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Voorwoord 
Voor u ligt een scriptie welke is opgesteld in opdracht van de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland. 
De focus is gelegd bij het vinden van passende en geschikte manieren om aan actieve 
soortbescherming te kunnen voldoen voor de bunzing, egel, hermelijn, ringslang, waterspitsmuis en 
wezel in de provincie Zuid-Holland.  
 
De volgende personen en organisaties willen wij bedanken voor het beantwoorden van onze vragen 
en de tijd die deze personen voor ons hebben vrijgemaakt. Chris Driestellingen van Regelink, Joop 
Kooijman van de provincie Zuid-Holland, Gijs van Aardenne van Stichting Wildaanrijdingen Nederland, 
Boaz Bieze van de Faunabeheereenheid Zuid-Holland, Sander Hunink van Ecologica, Chris van Swaay 
van de Vlinderstichting, Jasja Dekker dierecoloog, Peter Frigge van RAVON (reptielen, amfibieën, vissen 
onderzoek Nederland) en Gerard Smit van Bureau Waardenburg. Miranda Berghuis Marcel Rekers, 
Christa van der Weyde en Jelmer van Belle van Hogeschool van Hall Larenstein voor het begeleiden 
van ons afstudeeronderzoek en het geven van feedback en de nodige ondersteuning.  
 
Daarnaast willen wij Richard Struijk van RAVON, Kees Mostert van de zoogdierenwerkgroep Zuid-
Holland en medewerker bij de provincie Zuid-Holland en Erwin van Maanen van Stichting kleine 
marters in het speciaal bedanken. Omdat zij ons erg op weg hebben geholpen door veel informatie 
aan te rijken, het tijd vrij maken voor persoonlijke gesprekken en de mogelijkheid om per mail contact 
op te nemen voor verdere vragen of onduidelijkheden. Onze hartelijke dank. 
 
Tot slot gaat onze dank uit naar Susanne Kuijpers, via Susanne kregen wij de mogelijkheid om ons 
afstudeerproject te volbrengen bij de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland. Daarnaast hebben wij 
erg veel gehad aan de feedback die wij steeds mochten ontvangen.  
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Summary 
The Wet natuurbescherming began its operations on the 1st of January, 2017 replacing 
Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en fauna Wet and the Boswet. This new law made it 
mandatory, that provinces meet the requirements of active species protection. The province of Zuid-
Holland has not yet made plans to achieve this requirement, which is the reason why Natuur en Milieu 
federatie Zuid-Holland gave the assignment to investigate how active species protection can be met 
for a couple of species present in the province Zuid-Holland. The aim of this research is to get an insight 
on how active species protection that is required from the Wet natuurbescherming can be 
implemented in the province Zuid-Holland. This research will result in an advice by means of 
management measures in order to fulfil active species protection for the polecat, hedgehog, stoat, 
grass snake, Eurasian water shrew and weasel in the Province Zuid-Holland. The choice for these 
species is based on the criteria that these species have to be present in the province Zuid-Holland, not 
listed in the habitats directive appendix II and appendix IV and bird directive, not listed on Bonn-
convention, they have to be present in reasonable numbers in the province Zuid-Holland, listed on the 
Red List regardless of the status and are protected year round. The data collection is based on 
literature research combined with the knowledge of the experts. The triangulate method is used to 
analyse the data in this research. The biology and dispersal of the species in the province Zuid-Holland 
has been described. The bottlenecks that were identified from the research have been classified into 
primary bottlenecks: habitat fragmentation, traffic casualties, agriculture and management and 
secondary bottlenecks: muskrat controversy and rodenticides. The primary bottlenecks are the 
bottlenecks that have to be implemented as soon as possible because these have the most severe 
negatives effects on the species, secondary bottlenecks need to be implemented directly after the 
primary bottlenecks. The bottlenecks mole controversy, competition and haggard ferret populations 
have a minor influence on all six species and recommendations will not be described.   
 
Habitat fragmentation causes problems for all six species because the habitat gets fragmented and 
they cannot disperse safely between the areas. NNN (Natuur Netwerk Nederland), MJPO 
(Meerjarenprogramma Ontsnippering), ProRail and Rijkswaterstaat are working on ecological 
connections throughout the province Zuid-Holland where measures are implemented to reduce 
habitat fragmentation. The recommendation is to conduct a research on the actual impact of the 
ecological connections on the species and whether the goals of the NNN have been achieved and 
examine if the reduction of NNN in 2012 had a negative impact on the development. In addition, it is 
recommended is to create a map which includes all the locations of the ecological connections from 
the different executers in the province Zuid-Holland and the guidance of the species towards the 
ecological connections has to comply with the document of MJPO. Traffic is in particular for the polecat 
and hedgehog but also for the stoat, grass snake and weasel a bottleneck because these animals 
become victims of the traffic. Little is known about the locations and the number of traffic casualties 
in the province of Zuid-Holland and therefore a monitoring system must be implemented to create a 
database of locations and species of the traffic victims on the local roads. For road members it should 
be mandatory to report traffic victims and citizens will be able to report it too. Within four to eight 
years there will be insight of where the bottlenecks on the roads are and where the measures to reduce 
the traffic casualties should be implemented. Agriculture has intensified which has had a most severe 
negative influence on the polecat, stoat, Eurasian water shrew and the weasel and a minor negative 
effect on the hedgehog and grass snake. For the polecat, stoat, least weasel and hedgehog the 
landscape has to include small-scale cultural landscapes, structure rich vegetation’s and hiding places 
to ensure a good environment for the species. The riparian vegetation needs to be preserved and the 
agricultural land has to be drained less intensive to create more habitat for the Eurasian water shrew 
and grass snake. A map with the former swamp and cane areas can give insight of where these 
measures have to be implemented. The nature management of is a primary bottleneck for the 
hedgehog, grass snake and Eurasian water shrew and a secondary bottleneck for the polecat, stoat 
and weasel. The habitat is destroyed by pruning and mowing, the removal of shelter material and 
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the fact that areas get insect poorer. When the mowing is adjusted, the riparian vegetation is 
preserved, herb vegetation are cultivated, berms act as passages and dead leaves are not removed 
from the ground the bottleneck will be (partly) resolved. Rodenticide is a secondary bottleneck for the 
polecat, hedgehog, stoat and weasel because the influence of rodenticide on these non-target species 
is unknown. There are laws considering the use of rodenticide, the expectation is that these are not 
sufficient because comparative laws in Belgium and Denmark are proven to be insufficient by research 
that shows that non-target species still have rodenticide inside their bodies. The influence of 
rodenticide on non-target species like the polar cat, stoat, lesser weasel and hedgehog has to be 
investigated by conducting a research which should answer the question, if rodenticide has a negative 
influence on the populations of non-target species. Muskrat controversy is a secondary bottleneck 
especially for the polecat and the stoat and weasel as well a bottleneck because these species get 
caught as by-catch in the muskrat clamps. The recommendation is to stop or reduce the use of the 
conibear clamp and ground clamp which should be replaced by life catching cages which reduce the 
by-catch of mammals and birds to almost zero.  
 
