Veldmuis nog altijd actief
Ze knagen aan wortels en boomschors, zijn schadelijk voor weilanden, graanvelden en boomgaarden en ·z e komen zeer algemeen voor: veldmuizen. De laatste
grootschalige veldmuizenplaag in Nederland werd gemeld in '75. Is de muis, die
zulke opvallende looppaadjes maakt, nog altijd actief?
In elke editie van DIERPLAGEN Informatie wordt
ingegaan op een zoogdier dat niet tot de dagelijkse
plaagdieren wordt gerekend. Voor een overzicht
wordt verwezen naar uitgave nr. 2 1999 pag. 13. In
deze editie gaan we in op de veldmuis Microtus
arvalis (Pallas, 1779).

VELDMUISPLAGEN IN NEDERLAND /
TOEN EN NU
Over de veldmuis is al vele generaties geschreven. In
oude stadsarchieven van kleine plattelandsgemeenten komt de veldmuis als plaagdier regelmatig voor.
In de Alblasserwaard bijvoorbeeld, zijn in de periode
1850 - 1900 verschillende ernstige veldmuisplagen
beschreven.
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Tussen 1965 en 1975 is de ruilverkaveling in de
Alblasserwaard gestart. Kenmerk daarvan was de
aanleg van veel nieuwe wegen dwars door het
gebied en de zeer brede wegbermen. De oude lintbebouwing in de polder had zeer smalle bermen. In de
nieuwe brede bermen ontstond een zeer gunstige
biotoop voor de veldmuis. Het opvallende daarvan
was dat de veldmuizen, vanuit de nieuwe wegbermen, de weilanden in trokken en daar de nodige
schade aan de graslanden veroorzaakten. Dit kwam
tot een climax in 1974, 1975. Van de complete
Alblasserwaard, 22.500 ha groot, was 6.800 ha zwaar
en 2.000 ha in lichte mate beschadigd.
Rond Noordeloos, waar de
meeste schade was, zagen de
weilanden er in het voorjaar
van 1975 uit als bouwgrond.
Hun eerste oogst voor 'de kuil'
konden de boeren wel vergeten. In de voormalige O.D.R.
zijn çlichtheden van 30 veldmuizen per 100 m 2 gemeten.
In Frankrijk zelfs 47 veldmuizen per 100 m 2 • Dat zou dus neerkomen op een
invasie van 4. 700 veldmuizen per hectare!
Waarschïnlijk is -gezien de schade die er aan de_wei1anden was tQegebtachteook in de weilanden~ opa
Noordeloos sgra,ke geweest'VêUl zulke,extreme dichtheden. ~ln h~t< begin van de jar1:n '80-h è_ef.t zich de
Alblassserwaa,rd opnieuw een veldm i~ag voorgedaan, hoewel de bés hadigingen aah het grasland •
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tachtiger jaren hebben zich in ons land geen grote
veldmuisplagen meer voorgedaan, hoewel op kleine
schaal nog steeds meldingen binnenkomen van
overlast door veldmuizen.

WAARAAN HERKEN JE EEN
VELDMUIS?
De veldmuis is een gedrongen muis rnet een stompe
kop en een zeer korte staart (slechts eenderde van de
kop/romplengte). Kop en romp variëren in lengte
tussen 95 em 132 mm. De vacht is kort en vaak een-

kleurig, de rugzijde kan wat donkerder uitvallen dan
de buik. De kleur is bruingrijs, neigend naar de lichtbruine kant. De oren staan ingeplant in de vrij dichte pels, alleen de bovenrand van de oren is goed
zichtbaar. De veldmuis leeft in zelfgegraven holen
tot een diepte van 60 cm. De uitgangen zijn altijd
geopend en onderling verbonden door -voor de
veldmuis typerende- looppaadjes.

