een opsomming van de deelgebieden met daarbij een 

toelichting op de scores.  
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Figuur 39 Scores geschiktheid oevers per deelgebied  

 

De oevers in het deelgebied de Berkelse Zweth zijn niet optimaal voor de waterspitsmuis. 

Delen van de oevers zijn beschoeid en ook zijn delen ervan te steil. Een klein gedeelte heeft 

een flauw talud waardoor de geschikte vegetatie kan ontstaan en de waterspitsmuis de 

oever zonder moeite kan beklimmen. Aan de hand van deze gegevens heeft het criterium 

geschiktheid oevers de score van 2 gekregen.  

 

De oevers van het deelgebied de Schiekade zijn voor het grootste deel beschoeid waardoor 

de oversteek van de Schie bemoeilijkt wordt voor de waterspitsmuis. Overige delen van de 

oevers zijn meestal te steil waardoor de waterspitsmuis moeilijk op de oever kan klimmen. 

Een aantal stukken oever is nog wel begaanbaar. Aan de hand van deze gegevens heeft het 

criterium geschiktheid oevers een score van 2 gekregen.  

 

 

De oevers van het deelgebied de Mandjeskade zijn niet beschoeid wat een positief effect 

heeft op de verspreiding van de waterspitsmuis. De oevers zijn matig steil waardoor de 

waterspitsmuis geen moeite zal hebben deze te beklimmen. Echter zijn de oevers bij de 

ecopassages onder het spoortraject zeer steil. Dit betekent dat de enige optie voor de 

spitsmuis is om onder het spoortraject door te zwemmen. Dit kan de waterspitsmuis goed 

dus zal dit geen probleem vormen. Aan de hand van deze gegevens heeft het criterium 

geschiktheid oevers de score van 3 gekregen.  

 

De oevers van het deelgebied de Slinksloot zijn voor het grootste deel niet beschoeid wat 
een positief effect heeft op de verspreiding van de waterspitsmuis. De oevers zijn matig steil 
afgewisseld met natuurvriendelijke oevers met een flauw talud. De waterspitsmuis zal geen 
moeite hebben deze te beklimmen. Aan de hand van deze gegevens heeft het criterium 
geschiktheid oevers een score van 4 gekregen.  
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Analyse criterium verstoring  

In Figuur 40 staan de scores die zijn gegeven aan het criterium vegetatie voor elk 

deelgebied. Onder Figuur 40 staat een opsomming van de deelgebieden met daarbij een 

toelichting op de scores.  

 

Figuur 40 Scores verstoring per deelgebied 

 

In het deelgebied de Berkelse Zweth zijn veel bronnen van verstoring aanwezig. De 

Zwethkade wordt veel gebruikt als wandelpad, fietspad en honden uitlaatplek. Dit zorgt voor 

verstoring voor de waterspitsmuis wat mogelijk tot energieverspilling leidt. De waterspitsmuis 

mijdt deze gebieden echter niet waardoor de verspreiding van de waterspitsmuis niet in 

gevaar komt. Aan de hand van deze gegevens heeft het criterium verstoring door de mens 

de score van 3 gekregen.  

 

Het deelgebied de Schiekade ligt langs twee autowegen (Kandelaarweg en Delftweg) waar 

de waterspitsmuis op dit moment nog overheen moet als hij de Schie wil oversteken. Het 

geluid en de aanwezigheid van auto’s zorgt voor verstoring. Ook wordt op de oever van de 

Schie langs de Schieweg gefietst. De combinatie van alle verstoringselementen in het 

deelgebied zijn dermate groot dat het een negatief gevolg zal hebben op de verspreiding 

van de waterspitsmuis. Aan de hand van deze gegevens heeft het criterium verstoring door 

de mens een score van 1 gekregen. 

 

In het deelgebied de Mandjeskade zijn veel bronnen van verstoring aanwezig. De 

Zwethkade wordt veel gebruikt als wandelpad, fietspad en honden uitlaatplek. Dit zorgt voor 

verstoring voor de waterspitsmuis wat mogelijk tot energieverspilling leidt. De waterspitsmuis 

zal deze gebieden echter niet mijden waardoor de verspreiding van de waterspitsmuis niet in 

gevaar komt. Aan de hand van deze gegevens heeft het criterium verstoring door de mens 

de score van 3 gekregen.  

 

In het deelgebied de Slinksloot is weinig tot geen verstoring door de mens. Grote delen van 

het deelgebied zijn niet toegankelijk voor wandelaars omdat dit particulier gebied is. Voor 

honden is de hele Slinksloot verboden. Een aantal stukken van het deelgebied is wel 

toegankelijk voor wandelaars en kanovaarders. Echter is de waterspitsmuis in mindere mate 
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verstoringsgevoelig voor recreatie waardoor de spitsmuis hier geen last van heeft. Aan de 

hand van deze gegevens heeft het criterium verstoring door de mens een score van 4 

gekregen.  

