Tabel 1

Rosse woelmuis Clethrionomys glareolus
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)
Maaien

Gefaseerd maaien in ruimte en tijd

Woelmuissoort. Rugvacht kastanjebruin

Schonen

-

met kenmerkende rossige gloed. Flanken

Baggeren

-

grijsbruin, onderzijde crèmekleurig tot

Begrazen

-

grijs. Kop minder stomp dan van andere

Snoeien/dunnen

-

woelmuizen. Oren steken uit vacht. Staart

Onderhoud waterkeringen

-

relatief lang en tweekleurig.

Onderhoud verhardingen

-

Foto: Els Branderhorst/Buiten-Beeld
Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling)
Voorbereiding van nieuwe werken Verwijderen bovengrond/
graafwerkzaamheden

Gefaseerde uitvoering van de werkzaamheden in
ruimte en tijd

Sloop kunstwerken en gebouwen

-

Bouwactiviteiten

Gefaseerde uitvoering van de werkzaamheden in
ruimte en tijd

Afdammen/dempen/
vergraven wateren

-

Leefgebied

Loofbos en gemengd bos met dichte struik- en/of
kruidlaag; ook in jonge aanplant en naaldbos.
Houtwallen, heggen, bosranden en parken.

Gebruik van het leefgebied

Nesten worden meestal bovengronds aangelegd (bijv.
in vermolmde boomstammen), maar ook ondergronds.
Er worden oppervlakkige gangen met veel uitgangen,
voorraad- en nestkamers aangelegd. Ze graven minder
dan andere woelmuizen.

Voornaamste voedselbronnen

Grassen, zaden, knoppen, bast, wortels, bladeren,
vruchten, noten, paddenstoelen, mossen, insecten,
wormen.

soort niet waargenomen

Leefwijze door het jaar heen

Overdag en in voor- en nanacht actief. ’s Winters
minder activiteit dan ’s zomers. Voortplantings-

soort (recent) waargenomen

periode: april-oktober. Vrouwtjes in die periode
territoriaal (i.t.t. mannetjes).
Aanbevelingen

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

Ondergeschikt belang
Vervolg: zie pagina 2

Vervolg

Rosse woelmuis Clethrionomys glareolus
Verspreiding binnen Nederland

Algemeen voorkomend in vrijwel heel Nederland. Niet
op de Waddeneilanden (m.u.v. Terschelling), en de
Zeeuwse eilanden. In Noord-Groningen, Noord-westFriesland, grote delen van kleiveengebieden van
Noord-Holland komt de soort slechts sporadisch voor.

Rode lijst

-

Beschermingsstatus
Habitatrichtlijn

-

FF-wet
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Bronnen

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