Tabel 1

Veldmuis Microtus arvalis
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. Lijkt sterk op aardmuis.

Schonen

-

Vacht maakt kortharige, gladde indruk.

Baggeren

-

Rugzijde dof geel- tot grijsbruin, lichter

Begrazen

-

dan bij aardmuis. Buikzijde vuilwit tot

Snoeien/dunnen

-

lichtgrijs. Altijd een gedeelte van

Onderhoud waterkeringen

-

oorschelp zichtbaar.

Onderhoud verhardingen

-

Foto: René Janssen/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

Voornamelijk in open cultuurland. Kort, niet te
vochtig gras-, wei-, of akkerland, boomgaarden,
wegbermen en dijken. In vegetatiestructuren met
1 laag is veldmuis dominant, in structuren met
3 lagen de aardmuis. In structuren met twee lagen is
vochtigheid bepalend: veldmuis is dominant in droge
biotopen.

Gebruik van het leefgebied

Maken gangen dicht onder de oppervlakte met nest-,
eet- en voorraadkamers. Soms wordt nest bovengronds aangelegd. Bovengrondse paden verbinden de
gangen.

soort niet waargenomen

Voornaamste voedselbronnen

Voornamelijk groene delen van grassen en kruiden;
zaden, ondergrondse plantendelen, vruchten, schors

soort (recent) waargenomen

Leefwijze door het jaar heen

Met name in avondschemer en ’s nachts actief. Per
etmaal ca. 10 perioden van activiteit. In zomer leven
mannetjes en vrouwtjes paarsgewijs in territoria.
’s Winters is de sociale structuur onduidelijk en
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overlappen leefgebieden elkaar. Gemiddelde actieradius: 6-8 m. Voortplantingstijd: maart-oktober.
Periodieke dichtheidsfluctuaties (cyclus van 3 jaar).
Aanbevelingen

- Behoud en aanleg van kleine landschapselementen.
- Door maaisel niet af te voeren, maar te verwerken
in hopen, worden extra schuilgelegenheden
gecreëerd.
Vervolg: zie pagina 2

Vervolg

Veldmuis Microtus arvalis
Belang waterschapspopulaties

Ondergeschikt belang

Verspreiding binnen Nederland

Algemeen voorkomend in heel Nederland m.u.v. de
Waddeneilanden (wel op Ameland).

Rode lijst

-

Beschermingsstatus
Habitatrichtlijn

-

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