 

Samenvattende tabel  

Om een goed beeld te geven van alle scores van de criteria en de deelgebieden waar deze 

scores voor gebaseerd zijn staat hieronder een samenvattende tabel voor de waterspitsmuis 

(Tabel 7).  

 

Tabel 7 Scores onderzoeksgebied waterspitsmuis 

Waterspitsmuis Berkelse 

Zweth 

Schiekade  Mandjeskade Slinksloot  

Vegetatie  2 1 2 3 

Waterkwaliteit 1  1 2 2 

Concurrentie  2 3 2 2 

Beheer 2 2 2 4 

Geschiktheid 

oevers 

2 2 3 3 

Verstoring  3 1 3 4 

Totaalscore 12 10 14 18 

 

In tabel 6 (p.43) is te zien dat geen enkel deelgebied voldoet aan de grens van 20 punten. 

Dit betekent dat de huidige staat van de noordelijke natuurcorridor niet geschikt is voor de 

verspreiding van de waterspitsmuis.  

8.3 Knelpunten noordse woelmuis en waterspitsmuis  

Aan de hand van de scores kan per deelgebied gekeken worden wat de knelpunten zijn in 

het gebied voor de Noordse woelmuis en waterspitsmuis.  

 

Het deelgebied de Berkelse Zweth zorgt in de huidige staat voor een aantal knelpunten 

waardoor de noordse woelmuis en waterspitsmuis zich hoogstwaarschijnlijk niet of moeilijk 

kunnen verspreiden. De grootste knelpunten voor de verspreiding van de noordse woelmuis 

is de concurrentiesoort die er voorkomt (de veldmuis) en de ongeschikte vegetatie. De 

grootste knelpunten van de waterspitsmuis zijn de slechte waterkwaliteit en water- en 

oevervegetatie. Daarnaast zijn de oevers te steil. Verder is de vraag of de ecopassage 

onder de A13 te bereiken is door beide soorten gezien het gebrek aan geleiding naar de 

ecopassage en het gebrek aan dekking in de ecopassage.  

  

Het deelgebied de Schiekade zorgt in de huidige staat voor een aantal grote knelpunten die 

zowel voor de noordse woelmuis als de waterspitsmuis verspreiding zal belemmeren. Zo is 

de vegetatie van zowel de oevers en het water niet toereikend voor beide soorten aangezien 

te weinig dekking aanwezig is. Daarnaast ontbreekt riet- en ruigtebegroeiing en is de 

waterkwaliteit niet toereikend voor beide soorten. Verder zijn drie barrières aanwezig in het 

deelgebied waardoor de verspreiding van beide soorten mogelijk tegengehouden wordt.  

 

Het deelgebied de Mandjeskade zorgt in de huidige staat voor een aantal knelpunten 

waardoor de noordse woelmuis en waterspitsmuis zich hoogstwaarschijnlijk moeilijk kunnen 
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verspreiden. Voor beide soorten geldt dat de geleiding naar de ecopassages onder het 

spoortraject niet van goede kwaliteit is of ontbreekt. Hierdoor kunnen beide soorten de 

ecopassages waarschijnlijk niet vinden waardoor de verspreiding vastloopt. Daarnaast is de 

vegetatie voor beide soorten een probleem omdat de oevers grotendeels uit korte vegetatie 

bestaan met weinig riet- en ruigtebegroeiing.  

 

Het deelgebied de Slinksloot zorgt in de huidige staat voor een aantal knelpunten waardoor 

de noordse woelmuis en waterspitsmuis zich moeilijker kunnen verspreiden. Beide soorten 

zullen concurrentie ondervinden van andere muizensoorten. Waarbij de noordse woelmuis 

concurrentie ondervindt van de veldmuis en de waterspitsmuis concurrentie ondervind van 

de gewone bosspitsmuis. Daarnaast zal voor de waterspitsmuis de waterkwaliteit een 

knelpunt zijn.  
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9. Maatregelen en Advies 

 
In dit hoofdstuk worden verschillende maatregelen en adviezen genoemd per deelgebied 
waardoor de knelpunten voor de verspreiding opgelost of gedeeltelijk opgelost worden.  

9.1 Maatregelen en advies de Berkelse Zweth 

Om de knelpunten van de verspreiding van de noordse woelmuis en waterspitsmuis in het 

deelgebied de Berkelse Zweth op te kunnen lossen zijn maatregelen nodig.  

Mogelijke maatregelen en advies voor de Berkelse Zweth zijn:  

- De geleiding naar de ecopassage onder de A13 verbeteren door stobbenwallen 

(Figuur 41) te plaatsen waardoor de doelsoorten onder de A13 worden geleid. Deze 

stobbenwallen moeten geplaatst worden aan beide kanten van de oevers en bij alle 

ingangen van de ecopassage.  

- De geleiding naar de ecopassages bevorderen door het plaatsen van stobbenwallen 

aan beide kanten onder de A13. Deze stobbenwallen zullen dekking bieden voor 

beide muizensoorten onder de A13.  

