Rapport overdeverspreidingvandeNoordseWoelmuis,
Microtusoeconomusarenicola deSêlysLongchamps I84I,
inNederland

Dr.A.vanWijngaarden

EIVON-1967

De inditrapportverzamelde gegevens zijntebeschouwenals
informatief,uitsluitendvoorgebruikbinnenhet Staatsbosbeheer
bestemd envoorpersoonlijkeverantwoordingvandesamensteller.
VoorzoverbuitenhetStaatsbosbeheerverspreid,ishet ontlenen
vangegevensaanditrapport,hetvermenigvuldigen,het geheel
ofgedeeltelijk citereninverzoekschriften,publicatiese.d.,
zondervoorafgaande toestemmingvandeDirecteurvanhetEIYON
niettoegestaan.

Inleiding.

Indeperiode 1957-196?werdeninNederland allebiotopen,diedaartoe
enigszinsgeschikt leken,systematisch,afgezocht opNoordsewoelmuizen»
Hierbijbleekdat intweegebieden inNederland deze soortalgemeen
voorkomtsopTexelenopNoord-Beveland. Inenkeleandere gebiedenkomen
zijinbepaaldebiotooptypenverspreidvoorsWaterland e.a» endeBiesbosch.Inderestvanhetverspreidingsgebied komt desoortzeerlokaal
voor.
Indeeerstgenoemde gebiedenzijndeverspreidingsgegevensnatuurlijk
nietvolledig,indetweedevrijvolledig,terwijl inhet laatstgenoemde
gebiednaarvolledigheid isgestreefd.
Doorwegenaanleg,droogleggingen,ruilverkavelingen, ontsluitingvanoevers
voorderecreatie,aanlegvanbeschoeiïngen,beweiding,vuilstortenen
dijkverzwaringen,behoort deNoordsewoelmuis totdemeestbedreigdediersoortenvanonsland.
Omdatdeaanwezigheidvandeze soortineenterreinmeestalwijstopeen
bijzondermilieu,isheteensterkaankoopargument.
Waar desoortinreservatenvoorkomt,dientbijhetbeheermetdebelangen
ervanterdegerekeningtev/ordengehouden.

F R I E S L A N D

Excursierapport

Object

%Noordsewoelmuisbiotopen

Gemeente ;Doniawerstal

Datum

;3/9/14-8-1966

WaarnemersA.Bijl

Kaartblads 10E,11C,15P,16A

InhetFriesNatuurhistorischMuseum teLeeuwarden,bevinden zich3ex.van
deNoordsewoelmuis,gevangenaanhetBakkewielbijLangweer (1952)en
2 ex.vandeGreateGriene,bijhetSneekermeer (1953).

Tijdens delandelijke inventarisatievandeze soortwerd eenexemplaar
gevangen (pi.14)langsdeBrekkenbijdeLangv/eerderVaart,aanhet
KoevordermeertenzuidenvandeWellesloot (pi.73)enbijGoingarijp,
aandeoevervandeKlok (pi.64).
De dieren zijnaanwezig inhetE.M.N.H.,Leiden.

Bxcursierapport

Object

%Noordsev/oelmuisbiotopen

Gemeente :Dantumadeel

Datum; 29-9-1966
V/aarnemersÀ.Bijl

Kaartblad;6B,I

Bijdelandelijke inventarisatie vandeNoordse?/oelmuiswerd een exemplaar
gevangenaanhet ZuideindevanhetEeltjemeerbijRoodkerk (R.M.N.H.,
Leidenno.19219,pi.153).

Excursierapport

Object

sNoordsewoelmuisloiotopen

Gemeente t Gaasterland

Datum; 20-8-1966
Waarnemers A.Bijl

Kaartblads 15B,E,F-

EestenvanNoordsewoelmuizenv/arenaangetroffen indevolgonde partijen
in1933 indezegemeente'verzameldebraakballen.
Kippenburg (Schreuder,1944,'45,IJsselingenScheygrond, 1943, '50,De
Vries enVanWijngaarden,1959)«
NijeMirdum idem.
In1957en1958zijnbijMirns langsdeIJsselmeeroever,opdeMokkebank
enhetMirnserKlif exemplarengevangen (coll.vanHeuren,leg.B.deVries)
(Daan, 1965).

Bijde landelijke inventarisatie zijndierenbemachtigd aandeSondeier
Leijen (pi.91,aanwezigE.M.N.H.,Leiden).
Literatuur;
Daan,N», 1965« Geografisch-oecologische inventarisatie vanhetvoorkomen
vanMicrotus oeconomus (Pallas,1776)inNoord-Holland ten
noordenvanhetNoordzeekanaal ensystematische vergelijking
vanrelictpopulaties inNederland.EapportHIVON,37PP«
Schreuder,A.,1944»Nogonige resultatenvanhetbraakbalonderzoek.De
LevendeNatuur49s10-11.
idem

1945»Verspreiding envoorgeschiedenis dernietalgemene
Nederlandsche muizen.Zool.Med.A'dam 25; 239-284.

Vries,H.de,enA.vanWijngaarden,1957»Eecente gegevens overdeverspreiding
vaneenaantal zoogdiersoorten inNederland.EapportPlantenziektekundige Dienst,33pp.
IJsseling,M.A.,enA.Scheygrond,1943en1950«De zoogdierenvanNederland.
Zutphen,530pp.

Excursierapport

Object

sNoordsewoelmuisbiotopen

Gemeente %Haskerland

Datums 13-10-1966
Waarnemers A.Bijl

Kaartblad;11C,l6A

EestenvanNoordsewoelmuizenzijnaangetroffen inbraakballenuitJoure
(Schreuder,nietgepubl.;DeVries enVanWijigaarden,1957)«
Tijdens delandelijke inventarisatiewerdenenkele exemplarengevangenop
eenterreintje langs deLeeuwarderwegbijdeZevenvoetsluis,tennoordenvan
Joure (pi.63,aanwo R.M.N.H.,Leiden).

Literatuur;
Vries,H.de,enA.vanWijngaarden,1957«Recente gegevens over deverspreidingvaneenaantal zoogdiërsoorteninNederland.
Rapport Plantenziektekundige Dienst,33pp.

Excursierapport

Object

;Noordsev/oelmuisterreinen

Gemeente ;HemelumerOldeferd

Datums 22/23-6-1966,4-9-196^
Waarnemers!A.Bijl,Dr.A.

Kaartblad;ICDG,15B,E

vanWijngaarden

Noordsev/oelmuizenwarenreedsverschillende malengevangenopdeMokkebank
bijLaaxum.Schreuder (1945)neemtaan,dat dedierenhiersinds deverlagingvandewaterstand inhet IJsselmeergekomen zoudenzijn.Geziende
verspreidingvanlïicrotusoeconomus inhetDeltagebiedkunnenwijv/elaannemen,datdesoorthierreedsvoor deafsluitingvan deZuiderzee aanwezig
was.
InhetR.M.N.H.teLeidenbevindenzich23ex.(l943> leg»Visser enBruyningj
1956,leg.Bosch)vandezevindplaats.In1956werdenhier2ex.'doorVisser
gevangen.Indevijftiger jarenwerd dePlantenziektekundige Diensttehulp
geroepenbijeenmuizenplaag opeeneilandje indeFlueaaen,ditbleken
Noordsewoelmuizentezijn.' •
Tijdens delandelijke inventarisatiewerden opdevolgende plaatsenNoordse
woelmuizengevangen;
OudeKarre,zuidoever (pi.25).
Morra,noordoevertenoostenvanGalamadammen (pi.25).
Falesloot,binnondijks,tennoordenvanMolkwerum (pi.30).
Mokkebank,westhoek (pi.113).
Literatuur;
Dijkstra,D., 1943.14eJaarverslag,Fryske Gea,pg.4«
Vries,H.de,onA.vanWijngaarden,1957«Recente gegevens over deverspreidingvaneenaantal zoogdiersoorteninNederland.
RapportPlantenziektekundige Dienst,33pp«
Schreuder,A.,1945«Verspreiding envoorgeschie-denis derniet algemene
Nederlandsche muizen.Zob'1.Med.A'dam 25s239-284.

Excursierapport

Object

sNoordsewoelmuisbiotopen

Datums 30-9-1966

Gemeente ;Idaarderadeel

Waarnemers A.Bijl

Kaartblads 11A

In 1933 iseenNoordsewoelmuisgevangenbijWartena,het ex.bevindtzich
inhetPriesNat.Hist.Mus.teLeeuwarden (leg.Kramer) (Brouwer,1948?
Otto,19585DeVries onVanWijngaarden, 1957).
Gedurende delandelijke inventarisatie vandezesoortwerdendrie exemplaren
gevangeninhetgebiedvandeOudeVenenbijdeSaiterPetten (pio 156,
aanw.R.M-N.H.,Leiden).

Literatuur;
Brouwer,G.A.,1948.Zoogdieren,pp.130-139 en244-246,in"HetPrincehof",
red.E.Zandstra.
Otto,J.P.,1958.Fauna,inEncyclopedie vanFriesland»
Vries,H.de,enA.vanWijngaarden,1957«Recente gegevons overdeverspreidingvan eenaantal zoogdiersoorten inNederland.
RapportPlantenziektekundige Dienst,33PP«

Excursierapport.

Object

sNoordsewoolmuisbiotopen

Gemeente ;Leeuwarden

Datums Waarnemer?

Kaartblad;5H,6C

In1941zijnrestenvanNoordsewoelmuizenaangetroffen inbraakballenvan
eenkerkuiluit debuurtvanLeeuwarden (Schreuder,1944)« InSchreuder (1945)
wordtalsvindplaats Leeuwardenopgegeven, (ijsselingenScheygrond,1950,
DeVries enVanWijngaarden,1957)«

In1931iseenexemplaar inLeeuwardengevangen (aanw.B.M.N.H.,Leiden),
evenals in19°"3(leg.G.Bosch,Daan1965)»
In1953zijndrie ex.bijHuizumgevangen (aanw.R.M.N.H.Leiden).

Bijhetveldwerkwerd dezegemeenteniet onderzocht5 inverbandmetde
recente stadsuitbreidingen zijnallegeschiktebiotopenverlorengegaan.

Literatuur;
Daan,N.,1965«Geografisch-oecologische inventarisatievanhetvoorkomen
vanMicrotus oeconomus (Pallas, 1116) inNoord-Holland,ten
noordenvanhetNoordzeekanaal ensystematische vergelijking
vanrelictpopulaties inNederland.RapportRIVON,37PP«
Schreuder,A., 1944«Nogenigeresultatenvanhetbraakbalonderzoek.
DeLevendeNatuur49s10-11.
idem

1945«Verspreiding envoorgeschiedenis derniet algemene
Nederlandse muizen.Zob'1.Med.A'dam 25?239-284«

Vries,H.de,enA.vanWijngaarden,1957« Recentegegevensover deverspreiding
van eenaantal zoogdiersoorteninNederland.RapportPlantenziektekundige Dienst,33pp«
IJsseling,M.A.,enA.Scheygrond,1950»De zoogdierenvanNederland,Zutphen,
530pp.

Excursierapport

Object

:Noordsewoelmuisbiotopen

Gemeente sLeeuwarderadeel

Datums Waarnemer!

Kaartblads 5H,6C

In19^5iserinbraakballen die inCornjumwerdenverzameld eenexemplaar
vandeNoordsewoelmuisaaagetroffen (VanMinnen,1965» 1967)»Hetis
waarschijnlijkdat dit dier inhetBuitenveld (Tietjerksteradeel)isbemachtigd.
Tijdenshetveldwerkwerdengeengeschiktebiotopengevonden.

Literatuur;
Minnen,G.van, 19&5»Muizen,UilenenEoofvogels III.Veld enVitrine
no. 28.
idem

1967«Muizen,UilenenEoofvogels IV.VeldenVitrine
no.32.

Excursierapport

Object

;Noordsewoelmuisbiotopen

Gemeente %Lemsterland

Datums8-1966
Waarnemers A.Bijl

Kaartblads 15F, l6A

Inbraakballen,diein1935inLemmer zijnverzameld,werdenrestenvande
Noordsewoelmuisaangetroffen.(Schreuder,19455 IJsseling enScheygrond,
I95O5DeVries enVanWijngaarden,1957)«
Tijdenshetveldonderzoekkonden indezegemeente geen exemplarenworden
gevangen.

Literatuur;
Schreuder,A., 1945«Verspreiding envoorgeschiedenis dernietalgemene
Nederlandsemuizen.Zool.Med.A'dam 25: 239-284.
Vries,H.de,enA.vanWijngaarden,1957«Recente gegevens overdeverspreidingvaneenaantal zoogdiersoorten inNederland,
Rapport Plantenziektekundige Dienst,33pp.
IJsseling,M.A.,enA.Scheygrond,1950«D°zoogdierenvanNederland.
Zutphen,530pp.

Excursierapport

Object

sNoordsewoelmuisbiotopon

Datums 8-1966

Gemeente :Smallingerland

WaarnemersA.Bijl

Kaartblads I I B ,E

Door Schrouder (1945)i-se e n vondstvanrestenvanNoordsewoelmuizenin
braakballenuitDrachtengenoemd«
Brouwer (1948)vermeldt zealsbewonervanhetPrincehof»

OpdeHogeWarren,bijVeenkoop,isin1932eenexemplaargevangen (Fries
Nat,Hist.Mus.,leg.Buisman).

Tijdenshet onderzoekwerdengeenex.indezegemeentebemachtigd.

Literatuur;
Brouwer,G.A., 1948.Zoogdieren,in"HetPrincehof".Eed,E.Zandstra.
Schreuder,A, 1945«"Verspreidingenvoorgeschiedenisdernietalgemene
Nederlandse muizen.ZOöl.Med.25:239-284.
Vries,H.de,enA,vanWijngaarden,1957«Recente gegevens over deverspreidingvaneenaantal zoogdiersoorten inNederland.
RapportPlantenziektekundige Dienst,33pp»

Excursierapport

Object

:Noordsewoelmuisbiotopen

Gemeente jSneek

Datum; Waarnemers

Kaartbladj 10H

Door Schreuder (1945)werdSneekgenoemdalsvindplaatsvanrestenvan
Noordsewoelrauizeninbraakballen.
Ookin,in1961verzamelde braakballen,werden3ex.aangetroffen (Hoekstra
enVanLaar,1965)«
InhetR.M.N.H.teLeidenbevindt zich.eenexemplaarmetalsvindplaats
Sneek«
Bijdeinventarisatie isdezegemeenteverdernietbetrokkenwegenshet ontbrekenvangeschiktebiotopen.

Literatuur;
Hoekstra,B,enV.vanLaar,1965«AnalysenvanBraakballenuitFriesland.
Lutra7s43-46.
Schreuder,A., 1945«Verspreiding envoorgeschiedenis dernietalgemene
Nederlandse muizen.Zool.Med.A'dam 25?239-284.
Vries,H u de,enA.vanWijngaarden,1957«Recentegegevens over deverspreidingvaneenaantal zoogdiersoorten inNederland.Rapport
Plantenziektekundige Dienst,33PP«

Excursierapport

Object

t Noordsewoelmuisbiotopen

Gemeente sStaveren
Kaartblad: 15B

Datum;9-10-1966
Waarnemers;A.Bijl,A.van
Wijngaarden

Bijdelandelijke inventarisatie vandeNoordsewoelmuiswerd eenexemplaar
gevangen inderietkraagvanhetkanaal,binnendijksvandezeedijk,ten
noordenvanStaveren (pi.112,B.M.N.H.,Leiden).

Bxcursi-erapport

Object sNoordsewoelmuisbiotopcn

Datums -

GemeentesTerschelling
Kaartblad; 1C,DG,5A

InSchreuder (1945)wordtdemogelijkheidgeopperd,datdeNoordsewoelmuis,
Microtus oeconomus,vroeger opTerschelling zouhebbengeleefd.
InTinbergen (1932)wordtVanDierengeciteerd.Volgenshemwerden ervroeger
allerleimuizendoorlandarbeidersbijdedijkgraafgebracht.
Naar onzeovertuigingmoetenditechterandere soortendanwoelmuizen zijn
geweest.VanTexel,waardeNoordsewoelmuisvoorkomt,zijnnl.plagenbekend
(zieAldaar),terwijldeze opAmeland,v/aardeVeldmuis,Microtus arvalisleeft,
ookvoorkwamen (VanWijngaarden, 1964).
VanTerschelling isechterniets overmuizenplagenbekend,waaruit geconcludeerdmagworden,datwoelmuizen erontbreken.Deargumentatie vanditstandpunt iso.m.gepubliceerd inVanWijngaarden (1964)»

Literatuur;
Schreuder,A.,1945«Verspreiding envoorgeschiedenis derniet algemene
Nederlandse muizen.Zool.Med.A'dam 25?239-284»
Tinbergen,N«,1932.NieuwsvandeWaddeneilanden.DeLevendeNatuur 37*63«
Wijngaarden,A.van,1957«Therise anddisappearance of continentalvole
plague zonesintheNetherlands.Versl.Landb.Onderz.
63.15.DenHaag,21pp.
idem

1964.The terrestrialmammalfauna oftheDutchWadden
Islands.Zts.fürSaugetierk.29;359-368„

Excursierapport

Object
Gemeente

5Noordse woelmuisbiotopen

Datum;28/29-9-1966

gTietjerksteradeel

V/aarnemersAoBijl

Kaartblad s6C,D

Inde literatuurwordthetPrincehofalsvindplaatsvandeNoordsewoelmuis
genoemd inBrouwer (l948).
Bijbraakbalanalyses zijnrestenaangetroffen inbraakballenuits
Eernewoude- 1941 (Schreuder,1945?IJsselingenScheygrond, 1950;De
Vries enVanWijngaarden,1957)«
Oenkerk

- 1941 (idem)-1964 (Minnen, 19^5).

Eijperkerk- (idem ).
Ouddeel
Tietjerk

-1961 (Hoekstra enVanLaar,1965)»
-1964 (VanMinnen,1965)-1965 (idem, 1967).

Gevangendieren,afkomstiguitEernewoude,bevinden zich inhetFriesNat.
Hist,Mus.(1943, '52en '54» leg.DeJong,eerste ex.vermeld inBrouwer,1948)
Tijdens delandelijke inventarisatie zijn2ex.gevangenbijdeGroteWielen
(oostelijke oever) (pi. 132,E.M.N.H.,Leiden)enopdewestelijke oevervan
hetSubêdbijGiekerk (pi.150,E.M.N.H.,Leiden).

Literatuur;
Brouwer,G.A., 1948» "Zoogdieren inhetPrincehof".Eed.E.Zandstra.
Hoekstra,B.enV.vanLaar,1965»AnalysenvanbraakballenuitFriesland.
Lutra 7543-46.
Minnen,Govan,1965»Muizen,UilenenBoofvogelsII.Veld enVitrine27.
idem

1967.Muizen,UilenenBoofvogels IV.Veld enVitrine32.

Schreuder,A.,1945»Verspreidingenvoorgeschiedenis dernietalgemeneNederlandsemuizen.Zool.Med.A 1 dam25?239-284.
Vries,H.de,enA.vanWijngaarden,1957»Eecente gegevensoverdeverspreiding
vaneenaantalNederlandse zoogdiersoorten.EapportPlantenziektekundigeDienst,33pp.
IJsseling,M.A.enA.Scheygrond,1950»DezoogdierenvanNederland,Zutphen,
530pp.

Bxcursierapport

Object

;.Noordsev/oelmuisbiotopen

Gemeente sUtingéradeel

Datum: 11-10-1966
Y/aarnemer;A.Bijl

Xaartblads 11A,C

'_nhetPriesNat.Hist.Museumbevinden zich2ex«Noordsewoelmuizenuitdeze
gemeente,resp.afkomstiguit Terhorne (1946,leg.Bourema)envanAkkerum(1947« leg« Braun).
Tijdens delandelijke inventarisatie,werd éénexemplaargevangenopdezuidoever
vanhetTerhornster diep (pi.158,R.M.N.H.,Leiden).

lüxGursierapport

Object

% Noordsewoelmuisbiotopen

Gemeente :Weststellingwerf

Datums 8-I966.
Waarnemers A.Bijl

Kaartblads l6A,B,E

DoorDeVriesenVanWijngaarden (±957)wordtWolvegaalsvindplaats van
doNoordsewoelmuis genoemdnaareenongepubliceerd gegevenvanSchreuder.
In1951iseenexemplaargevangendoorGooijerineenlaaggelegenstukje
landaandeLindebijzijnwoning (inPriesNat.Hist.Mus.).
Dit stukje landisinmiddels opgehoogd.

IneenSpechtenkastbij..olvegawerden in19^3door Peetsma verschillende
restenvandierenaangetroffen,waaronder eenNoordsewoelmuis (a

.1963)

Tijdens delandelijke inventarisatie vandeze soort ishetnietgelukt in
dezegemeente exemplaren tebemachtigen.

Literatuur?
anon.,1963«Rossewoelmuizen (hieronbekend)innestkastje.Leeuwarder
Courant4-4-1963•
Vries,H.de,enA.vanWijngaarden,1957»Recente gegevens overdeverspreidingvaneenaantal zoogdiersoorten inNederland.
Rapport PlantenziektekundigeDienst,33pp«

Excursierappprt;
Object

i Noordsev/oelmuisbiotopen

Gemeente sVlieland

Datums Y/aarnemers

Kaartblad;( F , G

IneenpartijbraakballenopVlieland in1966verzameld,werdentweeex.
vandeNoordsev/oelrnuisaangetroffen (VanMinnen, 1967).
Vooralsnogblijvenv/ijvanmening,dat deze soort opVlieland nietvoorkomt
endat debetreffendeuil dedierenopTexelheeftbemachtigd.

Literatuur;
Minnen,G.van,1967.Muizen,uilenenRoofvogels IV»VeldenVitrine,
no«32.

Bxcursiorapport

Object

sNoordsewoelmuisbiotopen

Gemeente sV/onseradeol

Datums 8-I966
Waarnemers A,Bijl

Kaartblad;10B,D,E,G

InhetE.M.N.H.teLeidenbevindenzichtweeex.Noordsewoelmuizen,die
opdeMakkumerNoordwaard zijn gevangen in 1960, (leg.Bosch).
Tijdensdelandelijke inventarisatievandeze soortkonden indeze gemeente
geenexemplarenv/ordenbemachtigd.

Excursicrapport

Object

;Noordsewoolmuisbiotopcn

Gemeente,sïïorkum

Datums 3-9-1966
Waarnemers A.Bijl

Kaartblads 10D

Tijdens delandelijke inventarisatie vandeNoordsewoolmuiswerd een
exemplaargevangenindeTJrsulapoel (pi.109,B.M.N.H.Leiden).

Excursierapport

Object

sNoordsewoelmuisbiotopen

Gemeente sWymbritseradeel

Datums 8/6-9/10-1966
Waarnemer;A«Bijl

Kaartblads 10G,H

DoorSchreuder (1945)v/erdenrestenvanNoordsewoolmuizcngevondenin
braakballenuitïïity,rellingorga.

Museummateriaal uit dezeplaatsbevindt zichinhotR.H.N.H.teLeiden
(2ex.1942)eninhetFriesNat.Hist.Mus, (1944,leg.Walsweer)» Voorts
bcA^indenzichinditlaatsteMuseum 2zeerlichte exemplarenuitOppenhuizen
(1941» leg»deVries,resp.do Jong).
Tijdens delandelijke inventarisatie vandeze soortwerden exemplaren
gevangen te;
Jutrijp,aandeZoolsloot (pi.5« 3ex.,R.M.N.H.teLeiden).
Uitv/ellingerga,oeverStobberak (pi.9?4ex. idem ).
idem,Delienspoel (pi.84,2ex. idem).
Sandfirden,oeverVlakkeBrokken (pi.78,2ex.idem).
N.v.Ylst,oeverOudeRijn (pi.19? 3ex.idem).
Hommerts.Anewiel (pi.4? 1ex.idem)o
Wondsend,NoordorEe (pi.157« 2ex.idem)
Gaastmeer,V/oudbuurstorpoel (pi.80,1ex.idem).
Oudega.Skutelpoel (pi.76,1ex. idem).