BIOTOOP VAN DE VELDMUIS
De veldmuis voelt zich het prettigste in kort gras- of
akkerland. Ook in boomgaarden kunnen veldmuizen zich prima handhaven, ze maken dan gebruik
van de groenstroken tussen de bomen die kort
gemaaid
worden.
In
brede
wegbermen,
(spoorweg)dijken en open cultuur-landschappen die
_ vooka.meliik bes a uit een eenJagige vegetat· ~- A
structuun zullen ve dmu~en aominant aanwezig.
zijn. .Ais sprake ~ vah eerl drassig _geqied in teen
tweelagige structuur dan domine~rt de aardnaws
, ovi r :de- veldIÜ\lis; ~rn e;-9 drefoID gebied gel<;! et
omgekeerde.
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EIGEN TERRITORIUM
Volgens de literatuur bedraagt de gemiddelde dagelijkse actieradius van de veldmuis (de straal waarbinnen· een veldmuis
gewoonlijk
verblijft) 6 tot 8 meter.
De mobiliteit van
de vrouwtjes is beduidend lager dan
die van de mannetjes: zij bestrijken
een gebied van 300
tot 400 m 2 terwijl
de mannetjes een
gebied van 500 tot
1200 1112 bestrijken.
Hier speelt op de
achtergrond
de
nestzorg van de
vrouwtjes mee. Die
kan de oorzaak zijn
van een relatief
beperkt leefgebied.
Wel
moet
het
gebied voldoende hoogwaardige voeding bevatten,
aangezien een volwassen vrouwtje al weer drachtig
is op het moment waarop zij haar jongen voedt. De
veldmuizen hebben bovengronds verscheidene
paden waar ze regelmatig overheen lopen. Die zijn
vrij goed zichtbaar omdat daar geen of nauwelijks
vegetatie groeit. Deze bovengrondse paden vormen
één geheel met de ondergrondse nest- en voorraadkamers.
Veldmuizen zijn in de avondschemer en 's nachts
actief. Overdag zijn zij in de regel beduidend minder
actief. Daar valt wel een kanttekening bij te plaatsen: de indruk bestaat dat op plekken waar relatief
veel veldmuizen aanwezig zijn en de voedselconcurrentie hoog is, de veldmuizen ook overdag behoorlijk actief (moeten) zijn.

OP HET RITME VAN DE KLOK
Veldmuizen zijn erg stipt. Om de twee uur worden
ze actief en komen ze boven de grond om te eten. Ze
opereren gezamenlijk. Waarschijnlijk doen ze dat
om de predicatie door roofvogels te minimaliseren.
Gedurende de seizoenen treedt een verschuiving op
in de activiteitsperioden; de nachtelijke activiteit is
in de zomer groter en start vroeger op de dag.
Veldmuizen klimmen en springen zelden of nooit.
Soms zwemmen ze vrijwillig. In de zomer leven
mannetjes en vrouwtjes paarsgewijs in eigen territoria, waaruit indringers geweerd worden. Doordat de
populatie groeit rollen de territori a steeds kleiner
wortlen, waardoor een over.tal-situatie ontstaa . .{iet
zal in_de piel<, v;m de veldmuizen-populatie vootkomen.:dàt je niet:meer van een territorium kun~spreken. De v09rtplantlngsperiode duart van;naart tot
oktober; s0111s -btj eeh zacht najaar- lan er.

AFSCHERMEN VAN EIGEN
LEEFGEBIED
Tegen het einde van het jaar (doorgaans in november) claimen de vrouwtjes een eigen territorium. De
territoria van de mannetjes overlappen de grenzen
van de territoria van de vrouwtjes. Eenmaal per
maand, na een draagtijd van ca. 20 dagen, werpen
de vrouwtjes 4 tot 8 jongen (gemiddeld 5 à 6).
Volgens de literatuur kunnen de jongen 14 dagen na
hun geboorte al bevrucht worden! Veldmuispopulaties vertonen even duidelijke als regelmatige
fluctuaties in populatiedichtheid. Steeds na de
terugval van een populatie volgt een opbouw die
3 jaar duurt. Soms spreekt men in poldergebieden
(bij omvangrijke grasschade) van een echt 'veldmuisjaar'. Zo'n hoge populatiedichtheid kan heel
plaatselijk zijn en stort meestal in het daaropvolgende voorjaar in. Waardoor dit precies veroorzaakt
wordt, is nog steeds niet bekend.
Wetenschappelijk onderzoek naar de populatieopbouw van veldmuizen is gewenst. Er is nu onvoldoende inzicht in de opbouw en de gevolgen die dat
kan hebben voor o.a. de akkerbouw en het maaibeheer van weilanden.

BESTRIJDING IN DE LAND - EN
TUINBOUW
Veldmuizen kunnen in de
land- en tuinbouw voor
veel schade zorgen door
hun knagerij aan knollen,
bollen en wortels. Ze zijn
in staat om de complete
grasmat te vernielen. In de
akkerbouw, vooral in de
polders, kunnen veldmuizen gewassen als koolzaad,
karwei- en wintertarwe vernielen. Als er veel en langdurig schade optreedt aan
het gewas dan verdient het
aanbeveling om speciale
veldmuiskorrels in een permanente voerplaats uit te
leggen. Als zodanig kan een
stuk PVC-pijp worden
gebruikt. Deze moet ongeveer 20 cm lang zijn en een
doorsnee hebben van 75
mm, aan weerszijden voorzien van een doorboord
afsluitkapje (bouwstop) en
in het midden een rónde
opening van 30 mm doorsnee. 'fret lokaas blijft hierin langere tijd goed en ~
•
~
-attractief. Finito veldm~is,korrels, toegelaten onder
Qummer~1 l413N, zijn gefoqnu'leerd op basis van
tarwe'kon en, bevatten als werRzame-stofchloorfacino ':
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Het is aan te bevelen om deze voerkokers op een
onderlinge afstand van 50 meter van elkaar uit te
leggen of, indien de veldmuizen zich concentreren
op enkele plekken van de akker, leg dan enkele voerplaatsen neer in de directe omgeving. Controleer de
voerplaatsen regelmatig en vul zonodig bij.