- Aangezien de Berkelse Zweth hoger ligt dan de omliggende polders is vanwege 

overstromingsgevaar het te gevaarlijk om natuurvriendelijke oevers aan te leggen 

waardoor de kans op overstroming groter wordt. Hierdoor blijven de beschoeide en 

steile oevers een probleem voor de verspreiding van de noordse woelmuis en 

waterspitsmuis. Om dit probleem op te lossen kunnen faunatrappen (Figuur 42) 

aangelegd worden waardoor de beschoeiingen geen obstakel meer zijn voor beide 

soorten.  

- Door het beheer aan te passen kan de vegetatie in de juiste periode de dekking 

bieden die beide muizen nodig hebben tijdens de verspreiding. Door elk jaar 

gefaseerd te maaien waarbij gelet wordt dat bedekkende vegetatie niet verder dan 

10 meter van elkaar wordt gemaaid kan jaarrond genoeg dekking beschikbaar zijn 

voor beide soorten. Hierdoor komt de verspreiding niet meer in gevaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2 Maatregelen en advies de Schiekade  
Om de knelpunten van de verspreiding van de noordse woelmuis en waterspitsmuis in het 

deelgebied de Schiekade op te kunnen lossen zijn maatregelen nodig.  

 

 

Figuur 42 Voorbeeld stobbewallen,  

www.plaatsengids.nl 

Figuur 41 Voorbeeld faunatrap, 
www.hipgroen.nl  

https://www.plaatsengids.nl/naarden
http://www.hipgroen.nl/
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Mogelijke maatregelen en advies voor de Schiekade zijn:  

- De barrières in het deelgebied zijn nu nog onoverbrugbaar. Echter, in 2015 is gestart 

met de aanleg van een ecopassage over de Schie. Hierbij worden de barrières de 

Delftweg, de Schie en de Kandelaarweg voor een deel opgeheven. Om de 

ecopassage over de Schie te laten slagen zal een goede geleiding van vegetatie en 

water naar de aangrenzende gebieden cruciaal zijn. Als dit niet gebeurt, dan zal de 

kans zeer klein zijn dat de doelsoorten zich verder kunnen verspreiden.  

- Door het beheer aan te passen kan de vegetatie van de oevers in de juiste periode 

de dekking bieden die beide muizen nodig hebben tijdens de verspreiding. Om dit te 

bereiken moet elk jaar gefaseerd worden gemaaid. Bij het maaien moet de 

bedekkende vegetatie niet verder dan 10 meter van elkaar wordt gemaaid. Dit zodat 

jaarrond genoeg dekking beschikbaar is voor beide soorten. Hierdoor komt de 

verspreiding niet meer in gevaar.  

9.3 Maatregelen en advies de Mandjeskade  

Om de knelpunten van de verspreiding van de noordse woelmuis en waterspitsmuis in het 

deelgebied de Mandjeskade op te kunnen lossen zijn maatregelen nodig.  

Mogelijke maatregelen en advies voor de Mandjeskade zijn:  

- Langs de oevers van de Mandjeskade is ruimte voor natuurvriendelijke oevers. 

Hierdoor kunnen rietvelden en ruigten ontstaan die dekking bieden voor beide 

muizensoorten. Hierbij wordt geadviseerd grote aaneengesloten natuurvriendelijke 

oevers aan te leggen waar zich een brede rietkraag en/of ruigte kan ontwikkelen. 

Daarnaast kan door het talud van de natuurvriendelijke oevers flauw te maken en 

daardoor de omstandigheden natter te maken concurrentie van de veldmuis 

voorkomen worden.  

- Bij de ecopassage onder het spoortraject moet goed gekeken worden naar de 

begeleiding van de passage. Door aan beide kanten van de ecopassage de oevers 

af te graven kan een rietvegetatie ontstaan die een goede begeleiding zal bieden 

voor de noordse woelmuis en waterspitsmuis. Daarnaast worden de oevers 

toegankelijker wat het gebruik van de ecopassage kan bevorderen.  

- De rietlanden die mogelijk het resultaat zijn van de natuurvriendelijke oevers dienen 

zo min mogelijk worden beheerd.  Ze dienen alleen gemaaid te worden als er sprake 

is van sterke verruiging waarbij houtige gewassen opkomen.   

9.4 Maatregelen en advies de Slinksloot  
Om de knelpunten van de verspreiding van de noordse woelmuis en waterspitsmuis in het 

deelgebied de Slinksloot op te kunnen lossen zijn maatregelen nodig.  

Mogelijke maatregelen en advies voor de Slinksloot zijn:  

- Langs de oevers van de Slinksloot meer natuurvriendelijke oevers aanleggen 

waardoor mogelijke concurrentie van de veldmuis en gewone bosspitsmuis 

uitgesloten wordt.  