Literatuur;
Schreuder,A.,1945«Verspreiding envoorgeschiedenis derniet algemene
Nederlandse muizen.Zoö'1.Med.A'dam 25; 239-284.
Vries,H.de,enA.vanWijngaarden, 1951' Recente gegevens overdeverspreidingvanenkele zoogdiersoorten inNederland.
Rapport PlantenziektckundigeDienst,33pp«

übccursierapport

Object

s Noordse woclmuisbiotopen

Gemeente s Ylst

Datums

-1966

V/aarnemer2A.Bijl

Kaartblads 10 H

Tijdensdelandelijke inventarisatievandeNoordsewoelmuiskondenindeze
gemeentegeenexemplarenwordenbemachtigd,,Duidelijkeaanwijzingenvoorde
aanwezigheid (kentels,vraatsporen)werdenaangetroffeninhetoeverland
aandeKerksloot,tennoordenvanJutrijpo

Excursierapport

Object

%Noordsewoelmuisbiotopen

Gemeente sHolde

Datums Waarnemers

Kaartblads 12DG,17E

Inde publicatievanSchreuder (1947)staantweevindplaatsenvanNoordse
woelmuizeninhetkaartje aangegeven inDrente.Volgens IJsselingen
Scheygrond (l950)z °uditopRolde enEeldebetrekkinghebben.InDeVries
enVanWijngaarden (1957)zijndeze stippenmet eenvraagteken opgenomen
(waarschijnlijk geen geschiktbiotoopaanwezig),inDeVries (i960)en
Van Laar (i960)echternogals officiëlevindplaatsen.
Uit Schreuder (1948)blijkt,datditechter opeendrukfoutberust!

Literatuur;
Laar,V«,van,i960.De zoogdierenvanTexel.DeLevende Natuur 63?88-95»
Schreuder,A.,1947« DeNoordsev/oelmuiszeldzaam?De LevendeNatuur50s
31-32.
idem

1948.DeNoordsewoelmuis zeldzaam?De LevendeNatuur 51*143«

Vries,H.de,I960.Aperçuetnouvelles données surlarépartitionge'ographique
dequelquesmammifères auxPays-Bas.Mammalia24s
273-285.
Vries,H.de,enA.van\7ijngaarden,1957«Recentegegevens overdeverspreidingvaneenaantal zoogdiersoorten inNederland.
RapportPlantenziektekundige Dienst,33pp.
IJsseling,M.A.enA.Scheygrond.De zoogdierenvanNederland.2edruk.
Zutfen,53Opp.

Object

sNoordsewoolmuisbiotopon

Gemeente sEelde

Datums Waarnemers -

Kaartblads 7D, 12B

Indepublicatie vanSchreuder (1947)staantweevindplaatsenvanNoordse
woelmuizoninhotkaartje aangegeven inDrente.Volgens IJssolingenScheygrond (195O)zouditopRolde enEeldebetrekkinghebben.InDeVriesen
VanWijngaarden (1957)zijndeze stippenmet eenvraagtekenopgenomen
(waarschijnlijkgeengeschiktbiotoopaanwezig),inDeVries (i960)enVan
Laar (i960)echternogalsofficiëlevindplaatsen.
Uit Schreuder (1948)blijkt echter dat ditopeendrukfoutberust!

Literatuurs
Laar,V,van, 1960. DeZoogdierenvanTexel.DeLovendeNatuur63;88-95«
Schreuder,A.,1947» De*Noordsewoelmuis zeldzaam?DeLevendeNatuur 50531-32.
idem

1948.DeNoordsewoelmuis zeldzaam?DeLevendeNatuur 51* 143»

Vries,H.de,I960.Aperçsuetnouvollesdonnées surlarépartitiongéographiquedequelquesmammifèresauxPays-Bas.Mammalia24s
273-285.
Vries,H.de,enA.vanWijngaarden,1957»Recentegegevens overdeverspreiding
vanoenaantal zoogdiersoorten inNederland.Rapport
Plantenziektekundige Dienst,33pp.
IJsseling,M.A. enA.Scheygrond,1950«DezoogdierenvanNederland.2edruk.
Zutfen,530pp.

OVERIJSSEL

Excursierapport

Object

sNoordsewoelmuisbiotopen

Gemeente :Blokzijl

Datum? 28-7-1966
V/aarnemersA.Bijl

Kaartblad s16D

Tijdens delandelijke inventarisatie vandeNoordsewoelmuiswerdcén
exemplaar gevangenaandeoevervanhet Zuiderdiep (Bijl,1967?vanSoest,
1966).DitterreiniseigendomvandeVereniging totBehoudvanNatuurmonumenten inNederland.

Literatuur;
BijlfA., 1967.ZoogdierwerkkampWeerribben (Oldcmarkt)25-30 juni1966.
Jaarboek 1966,Christ.JeugdbondvoorNatuurstudie,pg„ I85-I87.
Soest,C.van,1966.Het somerzoogkampje 1966.DeBosmuis (CJN) 1966(4)? 1-2.

iDxcursierc] )ort
Object

2Noordsewoolmuisbiotopen

Gemeente ;Noordoostpolder

Datums 8-I966.
WaarnemersA.Bijl,

Kaartblads 15H,l6c,20P,21A.
DoorMörzerBruyns isin1933het eiland Schokland opmuizen geïnventariseerd.
HijtrofhiertoenNoordsewoelmuizcnaan.In1942hoofthijhierwederom
verzameld (aanw.R.M.H.H.,Leiden).De soortwas deenige opdit eiland.
(Schreuder,1945» 1947? IJsselingenScheygrond,1950)°
Na dedrooglegginghebben zezichoorspronkelijk zeerververspreiddoorde
gehelepolder,zev/arenhierendaarzeertalrijk,ookopdedijken(Dammerman,
1946,1949)» Uitlatere onderzoekingenbleek,dat ze intoenemende matedoor
Microtiasarvalis,doveldmuis,werdenverdrongen (Bakker,1950? 1954?1957?
Bakker enVanderZweep,1949?VanWijngaarden enLensink,1957? 1959).
Bovenstaande vindplaatsen zijnookinDeVries enLonsink(l957)gememoreerd.
VolgensDammerman (1949)heefthijopUrkwaarschijnlijkontbroken.
Tijdensdelandelijke inventarisatie kongeenenkelgeschiktbiotoopmeer
wordengevondenenlijktdo conclusie gerechtvaardigd,datdesoort indeze
gemeente isuitgestorven.
Literatuurs
Bakker,Do,1950.Develdmuizenplaagvanherfst 1948indeNoordoostpolder.Med.
Dir.Vod.Wieringormeer(Noordoostpolderwerken,Zwolle,no.Ils
3-13«
idem
1954»Enige onderzoekingen naardeontwikkelingvandevogelbevolkingindeNoordoostpolder.BijlageNotulenVerg.Landbouwk.
Afd.Dir.Wieringermeer(Noordoostpolderwerken21-12-1954 (8pp)
idem
1957«DevolduilindeNoordoostpolder.D.L.N. 60s104-108.
Bakker,D.enW.vanderZweep,1949»Develdmuizenplaagvanherfst 1948inde
Noordoostpolder.RapportDir.Wieringermeer (Noordoostpolderv/erken)Biol.Afd.Kampen,54PP«
Dammerman,K.W. 1946.Hetbiologisch onderzoekvandeN.0.Polder.Vakblad
voorBiologen26° 74-82.
idem
194.9.Voorkomenenverspreiding derzoogdieren indeN.O.polder.Bijdragen totdeDierkunde 28s118-126.
Schreuder,A., 1945»Verspreiding envoorgeschiedenis dernietalgemene
Nederlandse muizen.Zool.Med.25. 239-284.
idem
I947.Denoordsewoelmuis zeldzaam?D.L.N. 50s 31-32.
Vries,H.de,
enA.vanWijngaarden,1957«Recente gegevens overdeverspreidingvan eenaantal zoogdiersoorten inNederland.Rapport
Plantenziektekundige Dienst,33PP»
Wijngaarden,A.van,enB.M. Lensink,1.957«Deontwikkelingsmogelijkheden van
de zoogdierfauna indetoekomstige Zuidelijke IJsselmeerpolders.Versl.enMed.PlantenziektekundigeDienstI30s
186-211.
idem
Deverspreidingvande zoogdieren indeZuidelijkeIJsselmeerpolders.Versl.enMed.Plantenziektekundige Dienst
1342 I62-I69.

Excursierapport

Object

2Noordsewoelmuisbiotopen

Datums nov.1966
Waarnemers;A.Bijl,A.van

Gemeente ;Kampen
Kaartblad;21A,B,C,D

V/ijngaarden

InI932zijnNoordsewoelmuizendoorMb'rzerBruyn3v/aargenomen opde
Ramspol (mond.med.).Deze lagindertijd alseengeïsoleerdeverhoging
midden inde toennogniet ontgonnenrietveldenvanhetKampereiland (Van
WijngaardenenLensink1957>i960).

Tijdens delandelijke inventarisatie vandeze soort ishet onsnietgelukt
omexemplarentevangen.Demogelijkheidblijftbestaandaterhierennog
eenkleine populatie inderietzoomvanhetKampereiland leeft.

Literatuur;
Wijngaarden,A.van,enB.M. Lensink,1957»Deontwikkelingsmogelijkheden
vandezoogdierfauna indetoekomstige Zuidelijke IJsselmeerpolders.Versl.enMed.Plantenziektekundige Dienst
130;186-211.
idem

i960.Deverspreidingvande zoogdieren inde Zuidelijke
IJsselmeerpoldersin1957«Versl.enMed.Plantenziektekundige
Dienst 134s162-169.

G E L D E E LA ND

Excursierapport

Object

;Noordsev/oelmuisbiotopon

Datum? -

Gemeente sAalten

Waarnemers

Kaartblads 41B,D

VolgensVanDam (1938)zouineenpartijbraakballenuit 1935? afkomstig
uitBredevoort op245muizen 1exemplaarvandeNoordsewoelmuiszijn
aangetroffen.DoorSchreuder (1945)wordt dezedeterminatie intwijfel
getrokken.Hetbetreffende materiaal isverlorengegaan.Hetwasbovendien
het eerste determinatiewerkvandeschrijver.Het lijkt onsuitgesloten,
dat deNoordsewoelmuis indezegemeente zouvoorkomen.

Literatuur;
Dam,H.ten,1938.Iets overbraakballen enhuninhoud.Amoeba 17s I84-I89,
Schreuder,A.,1945«Verspreiding envoorgeschiedenis dernietalgemene
Nederlandse muizen.Zool.Med.25?239-284.

Excursierapport

Object

% Noordsewoclmuisbiotopon

Gemeente % Y/intersv/ijk

VJaarnemor;
Datums -

Kaartblads 41E,F,G

InVandenBrink (l930)isV/intersv/ijkalsvindplaats genoemdvande
Noordsewoelmuis.Ditgebeurde opgezagvanProf.VanOort,detoenmalige
directeurvanhetRijksmuseum vanNatuurlijke Historie teLeiden,diehem
in 1928schreefaf entoeNoordsewoelmuizenuit deAchterhoekteontvangen»
Het in19l6gevangenexemplaarbleeklatereenfoutief gedetermineerde
woelrat,Arvicola.terrestris,tezijn.
Dezefoutieve opgave islater opgenomen inTenDam (1938),Eykman (l937)>
Schaefer (1935),Schreuder (1933),IJsseling enScheygrond (1943)enZimmermann (194O)«Devergissing isinSchreuder (1944en1945)P a s rechtgezet?
Indeze gemeentekomenNoordsewoelmuizenbeslist nietvoor.

Literatuur;
Brink,F.M. vanden,1930.Observations desMammifères desPaysBas,trouvés
â l'étatsauvage» Bull.Soc.Zool.France 56; 163-190.
Dam,H.ten,1938.Ietsoverbraakballenenhuninhoud.Amoeba 17s I84-I89.
Eykman,C,,1937»DeNederlandse Zoogdieren.Rotterdam,195PP»
Schaefer,M., 1935» ZurKenntnis derKleinsâ'ugerfaunaamNiederrhein.Die
NaturamNiederrhein 11s 5-11.
Schreuder,A.,1933«Microtinae intheNetherlands,extinctandrecent.Verh.
Kon.Akad.Wetensch.A'dam (2):30,37pp»
idem

1944» Geenrattekop indeAchterhoek.D.L.N.48s 151.

idem

1945»Verspreiding envoorgeschiedenis dernietalgemene
Nederlandse muizen.Zool.Med.25s239-284.

IJsseling,M.A.enA.Scheygrond,1943«De zoogdierenvanNederland.
Zutfen,530pp.
Zimmermann,1940.ZurKenntnisvonMicrotus oeconomus (Pallas)Arch.Naturgesch.Ils174-197.

U T R E C H T

EXCURSIE-RAPPORT

Object

:Noordsewoelmuisbiotopen

Gemeente ziibcoudeUtr.

Datum;1965
Vfearnemer;Mej„D.M. v.d.Tol

Kaartblads 25Gen31E

Literatuurgegevens.
- Mej,Dr,A.Schreuder (1.947)vermeldt,datdeze soort zekervoorkomt indeze
gemeente n.a.v.bestuderingvanmuizenrestenuitbraakballen uit deBotsholpolder.
- IJsselingenScheygrond (1950)melden deze sooït indeze gemeente» Bebron
vermelden zeniet»WaarschijnlijkdoenzehetopgezagvanBr.A.Schreuder
(l947)p daar zijin1943deze gemeente nietnoemen.
-BeVries enVanWijngaarden (1957)meldenhetvoorkomenvandeNoordse
woelmuisinAbcoude enberoepen zichopeennietgepubliceerde mededeling
vanLiej.Dr.A.Schreuder.
-Vine,vanLaar (l96l)meldt,datMicrotus oeconomus-resten zijnaangetroffen
ineenpartijbraakballenvanderansuil,verzameld inhet grotekooibosvan
deBotshol op24maart 1957- 2 ex.? inmaart 1958 -7ex.
- Joh.v.doY/ielonVincentvanLaar (1965)melden,datMicrotus oeconomus
isaangetoond inbraakballenvanderansuil uit deBotshol doors P.van
Nieuwenhoven in1943- 7ex.
in1945-1ex.
in1947-5ex.
V.vanLaar in1957-2ex.
in1958-7ex.
Joh.v.d.Wiel in1963-11ex.
in1964-39ex.
Verdermolden zij,datinZ.H.A.balgof/enschedelvanNooruit deBotshol
aanwezigis.
- Joh.vanderY/iel (1964).
Namemorerenvanhet onderzoeken/ofpublikatievanDr.P.J. vanNieuwenhoventussen1943en1947?V.vanLaar (1961),DeVriesenVanWijngaarden
(1957)meldt deheervanderY/ieln.a.v.hoofdzakelijkransuilbraakballen,
diehijverzameld heeft indeperiodeapril 1963-juli1963? dathijdaarin
11ex.vanMicrotus oeconomus heeftaangetroffen enwel inbraakballenverspreidover degeheleBotshol.
- Joh.vanderWiel (1965)«
Analysevan 334ransuilbraakballen in1964verzameld indeBotshol,leverde
39ex. opvandeNoordsewoelmuis,verspreid overhethole gebied.Microtus
oeconomusmaakthierdoor 7?6^uitvandeprooidieren derransuilen.
In

InhetZoologischLiuseun"teAmsterdam (Z.i.'..A.jis,anwoîjig;,
l).Officicle tabelvanhot onderzoekvandolieerP.vanNieuwenbovoninde
.jaren1943-1949 inheiwaterschapBotshol«
Dezevermeldt vooriTicroiusoeconomuss
Grotekooibos

10-3-1943
22-6-1949

5ex.5 exUituileballcn.
3 ox

Kleinekooibos

1Ó-4-1949

1 ox

Bomenl.Yliet

30-9-I945

1 ex

Gatv.Br.deBruin 26-2-1943
;;ed.Kooymans

0-6-1949

Grotekooibos

23-7-1949

2 ex
1ox.

!

"

'

2ex.gevangen ineenpot.

2)oBalg.uitdoBotaholpoider 10-5-1954. âRog.nr.8219Legit.H.F.v.d.Lee
3)oUilebalrestenGrotekooibos 10-3-1943 8 schedels
"Spreeuwen-eiland" 26-2-1943 7rechterkaken
8 linker

"

Eigenwaarnemingen.
Van28 junitot9 juliopalle eilanden eneilandjesvallengehad»
Tijdens het onderzoekwerdentwee exemplarengevangen (no's5e n 6 ) .
(aanwezigE.II.IT.H.,Leiden)

Literatuur.
Laar,V.van 1961.Gegevens overbraakbalanalysesuitNederland.
Lutra 3s28-29.
Nieuwenhoven,P.J.van.Uitkomstentabelvanhet onderzoekgehouden inhet
waterschapBotshol van 1943-1949°Deze tabel isgedeponeerd
inZool.Mus.teAmsterdam.
Schreuder,A.1947»DeNoordsewoelmuis zeldzaam?D.L.N.50? 31-32.
Vries,H.de,enA.vanwijngaarden1957°Recente gegevens over deverspreiding
van eenaantal zoogdiersoorten inNederland.33pp«
Wiel,Joh.van der 1964.Gegevens overkleine zoogdieren inhetWaterschap
Botshol.
;

Verslag inhetkadervanhetBotshol-onderzoekvanafd» 9
vanD IVderNed.JeugdbondvoorNatuurstudie,3PP»

idem 1965» Overzichtvandekleine zoogdierfauna inhetwaterschapBotshol,
aandehandvanbraakbalgegevens van deRansuil (Asio otus L.)
verzameld in1964» Publ.inhetkadervan'tBotsholonderzoek
vanafd.9vanD IVderrT.J.N.2pp.
V/iel,Joh./vanderenV.vanLaar 1965°Gegevens overkleine zoogdieren inhet
waterschapBotshol.BeLevendeNatuur 682212-216.
IJsseling,H.A. enA.Scheygrond,1.950»De zoogdierenvanNederland,2edruk,
544ITO.

liöccu r si e ra.)"co r t
Object

s Noordse woelmuis

Gemeente, ; De .Bilt ( i J t r . )

Datum

;

WaarnemersMej«D.M.v.d.Tol,

PCaartblads 31 H en 32 C

Literatuur;
IJssel-ViigenScheijgrond 1943en1950zeggendatNicati in1820/21vermeldt
dathijindewintervan l8l4twee ofdrieexemplarenvanMus oeoonomusheeft
gevangenrondomhetdorpDeBilt,maar datVanBemmelen1866dezevangst
ontkent,
Wieati1820/21vermeldt letterlijk?Praeter supradictas speciesquae
sinedubio indigenae sunt,hyemeanni I814repertiGerunt circapagumDeBilt,
duotresve individuiMurisOeconomi (Hypudaeusoeconomus Illig.leCampagnol
despro'sCuv.)M.caudâsubsesquiunciali,auriculisnudis,invelleremolli
latentibus,palmis subtetradactyliscorpore fuseo.PallasGlirp.79n o ° 15»
p.225? tab.XIY".GmelinSyst.Nat.Ip.134Wo.26.Videtur hoc animal
Siberiae incola,huevenisse intersarcinas exercitusHuthenorumetimprimis
Cosaquorum,quiinhislocisperaliquot tempusremanserunt,saltumpostea
nonampliusobservationfuit.
Devertaling luidt;Behalve d.ebovengenoemde soortendie ongetwijfeld
inheemszijn?"'arenindewintervanhet jaar1814rondom hetdorpDeBilt
twee ofdrie exemplarenverspreidwaargenomenvandeMus oeconomus. Een
muismet eenstaart "aande onderkant (einde)gepunt",metnaakte oortjes,
dieverborgen zatenineenzachtvelletje,metpootjesvoorzienvanvier
daaronder liggende nageltjes eneenbruin lijfje.
Pallas,Glir.P. 19? No.15,p.225 "tab.XIV,GmelinSept.Nat.Ip. 134
No.26.D.'tdier,inheems inSiberië',werdwaargenomen nahierheen tezijn
gekomen tussen debagage tijdensdetochtderRuthemiërsende Kozakken,die
indeze omgeving gedurende enige tijdverbli-r/on.Echterdaarnawerd desoort
nietmeerwaargenomen.
VolgensVanWijngaardenblijkt uitdezebeschrijving datNicativeldmuizen
(l,arvalis)inhandenheeftgehad,omdathijspreektvannaakte oortjes,die
ineenzachtvelletjeverborgen zaten.Inderdaad zijnveldmuizenorentamelijk
kaal enklein.Forenorenzijngroter9 ze stekenuitdovacht enzijnduidelijk
behaard.
VanBemmelen zegt inl866datdemededelingvanNicati "stellig onwaar
is", omdatMus oeconomusPallas thuishoort inSiberië enKamschatkaenze
ookingeheelDuitsland nietvoor schijnt tekomen,daarBlasiuehaarnietnoemt
inzijn"FaunaderWirbeltiereDeutschlands undder angrenzenden Ländervon
Mittel-Europa".

2.
Eigenwaarnemings
Biotoop iaen omDeBilt isongeschiktvoordeNoordsewoelmuis enwas
dat oo':inhet verleden,

getuige oudestafkaarten,8maart 1964zijner40

braakballetiverzameld bijDeBilt,waarvan Krommenhoek in1965deanalyse
publiceerde.ErwarengeenMicrotus oeconomus-restenin»

Literatuur,
Bemmelen,A.A.van -l866s Aanvulling derMededeelingen overdeZoogdieren,
Vogels enKruipende dieren» Bouwstoffenvoor eene FaunavanNederland,
derde deel,vierdedrukbiz» 414 (=514)-537»
Krommenhoek,W.- 1965:Overdebetekenisvanhetbraakbalonderzoelcvoorde
oecologievankleine zoogdieren.Lutra 1i 31-43
Nieati,C,-1820/1821sComment» inAnn,Acad,EhenoTraject.,biz. 111.
Usseling,H.A. enA»Scheijgrond,-1943sDe ZoogdierenvanNederland,ledruk,
530pp.
IJsseling,M.A.enA»Scheijgrond,-1950« idem,2edruk544pp«

EXCUBSIE-ÏLIFPOBT

Object

3Noordsevoelmuis'biotopen

Datum:26-6-I965

Gemeente sKamerik

V/aarneniers:MejoD.LLvod.Tol,

Kaartblad; 31G

Dro;lovanWijngaarden

Tijdens delandelijke inventarisatiev/erdéénexemplaarvan deNoordse
woelmuisgevangenindeNoordelijke Nes (eigendomVer.totBehoudvan
Natuurmonumenten).

Excursiorapport

Object

;Noordsewoelmuisbiotopon

Gemeente sLcersum

Datum s Waarnemer;

Kaartblads 39B

VolgensTenDam (1938)zoudonrestenvanNoordsev;oelmuizon,inbraakballen
uit 1935vanhetLcorsumseVeldafkomstig,zijngevonden.
Dezevindplaats isookinIJsselingenScheygrond (l950)opgenomen.
Reeds Schreuder (1945)twijfelt echteraandozewaarneming,hoewel zijhet
LoersumseVeld eenzeergeëigendbiotoopvoordezesoortnoemt.
Onsinziens isditechterniethetgeval enishet zeker,datNoordsewoeimuizenhiernietvoorkomen.De determinatie vanTenDammoet opeenvergissing
berusteno

Literatuur;
Dam,H.ten,1938.Ietsoverbraakballenenhuninhoud«Amoeba 17s I84-I89.
Schreuder,A.,1945»Verspreidingenvoorgeschiedenis dernietalgemene
Nederlandse muizen.Zool.Med.25? 239-284.
IJsseling,M.A.,enA.Scheygrond,1950»D°Nederlandse Zoogdieren.2edruk.
Zutfen,53Opp.

EXCURSIE-RAPPORT

Object

;Noordsev/oelmuisbiotopen

Gemeente sLoosdrecht (ütr.)

Datum;1966
WaarnemersMoj.D.M.v.d.Tol

Kaartblads 31P.

Literatuurgegevens.
H.deVries (l96l)meldt datbijanalysevaneenpartijbraakballenvande
ransuil,dieverzameldv/arenop4 junii960inmoerasgebied langs deDrecht
inNieuw-Loosdrecht,resten zijnaangetroffenvan3ex«Microtus oeconomus
naast 20anderemuizen.

