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1. Inleiding 
 

De gemeente Den Haag koestert ecologisch verbindingszones tussen groene kerngebieden 
in Den Haag, zodat planten en dieren zich via dit netwerk verspreiden, waarmee hun 
leefgebied groter wordt en zo hun voortbestaan begunstigd. In de Nota Ecologische 
Verbindingszones Den Haag 2008 – 2018 worden onder meer de ambities uitgewerkt voor 
de stedelijk ecologische hoofstructuur (EHS). Het beleid is gericht op het verbeteren van 
natuurwaarden en ecologische functies van die structuur. 
 
In de afgelopen jaren is de verspreiding van diverse soortgroepen in de stedelijke EHS in 
beeld gebracht. Informatie over zoogdieren is summier, daarom heeft de gemeente Den 
Haag gevraagd om waarnemingen te doen naar het voorkomen van zoogdieren in een 
aantal gebieden in Ypenburg. 
 
Hoofdstuk 2 geeft informatie over de gekozen onderzoekgebieden en beschrijft de 
werkmethoden en is een verantwoording van de gehanteerde onderzoeksmethode. In 
hoofdstuk 3 zijn de resultaten opgenomen. Hoofdstuk 4 bevat een beknopte interpretatie van 
de waarnemingen en andere bekende informatie en doet een aantal aanbevelingen. 
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2. Onderzoekgebieden en gebruikte methode 
 
Voor het onderzoek zijn de volgende gebieden gekozen:  

2.1 Van Weerden Poelmanpad  
 

De vallen zijn geplaatst naast het fietspad langs de rijksweg, en tegenover KC de Hofstad en 
een deel langs de bosschage aan de andere kant van het fietspad. 
Begroeiing langs het fietspad, hoofdzakelijk groot hoefblad. 
Begroeiing langs de bosschages, bomen en struiken. 
Tussen de twee locaties zit een brede kort gemaaide grasberm. 
 

 
 
 
  

 
 
 

 
 
Met witte vlakken is de plek aan gegeven waar de vallen zijn 
geplaatst 
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2.2 Guldenlaan 
 

De vallen zijn geplaatst langs het hek van het spoor. 
Begroeiing voor het hek ruigte (hoog gras en riet), achter het hek kort gemaaid gras en talud 
spoor. 
Aan het eind van het traject meer ruigere begroeiing van riet. 
Opgespoten berg zand (voorraad voor bebouwing elders). 
 

 

 
 
Met een wit vlak is de plek aan gegeven  waar de 
vallen zijn geplaatst 

 
 

 

 
 
Alle vallen zijn langs het hek geplaatst 
 

         

 
 
Naar het einde van het hek meer ruigere begroeiing 

 
 
 

 
 
Aan de andere kant van het hek is de begroeiing 
kort 
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2.3 Overzicht Valutapad 
 

Hier zijn verschillende biotopen. 
De vallen zijn geplaatst langs de rietkraag, bij bosjes en op begroeid zand. 
Nat terrein. Er wordt met borden gewaarschuwd voor drijfzand.  
Veel zwerfvuil. 
 

 

  
Met witte vlakken zijn de plekken aangegeven waar de 
vallen zijn geplaatst 
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Veldmuis 

 
 

Rosse woelmuis 

 

Vol gestopt met zand door bos of rosse woelmuis 

 

Vol gestopt met bladeren door bosmuis

 

Zwerfafval 

 

Zwerfafval

 

 
  



Marijke Heijne (2013), Zoogdieren in Ypenburg, Den Haag, KNNV afdeling Delfland, in opdracht van Dienst 

Stadsbeheer Den Haag 8 

2.4. Methode vallenonderzoek 
 

Vallen 
Er zijn steeds 30 stuks longworthvallen gebruik bij het muizenonderzoek. 
De vallen worden gevuld met hooi en lokaas (zie Gebruikte lokaas) 
Steeds zijn de vallen op woensdag geplaatst en op “safe” gezet. Dit is omdat de muizen dan 
kunnen wennen aan de vallen maar nog niet gevangen kunnen worden. 
Op de vrijdagen zijn de vallen op “scherp” gezet en opnieuw voorzien van lokaas en 
eventueel het hooi aangevuld. De inlooppijp vrij/schoon gemaakt van alle 
bladeren/zand/slakken die door de muizen al eerder in de week verzameld zijn, zodat dit niet 
kan hinderen om het luikje dicht te laten vallen. 
Na elke ronde het lokaas/hooi aanvullen. 
 