9.5 Scores na de maatregelen  

Als bovengenoemde maatregelen worden uitgevoerd zullen de scores van een aantal 
criteria per deelgebied stijgen. Dit zijn de criteria vegetatie, geschiktheid oevers en beheer. 
In de tabellen (Tabel 8 en Tabel 9) hieronder staan de scores die de criteria per deelgebied 
en per doelsoort zouden krijgen als de maatregelen uitgevoerd worden. 
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Tabel 8 Scores na maatregelen noordse woelmuis  
 

Noordse 

woelmuis  

Berkelse 

Zweth 

Schiekade  Mandjeskade Slinksloot  

Vegetatie  3 (+1) 2 (+1) 3 (+1) 4 (+1) 

Waterkwaliteit 2 2 3 3 

Concurrentie  2 3 3 2 

Beheer 3 (+1) 3 (+2) 3 (+1) 4 

Geschiktheid 

oevers 

3 (+1) 2  3 (+1) 4 (+1) 

Verstoring  2 1 2 3 

Totaalscore 15 (+3) 13 (+3) 17 (+3) 20 (+2) 

 
Tabel 9 Scores na maatregelen waterspitsmuis  
 

Waterspitsmuis Berkelse 

Zweth 

Schiekade  Mandjeskade Slinksloot  

Vegetatie  3 (+1) 2 (+1) 3 (+1) 4 (+1) 

Waterkwaliteit 1  1 2 2 

Concurrentie  2 3 2 2 

Beheer 3 (+1) 3 (+1) 3 (+1) 4 

Geschiktheid 

oevers 

3 (+1) 3 (+1) 4 (+1) 4 (+1) 

Verstoring  3 1 3 4 

Totaalscore 15 (+3) 13 (+3) 17 (+3) 20 (+2) 

 
In de tabellen 8 en 9 is te zien dat door de maatregelen in alle deelgebieden de scores van 
de criteria vegetatie, geschiktheid oevers en beheer stijgen. De criteria die een impuls 
krijgen stijgen allen met één punt, behalve het beheer van de Schiekade. Dit criterium stijgt 
met twee punten.  
 
Na de maatregelen zijn de scores van de deelgebieden gestegen. Deze scores zijn echter 
voor de drie deelgebieden de Berkelse Zweth, de Schiekade en de Mandjeskade nog niet 
voldoende. Het deelgebied de Slinksloot haalt wel de grens en zal dan geschikt zijn voor 
beide doelsoorten.  
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10. Conclusies  

Aan de hand van het verslag kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 
 

Deelvraag 1:   

- Het beleid bestaat uit een Europees beleid, nationaal beleid en provinciaal beleid. 

Het Europees en nationaal beleid richt zich op de instandhouding van de door de 

Habitatrichtlijn en Flora- en faunawet aangewezen soorten. Het provinciaal beleid wilt 

meer de nadruk op een samenhangend Natuurnetwerk Nederland.  

- In het onderzoeksgebied zijn zeven barrières aanwezig. Op dit moment zijn drie 

barrières gedeeltelijk opgeheven door de aanwezigheid van ecopassages en er 

wordt gewerkt aan een ecopassage over de Schie die drie andere barrières voor een 

deel opheft.  

- De zes criteria die zijn bekeken verschillen van kwaliteit. De vegetatie van de 

noordelijke natuurcorridor bestaat voornamelijk uit voedselrijke graslanden met 

algemeen voorkomende soorten en rietkragen.  

- De ecologische waterkwaliteit van de wateren de Berkelse Zweth en de Schie is 

voldoende tot slecht. De overige wateren langs de noordelijke natuurcorridor zijn 

beoordeeld met een voldoende.  

- Het beheer van de deelgebieden de Slinksloot en de Berkelse Zweth is deels 

ecologisch. Het deelgebied de Mandjeskade wordt grotendeels beheerd ten behoeve 

van de recreant. Het deelgebied de Schiekade wordt kaal gehouden ten behoeve 

van de recreant en verkeer. 

- In de deelgebieden de Berkelse Zweth en de Schiekade zijn de oevers matig tot zeer 

steil waarbij een deel van het kanaal de Berkelse Zweth een flauwe oever heeft. De 

deelgebieden de Mandjeskade en de Slinksloot hebben matig steile tot flauwe 

oevers.  

- De deelgebieden de Berkelse Zweth en de Mandjeskade worden gebruikt als voet- of 

fietspad. In beide deelgebieden worden honden uitgelaten. De Schiekade ligt langs 

een autoweg en een fietspad. Dit zijn verstoringsbronnen voor de noordse woelmuis 

en waterspitsmuis. In het deelgebied de Slinksloot zijn amper verstoringsbronnen 

aanwezig.  