Eigenv/aarnemingen»
InenomLoosdrecht zijndemeeste oeversverstevigd omals aanlegsteiger
tokunnendienen endegrond isgebruiktvoor zomerhuisjes endergelijke.
Ineendrassigv/eilandkondengeondierenv/ordenbemachtigd.

Literatuur.
Vries,H.de 1961.Uitkomstenvanbraakbalanalyses III.Rapport EIVON,
64pp.

N O O R D-H O L L A N D

Excursicpapport
Object

sNoordsewoolmuisbiotopen

Gemeente ;Akersloot

Datums I6-6-I965
V/aarnemer;N.Daan

Kaartblads 19D

Tijdens deNoordsewoelmuisinvontarisatiewerdendezedierengevangen inde
volgende terreinen.
a.OevervanhetKerkmeer.
b. langs deVuile Grcft,bijWest Grafdijkaandewestelijke oever.
Deze dierenzijnaanwezigindecollectievanhet Zool.Mus.teAmsterdam.
Verder zoudeze soortvoorkomen indedrassige terreintjesopde oevers
endeeilandjesvanhetAlkmaarderMeer.Hierwarentypische vraatsporen
enfaecesaanwezig,dedieren zelfwordenechternietgevangen.

Literatuur?
Daan,N.,1965»Geografisch-oecologischo inventarisatie vanhetvoorkomen
vanMicrotus oeconomus inNoord-Holland tennoordenvanhet
Noordzeekanaal.RapportRIVON,37pp.

Excursierapport

Object

Datums 6-1965

8Noordse woelmuisbiotopen

Gemeente :Alkmaar

ïïaarnomersNeDaan

Kaartblad; 19B

DeVries (1957)vermeldt,datdeNoordsewoelmuis in1951 (lex.)enin
1956 (lex.)aangetroffen isinbraakballenuitAlkmaar.
Hettweedeartikel (DeTries,i960)refereert dezelfdewaarnemingen.
Tijdens deNoordsewoelmuisinventarisatie werdenindezegemeente geen
valletjes geplaatst,,bijgebrekaangeschiktebiotopen.
Hetvoorkomenmoet evenwelnietgeheelv/ordenuitgesloten.
HetNoordhollandsKanaalkomt rechtstreeks uithet oeconomus-areaalen
mogelijkverspreidendeNorenzichinmuizenjarenlangs derietkragenervan.
Dit jaarwerdengeenvraatresten offaecesaangetroffen.
Ookbestaat demogelijkheid datdegevondenrestendoor deuilen indeaangrenzende gemeentenAkersloot enLimmcn,waar hetvoorkomenv/elgeconstateerd
is,gevangenzijn.

Literatuur;
Daan,N., 1965•Geografisch-oecologische inventarisatie vanhetvoorkomen
vanMicrotus oeconomus tennoordenvanhetNoordzeekanaal.
RapportEIVON,37pp.
Vries,H.de,1957«UitkomstenvanhetBraakballenonderzoek vandePlantenziektekundigeDienst.Barbastella l(3)s 39-42.
idem

i960.Aperçu etnouvelles données surlarépartitiongéographiquedequelquesmammifèresauxFaysBas.Mammalia 24(2);
273-285.

SilCUESIE-RAPPORT

Object

;Noordsewoolmuisbiotopcn

Gemeente sAmsterdam

Datum;l2/l8-5-1965
VJaarnomors N.Daan

Kaartblad:25B,E,F,G
InhetZoölogischMuseum toAmsterdam zijn4rechterkakenvanMicrotus
oeconomusaanwezig? afkomstiguit 6korkuil-braakballen ,die inAmsterdam
zijnverzameld indec,1938.
Maan (l94l)noemthetvoorkomenvanMicrotus oeconomusbijAmsterdamwaarschijnlijk.
IJssolingenSchcygrond (1943)vermeldenoonvondsbinbraakballcnuit
Ransdorp (ED34)°Lator,in1950? geven zijookeenvondstvanSchrcuder
(1945)ui"tAmsterdam.
DoVries(1957enI960)vermeldt 1ex.uithetVolewijekspark in1952»
VolgensVanLaar (1961)beperkt dosoort zichinhoofdzaak totAmsterdamNoord,hijishioralgemeen,zowel invallenals inbraakballcn.
Yf.H.Vliogonbosch (3-'57°22ex.?4-'57s2ex.)enVolewijekspark (4-'56s 22ex
en7 ex.). InAmstcrdam-Y/ostkwamhijvoor inoenpartijbraakballcnvaneen
voormaligvochtig terrein intuinstad Slotormoor('53s1 ex.).
Door doheerJ.vandorY/iel (sehr,med.)werden3Noordsewoclmuizen,naast
110andere prooidicren,aangetroffen inbraakballcn die opdeNieuweOoster
begraafplaatswerdenverzameldvanmaart totjuni.1963»
Tijdens de inventarisatiewerdendierengevangen indevolgende terreinen;
(auincollectie Zool.Museum,Amsterdam)
a.)langshetBarnegat,langs do.IJsselmeerdijktussenKinsclmecronUitdam.
b.)langshetkanaal tussenKinsolmeerendewegvanRansdorpnaarHolysloot.
c.)langs doIJsselmeerdijkbijUitdammerdie,opdogrensvanBroek inY/aterlandonAmsterdam.
Literatuur.
Daan,N.1965«Gcografisch-oocologischo inventarisatie vanhetvoorkomenvan
Microtus oeconomus inNoord-Holland enN.vanhet
Noordzeckanaal.RapportRIVON,37PP«
Laar,V.van,1962.Faunistische gegevens ovordezoogdieren inenom
Amsterdam.Lutra 3(l)s l-l8.
Maan,Y7.J.,1941« Zoogdieren* In;Amsterdam Natuurhistorisch gezien,pp.
205-214.
Schroudor,A.,1945«Verspreiding envoorgeschiedenis dernietalgemene
Nederlandse Muizen.Zool,Med.25;239-284.
Vries

EXCURSIE-RAPPORT

Object

;Noordsewoelmuisbiotopen

Gemeente ?, AnkovecnH.H.

Datums 1966
Waarnemer;Mej.D.Mov.d.Tol

Kaartblcd:25Hen31F.

Literatuurgegevens.
Vine,vanLaar (l960)vermeldt iiotvoorkomenvanMicrotus oeconomus opgezag
vanDeVries enVanWijngaarden (1957)? die zelfteruggrijpen op IJsseling
enScheygrond (1950).
Deze laatstengevenniotaanwaaropzehunvermeldingbaseren.In1943noemen
zeAnkeveennietalsvindplaats.
VclgensMej.Dr.A.Schrouder (1945)lig"tdeoostelijke grensvanhetwestelijk
areaal inNederlandvanMicrotus oeconomus PallasbijdeAnkeveensoplassen.
Tijdens deinventarisatiewerden indezegemeentegeennorengevangen.

Literatuur.
Laar.V.van i960.DoZoogdierenvanTexel.De LevendeNatuur 63;88-94»
Schrouder,A. 1945«Verspreiding onvoorgeschiedenis dernietalgemene
Nederlandsemuizen.Ovorgodruktuit:Zob'1.Med.XXV.
Vries,H.deenA.vanWijngaarden,1957°Recentegegevensvaneenaantal
zoogdiersoorten inNederland.33pp«
IJsseling,H.A. enA.Scheygrond, 1943.De zoogdierenvanNederland.
Iedruk,530pp.
idem

1950» Idem,2edruk,544PP»

Vries,H» do, 1957»Uitkomstonvan-hetbraakDaïLonondcrzoek van doPlantonziektokundigcDienstoBarbastolla l(3)s 39-42.
idem» I960,Aperçu etnouvelles données surlarepartitiongéographique de
quelques mammifèresauxPaysBas»Mammalia 24(2)s
273-285»
Y/ijngaardon,Â.vanenB.ül,Lensink,1957°De ontwikkelingsmogelijkhedenvan
dezoogdiorfauna indetoekomstige zuidelijke IJssclmccrpoldors.Vcrsl.enMod.PlantenzicktokundigeDienst
130: 186-211.
IJssoling,M.A.enA.Scheygrond,1943«De zoogdierenvanNederland,ledruk,
Zutfen,530pp.
idem

1950.idem,2odruk,544PP»

Excursiorapport

Object

sNoordsewoelmuisbiotopen

Gemeente sÀvenhorn

Datums 5-5-1965
Waarnemers N.Daan

Kaartblads 19E.

BijdeNoordsewoelmuisinventarisatiewerd eenexemplaargevangenlangseen
meertjeaandeIJsselmeerdijkbijHulken.Hotvoorkomenindezegemeente
lijktniet zoalgemeen.Hetaantal geschikte terreinen iszeergering.
Mogelijkkomenzenogvoor langs deZuiderbraak,Zwartewad enhetSchot.

Literatuur;
Daan,N.» 1965» Geografisch-oecologische inventarisatie vanhetvoorkomen
vanMicrotus ooconomus inNoord-Holland tonnoordenvanhet
Noordzeekanaal.RapportRIVON,37PP«

Exeursierapport.

Object

sNoordsewoclmuisbiotopen

Gemeente sBeemster

Datums6-I965
\7aarnemersN.Daan

Kaartblads 19G

DeVries (1957)vermeldt devondstvan 1eï,inbraakballenvan 1951«D e
andere publicaties refererenaandezevondst,behalvevanLaar (1961),.die
nog3ex.vond inbraakballenvan januari 1958uitde'Z.O.Beemster.
Hoewelbinnendegemeentegrenzengéénvallengeplaatstwerden,ishet
voorkomenvanMicrotus oeconomuswelwaarschijnlijklangs de oeversvande
Beemsterringvaart«.
Indeeigenlijkepolder isechternergenseengeschiktbiotoop tövinden
enhetvoorkomen hier isvolkomenuitgesloten.Rondom deBeemsterkomtde
Noor overalvoor,degevondenexemplarenin'deuileballenkunnen dusook
gemakkelijkbuitendegemeentegrenzen gevangenzijn.

Literatuur.
Daan,N., I965- Geografisch-oecologische inventarisatie vanhetvoorkomen
vanMicrotus oeconomus inNoord-Holland,tennoordenvan
hetNoordzeekanaal.RapportRIVON,37pp.
Laar,V.van,1961,,Gegevens overdebraakbalanalysesuitNederland.
Lutra 3(2)s28.
Vries,H.de,1957»UitkomstenvanhetbraakballononderzoekvandePlantenziektekundigeDienst« Barbastella l(3)s 39-42.
idem

I960.Aperçu etnouvelles donnéessurla répartition
géograï'ique dequelquesmammifèresauxPays-Bas.Mammalia
24;273-285.

Vries,H.de,enA.vanWijngaarden,1957» Recentegegevens overdeverspreidingvaneenaantal zoogdiersoorten inNederland.
RapportPlantenziektekundigeDienst,33pp«

Excursierapport

Object

sNoordsewoolmuisbiotopon

Datums 2-5-1965
V/aarnemers N.Daan.

Gemeente sBeets
Kaar-tblads 19G

Tijdens deNoordsewoelmuisinventarisatiewerd eenexemplaargevangen? ten
noordenvandeuitwateringvanKennemerlandachterSchardam» Indezegemeente
zijnzeerveeldrassige rietkragenaanwezig,vooral langsdeIJsselmeerkust.
WaarschijnlijkisdeNoordsewoelmuis hier ookalgemeen,hierwaren namelijk
veelvraat-enfaecessporenaanwezig.
Mogelijkkomthijookinhetwestelijk deelvanPolder deBeetskoogvoor.

Literatuur;
Daan,N°, 19^5« Geografisch-oecologische inventarisatie vanhetvoorkomen
vanMicrotus oeconomus inNoord-Holland tennoordenvanhet
Noordzeekanaal.Rapport EIVON,37PP«

Excursierapport

Object

sNoordsev/oelmuisbiotopon

Gemeente sBerkhout

Datum?4-5-1965
Y/aarnemers N.Daan

Kaartblads 19E.

Tijdens deNoordsexvoelmuizeninventarisatiewerd éénexemplaargevangenlangs
detrekvaart naarHoornbijhetGemaalY/esterkogge-Ditisdemeestnoordoostelijkevindplaats totnu toeinNoord-Holland enwaarschijnlijkwordt
hierdoordegrensvanhetareaalvanMicrotiasoeconomusbepaald,daarhet
ookdenoordelijke verspreidingsrand isvanhetveen«
Hetgeschiktebiotoop isbeperkt indezegemeente tot slechts enkeleterreintjes,tussenBeekhout endeIJsselmeerdijk.

Literatuurs
Daan,N«,1965« Geografisch-oecologischeinventarisatie vanhotvoorkomen
vanMicrotus oeconomus inNoord-Holland tennoordenvanhet
Noordzeekanaal.Rapport HIVON,37PP«

Excursierapport
Object

sNoordse woelmuisbiotopen

Gemeente sBroek inWaterland

Datums I8-5-I965
V/aarnemers N.Daan

Kaartblad ?25E,F

IJsseling enScheygrond (1950)vermelden deze gemeente alsvindplaatsvan
deNoordsewoelmuis.DeVries enVanWijngaarden (1957)refererendezeauteurs,
VanWijngaardenenLensink (i960)bevestigenhetvoorkomenhier opgrondvan
eigenwaarnemingen.VanLaar (l96la)zegt,dat ergeschiktebiotopenin
diversekleinere terreinen inWaterlandzijnenin1961bvermeldthij14ex»
inbraakbalrestenvan15-6-1958.
BijdeBinnenbraak langsdeIJsselmeer-dijktussendedijknaarMarkenen
dewegnaarZuiderwoudewerd eenexemplaargevangen» Waarschijnlijk isdat
deNoren ookzullenvoorkomen indevenige ruige terreintjes rondom deandere
wateren zoalsBoze meertje,KerkEe,ArkenEe t PosterEe,GroteMeer,Kleine
Meer,Oosterpoel,etc.Verschillende gebiedenbehorenreeds tothetCRMreservaat alhier,zodathetvoortbestaanvandeNoordsewoelmuishiervoorlopigverzekerd.is.

Literatuurs
Daan,N«, 1965« Geografisch-oecologischeinventarisatie vanhetvoorkomen
vanMicrotus oeconomus inNoord-Holland tennoordenvanhet
Noordzeekanaal.Eapport EIVON,37PP«
Laar,V.,van,1961a.Faunistische gegevens over zoogdieren inenomAmsterdam.Lutra 3(l); I-I8.
idem

I96Ib.Gegevens overbraakbalanalysesuitNederland.
Lutra 3(2):28-29.

Vries,H.deenA.vanWijngaarden, 1957•Recente gegevens over deverspreiding
vaneenaantal zoogdiersoorten inNederland.RapportPlantenziektekundigeDienst,33pp.
Wijngaarden,A.van,enB.M. Lensink,1958.Deverspreidingvande zoogdieren
indezuidelijke IJsselmeerpolders in1957»Versl.enMed.
Plantenziektekundige Dienst 134? I62-I69.
IJsseling,M.A.,enA.Scheygrond,1950°De zoogdierenvanNederland.
Zutfen,530pp.

Excursierapport

Object

sNoordsev/oclmuisbiotopen

Gemeente ;Edam

Datums 18/5en2/6-1965
V/aarnemor:N.Daan

Kaartblad; 19H

Tijdens deinventarisatie vandeNoordsev/oelmuis,Microtusoeconomus,werden
erexemplarengevangenindevolgende terreinen;
a.Oostelijke oevervandePurmerrLngvaartopdegrensvandegemeenteEdam
enPurmerend ineenvrijdroge dijkhellingmet eensmallerietkraag,
bo langseenpoelaandeZuidpolderzeedijktussenEdam enVolendam inde
hoge grasbegroeiïngopdrassigland.
BijKatham opdegrensvanKatwoude enEdam ligtnogeenmooiterreintje,
datnietnaderv/erdonderzocht.

Literatuurs.

..

Daan,N.,1965«Geografisch-oecologische inventarisatievanhetvoorkomen
vanMicrotus peconomusinNoord-Holland tennoordenvan
hetNoordzeekanaal»RapportEIVON,37PP«

Excursierapport

Object

iNoordse woelmuisbiotopen

Gemeente iGraft

Datums 16-6-1965
VJaarnemersN.Daan

Kaartblads 19B

Langs deVenslootwerden enkeleNoordsewoelmuizcngevangentijdensde
landelijke inventarisatie opeendrassigvenigterreinmeteenvrijlage
begroeiïngs weinigriet,metSphagnum enorchideeën.
Waarschijnlijk zijnerindeEilandpolder nogvele zeergunstige biotopen
voordeNorenaanwezig»
Zie ookgemeenteverslag Zuid-enNoord-Schermer.

Literatuur;
Daan,N.,1965«Geografisch-oecologische inventarisatie vanhetvoorkomen
vanMicrotus oeconomus inNoord-Holland tennoordenvan
hetNoordzcekanaal.RapportRIVON,37PP«

EXCURSIE-RAPPORT

Object

;Noordse v/oclmuisbiotopcn

Gemeente %'sGravelandII.II.

Datum: 1966.
Y/aarncmersMej.D.M.v.d.Tol

Kaar-tbladï 31 F,

Literatuurgegevens.
In 1957 noemen De Vries en Van'wijngaarden deze gemeente als vindplaats voor
Microtus oeconomus on doen dit op gezag van IJsseling en Scheygrond (1950).
IJsseling en Scheygrond melden zowol in 1943 als in 1950 dat noren aangetroffen
zijn in 'sGraveland. Deze mededeling iswaarschijnlijk gebaseerd op
Schreuder 1933.
In I933 zegtAc Schreuder datMicrotus ratticeps K.enBI.voorkomt in 'sGraveland.Als bijzonderheid meldt ze, dat schedelmeting van exemplaren afkomstig
uit het museum in Leiden en uit 'sGraveland overeen kwamen met de tabel van
Miller en de maten van Stein (l93l).
In I945 meldt Schreuder deze gemeente als vindplaats voor Microtus oeconomus
Pallas en doet dit n.a.v. braakbalanalyse.
In 1941 geeft Maan 'sGraveland op als gemeente,v/aar de Noordse woelmuis is
aangetoond.

Braakbalgegevens.
Inhet Zoölogisch Museum inAmsterdam is schedel en 1 rechter onderkaak van
Microtus oeconomus aanwezig, die afkomstig zijn uit uileballen, die op
12-4-1922 verzameld zijn in 's Graveland» Bij ditmateriaal is vermeld;
C O . v.R. Altena.
In deze gemeente hob ik goon geschikt biotoop voor de Noor kunnen vinden.

Literatuur.
Maan,W.J. 1941» Zoogdieren.A'dam Natuurhistorisch gezien,blz.205-214»
Schreuder,A. 1933.Microtinae (Rod.) in the Netherlands, extinct and
recent. Verh.Kon.Ak.Wet. 30(l)s 1-37°
idem

1945« Verspreiding en Voorgeschiedenis der niet algemene
Nederlandse muizen. Zool.Med. 25: 239-284»

Vries, H. de, onA. vanWijngaarden, 1957° Recente gegevens over verspreiding
van oen aantal zoogdiersoorton in Nederland, 33 pp»
IJsseling,M.A. enA. Scheygrond, 1943.De zoogdieren van Nederland, Ie druk,
530 pp.
idem

1950. idem, 2e druk, 544 PP»

Exe i r s i e r a p p o r t .

Object Noordse woelmuisbiotopen-.

Datumy 14/15-11-1.967

Gemeente; Haarlemmerliede en
Spaarnwoude.

Waarn. Mej.D.M.v.d.Tol.

K r t b l . 25 A

Inderestantennatuurgebiedenindezegemeentewerd deNoordse
woelrnuisalleenaangetroffeninhetterreint.ieaandeBuitenLiedeo
indeN.O.hoekvande ZuiderpoldervanhetNbordhollandslandschap
(no.1967/13) (coördinaten 107.1-488.5)

Excursierapport

Object .;Noordsewoelmuisbiotopen
Gemeente i Heemskerk

Datum % Waarnemers

Kaartblads 19C

Schreuder (1945)vermeldt devondstvanMicrotus oeconomus inbraakballen
uit dezegemeente.Dezevondstwordt ook inIJsseling enScheygrond (l950)>
DeVries enVanWijngaarden (1957)enVanLaar (i960)genoemd.
HetvoorkomenvanNorenbinnendegemeentegrenzenvanHeemskerk lijkt mij
echter zeeronwaarschijnlijk,omdatgeschikte biotopen erontbreken.De
afstand tothetAlkmaardermeer,waar zewélwerdenaangetroffen,isechter
niet zogroot dateenuil dezeafstandniet opeen jachtvlucht zoukunnen
afleggen.

Daan,N.,1965«Geografisch-oecologische inventarisatie vanhetvoorkomen
vanMicrotus oeconomus inNoord-Holland tennoordenvan
hetNoordzeekanaal.EapportHIVON,37PP«
Laar,V.van,1960.De zoogdierenvanTexel.D.L.N.63s88-95.
Schreuder.Â., 1945«Verspreiding envoorgeschiedenis derniet algemene
muizen.Zool.Med.25;239-284.
Vries,H.de,enA.vanWijngaarden,1957» Recente gegevens over deverspreidingvaneenaantal zoogdiersoorten inNederland.
Rapport Plantenziektekundigc Dienst,33pp«
IJsseling,M°A.enA.Scheygrond,1950«De ZoogdierenvanNederland.2edr.
544PP«

Object

:Noordsevroelmuisbiotopen

Gemeente :Heemstede H.Ho

jjaxums ±yvó.
WaarnemersMej.D.M.v.d.Tol

Kaartblads 25C

Literatuurgegevens.
VanLaar (i960)noemtïlicrotusoeconomusvoor dozegemeente opgezagvan
DeVries enVanWijngaarden 0-957)?die deze soortvermeldenn.a.T.deopgave
"bijIJsseling enScheygrond (l950).Leze laatstemeldingiswaarschijnlijk
gebaseerd opdemededelingvanSchreuder (1947)? dieMicrotus oeconomus-resten
heeft gevonden inbraakballenuitHeemstede.
Tijdens deinventarisatie'werdengeengeschiktebiotopenaangetroffen.
Literatuur.
Laar.V.van,i960.Do ZoogdierenvanTexel.Le LovendeHatuur63s 88-95»
Schreuder.A. 1947«DeHoordsev/oolmuiszeldzaan? DoLevende Hatuur 50: 31-32.
Vries,H.de enA.vanWijngaarden,1957«Recente gegevens overdeverspreidingvaneenaantal zoogdiersoorten inNederland.Rapport
Plantenziektekundige Dienst,33pp.
IJsseling,M.A.enA. scheygrond,1950»DozoogdierenvanHederland, 2edruk,
544PP»

Cxcursierapport

Object

sNoordsev/oclmuisbiotopen

Datums 6-I965
Waarnemers N.Daan

Gemeente sHeiloo
Kaartblads 19A,B,C,D

VanLeeuwen (1953)vermeldtdevondstvantv/eehele Noordse woclmuisschedels
ineenpartijbrnakballenuit 1951?afkomstiguitTerCoulstee.DoorDeVries
(1957eni960)enDeVriesenVanY/ijngaarden(1957)wordt dezevondsteveneensgenoemde
Tijdensdelandelijke inventarisatie werdenéénmaalvallengeplaatst langs
hetNoordhollandskanaal,hierv/erdenechteralleenveldmuizengevangen.
Het isechteraannemelijk,dat deNoren zullenblijkenvoor tekomeninde
rietkragen indeOosterzijpolder,geziendonabijheidvanhetDie,waar
zeookzijnaangetroffen.

Literatuur;
Daan,N», 1965«Geografisch—oecologische inventarisatie vanhetvoorkomen
vanMicrotus oeconomus inNoord-Holland tennoordenvan
hetNoordzeekanaal.Rapport EIVON,37PP«
Leeuwen,L.van,1953« Overzichtbraakbalanalyses.RapportPlantenziektekundige Dienst 76.
Vries,H.de,1957«UitkomstenvanhetbraakbalonderzoekvandePlantenziektekundigeDienst,Barbastella l(3)« 39-42«
idem

i960.Aperçu etnouvelles données surlarépartitiongéographique dequelquesmammifères auxPaysBas.Mammalia 24(2)s
273-285.

Vries,H.de,enA.vanWijngaarden, 1957- Recentegegevens over deverspreidingvaneenaantal zoogdiersoorten inNederland.
RapportPlantenziektekundige Dienst ,33pp.