A number of discussion points have emerged conducting this research. It is unknown which status 
species need to have on the Red List to qualify for active species protection. Therefor no distinction 
has been made in this research, every animal species noted on the Red List is taken into consideration. 
The expectation is that active species protection must be implemented for more than six species in 
order to meet the requirements of active species protection of the Wet natuurbescherming. The 
province Zuid-Holland will probably add more species, since active species protection is on the agenda 
in September 2017. There is little scientific research available concerning the bottlenecks for the 
species which made it very hard to support the outcomes of this research scientifically. To ensure the 
reliability of the data many different (English) resources have been studied to analyse which 
bottlenecks have the most severe negative impact. The recommendations that have been written to 
solve the bottlenecks cannot be implemented according to the distribution maps of the species looking 
at the densities of the areas. These densities can depend on the intensity of searching in a particular 
area and not the true density of the area. There for high densities shown on the dispersal maps are 
not per definition the best areas to implement the measures to reduce the influence of bottleneck. 
The map with the traffic casualties is not complete because only 0.001% of the Dutch population uses 
waarneming.nl, which is a website where sightings of animals can be registered, and therefore no 
recommendations can be given that will reduce the bottleneck immediately.  
 
This research shows that there are bottlenecks that negatively influence the species in the province 
Zuid-Holland and measures need to be implemented to reassure that these bottlenecks will be 
reduced/resolved. By addressing these issues active species protection from the Wet 
natuurbescherming can be met for the polecat, stoat, hedgehog, grass snake, Eurasian water shrew 
and weasel in the province Zuid-Holland.  
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Samenvatting 
De Wet natuurbescherming die op 1 januari 2017 in werking trad vervangt de Natuurbeschermingswet 
1998, de Flora- en fauna wet en de Boswet. De nieuwe Wet natuurbescherming brengt veranderingen 
met zich mee waaronder de verplichting van actieve soortbescherming voor alle provincies van 
Nederland. In de provincie Zuid-Holland is hier tot op heden nog geen plan voor opgesteld en daarom 
heeft Natuur en Milieu federatie Zuid-Holland de opdracht gegeven om te onderzoeken hoe er voor 
enkele diersoorten aan actieve soortbescherming voldaan kan worden in de provincie Zuid-Holland. 
Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen hoe er invulling gegeven kan worden aan actieve 
soortbescherming vanuit de Wet natuurbescherming in de provincie Zuid-Holland. Welke maatregelen 
er genomen moeten worden om voor enkele diersoorten aan actieve soortbescherming vanuit de Wet 
natuurbescherming in de provincie Zuid-Holland te voldoen moet in dit onderzoek duidelijk worden. 
Dit onderzoek resulteert in een advies om door middel van beheermaatregelen voor de bunzing, egel, 
hermelijn, ringslang, waterspitsmuis en wezel aan actieve soortbescherming in de provincie Zuid-
Holland te voldoen. De keuze van deze diersoorten is gebaseerd op de criteria dat de diersoorten in 
de provincie Zuid-Holland aanwezig moeten zijn, niet genoteerd staan op Habitat (bijlage II en bijlage 
IV) - en Vogelrichtlijn, niet genoteerd staan op de Bonn-conventie, in redelijke aantallen voorkomen in 
de provincie Zuid-Holland, op de Rode Lijst genoteerd staan ongeacht de status en van een jaarronde 
bescherming genieten. De data -biologie, verspreiding, knelpunten, maatregelen en oplossingen- is 
verzameld door middel van literatuuronderzoek en gesprekken met experts. Op basis van de 
triangulatie methode en de inzichten van de onderzoekers is de data geanalyseerd. De knelpunten die 
uit dit onderzoek zijn gekomen zijn opgesplitst in primaire knelpunten; habitatversnippering, verkeer, 
landbouw en beheer en secundaire knelpunten; muskusrattenbestrijding en rodenticide. De primaire 
knelpunten zijn de knelpunten die op korte termijn aangepakt moeten worden omdat deze de grootste 
negatieve invloed heeft op de diersoorten, de secundaire knelpunten moeten hierop volgend 
aangepakt worden. De knelpunten, mollenbestrijding, natuurlijke vijanden en verwilderde 
fretpopulaties, die op alle zes de diersoorten geen tot nihile negatieve invloed hebben zijn verder niet 
meegenomen in de aanbevelingen.  
 