 

Deelvraag 2:  

- De habitatseisen die de noordse woelmuis stelt is een vegetatie die bestaat uit riet en 

ruigte die voldoende dekking bied. De waterkwaliteit moet goed zijn en om de 

concurrentiestrijd met de aardmuis en veldmuis te winnen zullen natte gebieden 

aanwezig moeten zijn. De leefgebieden van de noordse woelmuis dienen buiten de 

voortplantingsperiode beheerd te worden waarbij gelet wordt op het behoud van 

voldoende dekking en het tegengaan van de groei van houtige gewassen. De 

noordse woelmuis heeft oevers nodig met een flauw talud die kansen bieden voor 

inundatie en groei van ruigten en rietlanden. De woelmuis kan net zoals elk dier 

verstoord worden door de mens wat een negatieve invloed kan hebben op de 

woelmuis.  

- De habitatseisen die de waterspitsmuis stelt is een vegetatie met een rijk ontwikkelde 

watervegetatie en ruig begroeide oevers. De waterkwaliteit moet van een goede tot 

zeer goede kwaliteit zijn. Concurrenten van de spitsmuis zijn de gewone 

bosspitsmuis, de dwergspitsmuis en de huisspitsmuis. Het habitat van de 

waterspitsmuis moet buiten de voortplantingsperiode worden beheerd. De oevers 



Noordelijke natuurcorridor,  KNNV afdeling Delfland, 2016       57 

dienen een flauw talud te hebben gezien dan de geschikte vegetatie kan ontstaan. 

De waterspitsmuis heeft weinig last van verstoring door de mens vanwege de 

verschillende recreatievormen die niet samenvallen met de foerageerperiodes van de 

waterspitsmuis.                     

 

Deelvraag 3:  

- In het onderzoeksgebied zijn negen muizensoorten vastgesteld met behulp van 

literatuur. Dit zijn de gewone bosspitsmuis, huisspitsmuis, rosse woelmuis, veldmuis, 

dwergmuis, bosmuis, huismuis, noordse woelmuis en waterspitsmuis. Hiervan is de 

veldmuis een concurrent van de noordse woelmuis en zijn de gewone bosspitsmuis 

en huisspitsmuis een concurrent van de waterspitsmuis.   

 

Deelvraag 4:  

- In het onderzoeksgebied zijn drie muizensoorten vastgesteld door inventarisaties met 

behulp van Longworth inloopvallen. Dit zijn de gewone bosspitsmuis, veldmuis en 

bosmuis. Van deze soorten is de veldmuis een concurrent van de noordse woelmuis 

en de gewone bosspitsmuis een concurrent van de waterspitsmuis.  

 

Deelvraag 5:  

- Geen van de deelgebieden voldoet in de huidige staat aan alle habitatseisen van de 

noordse woelmuis en waterspitsmuis. Uit de analyse blijkt dat het deelgebied de 

Schiekade het minst voldoet aan de habitatseisen van beide soorten. De 

deelgebieden de Berkelse Zweth en de Mandjeskade voldoen in meer aspecten aan 

de habitatseisen van beide soorten maar nog niet genoeg. De Slinksloot is in zijn 

huidige staat het meest geschikte deelgebied voor de twee doelsoorten, maar ook 

daar kan aan niet alle eisen worden voldaan.  

 

Deelvraag 6:  

- In het deelgebied de Berkelse Zweth wordt de aanleg van stobbenwallen voor 

geleiding, faunatrappen tegen de beschoeiing en een gefaseerd beheer genoemd als 

maatregelen en advies voor de verspreiding van de doelsoorten.  

- In het deelgebied de Schiekade worden een goede geleiding vanuit de ecopassage 

de Schie en een gefaseerd beheer genoemd als maatregelen en advies voor de 

verspreiding van de doelsoorten.  

- In het deelgebied de Mandjeskade worden de aanleg van natuurvriendelijke oevers, 

de optimalisatie van de ecopassages onder het spoortraject en het beheer van de 

oevers genoemd als mogelijke maatregelen en advies voor de verspreiding van de 

doelsoorten.  

-  In het deelgebied de Slinksloot wordt de aanleg van meer natuurvriendelijke oevers 

genoemd als mogelijke maatregelen voor de verspreiding van de doelsoorten.  
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11. Discussie  

 
In dit verslag kan een aantal punten ter discussie worden gesteld. Deze discussiepunten 
hebben betrekking op het veldwerk, literatuuronderzoek en analyse.  
 
De periode waarin de muizeninventarisatie met inloopvallen is uitgevoerd, verschilt met de 

volgens de literatuur aanbevolen periode. De inventarisaties van dit onderzoek zijn 

uitgevoerd in de periode februari tot half mei. In de soortenstandaard van de noordse 

woelmuis (2014), Koelman (2012) en Koelman (2007) wordt beschreven dat de beste 

periode voor muizeninventarisaties augustus tot en met november is. Dit omdat dan de 

populatiedichtheden het grootst zijn. Aangezien dit niet het geval is geweest bij dit 

onderzoek kan het zijn dat de hoeveelheid soorten en hoeveelheid muizen die tijdens het 

onderzoek zijn gevangen niet overeenkomen met de werkelijke aantallen soorten en muizen 

in het onderzoeksgebied. Dit kan betekenen dat in deelgebieden waar tijdens de 

inventarisatie van dit onderzoek geen concurrentiesoorten zijn gevangen er mogelijk wel 

concurrentiesoorten voorkomen.  