Exoursierapport

Object

:Noordse woelmuisbiotopen

Gemeente ;Ilpendam

Datum;23-5-1$
V/aarnemers N.Daan

Kaartblads 25E

VanLeeuwen (1953)vermeldt alseerste deNoordsewoelmuisvoor dezegemeente,
opgrondvan11exemplarenuitbraakballenuithetgemeenteplantsoen.
DeVries (1957)en ^e VriesenVanY/ijngaardenrefererendezelfdevondst.
VanLaar (1961)enidem (1965)geeftnieuwe gegevens:maart 1956: 10ex«!
mei 1956;1ex.5 mei 1957s 34ex.
DoorBrink enZwaagstrawerdendeeersteNoren inhet Ilperveldmetklemmetjesgevangen ini960 (Zob'1.Mus.A'dam no's 3033-3038? 2963.)
Tijdens delandelijke inventarisatiewerdenNorengevangentennoorden
vandeGouw inhet Ilperveld,ineenvochtig,ruigland,hoofdzakelijk
begroeid metbiezen.
Het Ilperveld iswaarschijnlijkhetgrootste enrijkste aaneengeslotenareaal
van deNoordsewoelmuis inNoord-Holland.Vrijwel hetgeheleveldbiedt
uitstekendebiotopen,waar ookoveral deopvallende vraatrestenenfaeces
gevondenworden.OoktenoostenvanhetNoordhollandskanaalenlangsde
Purmerringvaart liggennogenkele geschikte terreinen.Doordat grotegebiedenvanhet Ilperveld eigendom zijnvandeStichting"Het Noordhollands
Landschap"ishetvoortbestaanvandeNoordsewoelmuishierverzekerd,mits
deterreinenopde juistemanierworden'beheerd.

Literatuur;
Daan,N.,19^5•Geografisch-oecologische inventarisatie vanhetvoorkomen
vanMicrotus oeconomus inNoord-Holland tennoordenvan
hetNoordzeekanaal.RapportRIVON37PP«
Laar,V.van,1961.Faunistische gegevens over zoogdiereninenomAmsterdam.Lutra 3(l)s1-48.
idem

1965« Gegevens overkleine zoogdieren inhetwaterschap
Botshol.D.L.N. 68s 112-116.

Leeuwen,L.van,1953.Overzichtbraakbalanalyses.RapportPlantenziektekundigeDienst,76pp.
Vries,H.de,1957»Uitkomstenvanhetbraakballenonderzoek vandePlantenziektekundige Dienst.Barbastella l(3)s 39-42.
Vries,H.de,enA.vanWijngaarden,1957« Recente gegevens ovei"eenaantalzoog
diersoorten inNederland.Rapport Plantenz.k.Dienst,33pp«

Excursierapport

Object

;Noordseuoelmuisbiotopon

Gemeente ;Jisp

Datum;6-I965
"waarnemersN.Daan

Kaartbladj 19D

DeVries (i960)vermeldt devondstvanNoordsewoelmuisresten inbraalcballen
vandeBaanakkers.. ..
Tijdens delandelijke inventarisatie werden slechts opéénplaatsvallen
geplaatst,maargeenNorengevangen,Y/elwarendetypischevraatsporen en
faecesaanwezig.
Zonderbootishetondoenlijk degoedebiotopen tebereiken.
Stellig isdeNoordsewoelmuis indehelepolderY/ormer,JispenNekalgemeen«
Literatuur;
Daan,N.,19Ó5« Geografisch-oecologische inventarisatie vanhetvoorkomen
vanMicrotus oeconomus inNoord-Holland tennoordenvanhet
Noordzeekanaal.Rapport RIVON,37PP«
Vries,H.de,196l.Uitkomstenbraakbalanalyses III.Rapport RIVON,74PP»

Excursierapport

Object

sNoordsewoolmuisbiotopen

Gemeönte :Katv/oude

Datums 18-5-1965
Waarnemers N.Daan

Kaartblads 25F

Tijdens.de landelijke inventarisatie vandeNoordsewoelmuiswerdenenkele
exemplaren gevangenbijdepooltjeslangsdeKatwouderzeedijk.
Vooral langsde IJsselmeerdijkliggenhiernogalwat geschiktebiotoopjes»
Verderv/aarschijnlijklangshetStinkevuil (vraatrestenenfaeces gevonden)
enbijhetZettegatbijZedde (nietgecontroleerd).

Literatuur;
Daan,N»,1965«Geografisch-oecologische inventarisatie vanhetvoorkomen
vanMicrotus oeconomus inNoord-Holland tennoordenvan
hetNoordzeekanaal.RapportEIVON,37PP«

EXCURSIE-RAPPORT

Object

sNoordsev/oelmuisbiotopen

Gemeente ;KortonhoefN.H.

Datum:
ïïaarnomersMc

j.D.If.v.d.Tol

Kaartblad;31F.

Literatuurgegevens.
V.vanLaar (1959)meldt,datanalyse van38braakballonvandekerkuil,
die inmei 1958 gevonden zijnonder dekapvandemolenGabriel in
Kortonhoef,gelegenbijkruisingverkeerswegHilversum-HaarlemenverbindingsstukHilversum-VeehtkanaalendeplasWijdeBlikdoor deheerV.vanLaar, '
1 restant opleverde.,vanMicrotus oeconomus ,datwas0,3$.
VanLaarmeldtalsbijzonderheid,datronddemolen o.a.eenmoerasgebied ligt
metrietbegrooiïngenelzonopslag.InI960meldtV.vanLaarweer,datde
Noordsewoelmuisvoorkomt indezegemeente endatdoethijn.a.v.hetbovenvermelde.
In1965herinnerenJoh.v.d.Wiel enV.vanLaaraandepublicatievan
Van Laaruit1959.

Tijdens deinventarisatiewerden indezegemeente geen exemplarengevangen.

-Literatuur.
Laar,V.van,1959» ProoidiercninbraakballenvandeKerkuiluitKortenhoef.
Lutra 1(20);209.
idem

i960.ZoogdierenvanTexel.De LovendeNatuur 63:88-95»

V/iel,Joh.vandorenV.vanLaar,1965» Gegevens overkleine zoogdieren
inhetwaterschapBotshol.DeLevendeNatuur 68;212-216.

Excursierapport

Object

;Noordsewoelmuisbiotopen

Gemeente sKwadijk.

Daturas 12-8-1965
Waarnemer;N.Daan»

Kaartblads 19G

DeVries (1957)noemt dezegemeentealsvindplaatsvandeNoordsewoelmuis
opgrondvaneenvondst inuilenbraakballenuit 1953»DeVries enVanWijngaarden (1957)refererenaandezevondst.
Tijdensdelandelijke inventarisatiewerd eenexemplaargevangen langsde
nieuwewegvanKwadijknaarHobrede indepolder Zeevangineenbrede ruig
begroeide grasberm,overgaand ineendrassige rietzoom.
De gehelepolderZeevangbiedt,hoewelniet zotalrijkenuitgebreid,geschiktebiotopen langssloten« Opdrieplaatsen ten-westenvandespoorlijn
werdeneveneensNorenaangetroffenjblijkbaar ishijhierdanalgemeen.

Literatuur;
Daan,N.,1965«Geografisch-oecologische inventarisatie vanhetvoorkomen
vantlicrotusoeconomus inNoord-Holland tennoordenvan
hetNoordzeekanaal.RapportEIVON,37PP»
Vries,H.de,1957»Uitkomstenvanhetbraakbal onderzoekvan dePlantenziektekundigeDienst.Barbastella l(3): 39-42»
Vries,H.deenA.vanWijngaarden,1957»Recente gegevens overdeverspreidingvaneenaantal zoogdiersoorten inNederland.Rapport
Plantenziektekundige Dienst,33pp.

Excursierapport

Object

% Noordse woelmuisbiotopcn

Gemeente's Landsmeer

Datums 23-5-1965
Waarnemers N.Daan

Kaarxblads 25E

VanLeeuwenvermeldt devondstvan 10exemplarenvandeNoordsewoelmuis
uitbraakballenvan 1951«DoorDeVries (1957)»DeVries enVanWijngaarden
(1957)enVanLaar (1961)wordt dezevondst eveneensgenoemd.
Tijdens delandelijke inventarisatiewerd eenNoorgevangeninhet Ilperveld
tenzuidenvandeBanscheiding ineenvcnig,beweid,vochtiggrasland.Voor
het Ilperveld zijverderverwezennaarhetgemeenterapport vanIlpendam.
Behalve inhet IlperveldkomtMicrotus oeconomuswaarschijnlijkoveralbinnen
degemeentegrenzenvoor,bijvoorbeeldbijKadoelen (vraatresten enfaeces)
entenoostenvanWatergang.

Literatuur;
Daan,N.,1965« Geografisch-oecologische inventarisatievanhetvoorkomen
vanMicrotus oeconomus inNoord-Holland tennoordenvan
hetNoordzeekanaal.RapportRIVON,37PP»
Laar,V.van,1961.Paunistische gegevens over zoogdieren inenomAmsterdam.
Lutra 3(1)s l-l8.
Vries,H.de,1957»Uitkomstenvanhetbraakbalonderzoekvan dePlantenziektekundigeDienst.Barbastella l(3). 39-42.
Vries,H.de,enA.vanWijngaarden,1957» Recente gegevens over deverspreidingvaneenaantal zoogdiersoorten inNederland.
Rapport Plantenziektekundige Dienst,33pp.

Excursierapport

Object

;Noordsev/oelmuisbiotopen

Gemeente sLangedijk

Datum; Waarnemers -

Kaar-tl)lads 19B

Maitland (1898)vermeldt eenaardmuizenplaag opTexel inI89OenteLangedijk
inmei 1898.AangezienopTexelalleenMicrotus oeconomusleeft,vermoedt
Schreuder (l945)> d.atookdeplaagbijLangedijkdoorNoordse woelmuizen
zouzijnveroorzaakt.
Tijdens delandelijke,inventarisatievandeze soort,werdenopdrie plaatsen
hier
vallengeplaatst inmoerassige rietlanden.Nooitwerden/de typischevraatrestenenfaecesgevondenenopalle drieplaatsenwerdenveldmuizen,Microtus
arvalis gevangen.
Hieruitblijktvoldoende datMicrotus oeconomushiermomenteel nietvoorkomt.
Dat deNoordsewoelmuisvrijrecentuitdezegemeente zouzijnverdwenen,is
onwaarschijnlijk,deNoordsewoelmuizenplaagvan1898lijktdaaromtwijfelachtig.Aardmuizenzijnnooit zovernoordelijkinNoord-Holland gesignaleerd,
hetwaarschijnlijkst isdus,dathet eenveldmuizenplaag isgeweest..Ditis
duseenanalooggevalmetdeaardmuizenplaagvan1848 indeDiemenpolder
(Maitland 1898),v/aarvanVanLaar (1961)meent,dathet oenveldmuizenplaag
moet zijngeweest.
Literatuurs
Daan,N.,19,65°Geografisch-oecologische inventarisatie vanhetvoorkomen
vanMicrotus oeconomus inNoord-Holland tennoordenvanhet
Noordzeekanaal.BapportBIVON,37PP?
Laar,V.,van,I96I.Faunistische gegevens overde zoogdiereninenom
Amsterdam.Lutra 3(l)$ l-l8.
Maitland,E.To,1898.NoticessurlesanimauxratesdesPaysBas etdela
BelgiqueFlamande. (Mammifères).DenHaag, 69 pp.
Schreuder,A., 1945» Verspreiding envoorgeschiedenis dernietalgemene
Nederlandse muizen.Zool.Med.25s 239-284IJsseling,M.A.enA.Scheygrond, 1950.De zoogdierenvanNederland,2edr.
Zutfen,530pp.

;rsierapport

Object

sÏIoorcsG•woelmuisbiotopen

Datums 16-5-1965
'waarnemersN.Daan

Gemeente ;Limmen
Kaartblad; 19C

Tijdensdeinventarisatie vandeNoordsewoelmuiswerd eenexemplaargevang^
langshetDie, ineenzeerdrassigruig terrein,met dichte"begroeiing,
enigs3insvenig.
De hele polder tussenHeiloo,LimmenenAkerslootbiedt geschiktebiotopen,
met demooiste rondhetDie enhetKerkmeer„
DeNoren zijnhier zonder twijfelalgemeen» HetDievalt onder deStichtinghetNoordhollandsLandschap endientengevolge isdeNoorhierbijeen juist
beheer,beschermde

Literatuur;
Daan,NL.,1965« Gcografisch-oecologsicheinventarisatie vanhetvoorkomen
vanHicrotus oeconomus inNoord-Holland tennoordenvanhe~
Noordzeekanaal,RapportRII'DN,37PP»

iixcuT'sierap-por't;
O b j e c t .; Noordse woelùiuisb:oioperj.

Datum? v o o r j a a r en herfst 1 9 5 6 ,

G e m e e n t e sM a r k e n

v o o r j a a r 1957»

Kaartblads 25 F

Waarnemers2 B . M . L e n s i n k , A . v a n
Wijngaarden

D o o r Schreuder (1944 en 1 9 4 7 ) is de eerste m a a l op de a a n w e z i g h e i d v a n Noordse
w o e l m u i z e n op het eiland M a r k e n g e w e z e n ( b r a a k b a l v o n d s t e n ) . In 1956 w e r d e n de
eerste e x e m p l a r e n op het eiland g e v a n g e n (Van W i j n g a a r d e n en L e n s i n k 1957 en
i 9 6 0 ) . D e z e v o n d s t e n staan o.m. v e r m e l d in De V r i e s en V a n W i j n g a a r d e n , 1957*
V a n Laar I 9 6 0 ; e n B r a a k s m a , 1959» Do dieren l e e f d e n overal v e r s p r e i d op het
eiland langs de r a n d e n v a n sloten en vooral langs het zgn. k a n a a l . V e l d m u i z e n
(Microtus a r v a l i s ) w e r d e n in de w e i l a n d e n aangetroffen» Indien b i j de a a n l e g
v a n de M a r k e r w a a r d de w a t e r s t a n d v a n M a r k e n niet w o r d t a a n g e t a s t en er geen
r u i l v e r k a v e l i n g en i n t e n s i v e r i n g v a n de exploitatie v a n de w e i l a n d e n p l a a t s
zal h e b b e n , zal zich de huidige situatie k u n n e n h a n d h a v e n , o n d a n k s de a a n l e g
v a n de v e r b i n d i n g s d i j k naar het vaste land op 17-10-1957»
ü o r d t het w a t e r p e i l v e r l a a g d , dan zal dit zeker het einde v a n de Noordse
woelmuizen betekenen.

Literatuur;
B r a a k s m a , S . , 1959° D ° dierenwereld v a n M a r k e n . Natura 5 6 . 5 8 - 6 3 .
D a a n , N . , 1965^ G e o g r a f i s c h - o e c o l o g i s c h e inventarisatie v a n het v o o r k o m e n v a n
M i c r o t u s oeconomus in Noord--Holland ten n o o r d e n v a n het
Noordzsekancial. R a p p o r t E I V O N , 37 PP»
L a a r , V . v a n , i 9 6 0 . De zoogdieren v a n TexeloD.L.N. 6 3 ; 88-95«
Eesoort,V/.J.,1943. De avifauna v a n het eiland M a r k e n . L i m o s a l6s 4 - 3 8 . (Zoogdieren? h r . B e l t e r m a n ) .
S c h r e u d e r , A . , 1 9 4 5 ° V e r s p r e i d i n g en v o o r g e s c h i e d e n i s der niet a l g e m e n e N e d e r landse m u i z e n . Z o o l . M e d . A ' d a m 25* 2 3 9 - 2 8 4 .
idem

1947» De Noordse w o e l m u i s zeldzaam? D.L.N. 50°- 3 1 - 3 2 .

V r i e s , H.,en A . v a n U i j n g a a r d e n , 1 9 5 7 » E e c e n t e g e g e v e n s over de v e r s p r e i d i n g v a n
een aantal z o o g d i e r s o o r t e n in N e d e r l a n d . R a p p o r t P l a n t e n ziektekundige D i e n s t , 33 p p .
Y/ij n g a a r d e n , A.van, en B . M . L e n s i n k ,1957•De o n t w i k k e l i n g s m o g e l i j k h e d e n v a n de
zoogdierfauna in de toekomstige I J s s e l m e e r p o l d e r s . V e r s l . en
idem

M e d . P l a n t e n z i e k t e k u n d i g e Dienst 130s 1 8 6 - 2 1 1 .
i 9 6 0 . V e r s p r e i d i n g v a n de zoogdieren in de Zuidelijke I J s s e l m e e r p o l ders in 1 9 5 7 . V e r s l . en M e d . P l a n t e n z „ k . D i e n s t 134° l 6 2 - l 6 9 .

I J s s e l i n g , M . A . , e n A < . S c h e y g r o n d ,1950° De N e d e r l a n d s e z o o g d i e r e n , 2e d r u k ,
Z u t f e n , 53O p p .

Ëxcursicrappori
Object

sNoordsewoeimuisbiotopen

Gemeente % Middelie

Datum;II-8-I965
Waarnemer;NoDaan

Kaartblnds 19G

Tijdens deinventarisatievandeNoordsewoelmuisv/erdeenexemplaar gevangen
langs denieuwewegvanMiddelie naarOosthuizenindepolderZeevang.Deze
gehele polderbiedt goedebiotopenendeNoordsewoelmuiskomthier algemeen
voor.ZieookdeExcursierapporten vandegemeentenOosthuizen,Kwadijken
V/arder.

Literatuurs
Daan,N.,1965« Geografisch-oecologische inventarisatie vanhetvoorkomen
vanLlicrotus'oeconoftiusinNoord-Holland tennoordenvanhet
Noordzeekanaal.RapportP.IVON,37PP»

Sxcursierapoort
Object

;Noordsev/oelmuisbiotopcn

Gemeente ;Monnikendam

Datums II-8-I965
V/aarnemers MoDaan

Kaartblad;25F

Tijdens delandelijke inventarisatie vandeNoordsewoelmuiswerd eenexemplaa:
gevangenindezuidelijke rietkraag langsdePurmerringvaart,bijhetStinkeyuil.Hetbetrof eendrassige,dichtbegroeide rietkraag,waarinwathogere
endrogereruggen.
Velevraatsporen enfaeceswezen opeenalgemeenvoorkomen.
Ookhet StinkevuilendeLeekbiedengeschiktebiotopenlangshunoevers»

Literatuur;
Daan,N., 19&5' Geografisch-oecologische inventarisatie vanhetvoorkomenvan
Microtusoeconomus inNoord-Holland tennoordenvanhet
Noordzeekanaal.Rapport RIVON,37PP»

i A U u i i b LÜ—hALLOit'l

Object

Datums 1966

i; Noordsewoelmuisbiotopon

Waarnomen Mej„D.M.v.d.Tol

Gemeente ;NaardenS=H.
Kaartblad;25H

Literatuurgegevens<,
Vo vanLaar (i960)noemtMicrotus occonomusvoor deze gemeente enverwijst
naarDeVries en VanV/ijngaardon (1957)•Dezebaserenhunopgave opVan
Wijngaarden enLensink (l95T)> cLi°zich hebbenlateninformerendoor
IJsselingonSchcygrond (1950)endoorSchrcudor(1947)»
Ook IJsseling enSchcygrond (1950)hebbenhunvermoldinguit Schreuder(l947)<
VanderV/ielenVanLaar (1965)noemendeNoordsewoelmuis ookvoorhet
NaardermeerenbaserenditweeropSchreuder (1947)•Schreuder (1947)"tenslottebaseert haarmodedolingopgrondvandoorhaarzelfverrichteanalyse
vanbraakballon,verzameld inhetDiemontsbosch gelegen tenN.W.vanhet
Naardermeer,Uileballon4 juni1932vanRos IIgeraapt,leverdenenkele noren
op.
Tijdens deinventarisatieworden geennorengevangen.

Literatuur.
Laar,V.van,i960.De zoogdierenvanTexel.DoLevende Natuur 63s 88-95»
Schreuder,À. 1947»DeNoordsewoelmuis zeldzaam?DoLevendeNatuur 50s31-32.
Vries,II.dec n i . vanWijngaarden,1957»Recente gegevens over deverspreidingvaneenaantal zoogdiersoorteninNederland.
Rapport PlantenziektekundigoDienst,33pp.
V/iol,Joh.vanderonV.vanLaar,19^5•Gegevens overkleine zoogdieren
inhotwaterschapBotshol.DeLovende Natuur 68s212-216.
Wijngaarden,A.vanenB.M. Lensink,1957» Doontwikkelingsmogelijkhedenvande
zoogdierfauna indezuidelijke IJsselmeerpoldcrs«
Vcrsl.onMeded.Plantenziektekundigo Dienstnr.130
(Jaarboek 1956s l86-21l).
IJsseling,M.A.enA.Schcygrond,1950»De ZoogdierenvanNederland.2edruk.
544PP»

EXCURSIE-RAPPORT

Object

:Noordsewoolnuisbiotopen

Gemeente ;Nieuwer-AmstolH.H.

Datums
'..'aarnorncr:Moj.D.M.Vod.Tol

Kaartbladr,25D

Literatuurgegevens„
In1957noemenDoVries enVanWijngaarden dezegemeente alsvindplaatsvoor
Microtus oeconomus onverwijzenvoor dozo opgavonaarDeVries (1957)»
In-I960vermeldtDoVriesdat inuiloballcnvandoransuil op26maart 1951
verzameld inhetAmsterdamseBos 8ex»vanMicrotus ooconomus zijnaangetroffen.
VanLaar (1961)noemtbraakbalvondstcneveneens envermeldt alsvindplaats
doOeverlanden,oenmoerasstrooklangshetNieuweMoor,

Tijdens deinventarisatie werdenindezegemeente geennorengevangen»

Literatuur.
Laar,V.van,,1961.Paunistischegegevens ovor zoogdieren inenomAmsterdam.
Lutra 3s1-l8.
Vries,H.do,1957»Uitkomstenvanhotbraakballenonderzookvan dePlantenziektekundigcDienst,Barbastclla Is39-40«
Vries,H.de,enA.vanWijngaarden, 1957«Eocentegegevens over deverspreidingvaneenaantal zoogdiersoorton inNederland.
Rapport P.D., 33pp»

Exeursicrapport

Object

?Noordse woelmuisbiotopen

Gemeente sOosthuizen

Datums 2/5-5, 13-8-1965
V/aarnemers N» Daan

Kaartbladî 19 G, H

Tijdens de landelijke inventarisatie van de Noordse woolmuis w e r d e n in deze
gemeente exemplaren gevangen in de volgende terreinen;
a. tamelijk droogt onbeweid grasland met lage, dichte begroeiing ten zuiden
v a n de Uitwatering v a n Kenneroerland, achter Schardam.
b . in een drassig rietland b i j de Koogbraak, in de Oosterpolder b i j Etersheim<
c. in een v r i j l a g e , venige slootkant, in de polder Zeevang b i j Hobreede b i j
de sluis naar de Beemsterringvaart»
Voor de polder Zeevang, zie ook de gemeenterapporten v a n Kwadijk, Middelie
en W a r d e r ) .

Literatuur;
D a a n , N . , I965« Geografisch-oecologische inventarisatie van het voorkomen
van Microtus oeconomus in Noord-Holland ten noorden van het
Noordzeekanaal»Rapport EIVON, 37 PP«

Excursierapport

Object

sNoordsewoolmuisbiotopen

Gemeente sOostzaan

Daturas6-1965
Waarnemers NoDaan

Kaartblads 25E

Door Schreuder (1945)wordt eenvondstvaneenNoordsewoelmuis inbraakballen
uit deTv'/iskepoldergemeld.Dezevondst isookinDeVriesenVanWijngaarden
(1957)genoemd.Tijdens de landelijke inventarisatievandeze soortwerdenwel
veelvraatsporen enfaecesgevonden? dedierenzelfwerden echternietgevangen.
Toch isdeNoor zondertv/ijfelalgemeen indezegemeente.