Gebruikte lokaas 
Havermout, rozijnen, pindakaas, knaagdierenvoer, zaadmengsel met meelwormen. Alles 
goed mengen. 
Als toevoeging voor de spitsmuizen spekjes (deze wordt apart in de val gedaan, zodat er 
zeker minimaal 4 stukjes spek per val zitten) 
 
Tijdens de 1e vangsessie (locatie Van Weerden Poelmanpad) zijn er gewelde rozijnen 
gebruikt en steeds is bij iedere ronde extra vocht toegevoegd aan het lokaas omdat het zo 
erg warm was, daar kunnen de muizen dan nog vocht uit halen als ze een tijdje in de val 
moeten verblijven. 
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3. Overzicht vangsten  

3.1 Van Weerden Poelmanpad  
 

Vrijdag 2 augustus de vallen om 18.00 op scherp gezet 
1e ronde 23.00 2 augustus 
2e ronde 06.30 3 augustus en op safe gezet en om 18.00 weer op scherp gezet 
3e ronde 23.00 3 augustus 
4e ronde 06.30 4 augustus en alles weg gehaald 
 
Totaal : vm 1,  hs 1. 

 

Eentonige begroeiing van groothoefblad aan de westkant van het fietspad en aan de 
oostkant alleen maar een grasmat. 
  

1
e
 ronde 

23.00 
Valnummer  

Soort   2
e
 ronde  

06.30 
Valnummer  

Soort   3
e
 ronde  

23.00 
Valnummer  

Soort   4
e
 ronde  

06.30 
Valnummer  

Soort  

 1 --  1 --  1 0  1 -- 

2  --  2  --  2  0  2  -- 

3 --  3 --  3 0  3 -- 

4 --  4 --  4 0  4 -- 

5 --  5 --  5 0  5 -- 

6 --  6 --  6 0  6 -- 

7 --  7 --  7 0  7 -- 

8 --  8 --  8 0  8 -- 

9 --  9 --  9 0  9 -- 

10 --  10 --  10 0  10 -- 

           

           

11 --  11 --  11 0  11 -- 

12 --  12 --  12 0  12 -- 

13 --  13 --  13 0  13 -- 

14 --  14 --  14 0  14 -- 

15 --  15 --  15 0  15 -- 

16 --  16 --  16 0  16 -- 

17 --  17 --  17 0  17 -- 

18 hs  18 --  18 0  18 -- 

19 --  19 --  19 0  19 -- 

20 --  20 --  20 0  20 -- 

           

           

21 --  21 --  21 0  21 -- 

22 --  22 --  22 0  22 -- 

23 vm  23 --  23 0  23 -- 

24 --  24 --  24 0  24 -- 

25 --  25 --  25 0  25 -- 

26 --  26 --  26 0  26 -- 

27 --  27 --  27 0  27 -- 

28 --  28 --  28 0  28 -- 

29 --  29 --  29 0  29 -- 

30 --  30 --  30 0  30 -- 
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3.2 Guldenlaan  
 

Vrijdag 13 September om 16.30 de vallen op scherp gezet. 
1e ronde om 22.30 13 september 
2e ronde om 06.30 14 september en op safe gezet om 16.30 uur op scherp gezet 
3e ronde om 22.00 en alles weg gehaald  
 
Totaal : vm 66, hs 11,  bs 6,  bm 2,  dl 8. 