 

Er is weinig bekend over de verstoring van de noordse woelmuis. In hoofdstuk 3.1 zijn op 

basis van literatuur de mogelijke effecten van verstoring op de noordse woelmuis 

beschreven (van de Haterd, 2014; Marzano & Norman, 2012; Lenth & Knight, 2008). Echter 

in geen van deze literatuur wordt de noordse woelmuis genoemd. Wel worden andere kleine 

zoogdieren genoemd zoals konijnen en eekhoorns. Het is dus niet zeker of de noordse 

woelmuis dezelfde effecten ondervindt die beschreven zijn in hoofdstuk 3.1.  

 

In hoofdstuk 3.1, 3.2 en 4.3 wordt de geschikte waterkwaliteit en de huidige waterkwaliteit 

beschreven van de noordse woelmuis, waterspitsmuis en onderzoeksgebied. Hierbij wordt 

vermeld dat zware metalen en een hoog fosfaat/nitraat gehalte negatief zijn voor beide 

muizensoorten. Van deze stoffen zullen alleen de zware metalen een direct effect hebben op 

de doelsoorten. De fosfaat- en nitraatgehaltes zullen een indirect effect hebben op de 

muizen door de watervegetatie die beïnvloed wordt door nitraat/fosfaat.      

 

De informatie van de kwaliteit van het water in de noordelijke natuurcorridor is uit het 

waterkwaliteitsrapport van het Hoogheemraadschap Delfland (2014) gehaald. In dit rapport 

wordt alleen onderscheid gemaakt tussen de kwaliteit van verschillende types wateren en 

niet per specifieke watergang. Hierdoor is het mogelijk dat er een verschil is in kwaliteit 

tussen de kanalen de Berkelse Zweth en de Schie. Daarnaast kan er ook een verschil zijn in 

de kwaliteit van het water van de sloten langs de Mandjeskade en de Slinksloot.  

 

In hoofdstuk 4.6 wordt de concurrentiesoort de gewone bosspitsmuis (Sorex araneus) 

vermeld. Deze spitsmuis zou volgens Marien & Verbeylen (2009) en Witte (2013) een 

concurrent zijn voor de waterspitsmuis die niet voorkomt in nattere vegetaties. In van Boekel 

(2013) wordt echter het tegenovergestelde beweerd. Tijdens onderzoek in het natuurgebied 

de Onlanden zijn de waterspitsmuis en gewone bosspitsmuis in dezelfde natte habitat 

gevonden. Tijdens dit onderzoek werden geen bewijzen van concurrentie gevonden. In dit 

verslag is gekozen om de gewone bosspitsmuis als concurrent te beschouwen voor de 

waterspitsmuis. Dit is gedaan aan de hand van het aantal bronnen dat de bewering 

ondersteunt. Het kan echter zo zijn dat de waterspitsmuis minder concurrentie ondervindt 
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van de gewone bosspitsmuis dan wordt vermeld in het verslag waardoor de scores voor 

concurrentie in hoofdstuk 5.2 mogelijk hoger zijn dan nu vermeld is.  

 

In hoofdstuk 4.6 is de aanwezigheid van concurrentiesoorten van de noordse woelmuis en 

waterspitsmuis beschreven. Hierbij kan informatie die gebruikt is uit literatuur van Mostert & 

Willemsen (2008) en van de website www.uilenballenpluizen.nl ter discussie worden gesteld. 

Dit aangezien de gegevens van Mostert & Willemsen niet recent zijn. Daarnaast zijn de 

uilenballen die gebruikt zijn voor het uilenballenonderzoek dat gepubliceerd staat op 

www.uilenballenpluizen.nl niet in het onderzoeksgebied gevonden. Dit kan betekenen dat 

een aantal muizensoorten die vermeld staat in Tabel 1 niet voorkomt in de noordelijke 

natuurcorridor.         

 

Tijdens de analyse van de habitatseisen en de inventarisatie is per criterium een score 

toegewezen om te bepalen in hoeverre de huidige staat van het criterium in het deelgebied 

voldeed aan de habitatseisen van de noordse woelmuis en de waterspitsmuis. Deze scores 

zijn toegewezen door één persoon vanuit zijn expertise. Het kan zo zijn dat, als deze 

methode wordt herhaald in hetzelfde onderzoeksgebied maar door andere personen, de 

scores van de deelgebieden verschillen met de scores van dit verslag. Dit kan komen door 

een meer/mindere kritische blik.  

 

De puntengrens die is opgesteld voor de beoordeling van de deelgebieden is naar eigen 

expertise opgesteld. Het kan zo zijn dat andere personen die deze methode herhalen een 

grens gebruiken die verschilt van de grens die in dit verslag is gebruikt. Hierdoor kan de 

uitkomst van de beoordeling van de deelgebieden verschillen met die van dit verslag.  