Literatuur;
Daan,N.,1965« Geografisch-oecologische inventarisatie vanhetvoorkomen
vanMicrotus oeconomus inNoord-Holland tennoordenvanhet
Noordzeekanaal.Rapport RIVON,37PP»
Schreuder,A.,1945»Verspreiding envoorgeschiedenis dernietalgemene
Nederlandse muizen.Zool.Med.25s 239-284.
Vries,H.deenA.vanWijngaarden,1957»Recentegegevens overdeverspreiding
vaneenaantal zoogdiersoorten inNederland.RapportPlantenziektekundigeDienst,33pp»

Excursicrapport

Object

sKoord.sewoelrauisbiotopen

Gemeonte sGterleek

Datums 23-7-1965
V/aarnemers N.Daan

Kaartblad s19B

Tijdens delandelijke inventarisatie vandeNoordsewoelmuis,Microtus
oeconomus,werd eenexemplaargevangen indezuidelijke rietkraagvande
RingvaartvandeHeer-Hugowaard.terhoogtevanOterleek.Deze vindplaats
isweliswaargelegenbuitenhetveengebiedvanNoord-Holland,maarstaat
hier tochvia eenbrede rietkraagmee indirecteverbinding«
Verder zijnindezegemeenteweiniggeschiktebiotopenaanwezig.
Devindplaats isweinigkwetsbaar,mitseengeschikteverbindingmetde
polderMijzenblijftbestaan.

Literatuur;
Daan,N.,1965°Geografisch—oecologische inventarisatie vanhetvoorkomen
vanMicrotus oeconomus inNoord-Holland tennoordenvan
hetNoordzeekanaal,RapportRIVON,37PP»

Excursierapport

Object

%Noordsewoelmuisbiotopen

Gemeente sPurmerend

Datums II-8-I965
Waarnemer;N.Daan

Kaartblads 19G

Tijdens deinventarisatievandeNoordsewoelmuis,Microtus oeconomus,iseen
exemplaarvandeze soort gevangen, indewestelijke rietkraag langsde
PurmerringvaartbijOudelandsdijkje» DeNorenkomenwaarschijnlijkookvoor
ind©rietkraagvandeBeemsterringvaartenlangsdeGanssloot indepolders
Wormer,Jisp enNek.Hoewel nietgevangen langsdeGanssloot,warenerwel
vraatsporen enfaecesaanwezig,,

Literatuur;
Daan,No,1965« Geografisch-oecologische inventarisatie vanhetvoorkomen
vanMicrotus oeconomus inNoord-Holland tennoordenvanhet
Noordzeekanaal«,RapportEIVON,37PP»

Excursierapport

Object

;Noordsewoelmuisbiotopen

Datums aug„ 1954,29/5-2/6-

Gemeente sTexel

1961,6-9/5-1962

Kaartblads9B,D,E

V/aarnemers%H.deVries
Dr.B.Dulic
Prof.K.Zimmermann
Dr.A«vanWijngaarden

DeaanwezigheidvandeNoordsewoelmuizenopditeiland iswaarschijnlijk
het eerstontdekt doordeTinbergens (1932en 1933).Ze zijndeenige opdit
eilandvoorkomendewoelmuizensoort.Voordienwerdenzealsveldmuis (anon.
1846)ofalsaardmuis (Maitland,I898)beschouwd.
Nadien ishunaanwezigheid nog doortallozebraakbalanalysesenveelveldonderzoekaangetoond.
Het iswelwaarschijnlijk,datdedierenlangsgeschikte slootoevers,langs
deoudekrekeneninderestantenvandelaaggelegenweilandennogoveral
voorkomen.
Hetareaalopheteilandheeftechtereenenorme inkrimpingondergaanals
gevolgvanderecente ruilverkaveling.
DoorDeVrieswerden zebijv« in1954gevangeninoverhookjes indeEijerlandse poldertussendeWaal enGocksdorpendoorVanWijngaarden in1961
langs deRoggesloot.
Indiverse reservatentennoordenvandewegdeKoog-deWaalkomenze
eveneensvoorenineenreservaat tenzuidenvandezev/eg.In196len19^2
werden zeindeduinvalleien inzeerspecifiekebiotopentalrijkaangetroffen
nl. de (ietsdrogere)randenvangreppels,inCarexdisticha-vegetaties
enopde overgangvanCalamagrostis epigeiosnaarSalixrepens.Vindplaatsen;GroteVlak,Kapenvlak,Bleekersvlak,Alloo,Sluftervlakte,de
NederlandenendeBuitenMuy.
InVanLaar (i960)wordennoggenoemds deGeul,Noordvlak,deMuyende
Westerduinen.Indrogev/eilandenbijhetTexelsMuseum eninbosrandenin
deDennenwerdendeNorendoordezeauteur eveneensaangetroffen (1958/1959).
V/aarschijnlijkwerden dezewaarnemingen ineenmaximumjaarverricht.
InVanLaar (1966)wordt deKorverskooialsvindplaats genoemd.

Literatuur;
anon.,1846.StaatvandeLandbouw inhetKoninkrijkvanHolland gedurende
den jare1846.
Bemmelen

vervolf?1iteratuur;
Bemmelen,A.A.van,1864.Lijst derzoogdierentotheden indenwildenstaat
inNederlandwaargenomen.
Bouwstoffenvoor eenefaunavanNederland 3ï228-254»
514-517.
Dam,H.ten,1938.Iets overbraak"ballenenhuninhoud.Amoeba 17: I84-I89.
Eykman,C , 1937«DeNederlandse Zoogdieren I,Rotterdam...pp.
Klaas,C , I96I.VonderV/aldohreuleund ihreNahrung.NaturundVolk91s
81-88.
Knoest,A»,enG.Mondeel,1961.Overkleine zoogdierenvanTexel,inhet
bijzonder overdedwergmuis.Lutra 3s46-47«
Laar,V«van,1957» Ietsoverdezoogdierenfauna vandeWaddeneilanden.De
Inktzwam 22s 8-12.
idem

1960.De zoogdierenvanTexel.D.L.N. 63î88-95«

idem

1966.Analbino specimen ofMicrotus oeconomusarenicola
(deSêlysLongchamps,1841)Zts.für Sà"ugetierk.31s 66..

Laar,V.van,enP.Justessen,1956.Enige opmerkingenbetreffende delandzoogdierfauna vanTexel.Barbastella Is3-7«
Maitland,R.T.,1898.Notices surlesanimauxrares desPaysBas etdela
Belgiqueflamande (Mammifères).DenHaag, 69 pp.
Schreuder,A., 1933.Llicrotinae (Rod.)intheNetherlands,extinctand
recent.Verh.Kon.Akad.Wet.A'dam,30(l)î 1-37.
idem

1945-Verspreiding envoorgeschiedenis dernietalgemene
Nederlandse muizen.Zob'1.Lied.25?239-284«

idem

1947» De noordsewoelmuis zeldzaam?D.L.N. 50s 31-32.

Tinbergen,N»,1933.DieErna'hrungsökologsichenBeziehungen zwischenAsio
oeusL.und ihreBeutetieren,imbesondere denMicrotus
Arten.Ecol.Monogr.3s443-492.
Tinbergen,L.enN.,1932.De rattekop.D.L.N.37s63.
Vries,H.de, 1951» Overzichtbraakbalanalyses II.Rapport Plantenziektekundige Dienst,106pp.
idem

i960. Braakballenonderzoek III.RapportRIVON,74pp.

Vries,H.de,enA.vanWijngaarden,1957«Recente gegevens overdeverspreidingvaneenaantal zoogdiersoorten inNederland.
RapportPlantenziektekundigeDienst,33pp«
l'/ijngaarden,A.van,1964«The terrestrialmammalfauna oftheDutchWadden
islands.Zts.fürSäugetierkunde29s359-368.
IJsseling,M.A.enA.Seheygrond,1950.De zoogdierenvanNederland,2edr.
Zutfen,543pp.

Excursierapport

Object

sNoordsewoelmuisbiotopen

Gemeente :Ursera

Datums 3-8-I965
Waarnemers N.Daan

Kaartblads 19E

Gedurende delandelijke inventarisatie vandeNoordsewoelmuis,Microtus
oeconomus,iseenexemplaarvandeze soort gevangen langsdenoordelijke
weg langs deUrsemmervaart indeFolderïïrsem.
Hetbetrofhiereendrassige,zeerdichtenruigbegroeide rietkraaglangs
eensloot,aansluitend opeenlagerbegroeidvenigterreintje.
Vooral indepolderMi.jzeneninminderemate indepolderUrsemzijnlangs
deslotenveelgeschiktebiotopenaanwezig.Ruilverkaveling enwaterstandsverlagingvormenhiereengevaar.

Literatuurs
Daan,N.,I965.Geografisch-oecologische inventarisatie vanhetvoorkomen
vanMicrotus oeconomusinNoord-Holland tennoordenvan
hetNoordzeekanaal.RapportRIVON,37pp.

Excursierapport

Object

sNoordsev/oelmuisbiotopen

Gemeente ;Velzen

Datums Waarnemers

Kaartblad;25A

VanLeeuwen (.1953)vermeldt devondstvaneenhele schedel vaneenNoordse
woelmuis ineenpartijbraakballenvanhetHoogoventerreinuit1951«
DeVries (i960)refereertdezevondst.
Gezien debiotopenbinnendegemeentegrenzenvanVelzenongeschikt zijnvoor
Noordsewoelmuizen,lijkthetonwaarschijnlijk,dathijhierleeft.
V/aarschijnlijkishetdiereldersgevangen enishetbeter deze gemeente
nietmeeralsechtevindplaats tevermelden.

Literatuur;
Daan,N», 19^5•Geografisch-oecologischeinventarisatie vanhetvoorkomen
vanMicrotusoeconomus inNoord-Holland tennoordenvanhet
.Noordzeekanaal.RapportRIVON,37PP«
Leeuwen,L.van,1953.OverzichtBraakbalanalyses.Rapport Plantenziektekundige
Dienst,76pp.
Vries,H.de,i960.Aperçu etnouvelles données surlarépartition géographique dequelquesmammifères auxPaysBas.
Mammalia 24s 273-285.

Excursicrapport

Object

;Noordsewoelmuisbiotopen

Datums 14-5-1965

Gemeente % Warder

Waarnemers N.Daan

Kaartblads 19G,H

InVanWijngaarden enLensink (i960)v/ordtdezegemeente alsvindplaatsvan
deNoordsewoelmuisgenoemd opgrondvanvanggegevens0Mondeling deelde
VanWijngaardenmede,dat deNorenindertijdwarenaangetroffen inde
Zandbraakpolder.
Sindsdien isindeze polderdewaterstandverlaagd,enwordende slootkanten
beter onderhouden.Ophet ogenblik ishetvoorkomenhiervrijweluitgesloten.
Dit iseengoedvoorbeeldvanhetfeit,datwaterstandsverlaging inderdaad
funest isvoor deze soort.
Verder isdeNoor tamelijkalgemeenindezegemeente.Geschiktebiotopen..
liggenlangsbraken endegrote tochten.
Tijdens delandelijke inventarisatiewerd eenexemplaar gevangen langsde
Moordenaarsbraak.

Literatuur;
Daan,N., 19^5•Geografisch-oecologische inventarisatie vanhetvoorkomen
va.nMicrotus oeconomus inNoord-Holland tennoordenvanhet
Noordzeekanaal.Eapport RIVOH,37PP»
Wijngaarden,A.van,enB.M.Lensink, i960.Deverspreidingvande zoogdieren
indeZuidelijke IJsselmeerpolders.Versl,enMed.PlantenziektekundigeDienst 134? I62-I69.

Excursierapport

Object

;Noordsewoelmuisbiotopen

Gemeente sWestzaan

Datums 28-5-1965
Waarnemer:N.Daan

Kaartblads 25B

Door Schreuder (1945)v/ordtdevondstvan derestenvanMicrotus oeconomus
gemeld inbraakballenuitWestzaan.Ook inDeVries enVanWijngaarden (1957)
wordt dezevondst genoemd.
Tijdens delandelijke inventarisatie vandezesoortwerd eenexemplaar gevangen
langseenslootbijGrootBraak,langsdeWestzanerzeedijk,dichtbij
Nauwferna.WaarschijnlijkisdeNoor oonalgemenebewonervandetalrijke
drassige landjes indegehele polderWestzaan»

Literatuur;
Daan,N.,1965« Geografisch-oecologische inventarisatie vanhetvoorkomen
vanMicrotus oeconomus inNoord-Holland tennoordenvanhot
Noordzeekanaal.RapportRIVON,37PP»
Schreuder,A., 1945«Verspreiding envoorgeschiedenis dernietalgemene
Nederlandse muizon .Zool.Med.A'dam 25s239-284«
Vries,H.de,enA.vanWijngaarden,1957»Recentegegevens overdeverspreidingvaneenaantal zoogdiersoorten inNederland.Rapport
PlantenziektekundigeDienst,33pp.

Bxcursierapport

Object

;Noordsev/oclmuisbiotopon

Gemeente sv/ormer

Datum;6-I965
Waarnemers N.Daan

Kaartblads 19D

Tijdens de landelijke inventarisatie vandeNoordsewoelmuiskondepolder
V/ormernietworden onderzocht.Het isechterzeerwaarschijnlijk,dat zehier
ookleven.

Ez-Lcursiorapport

Object

;Noordsev/oclrauisbiotopon

Datum;6-1965

Gemeente ;Worniorvccr

Waarnemers NoDaan

Kaartblads 19D

Schreuder (1945)vermeldthetvoorkomenvandeNoordsewoelmuis inbraakballenuitWormervoer»Dsandere publicatie (DeVriesenVanWijngaarden,1957)
refereert dezewaarneming.Tijdensdelandelijke inventarisatie vandeze
soortwerdenéénmaalvalletjes gezetbijhetMolletjesveen (Westknollendam),
doch zonderresultaat„
DeNoor iswaarschijnlijktochvrijalgemeendndepolderWestzaan« Hierin
liggentalrijkeminofmeergeschiktebiotopen,dieechtergeziendesnelle
uitbreidingvanWormerveer,nietbuitengevaarzijn.

Literatuur;
Daan,N.,1965»Geografisch-oecologische inventarisatie vanhetvoorkomen
vanHicrotusoeconomus inNoord-Holland tonnoordenvan
hetNoordzeekanaal.RapportEIVON,37PP«
Schreuder,A.,1945»Verspreiding envoorgeschiedenis dernietalgemene
Nederlandsemuizen.Zool.Med.25.239-284«

Excursierapport

Object

;Noordse woelmuisbiotopen

Gemeente ;Zaandam

Datums 1-7-1965 .
Waarnemer;N.Daan

Kaartblad:25B

DoorSchreuder (1947)wordt devondstvanNoordsewoelmuisresten inbraakballenuitZaandam genoemd,DeVries enVanWijngaarden (1957)herhalen
dezevondst»
Tijdensdelandelijke inventarisatie vandeze soortwerd eenexemplaar
gevangen indeKalverpolder.
Goede terreinen zijnzondertwijfel ookaanwezig indepolderOostzaan
endepolderWestzaan.
Door desnelleuitbreidingvanZaandam lopendezegevaarteverdwijnen«

Literatuur;
Daan,II.,19^5•Geografisch-oecologische inventarisatie vanhetvoorkomen
vanMicrotus oeconomus inNoord-Holland tennoordenvan
hetNoordzeekanaal.RapportRIVON,37PP«
Schreuder,A., 1947«HeNoordsewoelmuis zeüzaam?D.L.N. 50:31.
Vries,H.de,enA,vanWijngaarden,1957«Recentegegevens overdeverspreidingvaneenaantal zoogdiersoorten inNederland.
Rapport Plantenziektekundige Dienst,33pp«

HXCUESIE-RÀPPOBT

Object

:Noordsewoclmuisbiotopen

Gemeente ;Zandvoort N.II.

Datums
Waarnemer::Mcj.D.M.v.d.Tol

Kaartblads 24H

Literatuurgegevens.
VanLaar (l960)meldt hetvoorkomenvanMicrotus ooeonomusindezegemeente
opgezagvanDeVries enVanWijngaarden (1957)°DeVries enVanWijngaarden
(1957)beroepenziehopIJsselingenScheygrond(l950)eninhunnietgepubliceerdeaangevulde lijsttevens opDr.A.Schreuder(1947)«
"Waarschijnlijk.isA.Schreuder (1947)ookdebronvoor IJsselingen
Scheygrond (l950).
Dr.A.Schreuder (1947)tenslotte baseerthaarvermelding opgrondvan
bewerkingvanmuizonrestenuitbraakbollen.

VolgensmijiserinZandvoort geengeschiktbiotoopvoor deNoordse,
v/oelmuis.

Literatuur.,
Laar.V.van,I960-.Do zoogdierenvanTexel.DoLevendeNatuur 63s.88-94»
Schreuder,A. 1947»DeNoordsewoolmuis zeldzaam?De LovendeNatuur ^0%31-32.
Vries,H.deenA.vanWijngaarden,1957«Recente gegevensvanoenaantal
zoogdiorsoortcninNederland, 33PP«
IJsseling,M.A.enA. Scheygrond,1950»BeZoogdierenvanNederland,2edruk,
544PP»

Excursierapport

Object

sNoordsewoolmuisbiotopon

Gemeente ;Zuid-enNoordschermer

Datums I6-6-I965
Waarnemers N.Daan

Kaartblads 19D

Tijdens delandelijke inventarisatie vandeNoordse\"/oelmuisv/erdeenexemplaarbemachtigd indezuidelijke rietkraagvandeSchermerringvaart tussen
GrootSchermeronSchormerhorn.
IndegeheleEilandspolder zijnveelgeschiktebiotopenaanwezigende
Noordsewoelmuis ishier stelligzeeralgemeen.
Binnendegemeentegrenzen liggenzeergeschikte terreinenrondom deDelft,
deKnie,hetArismeer,deKruissloot,e.a.DeKnie iseigendomvande
StichtinghetNoordhollands Landschapenisals zodanigdusbeschermd.

Literatuur;
Daan,N..1965«Geografisch-oecologische inventarisatie vanhetvoorkomen
vanMicrotus oeconomus inNoord-Holland tennoordenvanhet
Noordzeekanaal.Rapport HIVON,37PP»

Z ü I D-H O L L A N D

EXCURSIE-RAPPORT
Object

sNoordsewoclmuisbiotopon

Gemeente gAlkomade Z.H.

Datums IS66»
Waarnemers Me^D.M.v.d.Tol

Kaartblads 30P on31A

Literatuurgegevens.
DeVries enVanWijngaarden (1957)vermelden,datMierotusooconomus
indeze gemeente voorkomt opgezagvan IJssolingonScheygrond (195.0)»
IJssclingenSchejgrond (1943)on (l950)melden,dat dezo soortvoorkomt in
DoKaag.Schroudcr (1933)noemt deKaagniotmot name alsvindplaats vando
Noordse woclmuis.Wol noemt zodo omgevingvanLeiden« In 1945noomt
Schreudorwel doKaagalsvindplaats.Zijdoet dit opgrondvanbraakbalanalyscs.
InhetRijksmuseum voorNatuurlijke Historie teLeiden iseonbalgaanwezig
vanMierotus ooconomus ratticopsKeyserlingu.Blanus SRog.nr» S66 gevangen
19 jan.I92O indoKaag (bijLeiden)en20 jan.1920aan 'tmuseum geschonken
door J.Vcrweyuit Noordwijk a/zec.Domogelijkheid bestaat,,dat bovengenoemde
dieronlangs dat deelvandeKagcrplassenzijngevangen,dat indegomoonte
Warmond ligt.
Tijdens het onderzoekwerden indezogomoentogoenNoordsewoolmuizon
gevangen.
Literatuur.
Schreudor,A. 1933<•Microtinae (Rod.)intheNetherlands,extinct andrecent.
Vorh.Kon.Ak.Wet.30(l).1-37»
idem

1945» Verspreiding envoorgeschiedenis dorniet algemene
nodcrlandsc muizen.Ovorgodruktuit:Zool.Mod.XXV.

Vries.H. de ? enA.vanWijngaarden, 1957« Rocento gegevensvan eon aantal
zoogdiersoorten inNederland, 33pp.
IJssoling,M.A,enA.Scheygrond,1943»De zoogdierenvanNederland, le druk,
530pp.
idem

1950» idem,2o druk,544pp-

Excursie-rapport

Object

;Noordsewoclmuisbiotopon

Datums november1964

Gemeente sdenBommel

v'/aarnemeusDrs.S»MoJanion,

Kaartblads 43B

Dr» A.vanWijngaarden

Indegemeente denBommelblekenaan denoordkust uitsluitend langs devoet
vandeBuitendijkvandeMolenpolder,aanhetwestelijkuiteinde Noordse
woelmuizenvoortekomen.Erwerdenhier enkele exemplaren ineenveekrand
gevangen.
Aande zuidzijdevanheteilandworden indehoogste delenvanhetschor,
buitendijksvandeLodcwijkspolderbijpaal 330,wel sporen,looppaadjes en
keutelsaangetroffen,maardedierenzelfnietgevangen.

Excursierapport

Object

;Noordsev/oelmuisbiotopen

Datums 12/24-8-1958

Gemeente sDubbeldam

Waarnemers;S»Braaksman,

Kaartblads 44A

Dr.A.vanWijngaarden

In1938werd doorTenDam doeerstevondstvan2Noordsewoelmuizenuit
"deBiesbosch"gepubliceerd.De juistevindplaats isechternietbekend
(Schreuder,1945,1947;Verhey,1954,1956?DeVries enVanWijngaarden,1957;
IJsselingenScheygrond,1950)«
In1947publiceerde mej.Schreuder eenvondstvanhet eilandvanDordrecht.
Verhey (1954,1956,196l)geeftbraakbalanalysesvanhetZuidplaatje (verzameld in1948,I949en1951)vandeAloyse griend (idem,1946,1951,1952
en1954)endeOttersluis (idem 1942, 1944,1948en 1951).
Doorrapporteurswerdenin1958opdekeetheuvels opdeBenedensteBeversluisplaat geen Noordsewoelmuizen gevangen.Alleenbijdehiervlakbij
gelegeneendekooi (gem.H.enL.Zwaluwe)kwamen ze voor.

Literatuur;
Schreuder,A.,1947»DeNoordsewoelmuis zeldzaam?D.L.N.50s 31-32.
Verhey,C.J.,1954°Contributionâ laconnaissance desmammifèresdu
Biesbosch,d'IledeDordrecht etsesenvirons.Mammalial8s
405-419
idem

1956.De ZoogdierenvandeBiesbosch,het eilandvanDordrecht
enomgeving.D.L.N. 59s 18I-I89.

idem

196l.De zoogdieren.Hfdst,10insDeBiesbosch,landvanlevend
water,pp.215-221.

Vries,H.de,enA.vanWijngaarden,1957»Recente gegevensoverdeverspreidingvaneenaantal zoogdiersoorten inNederland.
RapportPlantenziektekundige Dienst,33pp»
Wijngaarden,A.van,1958.Mammalia.InsVerslagvanheteersteBiesbosch
inventarisatiekamp.RIVONrapport.
IJsseling,M.A.,enA.Scheygrond,1950» De zoogdierenvanNederland.
2e dr.Zutfen,530pp.

Excursierapport

Object

jNoordsewoelmuisbiotopen

Gemeente ;Geervliet
Kaartblads 37D

Datums 3-11-1965
Waarnemers;A«Bijl

•

Dr.A.vanWijngaarden

TijdensdeNoordsev/oelmuisinventarisatiewerdenexemplarenvandeze soortin
devolgende terreinenaangetroffen:
a.moerassigterreintjetennoordwestenvandepuntvansamenkomstvan
Dankerev/egenKonijnendijk.
b.randvanhetrietveld langs deOostenrijkofVierAmbachten boezem.
Opdekaart ligtdezeplaats tennoordenvande zvanboezem (Noordoever)
c.inderietzoom aandewestkantvandeWelvliet,bijdeuitbochtingnaar
het oostenvan.deAchterweg tenzuidenvandetrambaanwerden-welveel
sporengevonden,maargeenexemplarengevangen.

Literatuur:
Bijl,A.L.,1965.Resultatenwerkgroepkamp 30oktober-4novemberVoorne en
Putten.DeBosmuis 3(2)s 2.

