Tabel 2

Grote bosmuis Apodemus flavicollis
Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg
met ecoloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk:
nee, tenzij toestemming van de ecoloog en mitigerende maatregelen worden genomen.
Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)
Maaien
Lijkt op bosmuis. Rugzijde geel- tot

Zie gedragscode, aanvullend:
Gefaseerd maaien in ruimte en tijd.

roodbruin. Scherpe scheiding tussen

Schonen

-

bruine rugzijde en witte buikzijde. Hals

Baggeren

-

met doorlopende gelige band / vlekken.

Begrazen

-

Halsvlek loopt nooit door over de buik

Snoeien/dunnen

Zie gedragscode

zoals bij bosmuis. Grote bosmuis gemid-

Onderhoud waterkeringen

-

deld 1,5 keer zo zwaar als bosmuis.

Onderhoud verhardingen

-

Foto: Jelger Herder/Buiten-Beeld
Ruimtelijke ontwikkeling en inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)
Voorbereiding van nieuwe werken Verwijderen bovengrond/
graafwerkzaamheden

Zie gedragscode, aanvullend: In oktober/november en
gefaseerde uitvoering van de werkzaamheden in
ruimte en tijd.

Sloop kunstwerken en gebouwen

-

Bouwactiviteiten

-

Afdammen/dempen/
vergraven wateren

-

Leefgebied

Vooral in oude en open eiken- en beukenbossen met
uitgebreide struiklaag en weinig ontwikkelde
ondergroei.

Gebruik van het leefgebied

Vergelijkbaar met bosmuis. Graven zelden zelf hol,
maar maken gebruik van bestaande holen van o.a.
mol, konijn, woelmuizen. Maken nesten van bladeren
en mos, vaak ondergronds. Komen ook voor langs
water.

Voornaamste voedselbronnen

Alleseter. Vergelijkbaar met bosmuis, maar relatief
meer boomzaden dan graszaden. Plantendelen, zaden,

soort niet waargenomen

granen, vruchten, noten, spinnen, insecten, slakken,

soort (recent) waargenomen

eieren, wormen.
Leefwijze door het jaar heen

Vergelijkbaar met bosmuis. Nachtactief. Sociale
structuur is onduidelijk, mogelijk polygaam.
Verplaatsingen beperkt tot ca. 1 km. Voortplantings-
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periode: maart-oktober. Dichtheden doorgaans 1-60
per ha. Geen grote populatieschommelingen.
Aanbevelingen

- Behoud en aanleg van kleine landschapselementen.
- Door maaisel niet af te voeren, maar te verwerken
in hopen, worden extra schuilgelegenheden
gecreëerd.
- Aanplanten of handhaven van bes- of notendragende planten.

Belang waterschapspopulaties

Ondergeschikt belang
Vervolg: zie pagina 2

Vervolg

Grote bosmuis Apodemus flavicollis
Verspreiding binnen Nederland

Zeer zeldzaam. Recente waarnemingen zijn bekend
van Zuid-Limburg (langs de Gulp bij Gulpen, langs de
Cottesserbeek en de Klitserbeek bij Bommerig) en
Winterswijk. Is in Limburg waarschijnlijk algemener
dan wordt verondersteld.

Rode lijst

Gevoelig

Beschermingsstatus
Habitatrichtlijn

-

FF-wet
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Bronnen

Lange et al. 1994; Broekhuizen et al. 1992;
Websites: www.minlnv.nederlandsesoorten.nl;
www.vzz.nl
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