 

Het deelgebied de Schiekade heeft voor het criterium concurrentie bij beide doelsoorten de 

score van 3 gekregen. De score is gebaseerd op het aantal concurrentiesoorten dat 

gevangen is tijdens de inventarisaties. Tijdens de inventarisaties zijn geen muizen gevangen 

in dit deelgebied waardoor de score hoger uitviel dan in de andere deelgebieden. Nu is 

echter de vraag of dit deelgebied wel geschikt is voor muizen. Gezien de huidige staat en 

het ontbreken van muizen tijdens de inventarisatie, kan worden gesteld dat dit deelgebied 

ongeschikt is voor muizen.  

 

De noordse woelmuis en waterspitsmuis moeten voor de verspreiding van de Vlietlanden 

naar de Ackerdijkse Plassen een aantal barrières bedwingen. Voor een groot deel zijn langs 

deze barrières ecopassages aangelegd. Het is evenwel de vraag of de muizen deze 

ecopassages kunnen vinden aangezien er weinig geleiding naar de passages is.  

 

Als de maatregelen en adviezen uit hoofdstuk 6 zijn uitgevoerd zal het habitat van zowel de 

noordse woelmuis als de waterspitsmuis een impuls krijgen. De vraag is echter, of dit 

genoeg zal zijn om de natuurcorridor volledig geschikt te maken voor de twee doelsoorten. 

De criteria vegetatie, de geschiktheid van de oevers en het beheer zullen door de 

maatregelen verbeterd worden. Maar de criteria waterkwaliteit, concurrentie en verstoring 

blijven slecht scoren. Hierdoor blijven zwakke schakels aanwezig waardoor de 

natuurcorridor niet goed kan functioneren. Om deze zwakke schakels te verbeteren of op te 

lossen zullen onrealistisch grote ingrepen nodig zijn. Daarom zal het nagenoeg onmogelijk 

zijn voor de noordse woelmuis en waterspitsmuis om zich in de toekomst te kunnen 

verspreiden via de noordelijke natuurcorridor naar de Ackerdijkse Plassen en Vlietlanden.        

http://www.uilenballenpluizen.nl/
http://www.uilenballenpluizen.nl/
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12. Aanbevelingen  

 

In dit hoofdstuk zal een aantal aanbevelingen gedaan worden wat betreft mogelijke 

vervolgstappen. Hieronder een lijst met deze aanbevelingen  

 

- Vervolgonderzoek naar de verschillende muizensoorten in de noordelijke 

natuurcorridor in de periode augustus – november.  

- Als de ecopassage van de Schie is opgeleverd een monitoringsprogramma opzetten 

waarbij de noordse woelmuis en waterspitsmuis worden gemonitord.  
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Bijlage 1: Locaties inloopvallen 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Locaties raaien Berkelse Zweth, Google earth   

Locaties raai Schie, Google earth    
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Locaties raaien Mandjeskade, Google earth  

Locaties raaien Slinksloot (1), Google earth  
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Locaties raaien Slinksloot (2), Google earth  
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Bijlage 2: Veldformulier gebiedsinventarisatie  
 

Veldformulier gebiedsinventarisatie  

 

Datum: 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Deelgebied: 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Weerssituatie: 

.………………………………………………………………………………………………………. 

 

Indien aanwezig, geschiktheid ecopassage: 

….………………………………………………………………………………… 

 

Aanwezigheid riet- & ruigtevegetatie: 0%   10-20%   30-40%   50-60%   70-80%   90-

100% 

 

Beschoeiing:    Niet aanwezig    Houtbeschoeiing    Betonbeschoeiing     Natuurlijke 

Beschoeiing     

 

Talud oevers: 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Kenmerkende vegetatie: 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Verstoringselementen: 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Situatieschets gebied:     
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Bijlage 3: Persbericht 

 
 
 

       
       
       

    Woensdag 29  2016  

Persbericht 
 

Onderzoek in de noordelijke natuurcorridor van Midden-Delfland door 
Bart van Eijk naar de noordse woelmuis en waterspitsmuis.   

 
Bart van Eijk heeft in de periode 1 februari tot 24 mei onderzoek gedaan naar de 

huidige status van de noordelijke natuurcorridor in Midden-Delfland. Hierbij is 

onderzocht of de huidige staat van de noordelijke natuurcorridor geschikt is voor de 

noordse woelmuis en waterspitsmuis.  