Bxcursiorapport

Object

;Noordsewoelmuisbiotopen

Gemeente ;Goedereede
Kaartblad;36H

Datums 26/6-I/7-I961
WaarnemersDr.A.vanWijngaarden

Indeperiode 26junitot1juli1961werdensystematischallehiervoor in
aanmerkingkomendebiotopen indezegemeente onderzocht opdeaanwezigheid
vanMicrotus oeconomus.
De dierenwerdenslechtsaangetroffenins
a.Hetreservaat "deKwadeHoek".Zewarenhier totslechtsenkele plaatsen
beperkt,nl.de zeerusveldjës (juncusmaritimus)entussende zeebies
(Scirpusmaritimus).Deze plantenwerdennietalsvoedsel gebruikt,maar
alsbescherming tegenhetvee.
b.De oeverstro.ok.langshetkanaal naardehavenvanGoeree,tenwestenvan
hetstadje.
Langs deslootkanten inderestvandegemeente levenslechtswoelratten.
Alleandere oeversvaninlagen,weel ennatteduinvalleien,duinplasjes,etc.
warendusdanig intensiefbeweid,datergeenNoordsewoelmuizenmeerleefden.

Literatuur;
Wijngaarden,A.van,1961.De zoogdierenfaunavanGoeree-Overflakkee.
JaarboekWetenschappelijkGenootschapvoorGoeree enOverflakkees 48-54.

Kxcursiorapport

Object

i Noordse woelmuisbiotopen

Datum; october 1964

Gemeente :Goudswaard

WaarnemerssDrs.S.M.Janion

Kaartblads 43B

Dr.A.vanWijngaarden

Door rapporteurswerdenallebuitendijksegebieden langshetSpui onderzocht
zonderresultaat.
IndeKorendijkseslikkenechterwerd opallerietheuvels eentalrijkeNoorise
woelmuispopulatieaangetroffen.
Ook ineenoverhoekje indeM.W.hoekvandeTiendgorzen waren zeaanwezig.
Ook in juni 1966werdenzehiernogaangetroffen.:
Het eiland Tiengemeten isonderzocht doorG.vanWirdum,Amsterdam.Inbraakballenvantorenvalken diehier indewinter 1966/67vertoefden en jaagden,
werdenuitsluitend restenvanNoordsewoelmuizenaangetroffen.

Literatuur;
Slot,J.,1966.Geografisch-oecologische inventarisatie vanhetvoorkomen
vanMicrotusoeconomus (Pallas,1776)ineengedeeltevan
Zuid-Holland.RapportRIVON,6lpp.

Excursierapport

Object

sNoordsewoelmuisbiotopen

Gemeente sHardinxveld-Giessendam

Datums oktober1966
V/aarnemers P.vanderHeide

Kaartblads 38D,G

VolgensSchreuder (1947)souden errestenvanNoordsev/oelmuizenzijnaangetroffen inbraakballenuit Giessendam.
VolgensVerhey (1954,1956)zoudendezepartijen echteraande overzijdevan
deLierwede,dus indegemeente Sliedracht zijnverzameld.
Bijde inventarisatie werdengeen exemplarengevangen,ooknietopdelaatst
ogenschijnlijkgeschiktekeetheuvels tussenrivierenautobaanbijhet
Peulengat.

Literatuur;
Schreuder,A. ? 1947» DeNoordsewoelmuis zeldzaam?DcL.N. 50; 31-32.
Verheij,C.J.,1954« Contributionàlaconnaissance desMammifères du
BiesboschjIledeDordrecht etsesenvirons.Mammalia
l8s405-419
idem

1956«DozoogdierenvandeBiesbosch,heteilandvanDordrecht
enomgeving.D.L.N.595 18I-I89.

e,

Excursierapport
Object

sNoordsewoolmuisbiotopen
1

Gemeente ;Heen
Heenvliet

Datums september 1964
Waarnemers:A.vanWijngaarden,SoMcJanion,AoL.Bijl

Kaartblads 37D

Tijdens de inventarisatie vandeheerJanionzijnerdoorhemlangsde
BrielseMaasgeenNoordsewoelmuizengevangen.
DoorBijl (1965a)werden zeaangetroffen langsdeEewaal.
Tijdens eenexcursie eindoktober 1965werden inhetwieltjeaandeDrieëndijkenindeHolleMare ieder1ex.,Noordsewoelmuizengevangen.
(Bijl,1965b,DeWit, 1965).

Literatuur;
Bijl,A., I965a.Noordsev/oelmuisopVoorne.DeBosmuis 3(2)g2.
idem

19^5b.Resultatenwerkgroepkamp 30oktober-4november.Voorne
enPutten.DeBosmuis 3(2);2.

Wit,J.de,I965.HetNoordsewoelmuiskampteOostvoorne.DeBosmuis3(2);2,

Bxcursierapport

Object

%Noordsewoelmuisbiotopen

Datum;7-11-1964

Gemeente sHerkingen

WaarnemerssDrsoSoM.Janion

Kaartblads 43A

Dr.A„vanWijngaarden

Indehoogsteplekjes indebuitendijkse gorzenvandezegemeentekomen
hoogstwaarschijnlijkNoordsewoelmuizenvoor»
LangsdeKlinkerlandse zeedijk,ongeveer tussendepalen440en450werden
talrijke sporengevonden,zoalskeutels enlooppaadjes .Dedieren zelfwerden
nognietgevangen.

EXCURSIE-RAPPORT

Object

sNoordsewoelmuisbiotopen

Gemeente :Katwijka/d RijnZ.H.

Datums 1966
WaarnemersMej.D.M.v.d.Tol

Kaartblad; 30E

Literatuur.
De Vries enVan"Wijngaardenmelden in1957datHicrotusoeconomusvoorkomt
indezegemeente enbaserenditophetrapportvanVanLeeuwen (1953).waarin
partij12uitKatwijkkwam.Naaraanleidingvanbraakbalanalyse meldtDeVries
inI957nogmaals deze soortvoorKatwijk.
In I960tenslotte zegtDeVriesweer,datanalyse vanbraakballenvande
ransuil 1ex.van deNoordsewoelmuis opleverde,ditn.a.v.het rapport
vanVanLeeuwen (1957)«
Eigenwaarneming.
Indezegemeente geengeschiktbiotoopvoorMicrotus oeconomusaanwezig.

Literatuur.
Leeuwen,L.van,1953» Overzichtbraakbalanalyses I.RapportPlantenziektekundige Dienst,76pp.
Vries,H.de,1957« Uitkomstenvanhetbraakbalonderzoek vandePlantenziekte-kundigeDienst.Barbastella l(3)°39-40.
Vries,H.de,i960.Aperçu etnouvelles données surlarépartitiongéographique de quelquesmammifères auxPays-Bas.Mammalia
24(2):273-285.
Vries,H.de,enA.vanWijngaarden,1957» Recente gegevens over deverspreidingvaneenaantal zoogdiersoorten inNederland.
33pp.

Object

;Noordsewoelmuisbiotopen

Datums 1966
Waarnemer% Mej.D.M.v.d.ïol

Gemeente ;LeidenZ.H.
Kaartblad; 30F

Literatuurgegevens.
II«tenDarnnoemt in1938Leidenaisvindplaatsvoor deNoordsewoelmuis en
verwijst voor ditgegevennaarEykman (1937)°C.Eykman deelt in1937mee,
dat deNoordsewoelmuis o.a.voorkomt inLeiden.Deandere vindplaatsen
diehijopgeeft,komengeheel overeenmet dievanVandenBrink (1929)»De
opgave "Leiden" isdanookv/aarschijnlijkeenslordig overnemenvandeze
auteur,die spreektvandeomstrekenvanLeiden.
P.H.vand.enBrinkmeldt in1929datMicrotus ratticepsarenicola (DeSel.)
voorkomt indeomstrekenvanLeiden.V/aarsehijnlijkdcPlthijhieropde
vangstbijLisse in1835/36,waarvan4balgenbewaardworden inhetMuseum
voorNatuurlijke Historie teLeiden endie in1841doorDe Selys Longchamps
voorzien zijnvandenaamArvicola arenicola.
InI93OzegtF.Ho vandonBrinkweer,dat deNoordsewoelmuisvoorkomt inde
omstrekenvanLeidenenbaseert ditdanopoenschriftelijkemededelingvan
Prof.Dr.B.D.vanOort,diehem schreef; "..,.qu'ilavaitreçu1*espècedes
environs deLeydo etduAchterhoekvanGelderland".
In 1931meldtVan denBrinknogmaals datMicrotus ratticepsarenicola (De
SelysLongchamps)bekend isuit de omgevingvanLeiden.
Schreuder (1933)noemtookweer de omgevingvanLeidenalsvindplaatsvan
Microtus ratticepsKeyserling enBlasius onbaseert ditwaarschijnlijkook
weer opdevangst uitLisse 1835/36.Misschienbedoelt zo er (ook)deKaag
meevanwaar eenbalgaanwezig isinhetMuseumvoorNatuurlijke Historie te
Leiden,gevangen 19 jan.1920(zie ookAlkemade en7/armond).
Eigenwaarneming.
IndegemeenteLeiden is geen geschiktbiotoopvoor deNoordsewoelmuis
aanwezig.

Literatuur.
Brink,P.H. vanden,1929°Verspreiding der inNederland inhetwildvoorkomende zoogdiersoorton'.DeNederlandse Jager 35;293-296.
idem

1930,Observations mammalogiquesdanslesPaysBasI»
Tijdschrift Nederlandse Dierkundige Vereniging
(3)2; 45-46.
Brink

Brink,,F.H.van don,1931» Catalogue desmammifères desPaysBas trouvéâ
l'étatsauvage.
Bullodelasociété zoologique deFrance» Tome LVI,pag.
163-190.
Dam,H.ten,1938« lotsoverhraakbullenenhun inhoud.Amoeba 17s I84.-I89.
Eykman,C.1937»Nederlandse Zoogdieren.IInsecteneters enknaagdieren
112pp.
Schreudor,A. 1933» tïicrotinae (Hod.)intheNetherlands,extinctandrecent.
Yerh.Kon.Ak. Wot.30(l);1-37«

EXCURSIE-B^rPORl1

Objoct -;MoordsGwoclmuisbiotopen

Datura;1966

Gemeente ;Loimuiden Z.H.

waarnemer;Mo3.D.M.v.d.Tol

Kaartblad;31A

Inde literatuur isdezegemeente niet genoemd,Indenacht 8/9 jani1966
werden 35vallengeplaatst langsdeDrecht inVriezekoopevenzijde.
Resultaat 1Microtusoeconomus-.

Demuis op9 junigevangen,isgeregistreerd metNr» Iendebalg inhet
E.M.N.H,teLeiden.

SXCUESIE-RAPPORT

Object

sNoordsev/oelmuisbiotopon

Datum: 1966
YJaarnomer?Mej.D.M. v.d.Tol

Gemeente sLisseZoll.
Kaartblad;24H,30F

Literatuur.
In 1957moldenDeVriosenVanY/ijngaarden,datüicrotusratticeps 1 (K.en
BI.)voorkomt inLisse.Dit doen zijopgezagvanSchreuder 1945'»diehaar
publicatiebaseert opbraakbaianalyses.IJsselingenSchoygrondnoemenin
I95OLissealsvindplaatsvoorMicrotus oeconomusarenicola ondoendit•
naaraanleidingvan inhetMuseumvoorNat,Historie teLeidenaanweige
balgen,dio in1835/36inLisse zijngevangen.
In 1841publiceertDeSclysLongchamps dathijinhetmuseum teLeideneen
ondersoort heeftgozion vanMusagrestis L.,aanv/iehijdenaamArvicola
arenicola hoeftgegeven.
"Deze soort" (aldusDeSolys)isverzameld langs de dijkenvanHolland door
M.Tasuainck,directeurvanhetKoninklijkMuseum.
P.A. Jentinkmeldt inl88ldeaanwezigheid van4balgenvanArvicola
oeconomus inhetMuseumvoorNat.Historie inLeiden,die in1835/36gevangen
zijninLissetussenHaarlem enLeiden.Hijzegtdaarbijdathoogleraar
directeur Schlegel deplaatsopgave heeftbevestigd enheeftmeegedeeld dat
genoemde jarenzogenoemdemuizenjarenwaren.
Eigenwaarneming.
InLissegeengeschiktbiotoopvoor deNoordsewoelmuiskunnenvinden.
de
Misschiengeschikte polders nl.Lisserbroek enLisserpolder zijn opgenomen
inhetuitbreidingsplan.

Literatuur.
Jentink,P.A., l88l.Arvicola ratticeps,eenevoor dofaunavanNederland
nieuwe soort.Tijdsch.Nod.Dierk.Vereniging deelV,
biz. IO5-IIO.
Schreuder,A..,1945«Verspreiding enVoorgeschiedenis dorniet algemene
Nederlandse muizen.Zool.Med.25:239-284»
SelysLongchamps,De.184I.Note surlesmusagrestis deLinné.Bull.Ac.
Roy.deBelgique 82234-237«
Vries,II.deenA.vanY/ijngaarden,1957»Recente gegevens over deverspreidingvaneenaantal zoogdiersoorten inNederland,33pp»
IJsseling,M.A.enA,Scheygrond,1950«^ e zoogdierenvanNederland,2edruk,
544PPo

Bxcursierapport

Object

sNoordsev/oelmuisbiotopen

Gemeente sMaasland

Datum;5/6-9-1966
Waarnemers J.Slot

Kaartblads 37E, 37B

DoorWolf (i960)werden in1956-1959 regelmatig Noordsewoelmuizengevonden
indestrookbuitendijkse landjesvandeBroekpolder endeBoonervliet.
DoorSlot,dievandezevondstniet opdehoogtewas,werdendedieren
eveneensaangetroffen indeVlietlanden tussenMaassluisse Trekvaart,
Middelvliet enBoonervliet.Interreintjes inde omgevingwerdengeen
Norengevangen.

Literatuur;
Slot,J., 1966.Geografisch-oecologische inventarisatie vanhetvoorkomen
vanMicrotus oeconomus (Pallas,1776)in eengedeelte van
Zuid-Holland,RapportBIVON,61pp.
Wolf,W., i960.Broekpolder enVlaardingseVlietlanden.Amoeba 36(8)s
I8O-I87.

Dxcursierapport

Object

;Noordse woelmuisbiotopen

Daturn: 7-11-1964

Gemeente ;Melissant

WaarnemerssDr.A.vanWijn-

Kaartblad;43A

gaarden,Drs.S.Janion

Overhetalgemeenzijndebuitendijkse gebieden indegemeenteMelissant
ongeschikt,omdat zeintensief door schapenwordenbeweid,
Ineenoverhookje tenzuidenvandeRoxenissepolderwerdenevenwelnog
enkele dierengevangen.

Excursierapport

Object

sNoordsewoelmuisbiotopen

Datums november 19^4

Gemeente sMiddelharnis

Waarnemers;Drs-S.M.Janion

Kaartblad;43B

Dr,A« vanWijngaarden

Het enigevoorNoordsewoelmuizengeschiktebiotoop indeze.gemeentebevindt
zichinhetgorsje indehoek tussendehavendam endevanPallandtpolder,
Erwerdenhierenkele dierengevangen.

Excursierapport

Object

;Noordse\TOelmuisbiotopen

Datums 7-II-I964

Gemeente sNieuweTonge

V/aarnemers;Drs.SoM.Janion

Kaartblad;43A

Dr.A.vanWijngaarden

Indezegemeentewerdentot ophedennoggeenNoordsewoelmuizenaangetroffen.
Welwerden,ongeveerbijpaal405;buitendijksvandePolderBattenoord,in
eenhogergedeeltevandeschorren,sporen,i.q.sporen enlooppaadjesvan
woelmuizenaangetroffen.

Excursierapport

Object

% Noordse woelmuisbiotopen

Daturas27-8-I964

Gemeente sNieuw-Helvoet

WaarnemerssDrs.S.M.Janion

Kaartblads 37C

Br.A.vanWijngaarden

In1964werdhetrietterrein inhetwestelijkdeelvan deQuakonderzocht
(3raaien)oErwerden geen Norengevangen» DoorBijlwerdenhiereveneens
geenexemplarenaangetroffeno
Hetgunstigebiotoopligthier juistbinnenhetbereikvandebeweiding.
Inde oosthoekvanhetterrein,bijeenaanspoelselhoekwerden op28-8
doorBijl2ex. gevangen (Bijl,1964a enb ) .
Verderkomenindezegemeentegeengeschiktebiotopenvoor.
literatuur;
Bijl,A., 1964a»OnderzoeknaardeNoordsewoelmuis (Microtus
ratticeps)opVoorne.DeBosmuis 2(3)s1-2.(uitg.C.J.N.)
idem

1964b.Zoogdierenwerk.JaarboekC.J.N. 1964: 170-173•

EXCURSIERAPPORT

Object sNoordse woelrnuisbiotopen

Datums 26-6-I965

Gemeentes Nieuwkoop (incl.Noorden)Z.H.

Waarnemers;Hej.D.M.?.d.

Kaartblads 31B en31B

Tol,Dr»AovanWijngaarden

Literatuurgegevens.
InI945noemtHej.DroA.Schreuder deNieuwkoopse plassenalsvindplaats voor
Hicrotus oeconomus Pallas» Zijzegtdatdeoostelijke grensvanhetwestelijk
areaal inNederland bijdeAnkeveensoplassenligt endat deNieuwkoopse plassen
eengeïsoleerdkleinareaalvormen.
InI947vermeldt zeNieuwkoop n.a.v. restenvanNorengevonden inuileballen
vanRes IIgeraapt op4 juni1932.ZenoemtdeNieuwkoopse plassenweereen
geïsoleerd gebied,waar deNoorvoorkomt enzegt,datna systematisch onderzoek
waarschijnlijkzalblijken,dathet samenhangtmethethoofdareaal.
DeVries enVanWijngaarden (1957)vermelden opgezagvan IJsseling enScheygrond (195O)Hicrotus oeconomusvoor dozegemeente.Deze laatstenbaseren
hun.mededelingwaarschijnlijkopSchreuder,(1947)•'

Braakbalgegevens.
Hetvoorlopig overzichtvananalyse vanbraakballenvantorenvalk enransuil
inhetvoorjaarvan I963teNieuwkoopverzameld door deheerKortseliusen
inaugustus 1964geanalyseerd doorR.v.d.v/oude,meldthetvolgendes
+ 50braakballenbevatten6complete schedels
8 onderkaken
2linker onderkaken
van deNoordsewoelmuis.Hetmenuvan de torenvalkbestondvoor69,3$nit
Noren,datvanhetransuilvan 9<!9ajo<,
(-Hotvoorlopig overzicht isaanwezig ophetRIVONinZeist).
InhetMuseumvoorNatuurlijke Historie teLeiden zijnHicrotusoeconomusrestenaanweziguitbraakballen inNieuwkoopverzameldops
25-5-1942 vanBuizerd?

Reg.nr.6421

14-6-1943 vanRansuilneststadstoren.

"

14-6-1943 vanRansuil donator J,Bremer

"

6423
5778

InMuseum (Leiden)tevensmateriaal aanwezigdat inNoordenverzameld isin
een jongerietformatie op24-5-1942.Waarschijnlijk isdatvaneenkiekendief.
Reg,nr.6424.
Inde loopvandeNoordsewoelmuisinventarisatie (-7-1965)zijn3exemplaren
verzameld ineenmoerassig terrein,ten zuidenvanhetHeyepad, juistten
westenvan"deHaeck" (no's1,2,aanw,R.M.N.H.te Leiden).
Literatuur

Libera,uuur,
ATVON

1964» VoorlopigverslagvananalyseVonbraakballen uitNieuwkoop
doorPioVodoV/ouo.e,

Schreuder.A. 1945°Verspreiding envoorgeschiedenis derniet algemene
NederlandseMuizen.Overgedrukt uit:Zoö'1.Med.XXV.,
Schreuder*,A.1947»D eiloordsewoelmuis zeldzaam?De LevendeNatuur50°
31-32o
Vries,H.de,enA.vanAijngaarden 1957°Recentegegevensvaneenaantal
zoogdierooorten inNederland« 33pp.
IJsseling.H.A.,enA.Scheygrond 1950»^ e ZoogdierenvanNederland.2edruk.
544pp.

Excursierapport

Object

sNoordsewoelmuistiotopen

Gemeente ?,Nieuw-Lekkerland

Datums 4-10-1966
Waarnemers F.vanderHeide

Kaartblad;38C

Tijdens deinventarisatie van deNoordsewoelmuis,werden inhetN.W.van
dezegemeentevallengeplaatst inderietkragenvandeBoezemvandeNederwaard.
BijMolenno.4werden3exemplarengevangen.
DeHogeBoezems,dievandeNederwaard,Overwaard enNieuw-Lekkerland
werden juistopgemalen enmochtennietwordenbetreden.Zonder twijfel
zullenhier ookNoordsewoelmuizenwordenaangetroffen.
Literatuur;
Heide,P.vander,1967«Geografisch-oecologische inventarisatie vanhet
voorkomenvanMicrotus oeconomusarenicola deS.L.in
dewestelijke gebiedenvandeAlblassorwaardende
Krimpenerwaardenhetvaste landvanZuid-Holland tussen
NieuweMaas enOudeRijn,tenoostenvanHazerswoude.
RapportRIVON,31pp.

Excursierapport

Object

% Noordsewoelmuisbiotopen

Gemeente ;Numansdorp
Kaartblad;43E,F

Datums oktober 1964
Waarnemers:Drs.S.M. Janion
Dr..A.vanWijngaarden

Allebuitendijkse gebiedentenwestenvandehavenblekendoorbeweiding'
ongeschikt tezijnvoorNoordsewoelmuizen.
Alleen opdeloswallenbijdeHoogezandse sluisbleek eenflinke populatie
televen.

Literatuur;
Slot,J.,1966„"Geografisch-oeco]*>gischeinventarisatie vanhetvoorkomen
vanMicrotusooconomus (Pallas,1776)ineengedeeltevanZuid-Holland,
Rapport EIVON,6lpp.

EXCURSIE-RAPPORT

Object

;Noordsewoclmuisbiotopen

Gcmoonto ;OcgstgccstZ.H.

Datums 1965
WaarnemorsMoj.D.M.v.d.Tol

'Kaartblads 30F

Literatuurgegevens.
DeVries enVanWijngaarden (1957)vermoldenMicrotus ratticepsvoordeze
gemeente enbaserendit opSchrouder (l945)°
IJssclingenScheygrond (l950)-zoggen,datMicrotus ooconomusarenicola
(DeSelysLongchamps)voorkomt ineenlange strookachter deduinenvan
Heemskerk totOegstgeest.Dit staat ookzoletterlijk inSchreuder (1947)°
Schreuder (1945en1947)baseerthaargegevens opbraakbalanalyses.

Eigenwaarnoming»
InOegstgeest ofdirecte omgevinggeengeschiktbiotoopvoor deNoordse
woelmuisaanwezig.

Literatuur.
Schreuder,A. 1945°Verspreiding enVoorgeschiedenis dernietalgemene
Nederlandse muizen.Zool.Med.XXV.
Schreuder,A. 1947«DeNoordsewoelmuis zeldzaam?De LevendeNatuur 50s
31-32,'
Vries,H.de ,enA.vanWijngaarden,1957» Recente gegevens overde
verspreidingvaneenaantal zoogdiersoortonin
Nederland,33pp»
IJsseling,H.A. enA. Scheygrond,1950°3°zoogdierenvanNederland,2edruk,

544pp.

Excursierapport

Object

% Noordse woelmuisbiotopen

Datums november1964

Gemeente sOoitjensplaat

Y/aarnemerssDrs.S.M. Janion

Kaartblads 43E enG

Dr.A.vanWijngaarden

Langs dedijktussenFlakkeeenhetHellegatsplein,aandeoostzijdebleken
bijzonderveel sporenvanwoelmuizenaanwezigtezijn.
Y/ijzijnernietingeslaagdhiereenexemplaartevangen,waarschijnlijk
huizenhierveldmuizen.
InderietkraagtegendeBuitendijkvanhet GroteGatblekenwelNoordse
woelmuizen televen.
Aandezuidkustvanhet eilandleveneveneensNoordsewoelmuizen opde
hoogste plaatsen indeschorren.
BuitendijksvandeAnnaWilhelminapolderbijpaal 300werd eenexemplaar
gevangen.