Habitatversnippering vormt een probleem voor alle zes de diersoorten omdat de leefgebieden van 
deze diersoorten versnipperd raken en ze zich onveilig of niet tussen de verspreidingsgebieden kunnen 
verplaatsen. Door het MJPO, NNN, ProRail en Rijkswaterstaat wordt er gewerkt aan ecologische 
verbindingen waarbij concrete plannen geïmplementeerd worden in het kader versnippering terug te 
dringen. Hierbij wordt er aanbevolen een onderzoek te starten naar de daadwerkelijke invloed van de 
faunapassages op de diersoorten en of de doelen van het NNN behaald worden en de herijking die in 
2012 heeft plaatsgevonden een negatief effect heeft gehad op de uitwerking. Daarnaast moet er een 
kaart gecreëerd worden die alle ecologische verbindingen van MJPO, NNN, ProRail en Rijkswaterstaat 
in de provincie Zuid-Holland weergeeft. De geleiding van faunapassages moet volgens het document 
van MJPO uitgevoerd worden. Het verkeer is voor met name de bunzing en egel maar ook de hermelijn, 
ringslang en wezel een primair knelpunt omdat deze dieren slachtoffer worden van het verkeer. Er is 
te weinig data beschikbaar over de locaties en de hoeveelheden verkeersslachtoffers die er op de 
wegen in de provincie Zuid-Holland vallen om dit probleem meteen (gedeeltelijk) op te kunnen lossen. 
Het advies is om een monitoringsysteem te ontwikkelen waar wegwerkers (verplicht) en burgers 
verkeersslachtoffers kunnen invoeren om zo na vier tot acht jaar betere inzichten te krijgen waar de 
grootste knelpunten liggen en waar maatregelen geïmplementeerd moeten worden. In de laatste 
decennia is de landbouw geïntensiveerd wat een negatieve invloed heeft gehad op de kleine 
marterachtigen en de waterspitsmuis en in mindere mate ook de egel en ringslang. Voor de kleine 
marterachtigen en de egel moeten kleinschalige cultuurlandschappen, structuurrijke vegetatie en het 
creëren van rommelhoekjes bij landbouwgebieden ervoor zorgen de kleine marterachtigen en egel 
leefomgeving terug krijgen. Voor de waterspitsmuis en in mindere mate de ringslang moet de 
oevervegetatie intact blijven en de landbouwgrond minder intensief gedraineerd worden. Een kaart 
met de voormalige moeras- en rietgebieden kan inzicht geven waar deze maatregelen 
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voornamelijk geïmplementeerd zouden moeten worden. Het beheer is voornamelijk voor de egel, 
ringslang en waterspitsmuis een probleem en vormt een secundair knelpunt voor de kleine 
marterachtigen. Leefgebied van de diersoorten gaat verloren door het snoeien en maaien van 
vegetatie, opruimen van beschuttingsmateriaal en insecten armer worden van gebieden. Aangepast 
maaibeheer, in tact laten van de oevers, aanleggen van kruidenvegetaties, bermen als passages laten 
fungeren en het laten liggen van herfstbladeren en takken hopen moeten het knelpunt zoveel mogelijk 
opheffen. Rodenticide is een secundair knelpunt voor de kleine marterachtigen en egel omdat de 
gevolgen van rodenticide op de non-target soorten nog niet bekend zijn. Er zijn regels rondom het 
gebruik van rodenticide, de verwachting is dat deze niet toereikend zijn omdat vergelijkbare 
regelgeving van kracht is in België en Denemarken waar onderzoek aantoont dat non-target soorten 
rodenticide in zich hebben. Aanbevolen wordt een onderzoek te starten om te achterhalen of de 
gunstige staat van instandhouding wordt beïnvloed door de inname van rodenticide bij de non-target 
soorten. De muskusratbestrijding is voor voornamelijk de bunzing en in mindere mate de hermelijn en 
wezel een knelpunt omdat deze dieren als bijvangst in de muskusratklemmen worden teruggevonden. 
Aanbevolen wordt om de conibear klem, grondklem en lokaasklem te vervangen door levend 
vangende kooien en inloopkooien waar de bijvangst van zoogdieren en watervogels nihil is.  
 
Tijdens dit onderzoek zijn een aantal discussiepunten naar voren gekomen. Zo is het onduidelijk welke 
status diersoorten op de Rode Lijst moeten hebben om in aanmerking te komen voor actieve 
soortbescherming, in dit onderzoek is er geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende statussen. 
De verwachting is dat er meer dan zes diersoorten meegenomen moeten worden om aan de eis van 
actieve soortbescherming vanuit de Wet natuurbescherming te voldoen. De provincie Zuid-Holland zal 
naar waarschijnlijkheid een aanvulling geven wat betreft het aantal diersoorten aangezien actieve 
soortbescherming in september 2017 op de agenda staat. Tijdens dit onderzoek bleek dat er weinig 
onderzoek gedaan is naar de daadwerkelijke invloed van de knelpunten op de diersoorten. Om 
betrouwbaarheid van de data te garanderen zijn veel verschillende bronnen gebruikt om te analyseren 
welke knelpunten welke invloed hebben. De aanbevelingen die hierop geschreven zijn kunnen niet per 
definitie geïmplementeerd worden op plaatsen waar de hoogste dichtheid van diersoorten is volgens 
de verspreidingskaarten. De verspreidingskaarten kunnen een vertekend beeld geven van de 
dichtheden omdat dit te maken kan hebben met de zoekintensiteit. De kaarten met de 
verkeersslachtoffers geven geen compleet beeld omdat enkel 0.001% van de bevolking actief is op 
waarneming.nl, dit is een website waar waarnemingen van alle diersoorten geregistreerd kunnen 
worden, daarom kunnen er op dit moment geen gerichte oplossingen aangedragen worden welke het 
aantal verkeersslachtoffers zal verminderen.  
 
Dit onderzoek toont aan dat er knelpunten zijn die de diersoorten negatief beïnvloeden in de provincie 
Zuid-Holland en welke beheermaatregelen geïmplementeerd kunnen worden om deze knelpunten op 
te kunnen lossen of te verminderen. Door het implementeren van de aanbevelingen kan er voor de 
bunzing, egel, hermelijn, ringslang, waterspitsmuis en wezel worden voldaan aan actieve 
soortbescherming vanuit de Wet natuurbescherming in de provincie Zuid-Holland.  
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Introductie Wet natuurbescherming 
Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wet is opgesteld omdat de 
overheid maximale duidelijkheid wil creëren voor ondernemers, overheden en burgers. De overheid 
heeft er daarom voor gekozen om de Europese regelgeving op formeel en herkenbare wijze te regelen 
(Eerste kamer der Staten-Generaal, z.d). Door de nieuwe Wet natuurbescherming is er een wet 
gecreëerd die minder regels met zich meebrengt met als doel de wet overzichtelijker te maken. De 
Wet natuurbescherming vervangt drie wetten, de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en fauna 
Wet en de Boswet. Zie bijlage I voor een globaal overzicht van de inhoud van deze wetten en een 
aantal verschillen ten opzichte van de Wet natuurbescherming die voor dit onderzoek van belang zijn. 
(Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 2017).  
 