 

Tussen de natuurgebieden de Ackerdijkse Plassen en de Vlietlanden liggen twee 

natuurcorridors die de verbinding vormen tussen deze twee natuurgebieden. In het 

doelsoortenbeleid van de provincie zijn zowel de noordse woelmuis (Figuur 1) als de 

waterspitsmuis (Figuur 2) voor dit gebied als prioritaire soort genoemd. Dit betekent dat de 

aanwezige biotopen in dit gebied voor deze soorten bevorderd moeten worden. Voor de 

noordelijke corridor was nog niet bekend wat de mogelijke knelpunten waren. Daarom heeft 

de KNNV aan Bart van Eijk gevraagd om in de noordelijke natuurcorridor onderzoek te doen 

om mogelijke knelpunten aan het licht te brengen met daarbij passende maatregelen en 

advies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor het onderzoek is de noordelijke natuurcorridor in vier deelgebieden opgedeeld. De 

deelgebieden zijn de Berkelse Zweth, de Schie, de Mandjeskade en de Slinksloot. Tijdens 

het onderzoek zijn verschillende kenmerken bekeken per deelgebied die een rol spelen bij 

de mogelijke verspreiding van de noordse woelmuis en waterspitsmuis. Deze kenmerken 

zijn: Barrières, ecopassages, vegetatie, water, concurrentie, beheer, geschiktheid van de 

oevers en de verstoring door de mens. Deze kenmerken zijn vergeleken met de 

Figuur 1 noordse woelmuis, 

www.zoogdiervereniging.nl 
Figuur 2 waterspitsmuis 
vildaphoto.net 
 

http://www.zoogdiervereniging.nl/project-beschermingsplan-noordse-woelmuis
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwi95Jjor_DMAhWEXRQKHVsbARwQjB0IBg&url=https%3A%2F%2Fvildaphoto.net%2Fphoto%2F51975&psig=AFQjCNGXkr452l74DHraiLzx_5BFjTmNZA&ust=1464098946452013
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habitatseisen van de noordse woelmuis en waterspitsmuis. Dit om te kijken of de huidige 

staat van de noordelijke natuurcorridor geschikt is voor beide doelsoorten.  

 

Om deze kenmerken en habitatseisen in kaart te brengen is een literatuuronderzoek gedaan 

om de kenmerken waterkwaliteit, mogelijke concurrentie van de noordse woelmuis en 

waterspitsmuis, het beheer van de noordelijke natuurcorridor, de effecten van de verstoring 

door de mens en de habitatseisen van de noordse woelmuis en waterspitsmuis in kaart te 

brengen.  

 

Naast het literatuuronderzoek is door middel van inventarisaties nagegaan welke 

muizensoorten zich in het gebied bevinden. Dit is gedaan met behulp van inloopvallen. 

Daarnaast is ook gekeken welke vegetatie zich in elk deelgebied bevind, wat de status is 

van de ecopassages in het gebied zijn, en welke barrières zich in het onderzoeksgebied 

bevinden. Tijdens de analyse zijn scores toegekend aan de criteria per deelgebied. Met 

deze scores kon een uitspraak kon worden gedaan welk deelgebied voldeed en welke niet. 

Door deze analyse zijn ook de knelpunten aan het licht gekomen.  

 

Het belangrijkste resultaat van het onderzoek is dat geen van de deelgebieden in de huidige 

staat voldoet aan alle habitatseisen van de noordse woelmuis en waterspitsmuis. Uit de 

analyse blijkt dat het deelgebied de Schie het minst voldoet aan de habitatseisen van beide 

soorten. De deelgebieden de Berkelse Zweth en de Mandjeskade voldoen in meer aspecten 

aan de habitatseisen van beide soorten maar nog niet genoeg. De Slinksloot is in zijn 

huidige staat het meest geschikte deelgebied voor de twee doelsoorten, maar ook daar kan 

aan niet alle eisen worden voldaan.  

 

De grootste knelpunten voor de noordse woelmuis in het onderzoeksgebied zijn de 

aanwezigheid van concurrentiesoorten, te weinig bodem-bedekkende vegetatie en geen 

goede geleiding naar meerdere ecopassages. Voor de waterspitsmuis zijn de aanwezigheid 

van concurrentiesoorten, slechte waterkwaliteit en te weinig bodem-bedekkende vegetatie 

de grootste knelpunten.  

 

Om mogelijk in de toekomst wel aan deze eisen te voldoen en de knelpunten op te lossen 

zijn maatregelen en advies opgesteld per deelgebied. De mogelijke maatregelen in het 

deelgebied de Berkelse Zweth zijn aanleg van stobbenwallen voor geleiding, faunatrappen 

tegen de beschoeiing en een gefaseerd beheer voor genoeg bodem-bedekkende vegetatie.  

 

In het deelgebied de Schie worden een goede geleiding vanuit de ecopassage de Schie en 

een gefaseerd beheer genoemd als mogelijke maatregelen en advies voor het oplossen van 

de knelpunten.  

 

In het deelgebied de Mandjeskade worden de aanleg van natuurvriendelijke oevers, de 

optimalisatie van de ecopassages onder het spoortraject en het beheer van de oevers 

genoemd.  

 

Ten slotte wordt voor in het deelgebied de Slinksloot de aanleg van meer natuurvriendelijke 

oevers genoemd als mogelijke maatregelen voor het oplossen van de knelpunten.  

 