 

Een zwart konijn gezien, duidelijk een vakantiegevalletje. 
Vossenkeutel 
  

1
e
 ronde 

22.30 
Valnummer  

Soort   2
e
 ronde  

06.30 
Valnummer  

Soort   3
e
 ronde  

22.00 
Valnummer  

Soort  

 1 vm  1 dl  1 hs 

2  vm 6x  2  vm  2  vm 

3 vm  3 hs  3 vm 

4 hs  4 vm  4 vm 
donker 

5 vm  5 bs  5 hs 

6 vm  6 dl  6 vm 

7 --  7 hs  7 vm 

8 hs + vm  8 2xvm (1 zeer 
donker) 

 8 vm 

9 vm 2x  9 vm  9 vm 

10 vm  10 2x vm  10 vm 

        

        

11 vm  11 bs  11 -- 

12 --  12 vm  12 vm 4x 

13 vm  13 vm  zeer 
donker 

 13 hs 

14 hs  14 vm  14 vm 

15 vm  15 2x vm  15 vm 

16 vm  16 dl  16 vm 

17 --  17 vm  17 vm 

18 dl  18 vm  18 hs 

19 vm  19 2x vm  19 hs 

20 bm  20 dl  20 vm 

        

        

21 vm 2x  21 vm  21 hs 

22 vm  22 bs  22 -- 

23 dl  23 vm  23 -- 

24 vm  24 --  24 vm 

25 dl  25 vm  25 vm 

26 --  26 vm  26 -- 

27 vm  27 vm  27 vm 

28 dl  28 --  28 -- 

29 bs  29 --  29 vm 

30 bs  30 bm  30 bs 
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3.3 Valutapad  
 

Vrijdag 18 Oktober  vallen op scherp gezet 
1e ronde om 23.30 18 Oktober 
2e  ronde om 07.15 19 Oktober en op safe gezet en om 17.30 op scherp gezet 
3e ronde om 22.30 en alles weg gehaald  
 
Totaal: bm 14, rw 18,  vm 1,  bs 1,  dl 4 

 

Veel zwerfvuil. 
Duidelijk een locatie waar nog veel gaat gebeuren. 
  

1
e
 ronde 

23.30 
Valnummer  

Soort   2
e
 ronde  

07.15 
Valnummer  

Soort   3
e
 ronde  

22.30 
Valnummer  

Soort  

 1 --  1 --  1 -- 

2  --  2  --  2  -- 

3 --  3 --  3 -- 

4 --  4 --  4 -- 

5 Bm  5 Bm  5 Bm 

6 Bm  6 Bm  6 Bm 

7 Bm  7 Bm  7 -- 

8 Bm  8 --  8 -- 

9 Zand  9 Rw  9 Rw 

10 Bm  10 Dl  10 Rw 

        

        

11 Rw  11 Dl  11 Bm 

12 Rw  12 Bm  12 Rw 

13 --  13 Bm 2x  13 Dl 

14 --  14 Rw  14 Rw 

15 Rw  15 Rw  15 -- 

16 --  16 --  16 -- 

17 --  17 Rw  17 Bs 

18 Rw  18 --  18 Rw 

19 --  19 --  19 -- 

20 --  20 --  20 -- 

        

        

21 --  21 Rw  21 Rw 

22 Vm  22 --  22 Rw 

23 --  23 --  23 -- 

24 --  24 --  24 Rw 

25 --  25 --  25 -- 

26 --  26 --  26 Vm 

27 --  27 --  27 -- 

28 --  28 --  28 -- 

29 --  29 --  29 -- 

30 --  30 --  30 Rw 
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4. Resultaten en aanbevelingen 
 

4.1 Resultaten 
 

    Biotoop muis 

Soort Poelmanpad Guldenpad Valutapad Gras & ruigte Struweel & bos 

Gevonden      

Bosmuis  2 14 X X 

Veldmuis 1 66 1   

Huisspitsmuis 1 11  X X 

Gewone 
bosspitsmuis 

 6 1 X X 

Rosse woelmuis   18  X 

Had gekund      

Huismuis    X X 

Dwergspitsmuis    X X 

Dwergmuis    X  

Val dicht/ leeg 0 8 4   

 
De categorie had gekund betreft algemene soorten die in deze biotopen zouden kunnen 
voorkomen. De Huismuis en Dwergspitsmuis zijn opvallende afwezigen; zij laten zich ook 
goed vangen in life traps. De dwergmuis komt algemeen voor, maar niet in grote dichtheden. 
Er was sprake van verschillende weersomstandigheden tijdens de inventarisatie. 