De Wet natuurbescherming is anders opgesteld dan de vorige wetten, de Wet natuurbescherming 
hanteert drie categorieën van bescherming; Vogelrichtlijn1, Habitatrichtlijn2 plus de conventie van 
Bern en Bonn en de nationaal beschermde soorten die afgeleid is van de Rode Lijst3. De Flora- en 
faunawet hanteerde tabel 1,2 en 3 nationaal beschermde soorten. De Wet natuurbescherming 
hanteert in artikel 3.10 onderdeel A (dieren) en onderdeel B (planten) de nationaal beschermde 
soorten welke niet geheel overeenkomen met de soorten die genoemd waren op tabel 1,2 en 3 van 
de Flora en Fauna wet. Soorten die opgenomen zijn in de Vogelrichtlijn, de Habitatrichtlijn, de Bern-
conventie4 en Bonn-conventie5 blijven onveranderd. Voor deze conventies en richtlijnen verandert er 
niets omdat het internationale wetgeving is waar Nederland zich aan moet houden en welke op 
nationaal niveau vertaald wordt middels de Wet natuurbescherming. (Hunink, 2016). 
 
Sommige diersoorten zijn zowel opgenomen in artikel 3.10 onderdeel A van de Wet 
natuurbescherming als in internationale verdragen. De Wet natuurbescherming verplicht in artikel 1.7 
dat de provincies een natuurvisie moeten opstellen en daarnaast verplicht de Wet natuurbescherming 
in artikel 1.12 de provincies om de nodige maatregelen te nemen voor het behoud of het herstel van 
een gunstige staat van instandhouding van dier- en plantsoorten (actieve soortbescherming). Actieve 
soortbescherming geeft ook een verplichting tot bescherming –middels artikel 1.5 lid 4 Wet 
natuurbescherming- voor dieren die op de Rode Lijst genoemd staan. Het is nog onbekend welke 
dieren van de Rode Lijst bedoeld worden ‘’met uitroeiing bedreigde of speciaal gevaar lopende van 
nature in Nederland in het wild voorkomende dier- en plantensoorten’’ om in aanmerking te komen 
voor actieve soortbescherming. De Rode Lijst heeft opzichzelfstaand geen juridische status maar moet 
wel meegenomen worden bij de actieve soortbescherming (Ministerie van Economische Zaken, z.dh). 
De provincies mogen zelf een invulling geven over hoe de actieve soortbescherming eruit zal gaan zien 
en hierdoor worden er verschillende invullingen gegeven aan actieve soortbescherming. Door de 
regionale verschillen die ontstaan, zal de bescherming van de plant- en diersoorten gerichter worden 
en hebben de natuurdoelstellingen hier ook baat bij hebben (Hunink, 2016). Dit omdat er wordt 

                                                           
1 De Vogelrichtlijn (EU-richtlijnen) vereist dat alle nodige maatregelen genomen worden om de populaties van 
alle vogelsoorten instant te houden of te brengen om te voldoen aan ecologische, wetenschappelijke en 
culturele eisen, mede doormiddel van het behouden/herstellen van gevarieerd leefgebied met voldoende 
omvang dat beschermd is (Vogelbescherming, 2017a). 
2 De Habitatrichtlijn (EU- richtlijnen) moet ervoor zorgen dat de biologische diversiteit behouden wordt door 
natuurlijke habitats te beschermen en daarmee wilde dier- en plantensoorten in een gunstige staat van 
instandhouding te houden of te herstellen (Vogelbescherming, 2017a). 
3 De Rode Lijst geeft een overzicht van dier- en plantensoorten die uit Nederland dreigen te verdwijnen of al 
zijn verdwenen. Voor elke soort wordt dit vastgesteld doormiddel van de zeldzaamheid en/of negatieve trend 
die de dier- en plantensoorten ondergaan. (Ministerie van Economische Zaken, z.dh). 
4 De Bern-conventie is een verdrag met Europa met als doel het behouden van, voornamelijk bedreigde, wilde 
dier- en plantensoorten (Ministerie van Economische zaken, z.dg).  
5 De Bonn-conventie is een verdrag op initiatief van de Verenigde Naties om trekkende diersoorten te 
behouden (Ministerie van Economische Zaken, z.di). 
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verwacht dat de provincies beter op de hoogte zijn van wat zich afspeelt in de provincie dan een 
landelijk orgaan zoals de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Er moeten door de 
provincies maatregelen getroffen worden om aan actieve soortbescherming, bijlage II citaat actieve 
soortbescherming, te voldoen, bijvoorbeeld door middel van het opstellen van een 
soortbeschermingsplan of door het aanwijzen van nieuwe beschermde gebieden. De maatregelen in 
het kader van actieve soortbescherming is onder andere belangrijk om natuurdoelen te behalen, de 
knelpunten tussen natuurbescherming en economische belangen te verminderen en mens en natuur 
dichterbij elkaar te brengen (Kuijpers, 2017). Daarnaast is er ook de passieve soortbescherming, die 
voorheen ook was opgenomen in de wet, die aangeeft wat verboden is (Hunink, 2016). Het Rijk blijft 
verantwoordelijk voor het beleid dat op nationaal niveau moet worden uitgevoerd.  
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1. Inleiding 
De Wet natuurbescherming die in januari 2017 inwerking is getreden verplicht de provincies om aan 
actieve soortbescherming te voldoen (bijlage II), zo ook de provincie Zuid-Holland. De provincie Zuid-
Holland is de drukst bevolkte provincie van Nederland. Door de hoge bevolkingscijfers ontstaat er een 
hoge druk op de beschikbare ruimte (Klein, 2017). Dit maakt de ruimte die beschikbaar is voor 
diersoorten geringer en kwetsbaarder waardoor het des te belangrijker is de diersoorten zo goed 
mogelijk te beschermen. Tot op heden is er door de provincie Zuid-Holland nog geen voorstel voor 
actieve soortbescherming bekend gemaakt, deze staat op de planning voor september 2017 
(Startnotitie Natuurlijk Zuid-Holland 2017). Om de provincie Zuid-Holland op weg te helpen om aan 
actieve soortbescherming te voldoen heeft Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) de 
opdracht gegeven om te onderzoeken hoe er voor enkele diersoorten aan actieve soortbescherming 
voldaan kan worden in de provincie Zuid-Holland. De NMZH zet zich in voor een duurzame samenleving 
en hiermee ook voor de bescherming van gebieden en dier- en plantsoorten (Natuur en 
Milieufederatie Zuid-Holland, 2017).  
 
Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen hoe er invulling gegeven kan worden aan actieve 
soortbescherming vanuit de Wet natuurbescherming in de provincie Zuid-Holland.  
 
Onderzoeksvraag 
Welke maatregelen moeten er genomen worden om voor enkele diersoorten aan actieve 
soortbescherming vanuit de Wet natuurbescherming in de provincie Zuid-Holland te voldoen?   
 
Deelvragen 
- Voor welke diersoorten kan er een advies gegeven worden om invulling te geven aan actieve 
soortbescherming in de provincie Zuid-Holland?  
- Wat is de huidige verspreiding van deze diersoorten in de provincie Zuid-Holland? 
- Welke gebieden zijn kansrijk voor deze diersoorten in de provincie Zuid-Holland?  
- Wat zijn de knelpunten betreffende deze diersoorten?   
- Wat zijn oplossingen om de diersoorten actief te kunnen beschermen in de provincie Zuid-Holland? 
 
Leeswijzer 
Dit onderzoek is een literatuurstudie voor de NMZH die een bijdrage levert betreffende actieve 
soortbescherming in de provincie Zuid-Holland. In hoofdstuk 2 komen materiaal & methode aan bod, 
hierin worden ook de criteria voor de keuze van de diersoorten toegelicht. Die geprefereerde biotoop 
en de verspreiding in de provincie Zuid-Holland wordt in hoofdstuk 3 beschreven. Hoofdstuk 4 
beschrijft per paragraaf de knelpunten die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen. Hierbij worden, 
indien van toepassing, de maatregelen die genomen worden om de negatieve invloed van het knelpunt 
(gedeeltelijk) op te heffen ook beschreven. In hoofdstuk 5 komt kort aan bod welke documenten de 
Provincie Zuid-Holland op dit moment heeft wat betreft natuurbescherming en of er 
beschermingsmaatregelen worden genomen voor de diersoorten van dit onderzoek. De aanbevelingen 
die ervoor moeten zorgen dat de negatieve invloed van de knelpunten verminderd wordt of 
verdwijnen worden beschreven in hoofdstuk 6. De conclusie komt aan bod in hoofdstuk 7. De 
discussiepunten van het onderzoek zijn terug te vinden in hoofdstuk 8. 
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2. Materiaal en methode 
In dit hoofdstuk wordt de keuze van de diersoorten toegelicht, hoe dit onderzoek is opgezet en hoe de 
verzamelde data is geanalyseerd.  
 

2.1 Keuze diersoorten 

Kort samengevat bepaalt artikel 1.12 van de Wet natuurbescherming dat actieve soortbescherming 
alleen geldt voor diersoorten op de Habitat- en Vogelrichtlijn en de Rode Lijst soorten. In dit onderzoek 
is er bewust gewerkt vanuit de passieve soortenlijst van de Wet natuurbescherming artikel 3.10 
onderdeel A, bijlage III, ook al wordt er voor deze lijst geen actieve soortbescherming verplicht gesteld. 
De passieve soortenlijst van de Wet natuurbescherming artikel 3.10 onderdeel A is afgeleid van de 
Rode Lijst waarvoor actieve soortbescherming verplicht wordt gesteld middels artikel 1.12 van de Wet 
natuurbescherming en deze is gebruikt om de analyse uit te voeren.  
 
Aan actieve soortbescherming kan voldaan worden door vanuit de diersoort of vanuit het leefgebied 
te werken. Er wordt in dit onderzoek gewerkt vanuit de diersoorten zoals dit ook gedaan wordt door 
Anema, Van Eekelen, Japink & Smit, (2007); Brouns, (2015); Bureau Waardenburg BV, (z.d). De 
diersoorten in dit onderzoek zijn volgens enkele criteria geselecteerd. Er vindt geen rangschikking 
plaats omdat alle criteria van even groot belang zijn. De criteria zijn afgeleid van de criteria van de 
‘’Supplement Biodiversiteit behorend bij de Natuurvisie provincie Utrecht 2016’’. De criteria waaraan 
de diersoorten moeten voldoen zijn zo opgesteld dat voor deze diersoorten wel actieve 
soortbescherming verplicht is volgens de Wet natuurbescherming artikel 1.12 ondanks er vanuit de 
passieve soortenlijst gewerkt is. De criteria geven alleen de diersoorten aan die meegenomen worden 
voor dit onderzoek, dit betekent niet dat er voor andere diersoorten niet aan actieve 
soortbescherming gedaan hoeft te worden. 
 
