Tabel 3

Hazelmuis Muscardinus avellanarius
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

Zie gedragscode, aanvullend: Van april t/m juli.

Een kleine (slaap)muis met een dikke,

Schonen

-

behaarde staart, oranje-gele vacht, zwarte

Baggeren

-

ogen en grijppoten.

Begrazen

Zie gedragscode, aanvullend: Extensief en uitrasteren
van bosranden, struwelen en andere overgangs-
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gebieden.
Snoeien/dunnen

Zie gedragscode, aanvullend: Van december t/m
februari gefaseerd snoeien of dunnen (aaneengesloten gebied waar beheer in plaatsvindt is maximaal
30-50m2 groot).

Onderhoud waterkeringen

-

Onderhoud verhardingen

-

Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (ontheffingsplicht)
Voorbereiding van nieuwe werken Zie gedragscode, aanvullend: Geen grootschalige
ingrepen in het leefgebied.
Verwijderen bovengrond/
graafwerkzaamheden

Zie gedragscode, aanvullend: Geen grootschalige
ingrepen in het leefgebied.

Sloop kunstwerken en gebouwen

-

Bouwactiviteiten

-

Afdammen/ dempen/vergraven

-

Leefgebied

In gemengde, structuurrijke loofbossen, in houtkanten, houtwallen, hagen of struwelen. In de zomer
heeft de hazelmuis een voorkeur voor droge, zonnige
struwelen, in de winter voor bramenrijke struweelbegroeiingen in bossen met een stabiele en hoge
luchtvochtigheid.

Gebruik van het leefgebied

Het leefgebied is ongeveer 3000 m2. In het leef-

soort niet waargenomen

gebied heeft de hazelmuis meerdere zomernesten en

soort (recent) waargenomen

een apart winternest.
Een zomernest hangt enkele decimeters boven de
grond in braamstruiken, kamperfoelie, holle bomen,
nestkasten of andere lage struiken. Het winternest
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ligt in de strooisellaag, vaak aan de voet van een
struik of boom. Hazelmuizen komen zelden aan de
grond en zijn dus voor hun verplaatsing afhankelijk
van bomen en struiken. Ze zijn zeer plaatsgetrouw en
verplaatsen zich vaak niet verder dan 300-600 m.
De maximale dichtheid ligt tussen 5 tot 10 dieren
per ha.
Vervolg: zie pagina 2

Vervolg

Hazelmuis Muscardinus avellanarius
Voornaamste voedselbronnen

Noten, bessen, bladeren, jonge plantjes, schors,

Leefwijze door het jaar heen

Nachtactief. Winterslaap: half november tot half

bloemen en insecten.
maart. Lichte activiteit van half maart tot half april.
Hazelmuizen hebben een langdurige monogame band.
In het najaar planten zij zich meerdere keren voort
en brengen gemiddeld 4-5 jongen groot, die na 6-8
weken zelfstandig zijn.
Aanbevelingen

- Verbinden van geschikte bosgebieden door
houtwallen, hagen, houtkanten, en takkenhopen
zodat de soort in staat wordt gesteld nieuwe
gebieden te koloniseren.
- Instandhouden braamstruweel.
- Verbreden randvegetaties.
- Regelmatig snoeien/dunnen heeft een positief
effect.

Belang waterschapspopulaties

Ondergeschikt belang

Verspreiding binnen Nederland

Alleen in Limburg, vlakbij de Belgische grens.

Rode lijst

Bedreigd

Beschermingsstatus
Habitatrichtlijn

Bijlage IV

FF-wet

Tabel 3

Bronnen

Lange et al. 1994; Verkem, 2003 Stichting IKL, 2007.
Websites: www.minlnv.nederlandsesoorten.nl;
www.vzz.nl
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