 Van Weerden Poelmanpad: erg heet 

 Guldenlaan: veel buien 

 Valutapad: rustig weer  
 

Het geringe aantal muizen langs het Van Weerde Poelmanpad valt op. De monocultuur aan 
groot hoefblad heeft muizen blijkbaar weinig te bieden. Het Guldenpad is een biotoop met 
gras en ruigte waar de veldmuis zich met name thuis voelt. Het Valutapad is een biotoop met 
meer houtige opslag waar de rosse woelmuis een indicatiesoort van is. De bosmuis leeft 
zowel in open als gesloten terrein. 
 

  

aantal soorten muizen  

veldmuis

rosse woelmuis

huisspitsmuis

bosspitsmuis

bosmuis

dicht leeg
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4.2 Aanbevelingen 
Algemeen 
Bloemrijk grasland geeft de meeste kans op insecten en planten met diverse soorten zaad. 
Dit is dus ook goed biotoop voor de kleine zoogdieren. Voor dekking en nestgelegenheid is 
het goed om een ruigte met hoger opgaande begroeiing en pollen te hebben. Een gemengd 
terrein is voor zoogdieren (en ook voor vlinders) een betere omgeving. 
 
In groter verband spreekt men over mantelzomen van bospercelen als de grote aantrekkers 
van insecten en vogels. De afwisselende biotopen en microklimaten en aanwezigheid van 
drachtplanten maken deze overgangsvegetaties zeer aantrekkelijk. De vegetatie trekt 
insecten. De vegetatie en insecten trekken vogels en muizen. De muizen trekken roofvogels 
en kleine marters. 
 

 
Vlinderkamer van Staatsbosbeheer in de Balij 

 
Een algemeen probleem bij het beheer van ruw gras en ruigte voor de fauna is de 
absoluutheid. Er wordt in een keer alles gemaaid en daarmee verdwijnt alle voedsel dat de 
vegetatie biedt en alle insecten die erin leven. Faunavriendelijk beheer begint en eindigt met 
een gefaseerd en kleinschalig beheer van de vegetatie. Voor de insectenfauna die 
overwintert in de grazige vegetatie is het nodig voldoende over te laten staan. 
 
Volgens Arie Koster in Ecologisch Groenbeheer (Schuyt & Co, 2001, p112): 
 

Bloemrijke en gevarieerde grasvelden en bermen vormen een belangrijk foerageergebied 
voor veel soorten insecten. Als nest-, schuil- en overwinteringsplaats kunnen ze vele 
insecten onderdak bieden. Grazige vegetaties die als hooiland worden beheerd mogen 
daarom maximaal een- tot tweemaal per jaar worden gemaaid. Een gedeelte van 10 tot 
30% mag niet eerder worden gemaaid dan in het najaar. Voor de hele fauna is het beter 
als ook in de winter een gedeelte van de afgestorven vegetatie blijft staan. Het meest 
praktische is een brede grazige strook, bij voorkeur langs beplantingen, waarvan 
maximaal een keer per jaar in het najaar een gedeelte wordt gemaaid. Indien dit te 
organiseren is, zou men bij voorkeur moeten streven naar twee of drie leeftijdsklassen in 
de vegetatie. Ieder jaar wordt dan de helft of een derde deel gemaaid. Een andere optie is 
verschillende maairegimes naast elkaar; bijvoorbeeld een gedeelte dat jaarlijks wordt 
gemaaid, een gedeelte dat eenmaal in de twee jaar wordt gemaaid, en een gedeelte dat 
eenmaal in de drie jaar wordt gemaaid. De randen mogen niet integraal worden gemaaid 
en langs bosplantsoen, struwelen en ruigtkruidvegetaties moet zo worden gemaaid dat de 
verschillende vegetatiestructuren geleidelijk in elkaar overgaan. Op plaatsen die zich 
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daarvoor lenen moeten graspollen worden ontzien. Als schuilplaats voor kevers en andere 
insecten zijn ze van groot belang. Door flinke stukken niet te maaien blijft het milieu ook 
geschikt voor andere dieren zoals muizen, wezels en padden. 