Er is expliciet gekozen om alleen de diersoorten mee te nemen in dit onderzoek waarvoor actieve 
soortbescherming nieuw is. Hiermee wordt bedoeld dat de diersoorten geen internationaal ‘vangnet’ 
hebben waaruit actieve soortbescherming verplicht wordt gesteld. De Habitat- en Vogelrichtlijn 
(bijlage III en IV) worden daarom niet meegenomen omdat deze soorten al van (inter)nationale 
(actieve) bescherming genieten. Diersoorten op bijlage V van de Habitatrichtlijn worden wel 
meegenomen omdat deze dieren geen actieve bescherming genieten. Voor soorten op bijlage V geldt 
dat maatregelen genomen moeten worden om te voorkomen dat het onttrekken en exploreren van 
deze diersoorten ten koste zal gaan van het behoud van deze diersoorten (Ministerie van Economische 
Zaken, z.d). Bijlage I van de Conventie van Bern wordt niet meegenomen omdat deze bijlage gaat over 
beschermde plantensoorten die in dit onderzoek buiten beschouwing worden gelaten, hetzelfde geldt 
voor artikel 3.10 onderdeel B van de Wet natuurbescherming. De diersoorten opgenomen in de 
Conventie van Bern, bijlage II ‘’de strikt te beschermde diersoorten’’ en bijlage III “de te beschermen 
diersoorten’’ worden wel meegenomen in de keuze voor de diersoorten. De Conventie van Bern geeft 
aan welke diersoorten beschermd dienen te worden, hierbij wordt speciale aandacht geschonken aan 
diersoorten die bedreigt of kwetsbaar zijn. Deze Conventie is alleen een lijst, er wordt niet besproken 
wat de maatregelen ter bescherming dan zouden moeten inhouden. Landen dienen zelf passende 
maatregelen op te stellen. Een aantal soorten van deze lijst zijn opgenomen in de Habitat- en de 
Vogelrichtlijn. Deze lijsten komen niet helemaal overeen, sommige soorten die genoemd staan in de 
Conventie van Bern staan niet op de Habitat- en Vogelrichtlijn of Wet natuurbescherming artikel 3.10 
onderdeel A van de Wet natuurbescherming. Het is onduidelijk waarom sommige soorten niet zijn 
opgenomen (S. Hunink, medewerker Ecologica, pers. comm., 5 april, 2017). 
 
De diersoorten waarvoor een vrijstelling geldt van de Wet natuurbescherming artikel 3.10 lid 1 voor 
ruimtelijke ingrepen, ontwikkeling, bestendig beheer en onderhoud van bosbouw, (vaar en spoor) 
wegen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, landbouw, vliegvelden en watergangen in de 
provincie Zuid-Holland zijn niet uitgesloten ten gronde van deze regel. Voor deze diersoorten is het 
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juist mogelijk belangrijk om aan actieve soortbescherming te doen (J. Kooijman, medewerker Provincie 
Zuid-Holland, pers. comm., 30 mei 2017). 
 
Hieronder worden de criteria beschreven waarop de selectie van de diersoorten van artikel 3.10 
onderdeel A van de Wet natuurbescherming is gebaseerd, zie figuur 1 voor een schematisch overzicht. 
 
Criterium 1: De diersoort moet in de provincie Zuid-Holland aanwezig zijn. Dit onderzoek is gericht op 
de provincie Zuid-Holland, daarom worden dieren die niet in deze provincie voorkomen niet 
meegenomen.  
Criterium 2: Diersoorten die op bijlage II van de Habitatrichtlijn staan worden uitgesloten in het 
onderzoek. Voor deze diersoorten moeten er gebieden aangewezen worden of zijn al aangewezen 
doormiddel van het beschermen en ontwikkelen van passende leefgebieden.  
Criterium 3: De diersoorten op bijlage IV worden uitgesloten omdat er voor deze diersoorten 
maatregelen genomen moeten worden voor voorplantingsgebieden en rustplaatsen.  
Criterium 4: De diersoorten op de Bonn-conventie worden uitgesloten in dit onderzoek, het gaat 
hierbij om trekkende diersoorten die niet het gehele jaar in Nederland verblijven. De diersoorten die 
op de Conventie van Bonn genoemd staan zijn vogels, zeedieren en vleermuizen. Deze diersoorten 
worden in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten omdat vogels en vleermuizen niet specifiek 
genoemd staan op de Wet natuurbescherming artikel 3.10 onderdeel A (Ministerie van Economische 
Zaken, z.di). Zeedieren worden buiten beschouwing gelaten omdat de kennis van de onderzoekers ligt 
bij diersoorten die op het land leven. 
Criterium 5: Vervolgens wordt er gekeken welke dieren er in redelijke aantallen voorkomen in de 
provincie Zuid-Holland. Met redelijke aantallen wordt bedoeld dat er regelmatig waarnemingen zijn 
van de diersoorten in de provincie Zuid-Holland en waarbij het zwaartepunt van de verspreiding ligt in 
of mede in de provincie Zuid-Holland. Als de soort niet of nauwelijks in de provincie Zuid-Holland 
voorkomt is er geen noodzaak voor actieve soortbescherming in deze provincie.   
Criterium 6: De diersoort moet op de Rode Lijst staan om meegenomen te worden in het onderzoek. 
Criterium 7: Diersoorten waarbij de jacht is toegestaan worden niet meegenomen in het onderzoek 
omdat het tegenstrijdig is om een diersoort actief te beschermen die vervolgens een groot deel van 
het jaar bejaagd mag worden.  
 
Als er meer dan zes diersoorten uit de analyse komen zal de focus worden gelegd bij diersoorten die 
de grootste negatieve trend laten zien. Het maximum van zes diersoorten is gesteld zodat elke 
diersoort hierdoor in praktijk twee weken onderzocht kan worden gezien de beschikbare tijd van het 
onderzoek. De reden dat soorten afvallen tijdens deze analyse wordt voor elke soort beschreven in 
bijlage IV.  
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 Figuur 1   Stroomschema criteria keuze diersoorten. 
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De diersoorten die hieronder beschreven worden voldoen aan alle 7 criteria en worden meegenomen 
in dit onderzoek. Per soort wordt specifieker beschreven wat de redenen hiervoor zijn. Onder de 
vrijgestelde soorten vallen onder andere de bunzing, egel, hermelijn en wezel (Regelink, z.d).  

 
De bunzing Mustela putorius is een zeldzame soort in Nederland (Zoogdiervereniging, z.da). Er is geen 
verandering in spreiding geweest in de loop der jaren, maar het NEM-meetnet Dag actieve Zoogdieren 
laat in de periode tussen 1997 en 2013 een negatieve trend zien. Het NDFF laat een afname zien van 
50% tot 75% ten opzichten van 1950 op het niveau van atlasblokken in 2008 (Zoogdiervereniging, 
2008). In 2014 is er een hoog muizenaanbod geweest waardoor er een onverwacht hoge piek in 
bunzing aantallen te zien was. (Broekhuizen, Buys, Canters, Spoelstra & Thissen, 2016). Ook in de 
provincie Zuid-Holland worden er de laatste jaren steeds minder bunzingen waargenomen (K. Mostert, 
pers. comm, 7 juni 2017) en dit geeft aan dat het belangrijk is om de bunzing in de provincie Zuid-
Holland te beschermen. De bunzing is opgenomen op artikel 3.10 onderdeel A van de Wet 
natuurbescherming, de Bern-Conventie bijlage 3 en de Habitatrichtlijn bijlage V. (Ministerie van 
Economische Zaken, z.da). De soort staat genoteerd op de Rode Lijst, er zijn alleen onvoldoende 
gegevens om de bunzing in een status toe te kennen.  
 