Excursierapport

Object

sNoordsev/oelmuisbiotopen

Datums 21/25-7-1959
18/22-9-I961

Gemeente sOostvoorne
Kaar
tblads-37 C

Waarnemers Dr.A.vanWijngaarden

In1959 en1961werd inhetduingebiedvandegemeenteOostvoorneeeninventarisatie-verrichtvanallemogelijkeNoordsev/oelmuisbiotopen«
Hetaantal plaatsenv/aardeze dierenvoorblekentekomen,was zeerbeperkts
a.GroeneStrand-strandhaak,De dierenleefdenhierindebovenste zonevan
derietgordel enindeFestuca-rubra-Triticum litorale zone.Eenuitvoerige
beschrijvinghiervanstaat inVanWijngaarden enZimmermann,1964«
b.Devochtigste plaatsenvanhetVliegveld,indebovenste randvande.
rietzone.

Excursierapport

Object

t Noordsev/oelmuisbiotopen

Gemeente sOud-Beierland

Datum;6/7-10-1966
Waarnemer;J.Slot

Kaartblads 37G

Bijde inventarisatie vandeNoordsewoelmuisbleken erindeze gemeente
opBeierland geengeschikte biotopenvoortekomen*
DitwaswelhetgevalopdeBerenplaat0 Hierwerd inderietkraaglangs
hetScheer,aande zuidzijdevanhet eiland,eenexemplaarbemachtigd.

Literatuur;
Slot,J«,1966.Geografisch-oecologischeinventarisatie vanhetvoorkomen
vanMicrotus oeconomus (Pallas1776)ineengedeeltevan
Zuid-Holland.RapportEIVON,6lpp.

£ f- & -. 6 i,

IkcUiii t^^c
IJLb*. ùf^tc^,

C^^rCci. 6à-*-p

\JttLlfc ck

L^^/^c^t^

f)

/•

cüj(

*^*, Û

Excur3ierap'"ort

Object

sNoordsev.'oelmuis'biotopen

Gemeente,s Reeuwijk

Datums 2/3-11-1966
V/aarnemers J»F» van der Heide

Kaartblads-31 T>

Op 12 plaatsenwerden op eilandjes in de Reeuwijkse plassen sporen van muizen
aangetroffen enwerden vallen gesteld.
Slechts op één eilandje, gelegen in de plas Ravensberg, coördinaten 110.19450«35werd een Noordse woelmuis gevangen.
Het is tot op heden de enige vindplaats in dewijde omtrek.

Literatuur;
Heide,F.J» van der, 1967» Geografisch-oecologische inventarisatie van het
voorkomen van Microtus oeconomus arenicola de S.L. in de
westelijke gebieden van deAlblasserwaard en Krimpenerwaard
en het vaste land van Zuid-Holland tussen Nieuwe Maas en
Oude Rijn, ten oosten van Hazcrswoude, 31pp«

Excursierappor"

Object

;Noordse woelmuisbiotopen

Gemeente ;Rockanje
Kaartblad;37C

Datums 21/25-7-1959
18/22-9-1961
28-8-1964;2-II-I965
Y/aarnemerssDr.A.vanWijngaarden,A.Bijl c.s.

DoorTinbergen zijnuilenbraakballengeanalyseerd, diebijhetQuakjeswater
warengevonden.HierintrofhijrestenvanNoordsewoelmuizenaan (Schreuder,
1944, 1947»DeVries enVanWijngaarden,,1957)•B.ijoenonderzoekvanogenschijnlijkgeschiktebiotopenrond dit duinmeer in1959©n19^1kondenechter
geen.norenwordenverzameld.
Op28-8-I964v/erdendoormijvele looppaadjes gevonden indeValleiten
westenvanhetBredeWater (Groene punt), dezev/arenzeerX?aarschijnlijk
vanNoordsewoelmuizenafkomstig.
InderiotzoomvanhetBredeWater zelf,aande zuidoeverisdooronsop
24-7-1959 eenNoordsewoelmuisgevangen»
Inhet ongemaaide zeggenweiland aandeN.W.puntvanhetMeertje deWaal
werd op2-H-I965 éénexemplaar gevangenaanderietzoom. (reservaat
Natuurmonumenten).Opdezelfde datumwerd eenexemplaar inhet reservaat
Merrevlietbemachtigd,(reservaatNatuurmonumenten).

Literatuur;
Bijl,A.L.,1965« Resultatenwerkgroepkamp 3oktober-4november.Voorne
enPutten.DeBosmuis 3(2);2-3.
Schreuder,A., 1945«Verspreiding envoorgeschiedenis dernietalgemene
Nederlandse muizen.Zool.Med.A'dam 25;239-284.
idem

1947*DeNoordsewoelmuis zeldzaam?D.L.N. ^Ot 31-32.

Vries,H.de,enA.vanWijngaarden,1957«Recente gegevens over deverspreidingvaneenaantal zoogdiersoorten inNederland.
RapportPlantenziektekundige Dienst,33pp.
Wit,J. de,1965« HetNoordsewoelmuizenkampteOostvoorne.DeBosmuis
3(2); 2-3.

i^xcursierappor'i;
Object

2Noordsewoelmuisbiotopen

Gemeente sRotterdam

Datums 5/6-11-1960,5/6-6-'63
V/aarnemers Dr.A.vanWijn-

Kaartblads 37A

Ophet Groene Strand inOostvoorne (ziealdaar)isineenbepaaldevegetatiezone (boveninPhragmites,onderindeTriticum)deNoordsewoelmuistalrijk.
Tweemaalwerdgeprobeerd dedierenookaandenoordzijde vanhetBrielse
Gatinsoortgelijke-vegetaties tevangen inhetgebied tussendeAfsluitdam
endeKlutenbank.
De eerstemaalwerd nietsgevangen,detv/eedemaal 2veldmuizen (Microtus
arvalis).
Pogingenwerdenverdergedaan omNoordsev/oelmuizentevangen langsde
Kievittenplas,ineenlaaggedeelte langs eengrazige plekinhetbos
van 1955? langs dewestelijke dijkvandeScheurpolder enlangs,deoevers
vandedelenvanhetvroegere schoraandebinnengedijkteBrielse Maas.
Erwerd.hierechternooit ietsgevangen.
Wijzijndaaromvanmening ,dat deNoordsev/oolmuizeninhetwestelijkdee.1van
Bozenburgnooithebbengeleefd.

gaarden

EXCURSUS-RAPPORT

Object

;Noordsewoelmuisbiotopcn

Gemeente sSassenhoiraZ.H.

Daturas 19^5
Waarnemer;Mej.D.M.v.d.Tol

Kaartblad; 30F

Literatuurgegevens.
DeVriesenVanWijngaarden 1957noemendeNoordsewoolmuisalsvoorkomend
indeze gemeente endoendit opgezagvanSehreuder 1945> &i-ehaarmededeling
baseert opbraakbalanalyses.

Tijdensde inventarisatiewerdenhiergeenNorengevangen.

Literatuur.
Sehreuder,A. 1945»VerspreidingonVoorgeschiedenis dernietalgemene
Nederlandse muizen.Overgedruktuit;Zool.Med.XXV.
Vries,H.deenA.vanWijngaarden,1957»Recente gegevensvaneenaantal
zoogdieren inNederland, 33pp»

Excursierapport

Object

sNoordsewoelmuisbiotopen

Datums 1965

Gemeente ;Schelluiiien

Waarnemers?F=H» vander

Kaartblads 38G

Heide,Dr„A.vanWijngaarden

In1948werden doorMej.Schreuder restenvanNoordsev/oelmuizenaangetroffen
inbraakballen,diebijSchelluinenv/arenverzameld (DeVries enVanWijngaarden,1957)«De juistevindplaats isonsnietbekend.
Bijde inventarisatie in19^5werden geen geschiktevindplaatsenmeer
gevonden.OokindeAvelingen (gem.Gorkumen Hardinxveld-Giessendam)werden
geengeïsoleerde keetheuvelsmeergevonden.V/ijveronderstellen,datde
uilen indertijd langsdeMerwedehebbengejaagd,maar dat dezebiotopen
nuverlorenzijngegaan.

Literatuur;
Schreuder,A.,1948.DeNoordsewoelmuiszeldzaam?D.L.N. 5ls143«
Vries,H.de,enA.vanWijngaarden,,1957»Recente gegevens overdeverspreidingvaneenaantalzoogdier.soorteninNederland«
RapportPlantenziektekundige Dienst,33pp»

Excur5iorapport

Object

sIloordse woelmuisbiotopen

Datums -

Gemeente ?Sliedrecht

Waarnemer:

Kaartblads 38D,44B

DoorVerhey (l954> 1956? 19^1b)zijnenkele resultatengepubliceerdvan
braakbalanalyseswaarinrestenvanNoordsewoelmuizenwerdengevonden.
DezewarenafkomstigvandeHuiswaard (verzameld in1947)> deHengstpolder
(idem 1948,1951en 1952),deGrenspolder (idem 1949)enaandeKopvan
hetWiel (idem 1947). (DeVries enVanWijngaarden, 1957).
Eenwaarnemingvandedieren zelf,gedaaninI960indepolderdeNieuwe
Katpubliceerde dezeauteur in1961a.
VolgensVerhey (1956)zoudedoorSchreuder (l947> 1948)gepubliceerde vondst
uitGiessendambetrekkinghebbengehad opeenpartijbraakballen uitde
SliedrechtseBiesbosch? de juistevindplaats isonsnietbekend.
Tijdensdelandelijke inventarisatie vandeNoordsewoelmuiswerdenexemplaren
gevangen langsdeoevervaneenwaterplasbijdeKopvandenOudenWiel,op
eenruigeverhoging indeHengstpolder,ineenverlandendekleiput inde
Z.0.hoekvandepolderPlatteHoekeninhetherbeplante doelvande
Huiswaard.Indeandere delenvandeSliedrechtseBiesbosch,dienogeenoorspronkelijkkarakter dragen,zaldeze soortongetwijfeldeveneensvoorkomen.

Literatuur;
Heide,P.vander,1967.Geografisch-oocologische inventarisatie vanhet
voorkomenvanMicrotusoeconomusarenicola deS.L.inde
westelijke gebiedenvandeAlblasserwaard enKrimpenerwaard enhetvaste landvanZ.Holland tussenNieuweMaas
enOudeRijntenoostenvanHazerswoude.Rapport RIVON,31PP<
Schreuder,A., 1947«^eNoordsewoelmuis zeldzaam?D.L.N. 50; 31-32.
idem

1948.DeNoordsewoelmuis zeldzaam?D.L.N. 51* 143»

Verhey,C.J.,1954» Contributionàla connaissance desMammifères duBiesbosch,
d'IledeDordrecht etsesenvirons.Mammalia l8s405-419»
idem

1956. ~£>G zoogdierenvan deBiesbosch,het eilandvanDordrecht
enomgeving.D.L.N. 59; I8I-I89.

idem

1961a.Paunistischewaarnemingen tijdens ennahoogwater inde
Biesbosch.D.L.N. 60:259-261.

idem

1961b.De zoogdieren.Hfst.10insDeBiesbosch,landvanlevend
water,pp.215-221.
'

TT.

Vries

vervolgliteratuurs
Vries,H. de,enA.vanWijngaarden,1957«Recentegegevens overdeverspreidingvaneenaantal zoogdiersoorten inNederland.
RapportPlantenziektekundigeDienst,33pp«

Excursicrapport

Object

sNoordsewoelmuisbiotopen

Gemeente ;Sommelsdijk

Datums november I964
Waarnemers Dr.A.vanWijn-

Kaartblads 43A,B

gaarden

DeaanwezigheidvanNoordsewoclmuizenindezogemeentewaseerstaandehand
vanbraakbalanalysesvastgesteld (VanWijngaarden, I961).
Waar dedierenindezegemeente leven,isnogniet ontdekt» Degorzenlangs
deWestplaat zijntezwaarbeweid.Mogelijkbevindt zichnogeengeschikt
veekhoekje opdeMijnheerseplaat.

Literatuur;
Wijngaarden,A.van,1961.Do zoogdierfauna vanGoeree-Overflakkee.Jaarboek
WetenschappelijkGenootschapvoorGoeree-Overflakkee,pg.93-99-

Excursierapport

Object

sNoordsewoelmuisbiotopen

Datum; oktober 1956?nov.'64»

Gemeente sStadaanhotHaringvliet

V/aarnemerssDrs» SoM.Janion

Kaartblads 43B

Dr»A.vanWijngaarden

In1956werden doorVanWijngaarden indegorzenbuitendijksvandeNieuwe
StadseDijkenkeleNoordsev/oelmuizongevangen.
Deze vangsten staanvermeld inDeVriesenVanWijngaarden (1957)enDe
Vries (i960).
In1964blekendeze terreinen sterkbeweid te zijn.erwerdengeenNoren
meergevonden.

Literatuur;
Vries.H.de,enA.vanWijngaarden.,1957» Recente gegevens overdeverspreidingvaneenaantalzoogdiersoorteninNederland.Rapport
Plantenziektekundige-Dienst,33pp«
Vries,H.de, i960.Aperçu etnouvelles données surlarépartition géographique
dequelquesmammifèresauxPaysBas.Mammalia 24s273-285«

Excursierapport

Object

;Noordsev/oelmuisbiotopen

Gemeente ?Stellenaam

Datums 1952,19545 1958
Waarnemers Dr.A.vanWijngaarden

Kaartblads 37C,43A

In1952v/erdendoorVanWijngaardenNoordsev/oelrauizenopdePlaatvan
Scheelhoekgevangen.Dezevangsten zijn inDeVries i960gepubliceerd.De
dierenblekenhierna deramp in1954on inI958nogaanwezig.
Verder leefden zeineonvoekrandlangs deKoningspolder.
Verdere vindplaatsen zijnonsonbekend,v/aarschijnlijkkomondedierenverder
indezegemeente nietvoor.

Literatuurs
Vries,H.de, i960.Aperçu etnouvelles données surlarépartition
géographique dequelquesmammifères auxPaysBas.'
Mammalia 24.;273-285.
Vries5H.de,enA.vanWijngaarden,1957»Recentegegevens over deverspreidingvanoenaantal zoogdiersoorten inNederland.
Rapport Plantenziektekundige Dienst,33pp.
Wijngaarden,A.van,1961.De zoogdierenfauna vanGoeree-Overflakkee.JaarboekWetenschappelijk Genootschap voorGoeroe enOverflakkees48-54»

Excursicrapport

Object

sNoordse woelmuisbiotopen

Latum: 26/28-9-1966

Gemeente ;Strijen

Waarnemers? J.H.Slot,F.van

Kaartblads 43F,44A

derHeide,Dr.A.vanWijngaarden

Tijdens deinventarisatie van deNoordsewoolmuiswerdenalle indeze gemeente
aanwezigepooltjesenkreekrestanten onderzocht.Achtblekenreedstezijn
verdwenen,tweewerdenmetvuilnis dichtgcstort,drieblekenbeweid.Slechts
inééns eenwieltje tenzuidwestenvanStrijenbijdekruisingvande
Wielse Dijk endeY/ielwegwerdhetrietgewasnogregelmatiggemaaid.
HierblekennogNorenteleven.
Debuitendijkse terreinenwarenallenbeweid,slechts inhet CEM-reservaat
Esgjheplaatlevenhiernoren.ZewerdengevangenbijdeKeetvanKoosje,
maarkomenv/aarschijnlijkmeerverspreid inditgebiedvoor.
Ookineenpartijbraakballen (l966)uit ditgebiedwerdenrostenvanNoren
aangetroffen (Slot,1963).

Literatuur;
Slot,J., 19660Geografisch-oecologische inventarisatie vanhetvoorkomen
vanMicrotiasoeconomus (Pallas,1776)ineengedeeltevan
Zuid-Holland.Rapport PJVON,6lpp.

Excursierapport
Object

sNoordsewoelmuisbiotopen

Gemeente sVoorschoten

Daturas24/26-10-1966
V/aarnemer;J.Slot

Kaartblads 30H

DoorIJsselingenScheygrond (1943en1950)v/ordtVoorschotenalsvindplaats
vandeNoordsewoelmuisgenoemd.Deze isinDeVries enVanWijngaarden
overgenomen (1957)«
Bijeen inventarisatie vandezegemeentebleekgeenenkelgeschiktbiotoop
meeraanwezigte zijn,ookniet inde omliggende gemeenten.
Debronvandeopgave "Voorschoten"kondoordeheerScheygrond nietmeer
wordenachterhaald.

Literatuur;
Slot,J«, 1966,Geografisch-oecologische inventarisatie vanhetvoorkomenvan
Microtusoeconomus (Pallas,1776)ineongedeeltevanZuidHolland.Rapport EI
VOIT,6lpp.
Vries,H.de,enA.vanWijngaarden,1957«Recente gegevens over deverspreidingvaneenaantal zoogdiersoorten inNederland.
Rapport Plantenziektekundige Dienst,33pp.
IJsseling,M.A.,enA.Scheygrond,1943 en1950» De zoogdierenvanNederland.
Ieen2e druk.Zutfen,530pp.

EXCURSIE-RAPPORT

Object

sNoordsewoolmuisbiotopcn

Gemeente ïïarmond
;
Z.H.

Datum: 19^5
Y/aarnemers Mcj.D.M.v.d.Tol

Kaarfblads 30P

Literatuurgegevens.
DeVries enVanY/ijngaarden (1957)noemenMicrotusratticopsvoordeze
gemeente enbaseren dit opoenmondelinge mededelingvandeheronJungeon
VanKoersveld (1955)•Hotismogelijk,,datdedierenvandevindplaats
deKaag (zieÀlkemadc)uit dezegemeente afkomstig zijn,aangezien eengroot
deelvandeKagerplassenindozegemeenteligt.
Tijdenshet onderzoekwerdengeenexemplarengevangen.

Literatuur.
Vries,H.de,enA.vanY/ijngaarden,1957»Recente gegevens over deverspreidingvanoenaantal zoogdiersoorten inNederland.
33pp»

Bxcursierapport

Object

:Noordsewoelmuisbiotopen

Datum; okt.1964,4/5-7-1966

Gemeente %Zuid-Beierland

Waarnemers?Drs.S.M.Janion,

Kaartblad;43E

Dr.A.vanWijngaarden,J.H.Slot

Langs deoevervanhetHaringvlietwerden indebuitendijkse terreinenvandeze
gemeente geenNoordsewoelmuizenaangetroffen (beweiding).

Ditbleekwelhetgeval langsdezuidoevervanhetGroteGat,aandev/estzijde
vanhetmeertje.
DoorJ.Slotwerd in 1966ookeenexemplaaraandenoordoever inderietkraag
bemachtigd.

Het eilandTiengemetenwerd onderzocht.doorG.vanWirdum,Amsterdam.In
braakballenvantorenvalken,diehier indewinter 1966/1967vertoefden
en jaagden,werdenuitsluitend restenvanNoordse woelmuizenaangetroffen.

Literatuurs
Slot,J., 196Ö.Geografisch-oecolog'ischeinventarisatie vanhet voorkomen
vanliicrotus oeconomus (Pallas,1776)ineengedeelte van
Zuid-Holland,rapport EIVON,6lpp.

Excursierapport

Object

sNoordsewoelmuisbiotopen

Datums 28-8-I964

Gemeente sZuidland

Waarnemers!Drs.S,M. Janion

Kaartblad;43B

Dr.A.vanWijngaarden

Het schorrengebied tussendeHoornse HoofdenendeBeningerwaardbleekin
deze gemeente eenprachtigNoordsewoelmuizengebiedte zijn.Indebovenste
Phragmiteszone leefdenzehier overal.IndeBuitengorzenwarenzeniet
aanwezig.OokdoorBijlwerdenzehieraangetroffen. (Bijl,19^4a on b)

Literatuur?
Bijl,A.,1964a.OnderzoekvandeNoordsewoelmuis (Microtus ratticeps)
opVoorne.DeBosmuis (uitg.C.J.N.)2(3)s 1-2,
idem

1964b.Zoogdierenwerk, JaarboekC.J.N. 1964? 170-173.

E L A N D

Excursierapport

Object

;Noordsev/oelrnuisbiotopen

Datums19/24.-6-I96O,25/26-5-

Gemeente sBrouwershaven

1961,25/9-12/10-1962

Kaartblad;42F

Waarnemers;Prof.K.Zimmermann
Dr.A.vanWijngaarden,Jvan
Kasteel.

Doorbraakbalanalyses (VanLeeuwen,1953,DeVries,i960)warenNoordsewoeizuidenbekenduitdeomgevingvanHeesterlust (Schuddebeurs).Ini960enin
1961werdendedierengevangenlangs deoeversvande oostelijke stadsgracht
vanBrouwershaven.Zijv/arenhierbeslist talrijkenleefdenerincontact
met dewoelrat,Arvicola terrestris.Tot i960leefden ereveneensNoordse
woelmuizen inderietzomonvanhetdrooggevallenhaventjevanSirjansland
inhetafgedamdePijkswater»
Inmei 1961bleekechter,datmendit indeafgelopenwinterhaddichtgeplemptmetrotte'.uien.

Literatuur:
Kasteel,J.van ,1962,EenonderzoeknaarMicrotusoeconomus opNoordBeveland enSchouwen-Duiveland.RapportRIVON,42pp»
Leeuwen,L.van,1953.OverzichtBraakbalanalyses I.RapportPlantenziektekundigeDienst,79PP»
Vries,H.de,I960.Aperçu etnouvelles données surla répartition
géographique dequelquesmammifèresauxPaysBas.
Mammalia 24s273-285.
Wijngaarden,A.van,i960.DeLandzoogdierfauna van Schouwen-Duiveland.
Hfdst.4insVerslagvanhetBiologen-werkkamp opSchouwen
18-25 juli I960.Rapport RIVON.

Ex.cursierapport

Object

;Noordse w o e l m u i s b i o t o p e n

Gemeente sB r u i r a s s e

Datums 2 2 / 2 3 - 7 - 1 9 Ó 0
Waarnemers Dr.A.van ï/ijn-

Kaartblads 43C

gaarden

I n degemeente B r u i n i s s e zijn N o o r d s e w o e l m u i z e n i ni960 g e v a n g e n i nde
r i e t k r a g e n v a nh e tK e e r s w e e l t e nzuiden v a nh e tdorp e nv a nh e tw e e la a n .
de z e e d i j k t e noosten v a nS t e l h o e k . D i tlaatste w e o l b l e e k op4-5-1966
te z i j n dichtgeplempt m e tv u i l n i s .

Literatuur;
K a s t e e l , J. v a n , 1 9 6 2 .E e nonderzoek n a a r M i c r o t u s oeconomus op N o o r d B e v e l a n d e nS c h o u w e n - D u i v e l a n d . R a p p o r t R I T O N , 42 p p .;
Wijngaarden,A.van,I960.De.landzoogdierfaunavanSchouwen-Duiveland.
Hfdst.4insVerslagvanhetBiologenwerkkamp op
Schouwen18-25 juli i960.RIVON-rapport.

Excursierapport

Onject

sNoordsevoelmuisbiotopen

Datums 19-24/6-1960,

Gemeente %Duiveland

25/9-I2/IO-I962

Kaartblads 42H

Waarnemers; J. vanKasteel
Dr.AovanWijngaarden

Ini960zijnindegemeente DuivelandNoordsewoelmuizengevangenaande
kreekoeverbijdeBredev/egtenoostenvanOosterland. In1962werd een
exemplaargevangen opdeoude zeedijkvaneennieuw-ingedamd poldertjeten
zuidenvanOuwerkerk.Verderevindplaatsenuit dezegemeente zijnons
nietbekend.

Literatuur;
Kasteel,J.van,1962.Een onderzoeknaarMicrotus oeconomus opNoordBeveland enSchouwen~Duiveland.RapportRIVON,42pp.
Wijngaarden,A.van,I960.De landzoogdierfauna vanSchouwen-Duiveland.
Hfdst.4insVerslagvanhetBiologenworkkampop
Schouwenvan 18-25 juli i960.Rapport EIVON.