BESTRIJDING IN DE FRUITTEELT
De meeste knaagschade aan fruitbomen wordt in de
winterperiode toegebracht. Vaak moeten de jonge
fruitbomen het ontgelden; de veldmuis knaagt
graag aan de bast bij de voet van de boom. Plaats
voor een doelmatige bestrijding vaste voerplaatsen
in de bomenrij of zwartstrook. Ook hier komen de

het geval blijkt te zijn, kan men overgaan op het
aanbieden van Finito veldmuiskorrels.

ALTERNATIEVE BESTRIJDINGSMETHODEN IN DE FRUITTEELT
Ook het plaatsen van een nestkast voor torenvalken
kan een oplossing zijn. Meestal wordt deze geplaatst
op een (oude) telefoonpaal, hoog boven de fruitbomen. Een torenvalk zal pèr dag 2 à 3 veldmuizen
vangen, maar een echte populatiegroei van veldmuizen kan ook een torenvalk niet tegengaan.
Ditzelfde geldt voor de kerkuil en de ransuil.
Mochten deze roofvogelsoorten nestgelegenheid
vinden in de wijde omgeving, dan zullen ook zij bijdragen aan de vertraging van de populatie-opbouw
van de veldmuizen.
In de windsingel, die vaak bestaat uit een elzenhaag
van circa 3 à 4 meter hoog grenzend aan de boomgaard, kan men op verschillende plaatsen takkenbossen leggen, bijvoorbeeld in de hoeken van de
boomgaard. Dit zorgt voor prima schuilplaatsen
voor de wezel of hermelijn. Beide marterachtigen
zijn uitmuntende muizenjagers.

BESTR IJ DING I N MOESTUI NCOMPLEXE N
Vaak zijn moestuincomplexen gelegen bij of midden in weilandgebieden. Dat maakt ze aantrekkelijk
voor veldmuizen, vooral in de tijd dat pengewassen
op de moestuin volop aanwezig zijn, zoals zomeren winterwortels, witlof en bladgewassen als andijvie. Ook in moestuinen gelden de Finito veldmuiskorrels als geschikt bestrijdingsmiddel, mits uitgelegd in speciaal ingerichte voerplaatsen.
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BEST RIJDING IN PARTICULIERE
SIERT UINEN

eerder beschreven PVC-voerkokers goed van pas.
Bestrijdingsmiddel uitleggen volgens de zogenaamde dakpan-methode, wordt afgeraden. Volgens deze
methode wordt het lokaas op de grond uitgestrooid,
waarna er een dakpan overheen wordt gelegd. Deze
manier van uitleggen werkt het schimmelen van het
graan in de hand waardoor de korrels onaantrekkelijk worden voor de veldmuizen. Daar komt bij dat
de kans op morsen groot is, waardoor ook vogels het
giftige middel kunnen binnen krijgen.
Een ruwe richtlijn voor de hoeveelheid voerplaatsen
is 1 per 50 strekkende meter. Deze richtlijn mag niet
klakkeloos worden gevolgd; een en ander dient
afhankelijk te worden gesteld van de waarneming
van veldmuizen in de groenstrook. Mochten er geen
veldmuizen in de boom_gaard worden waar~oo!Jlen, djlll kan..men(ook--e:erst alleen gepeld,e bave!'tin
de voerplàatserr.uitleggen en dit regelmatJ&,_cqntrQleren o~ opname. Pas wanneer regelm.atige_:opname

In particuliere siertuinen komen veldmuizeh sporadisch voor. Mocht dit wel het geval zijn, dan komt
dit vrijwel altijd doordat in nieuwbouwgebieden de
tuinpercelen grenzen aan weilandgebied. Deze veldmuizen zijn eenvoudig te vangen door enkele klapvallen bij de holingangen te plaatsen. De klapvallen
kunnen beaast worden met stukjes wortel.
Aanbevolen wordt om de klapvallen af te dekken,
bijvoorbeeld met een omgekeerd fruitkistje.
Veldmuizen komen overigens zelden een woning of
ander gebouw binnen. ■
Veldmuizen kunnen de besmettelijke melkers- of modderkoorts
overbrengen. De kiemen worden
met de urine uitgescheiden.
Besmetting kan plaatshebben
door het blootsvoets lopen over
met muizenurine besmette
grond of door het vangen van
veldmuizen.