De egel Erinaceus europaeus is een vrij algemene soort die voorkomt door heel Nederland. De soort 
staat genoteerd op de Rode Lijst, er zijn alleen onvoldoende gegevens om de egel een status toe te 
kennen. Onderzoek van het NEM-meetnet Dag actieve Zoogdieren laat tussen 1994 en 2004 en na 
2010 een achteruitgang zien in het aantal egels, de absolute populatie grote is niet bekend. (Bruijn, 
2010 in Huizinga et al., 2010). Het NEM in de verspreiding atlas van de zoogdiervereniging laat ook een 
afname zien van de egel. In 1994 is de populatie egels gezet op 100% (index) en deze is in 2015 nog 
38%, een afname van 62%. (Verspreidingsatlas, z.do). Deze cijfers laten zien dat de soort achteruit gaat 
en het beschermen van de egel noodzakelijk is, zo ook in de provincie Zuid-Holland. De egel staat 
genoteerd op de Wet natuurbescherming artikel 3.10 onderdeel A, Appendix III van de Bern-conventie 
en op de Rode Lijst (Ministerie van Economische Zaken, z.db). 
 
De hermelijn Mustela erminea en de wezel Mustela nivalis zijn zeldzame soorten die als gevoelig zijn 
genoteerd op de Rode Lijst (Ministerie van Economische Zaken. z.dh). De provincie Zuid-Holland, naast 
Limburg, Noord-Holland, Utrecht en Friesland is een van de provincies waar de meeste waarnemingen 
voor de hermelijn gedaan worden (Telmee, 2017c). De provincie Zuid-Holland is ook een belangrijke 
provincie voor het leefgebied van de wezel (Van den Berge & De Pauw, 2003 in De Maeseneer, 
Vandendriessche, Verbeylen, Verkem & Yskout, S, 2003; Zoogdiervereniding, z.dc). Het is lastig om 
hermelijnen en wezels soortgericht te inventariseren en daarom lastig om betrouwbare schattingen 
van aantallen te geven. Een onderzoek van (Bijlsma, 2004 in Huizinga et al., 2010) noteerde het aantal 
aangebrachte prooidieren op nesten van buizerds in Planken-Wambuis op de Zuidwest-Veluwe 
(hermelijn) Drenthe en op de Zuidwest-Veluwe (wezel) en deed veldwaarnemingen in Berkenheuvel 
(hermelijn) in West-Drenthe tussen 1974 en 2003, hieruit bleek een verdwijning/achteruitgang van de 
hermelijn en wezel. De zoogdieratlassen van Zeeland en Overijssel (van der Wele, 2011 in Broekhuizen 
et al., 2016) spreken ook over een mindere verspreiding in vergelijking met voorgaande perioden. 
Tussen 1989 en 2012 zijn er minder wezels waargenomen wat duidt op een achteruitgang. Daarnaast 
was er ook een achteruitgang in waarnemingen te zien Limburg (Huizinga et al., 2010) en Overijssel 
(Broekhuizen et al., 2016) ten opzichte van 1980 tot 1990. Dutch Wildlife Health Centre heeft de 
hermelijn en de wezel als speerpuntdieren van 2017 benoemd, onder andere omdat er nog relatief 
weinig bekend is over de verspreiding van de diersoorten (Dutch wildlife health centre, 2017). 
Bovengenoemde aspecten geven het belang van bescherming aan voor de wezel en hermelijn, zo ook 
in de provincie Zuid-Holland. De hermelijn staat genoteerd op de Bern-conventie bijlage III, Rode Lijst 
en de Wet natuurbescherming artikel 3.10 onderdeel A (Ministerie van Economische Zaken, z.dc). De 
wezel staat genoteerd op de Wet natuurbescherming artikel 3.10 onderdeel A, op de Bern-conventie 
appendix III en op de Rode Lijst als gevoelig (Ministerie van Economische Zaken, z.df). 
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De waterspitsmuis Neomys fodiens. De soort gaat in aantallen achteruit maar het is lastig om een 
inschatting te maken van de populatie waterspitsmuizen omdat deze dieren erg klein en ongrijpbaar 
zijn (Ministerie van Economische Zaken, z.dh). In bijna de helft van de atlasblokken waar onderzoek is 
gedaan tussen 1970 en 1988 is de waterspitsmuis na 1988 niet meer waargenomen, dit is maar deels 
te wijten aan onvoldoende onderzoek. In de laatste periode van dit onderzoek zijn er veel 
waarnemingen van waterspitsmuizen verzameld en hieruit bleek dat de waterspitsmuis op veel 
plaatsen was verdwenen of de aantallen achteruit waren gegaan. (Broekhuizen et al., 2016). 
Onderzoek van Cox, Damen & La Haye (2003) laat zien dat de aantallen waterspitsmuizen de afgelopen 
eeuw met 50% afgenomen zijn. De resultaten zijn verkregen door meer dan 2700 braakballen van 
kerkuilen van de afgelopen 100 jaar uit te pluizen waarbij de pluisresultaten geanalyseerd zijn. 
Ondanks dat de waterspitsmuis het meeste voorkomt in Friesland en Overijssel is deze soort ook in de 
provincie Zuid-Holland veel aanwezig. De waterspitsmuis staat genoteerd op artikel 3.10 onderdeel A 
van de Wet natuurbescherming, de Bern-conventie, de doelsoortenlijst, is een soort van de 
leefgebieden benadering met kleurcode oranje en staat op de Rode Lijst genoteerd als kwetsbaar 
(Ministerie van Economische Zaken, z.de; Ministerie van Economische Zaken, z.dh).). 
 