ExGursieravvort

Object

:Noordse woclmuisbiotopon

Datum: 16/20-6-' J) , 25/27-10-!6l

Kaartblad; 42 G,H; 48E , P
Gemeente %Kortgone

1-8 tot I-II-I962
Waarnemers %Dr„A.vanY/ijngaarden, J.vanKasteel, S.Braaksma,

Tijdens het onderzoek van ongeveer eon 30-tal proefveldjos in deze gemeente,
block dat de Noordse woelmuis hier overal verspreid loeft, tenminste tot
begin 1967.
Geschikte biotopenwaren: onbowcide en onbegraasde dijkhellingcn on slootkanten, bermen, randen van kloiputten en oude kreken, aanspoelselhoekjes,
etc.
De juiste vindplaatsen zijn inTan Kasteel (1962) enTanWijngaarden (1959)
aangegeven. Do aanwezigheid van Noordse woelmuizenwas ontdekt door
Wilmink (1944) in onkelc partijen braakballcn uit de Anna- en de Froderikspolder onvan Kortgene.Dezo vondsten wurden ook genoemd inWilmink (1949)>
Schreuder (1945, 1947), IJsseling en Scheygrond (1943, 1950). Indien de
veldmuis (Microtus arvalis) op het eiland doordringt, zal de Noordse woelmuis
uit het grootste

deel van de bovengenoemde biotopen worden verdreven.

Alleen aan de rand van kleiputten en oude kreken en mogelijk in aanspoelsea•
hoekjes en inlagen zal hij zich kunnen handhaven, mits deze niet worden
beweid.
Literatuur?
Kasteel, J. van, 1962,Een onderzoek naar Microtus oeconomus op NoordBeveland en Schouwen--Duiveland, rapport IÎIT0N,42 pp.
Laar,T. van, 1957» De landzoogdieren van het Deltagebied. Amoeba 33?
149-1-J-? Natura 54s 139-142.
idem, i960. De Zoogdieren van Texel.De Levende Natuur 63s 88-95«
Schreuder,A., 1945« Tcrspreiding en voorgeschiedenis der niet algemene
Nederlandse muizen. Zool,Med.A'dam 25: 239-284.
idem 1947« De Noordse Woelmuis zeldzaam? De Levende Natuur 50» 31-32.
\7ilmink,G.F., 1944» Noordse woelmuis (Microtus ratticeps) op Noord-Beveland.
De Leven-de Natuur 49° 35-36.
idem 1949« Bijdrage tot de kennis van de kleine zoogdierfauna van Zeeland.
De Levende Natuur 52; 37-40.
Tries,ïï.de, enA. vanWijngaarden, 1957» Recente gegevens over de verspreiding van een aantal zoogdiersoorten in Nederland.
Rapport Plantenziektekundige Dienst, 33 pp»
Wijngaarden,A. van, 1939.De zoogdieren van N-Beveland.D.L.N. 62;211-216.
IJsseling,M.A. enA. Scheygrond, 1943 en 1950» De zoogdieren
van Nederland. Zutfen, 530 pp.

237-239

Bxcursierapport
Object ;Noordsewoelmuisbiotopen
Gemeente % Lliddenschouwen
Kaartblad;42E,G

Datums 19/24-6-1960,25/912/10-1962.
Waarnemers.J.vanKasteel
Dr»A.vanWijngaarden

DoorSchreuder (1945? 1947)sijndeeersteNoordsewoelmuisresten indeze
gemeente gevondenbijbraakbalanalysesvaneenpartijuitDuivendijke en
Ellemeet.DoorTanLeeuwen (1953)werden seinbraakballenuit Serooskerke
(Scho)gevonden» Dezegegevens zijn ookinDeVries enVanwijngaarden
verwerkt»
Ini960werdenHorengevangenlangs de oevervanhetKakkersweel,dathelaas
deelsmetvuilniswerd dichtgestort.In1962werd eenexemplaar langseen
weelaandezeedijk» ten oostenvanScharend!jke gevangen.»Naderampen
dehieropgevolgde ruilverkaveling,zalhetaantal geschiktebiotopenin
deze gemeentewel zeerbeperktzijn.

Literatuur;
Kasteel,J.van,1962.Een onderzoeknaarMicrotus oeconomus opNoordBeveland enSchouwen-Duiveland.RapportRIVON,42pp«
Leeuwen,L.van,1953.OverzichtBraakbalanalyses.RapportPlantenziektekundigeDienst,79PP«
Vries,H.de,enA.vanWijngaarden, 1957-Recente gegevens overdeverspreidingvan eenaantal zoogdiersoorten inNederland,
RapportPlantenziektekundige Dienst,33pp»
Wijngaarden,A,van,i960.De landzoogdierfauna van Schouwen-Duiveland.
Hoofdst.4insVerslagvanhet Biologen-werkkamp
opSchouwen 18-25 juli i960.RapportRIVON,

Excursierapport

Object

: Noordse woelmuisbiotopen

Gemeente sVeere

Datums 196O-I967
WaarnemersBroA.vanWijngaar-

Kaartblads 42D,48B

Noordsewoelmuizenkwamenvroeger op.heteilandWalcherennietvoor.Ook
tijdens inventarisaties ini960en 1961werden zenietaangetroffen.
NahetgereedkomenvandeVeeregatdamverwachttenwij, datdeveldmuis
vanWalcheren over dedamnaarNoord-Beveland zoumigreren.Het toeval
wilde echter? dat in1961deNoordsewoelmuizenopNoord-Beveland bijzonder
talrijkv/arenenbijvoorbeeldvooldrooggevallen gronden inhetVeersemeer
bezetten.

In I9Ö4werd geconstateerd, dat degehele dam,voorzover geschikt,bewoond
v/asdoorNoordsewoelmuizenendat zijzelfs debinnenduinrand vanhetFort
deHaackhaddengekoloniseerd..In1965waren zijhiernogsteedsaanwezig.

HetVogelplaatjebleekbijonderzoek in19^4en19^5eveneensbewoond,hier
kwamen zelfsalbinistische enmelanistischevormenvoor.
Op deHaringvreterwerdentotophedennoggeenNorenbemachtigd.

den

Exeursierapp_prt

Object

3Noordsevoelrnuisbiotopen

Gemeente sWesterschouwen
Kaartblad.2 42.13,D,G

Datums 19/24-6-1960,25/26-5-'6l
'.'aarnemerssDr.A»vanWijngaarden,,Prof.Dr.K.Zimmermann

Uit deresultatenvanbraakbalanalyseswas deIToordsewoelmuis vandeze
gemeentebekoncj/üitdeomgevingvan;Renesse (1935)(TenDam 1938,Schreuder
1944,1947°IJsselingenScheygrond 1943,1950).
KasteelMoermond (Wilmink,1949)•
Pennebosjeaandevoetvandeduinen (VanLeeuwen (1957) )•(Alle inDe
VriesonVa nWijngaarden,1957)»
Ini960werden exemplaren gevangen
a. langs eensloot,onderaan dodijkbijhetO.K.'7.-reservaat"DeZouten
Haard".
b. langs deRietgracht,tenw.vanRenesse.
c.inongemaaide enonbeweide hooilanden inwatergat.
d.eenonbeweidplaatsje indeWestenschouwense inlaag.
IndeKoudekerkse inlagekondennog geen exemplarenwordengevangen.
Doorverdrogingvan deduinen sullendeHoreninderdaad tot debovengenoemde
plaatsen zijnbeperkt5 opveleplaatsenwerd nl.metnegatief resultaat
gevangen.Devoortschrijdendeverdrogingvormt hiereengrotebedreiging.
Zowerd.bijvoorbeeld inhetWatergal in1962voorhet eerst eenveldmuis,
Microtusarvalis,gevangen.Alle geschiktebiotopen indepolder zijnna
derampendehieropgevolgde ruilverkaveling vernietigd.
Inde inlagen,ook inde0.K.W.-reservatenZoutenhaard enWestcrschouwense
Inlaagvormt debeweiding eengrootgevaar.Er zoudenhierbeslist stukken
alleengemaaid dienenteworden!
Literatuurs
Dam,H.ten,1938.Ietsoverbraakballenonhuninhoud.Amoeba 17s I84-I89.
Kasteel,J,van,1962.Een onderzoeknaarIlicrotusoeconomus opNoord-Beveland
enSchouwen-Duivelando Rapport RIVON,42pp.
Leeuwen,L.van,1953» OverzichtBraakbalanalyses I.Rapp.Plantenz.k.Dienst.
P•
Schreuder,A.,1944»Verspreiding envoorgeschiedenis dernietalgemene
Nederlandse muizen.Zool.Med.A'dam253239-284.
idem

1947«DeNoordsewoelmuis zeldzaam?D.L.N. 50s 31-32.

Vries,H.de,enA.vanWijngaarden,1957» Recente gegevens overdeverspreiding
vaneenaantal zoogdiersoorten inNederland.
RapportPlantenziektekundige Dienst,33pp.
Wilmink

vervolg l i t e r a t u u r z
Wilmink, G.P», 1949° Bijdrage t o t de kennis van de k l e i n e zoogdierfauna
van Zoeland. D.L.N. 52g 37-40.
Wijngaarden, À. van, i960. De landsoogdie-rfauna van Schouwen-Duiveland.
Hoofdstuk 4 i n ; Verslag van het Biologen-werkkamp
op Schouv/on 18-25 j u l i i960. I:IV0N-rapport.

Excursierapport

Object

;Noordse woelmuisbiotopen

Datums l6tot 20-6-1959

Gemeente sWissenkerke

25tot27-IO-I96I

Kaartblads 42DG,48B,E

1/8 totI/II-I962.
WaarnemerssDr.A.vanWijngaarden
JovanKasteel,S.Braaksma

Tijdenshet onderzoekvanplm.veertigproefveldjes,verspreid liggenddoor
degehele gemeente,bleekdatenminste totbegin 1967? overalNoordse
woelmuizenlcvon.Geschiktebiotopenv/aren;onbeweide enonbegraasdedijkhollingen,slootkanten enbermen? randenvankleiputten enkreken,inlagen,
indeduintjesbijKamperland,aanspoelselhoekjes, zoalsbijdeVlietepolder enopdedrooggevallen schorren inhetvroegereVeerse meer.Indit
laatste gebiedv/arenzijinI96Ibuitengewoon talrijk.
De juistevindplaatsen zijninVanKasteel (1962)eninVanWijngaarden
(1959)aangegeven.
Deaanwezigheid vandeIJoordsewoelmuizen indezegemeente isontdekt door
Wilmink (1944)»DeL;evondstenwerdeneveneens genoemd inWilmink(l949)>
Schreuder (1945,1947)enIJsseling enScheygrond (1943en 1950).Door
eenbraakbalonderzoekvanDeVries (i960)word ditbevestigd.
Indiendeveldmuis (llicrotusarvalis)opheteiland doordringt,zalde
Noordsewoelmuisuithetgrootste deelvandebovengenoemdebiotopenv/orden
verdreven.
Alleenaanderandvankleiputten enoudekreekjes en,indiendozetijdig
ontstaan,indebiezen onrietgordels langshetVeerse enZeeuwschemeer
zalhijzichkunnenhandhaven,mits dezenietwordenbeweid.
InI963isindoinlagenvan deAnnaFriso-poldoreen10hagroot reservaat
gesticht,mede tenbehoevevandezesoort.

Literatuur:
Kasteel,J.van,19Ó2.Een onderzoeknaarMicrotus oeconomus opNoordBcveland'enSchouwen-Duiveland.Rapport RIVON,42pp.
Laar,V.van,1957« DelandzoogdicrenvanhetDeltagebied.Amoeba 33?
149-152.Natura 54;139-142.
idem

i960.De zoogdierenvanTexel.D.L.N.63? 88-95.

Schreuder,A., 1945«Verspreidingenvoorgeschiedenis dernietalgemene
Nederlandsemuizen.Zool.Med.A'dam25g239-284.
Schreuder

vervolglitcratuur.
Schreuder,A.,1947»DeNoordsev.'oelmuiszàdzaara?D.L.1T.50? 31-32.
Wilmink,G.P.,1944-•Noordsev/ooimuis (Micrctusratticops)opNoord-Eeveland.
B.L.I-Î.49s 35-36.
idem

1949=«Bijdrage tot dokennisvan dokleine zoogdierfauna van
Zeeland.D.L.N. 52s 37-40.

Vries,H.de,1960. Aperçuetnouvelles données surlarépartitiongéographique dequelques mammifèresauxPays-Bas.Mammalia24s
273-285.
Vries,H.,enA.vanWijngaarden,1957»Recente gegevens overdeverspreiding
vaneenaantal zoogdiersoorten inNederland.Rapport
PlantcnziektekundigoDienst,33pp»
Wijngaarden.A.van,1959°De zoogdierenvanNoord-Boveland.D.L.N. 62;
211-216;237-239
idem

1963«Het eerstemuizenreservaat inNederland.Lutra5?
41-42.

IJsseling,U.A.onA.Scheygrond,1943en1950.Do zoogdierenvanNederland.
Zutfen,530pp.

Excursiera'pport
Object

sNoordsev/oelmuisbiotopen

Datums 19-24/6-1960

Gomccntc gZierikzeo

25/9-I2/IO-I96I

Kaartblads 42H

Waarnemersr.Lr.A»vanV/ijngaarden
JavanKasteel

DoorWilmink (±949)zijnna deinundatie van 1945restenvanNoordsewoeimuizengevonden inbraakballenteZierikzee (ookinDoVries enVanWijngaarden? 1957)°5c dierenzelfwerden in196lgevangen langs oennietbeweide
slootkant,tennoordenvandestad«

Literatuur;
Kasteel,J.van,19^2„Een onderzoeknaarliicrotusooeonomus opNoordBeveland enSchouwcn-Duiveland.Rapport BIV0N,42pp»
Vries,H.do,onA.vanWijngaarden,1957» Heccntegegevens over deverspreidingvan eenaantal zoogdiersoorteninNederland,
RapportPlantenziektekundigeDienst,33pp.
Wilmink,G.F.? 1949-Bijdrage tot dokennisvandekleine zoogdierfauna
vanZeeland,D.L.N. j2% 37-40.

Excursiorappor"t

Object

;Noordsev/oclrauisbiotopon

Gomconto %
ïïooge
onLageZwaluwo

Datum: 12/24-8-1958
Dr»
Waarnemers À.vanWijngaarden

Kaartblads 44B

In 1938v/erddoorTenDam dovondstvan derestenvan2Noordsewoolmuizen
uit "doBiosbosch"gepubliceerd (Schrouder,1943, 19Ali IJsselingenScheygrond, I95OJ Vorhey, 1954., 1956?. DoVries enVanWijngaarden,1957)»De juiste
vindplaatsisnietbekend.In1958v/ordendeeersteNoordsev/oolmuizenin
deze gemeente gevangenbijdekeetheuvel vandeeendenkooi opdeBenedenste
Boversluisplaat (VanWijngaarden,1958?Vorhey, 1961).

Literatuurs
Dam,H.ten,1938.Iets overbraakballen enhun inhoud.Amoeba7"=I84-I89.
Verhey,C.J.,1954= Contribution àlaconnaissance dosmammifères duBiesbosch,
d'IledeDordrecht etsesenvirons«Mammalia l8s405-419»
idem

195*3.De zoogdierenvandeBiesbosch,hot eilandvanDordrecht
enomgeving.D.L.N. 593 I8I-I89.

idem

1961.De zoogdieren.Hfdst.10insDeBiesbosch,landvanlevend
water,pgo215-221.

Vries,H« de,enA.vanWijngaarden,1957°Recente gegevens overdeverspreidingvaneenaantal zoogdiorsoorteninNederland.Rapport
PlantonziektokundigcDienst,33pp»
Wijngaarden,A.van,1958.Llammalia.Ins VerslagvanhoteersteBicsboschinventarisatiekamp4-23 augustus 1958« Rapport RIVON.
idem

1959» Zoogdieren.InsSxcursierapportcntweedeBiesboschinventarisatickamp.RapportRIVON.

Schrcudor,A., 1945»Verspreiding envoorgeschiedenis dernietalgemono
Nederlandse muizen.Zool.Mod.25s239-284.
idem

1947.DeNoordsewoelmuis zeldzaam?D.L.N.50s 31-32.

IJsseling,M.A.,enA.Schoygrond,1950» De zoogdieren vanNederland,2e dr.
Zutfcn,'530pp.

N O O B P-B S A B A H T

Bxcursiorapport
Object;Noordsewoclmuisbiotopen

Datums 4-12/8-1958,18-23/5-'59

Gemeente 3Made enDrimmclen

II-I4/8-I959,6-7/6-1961.

Kaariblads 44B

Waarnemers;Dr.A»vanWijngaarden,S«Braaksma,ProfoDr.K.
Zimmermann

In 1938werd doorTenDam docerstovondstvan2Noordsewoelmuizenuit
"doBiesbosch"gepubliceerd (Schreudor,1945? 1947$ IJsselingenScheygrond,
I95O5Vorhey,1954,1956?DeVries enVanWijngaarden,1957.)
De juistevindplaats isnietbekend.DoorLobretwerd in1941eenrestant in
eenbraakbaluitDrimmelcngevonden (Vorhcy,1954? 1956, 196l).
Verhey (1954e n 1956)heeft eenartikel tweemaal gepubliceerd over dezoogdierenvan deBiesbosch,hoteilandvanDordrecht enomgeving.Hetbevathelaas
veelminder dandetiteldoetvermoedenenbeperkt zichhoofdzakelijktotde
omgeving.Hijkomt inditartikel tot enkele o.i.foutieve conclusies;Ik
geloofniet,datM» ratticeps inhet overige deelvan deBiesbosch (met
name hetBrabantse deel)bijnader onderzoekzalblijkenvoor tekomen
(c.f.Schreuder,1947)»Di"tdeelmet zijnsterke ebonvloed,met zijnregelmatige,somslangdurige inundatiesgedurende dewinter,kanalleenbewoond
worden door zoogdieren,die doorhuntalrijkhcid overal elders,dezegebieden
weer snelbevolken,nadathetwater isverdwenen.Bijeenonderzoekin
1958, '59°n '6lbleek ons"precieshet tegendeel.Noordsewoelmuizen zijn
typischvoor deeigenlijkeBiosbosch enkomen overal opkaden,keetheuvels en
loswallenvoor,mits dezegeenverbindingmet dovastewalhebbon,waarover
develdmuis zoukunnen opdringen.Stormvloedenworden o.i.opveekvelden
overleefd.
Noren zijngevondenop;LoswalN-zijdoBoerengat
LoswalZ-zijdoBoerengat
LoswalN-cever Gatv.d.Vissen
Kcetheuvol koet 1934
Oudekcetheuvol tenw.hiervan
KeetheuvelKeizersdijk
Loswal zuidpuntDriesenEennip.
LoswalaanN-oeverBinnenkooigat
Voekvcldaan Schippersgat
KadeVierdeweer

Inbraakballcnvan clcNoordpiaat (1959)v/ordeveneens oenNoor gevonden
(DeVries? 1961).
Overal inhet centrale enhet-,70stelijkdeelvan deBrabantseBiesboschkomt
deze soort dusvoor.
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Dam,H.ten,1938« Iets overbraakballcn enhuninhoud.Amoeba 17s I84-I89•
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idem
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Wijngaarden,A.van,1958.Mammalia,In;Verslagvanhot eersteBiesboschinventarisatiekamp,RIVON-rapport.
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x
cursiorapport

Object

3NoordseYroolinuisbiotopcn

Gemeonto %Y/orkendam

Datums
V/aarnemerss

Kaartblad;44A

VolgonsDoVries onVanWijngaarden (1957)zoudeNoordsewoelmuisindeze
gemeente zijngevonden» Deze conclusieberust helaas opeenfoutieveinterpretatievan degegevensvanVerhcy (1954? 1956)• (zieMade enDrimmelen).
Inreigerbraalcballen,gevonden in1959indepolderVogelenzang langsde
Bcvert,word echterwel eenNoorgevonden (DeVries, 196l).

Literatuur;
Vries,H.de,1961.OverzichtBraakbalanalysos IVoRapport EIVON.
Vries,H.do,onA.vanWijngaarden, 1957» Recente gegevens over deverspreidingvan eenaantal zoogdiersoorten inNederland.
Rapport PlantcnzioktckundigoDienst,33pp.

liJxcursicrap-port
Object

s Noordse woc-lnraisbiotopcn

Datumr, novombur 1964»

Gomconto s V/illcmsatad

Waarnemers:; Drs, S«Mo Janion ;

Kaarfblads 43 E

Dr. A. van Wijngaarden

De l i e l l c g a t p l a t o n v/orden door ons zorgvuldig op do aanwezigheid van
Foordse v/oolmuizen onderzocht » Er werden s l e c h t s sporen van Bruine r a t t e n
on hazen a a n g e t r o f f e n .
Voor Noren was deze p l a a t net i e t s t e l a a g .

hxcursiorapport
Object

;Noordsewoelmuisbiotopen

Gemeente ".Stein

ÏÏaarnomor;
Datum;

Kaartblads 60C

Ineen inbeginfebruari 1951incleruïnevandetuinvanhotMissiehuis
teSteindoorf. J.G'uypersverzamelde partijvan45braakballenvande
kerkuil,v/ordendoorVanLeeuwen (1953)tweeschedelsvandeNoordsewoelmuis,
Microtus oeconomusaangetroffen« Dedeterminatie isdoor deheerHussonte
Leidengecontroleerd.
Het isonmogelijk dezevondst teverklaren» Deaanwezigheid vanPitymyson
Crocidura loucodon indopartijduidt iniedergeval opeen zuidelijke
herkomstoTochmoot opdooen ofanderemanier eenvergissing zijngemaakt.
Ons inzienskomenNoordsewoelmuizeninditgebiedbeslist nietvoor.

Literatuur;
Leeuwen,L.van? 1953-OverzichtBraakbalanaiyso-s.Rapport PlantenziektekundigeDienstj

"]6pp.

Belgische grensgebied

Cxcursierapport

Object

;Noordse woelmuisbiotopon

Gemeente <-, Antwerpen (België)

ïïaarnemcrE
Datum:

Kaartblads 55 E, G, E

VolgensFrechkóp, (1958)zou indevorige eeuweenNoordsewoelmuis,
Microtus ooconoraus,bijAntwerpensijngevangen.Hot zouoen jong
exemplaar zijn,

aanwezig indecollectie vanlietKoninklijk Instituut

voornatuurwetenschappenteBrussel,indertijdverzameld doordoSélys
Longchamps.Hotdier isinI96IdoorProfoK.Zimmermann teBerlijnopgevraagd onbekeken«.
Hetwas zonder enigetwijfel eenveldmuis,Hicrotusarvalis Pall, (brief
24-7-I961).

Literatuurs
Frechkop,S.} 1958.Faune deBelgique.Mammifères.Brussel,545PP»

Excursiorapport

Object

sNoordsov/oolrnuisbiotopon

Gemeente sFaulxlosTombes (België)

Datura;9-1-1964
"waarnemersDr.A»vanWijngaarden

Kaartblads

VoyonsFrcchkop (195Ö)z ou erziehinde collectie vanhotKoninklijk
InstituutvoorNatuurwetenschappen teBrussel eenschedelvaneenNoordse
woelmuis (ilicrotusooconomus)bevinden,diein1938inFaulxlesTombes
zouzijngevangen (8km.0.van Namen).
Deze schedel isin196lvoornader onderzoekdoorProf.K.Zimmermannte
Berlijn opgevraagd.Hijbleek echterbijeenverhuizingte zijnverdwenen
(brief 24-7-1961).
Bijeenbezoekaanhet terreinbleekons,dathet ongeschikt isvoor
Noordsowoolmuizen.

Literatuurg
Frechkop,S«, 1958.Faune doBelgique.Mammifères.Brussel,545PP«

Duitse grensgebied

Excursiorapport

Object

zNoordsewoelmuisbiotopon

Gemeente :Keulen (Köln,D„BoB.)

Datums
Waarnemer:

Kaartblad; -

InAchaefer (1935)word devondst vaneenNoordsewoelmuisschedelin
braakballenuitKeulengepubliceerd.De determinatie zouechternietgeheel
zekerzijn.
VolgensNiethammer (1961)v/asdit eenvergissing.
Ons inzienskomenNoordsewoolmuizenindit gebiedbeslist nietvoor.

Literatuur;
Niethammer,J.,1961.Verzeichnis derSäugetiere dosmittleremWestdeutschlands.
Decheniana 114; 75-93.
Schaefer,H.,1935» ZurKenntnis derKleinsâ'ugerfaunaamNiodorrehinDieNaturamNiederrhein 11;5-11.