 
De algemene opbouw van de vegetatiestructuur is als volgt: 

 
Kort gras bij de fietspaden, ruw gras,    ruigtkruiden,             struweel en         bomen 
 
Locatie van Weerden Poelmanpad 
Een kruidlaag aan weerszijden van het fietspad geeft meer variatie voor de insectenwereld 
(voor de spitsmuizen) en zaad (voor de overige muizen). En dit alles is weer goed voor 
(roof)vogels en andere zoogdieren.   
Twee keer per jaar maaien en afvoeren, maai aan de oostelijke kant van het fietspad een 
strook zodat dat de begroeiing niet over het fietspad gaat hangen bij nat weer (dus 
versmalling van het fietspad) 
 
Locatie Guldenlaan . 
Grote zandberg aanwezig (gebruik voor bebouwing elders in de woonwijk?) 
Als het zand weg is dan inzaaien met kruidenrijk mengsel, twee keer per jaar maaien en 
afvoeren. 
 
Locatie Valutapad 
Mooi terrein om verschillende biotopen aan te leggen, zeker langs het fietspad dat nu 
(tijdelijk) afgesloten is. 
Dit kan een goede ecologische verbindingszone zijn tussen de Tedingerbroekplas, Plas van 
Reef en de Guldenlaan. 
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Bijlage: Overige zoogdierwaarnemingen 
(via waarneming.nl) vanaf 2011 
 
Egels  
Valutapad 
Karekietsingel 
Rijswijkse waterweg 
Boswinde 
Faberlaan 
Koolhovenlaan 
Weth. Verheulplantsoen 
Laan van Hoornwijk 
Farmanstraat 
Brasserskade 
Buizerdlaan 
Guirlande  
 
Haas 
Spoorlaan 
Hofbad (achter en links van 
het zwembad) 
Valutapad westelijk en 
oostelijk 
Van Weerden poelmanpad 
Blanchardstraat 
Ringelwikke  

Mol 
Poortweg 
Knooppunt Prins Clausplein 
Laan van Hoornwijck  
 
 
Konijn 
Valuapad oostelijke 
Knooppunt Prins Clausplein 
Guirlande 
 
Vos 
Knooppunt Prins Clausplein 
(dood) 
 
Bunzing  
Knooppunt Prins Clausplein 
(dood) 
 
Wezel  
Valutapad  
 
Huisspitsmuis  
Karekietsingel  

Vleermuis 
Karrekietsingel 
 
Gewone dwergvleermuis 
Friendshipring  
Veenweg 
Rijswijkse landingsbaan 
Poortweg  
Plas van Reef 
 
Ruige dwergvleermuis 
Rijkwijksewaterweg 
Bottgerwater 
van der Wolfwater 
Rijswijkse landingsbaan 
Startbaan  
Plas van Reef 
Singel  
Nootdorpse landingsbaan 
Karekietsingel  
Ypenburgse boslaan 
Blauwe reigersingel 
Gruttosingel  
Kwikstaartpad 
Weidevogellaan 
Steentijdsingel 

  



Marijke Heijne (2013), Zoogdieren in Ypenburg, Den Haag, KNNV afdeling Delfland, in opdracht van Dienst 

Stadsbeheer Den Haag 16 

 

Onderweg naar locatie van Weerden Poelmanpad dode bosspitsmuis en dode veldmuis 
gevonden op het fietspad.  
Bosspitsmuis was duidelijk gepakt en werd als niet lekker beschouwd. Zie foto fig.1 
 

  Figuur 1: tandafdrukken 
 

      
Veldmuis in twee kleuren    Konijnenkeutels 
 

    
Bosspitsmuis                                                Vossenkeutel  

 