De ringslang natrix natrix staat genoteerd als kwetsbaar op de Rode Lijst. De ringslang is met 37% 
afgenomen ten opzichte van de periode voor 1950 (Van Delft et al. 2007 in Creemers & van Delft 2009). 
Tussen 1994 en 2007 laten de ringslangen een matige tot sterke toename zien. De soort komt in het 
Oosten van de provincie Zuid-Holland geregeld voor en er is een langzame verspreiding te zien naar 
het midden van de provincie Zuid-Holland. Dit laat zien dat er kansen liggen in de provincie Zuid-
Holland ook al zijn de grootste concentraties van ringslangen te vinden in provincies zoals Utrecht en 
Gelderland. (Ravon, 2015). De ringslang staat genoteerd op artikel 3.10 onderdeel A van de Wet 
natuurbescherming, op bijlage III van de Bern-conventie, is een doelsoort in bijlage 3 van het handboek 
Natuurdoeltype6, heeft kleurcode oranje voor de leefgebied benadering7, is een gemonitorde soort bij 
Netwerk Ecologische Monitoring en staat vermeld op de Rode Lijst als kwetsbaar. (Ministerie van 
Economische Zaken, z.dd). 
 
Door het toepassen van deze criteria is de eerste deelvraag beantwoord; voor welke diersoorten kan 
er een advies gegeven worden om invulling te geven aan actieve soortbescherming in de provincie Zuid-
Holland? 
 

2.2 Dataverzamelingsmethode 
Dit onderzoek is gebaseerd op deskresearch en literatuuronderzoek. Voor het vinden van de juiste en 
relevante literatuur is er op voorhand steeds een fase geweest waarbij er georiënteerd is op het 
onderwerp. Door deze oriëntatie werd een globaal beeld gevormd van het onderwerp en de 
hoeveelheid informatie die voorhanden was. Om tot de meest relevante literatuur te komen is er 
tijdens deze oriënterende fase een lijst gemaakt met zoekwoorden, begrippen en kernwoorden, deze 
zijn daarna gebruikt om informatie te verzamelen (systematische methode). De websites die voor dit 
gehele onderzoek geraadpleegd werden zijn: zoogdiervereniging, verspreidingsatlas, waarneming.nl, 
Ministerie van Economische Zaken, RAVON, stichting kleine marters en artikelen gevonden op Google 
scholar, Greeni en in natuurtijdschriften. Er is in het Nederlands en Engels gezocht en de diersoorten 
aanvullend op Latijnse naam. Zodra artikelen gevonden waren werd de sneeuwbalmethode toegepast. 
In het artikel werd de bronnenlijst geraadpleegd om te controleren of andere publicaties ook nog van 

                                                           
6 ''Doelsoorten worden geselecteerd op basis van de internationale betekenis van Nederland (i), negatieve 
trend (t) en/of zeldzaamheid (z). Als een soort in sterke mate aan het criterium i, t of z voldoet, wordt dit 
aangegeven met een hoofdletter.'' (Ministerie van Economische Zaken, z.dj). 
7 “Is een soort van leefgebied benadering waarvoor een of twee actieve beschermingsmaatregelen nodig zijn” 
(Ministerie van Economische Zaken, z.dk). 
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belang waren. Wanneer een auteur vaak voorbij kwam is ook gegoogeld op deze naam om te bekijken 
wat voor werk er nog meer te vinden was. Alle literatuur werd beoordeeld met de criteria volgens 
Pompe, Kuipers en Ruis, (z.d). Daarna is de literatuur verwerkt door constant heel kritisch te kijken 
welke informatie relevant was voor dit onderzoek en welke informatie relevant was om alleen te lezen 
als verdieping. (Krul, 2017). De introductie, conclusie en resultaten werd grondig gelezen, het overige 
artikel werden globaal doorgelezen en grondiger wanneer nodig. Naast internetbronnen zijn de 
boeken gebruikt die terug te vinden zijn in de bronnenlijst.  
 
De experts wat betreft de diersoorten die tijdens dit onderzoek persoonlijk geraadpleegd zijn:  
- R. Struijk van RAVON 
- K. Mostert van Stichting zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland en medewerker bij de provincie Zuid-
Holland.  
- E. van Maanen van Stichting kleine marters 
 
Aanvullende informatie wat betreft de dataverzameling voor het beantwoorden van de deelvragen 
wordt hieronder besproken omdat bovenstaande niet geheel dekkend is.   
 

2.2.1 Verspreiding en biologie  

De verspreiding van de ringslang is gebaseerd op informatie van P. Frigge (RAVON), welke de 
verspreidingskaart van de ringslang van de nationale databank flora en fauna (NDFF) had. Deze kaart 
is gebruikt omdat de NDFF kaarten van verschillende kanalen8 combineert. De tijdsperiode van de 
verspreidingskaart is niet bekend. K. Mostert heeft de verspreidingskaarten van de bunzing, egel, 
hermelijn, waterspitsmuis en wezel, voor de provincie Zuid-Holland, ter beschikking gesteld waarbij 
data is verzameld tussen januari 2000 en juli 2011. De kaarten zijn gebaseerd op waarnemingen die in 
het kader van de digitale zoogdierenatlas Zuid-Holland zijn verzameld (Mostert, 2012). De gebruikte 
kaarten zijn geverifieerd door deze te vergelijken met andere kaarten in de zelfde periode verkregen 
door middel van literatuuronderzoek9.  
 
Voor de gekozen diersoorten die een brede verspreiding laten zien in de provincie Zuid-Holland is er 
getracht te achterhalen waar de specifieke/belangrijke en kansrijke gebieden liggen, door contact op 
te nemen met de experts. Door het stellen van vragen en het verzamelen van betrouwbare 
verspreidingskaarten van de bunzing, egel, hermelijn, ringslang, waterspitsmuis en wezel in de 
provincie Zuid-Holland kunnen de tweede en derde deelvragen worden beantwoord: wat is de huidige 
verspreiding van deze diersoorten in de provincie Zuid-Holland? en welke gebieden zijn kansrijk voor 
deze diersoorten in de provincie Zuid-Holland?  
 
De biologie van de gekozen diersoorten is van belang voor de onderzoekers om een beter beeld te 
krijgen hoe en in welke omgeving de diersoorten leven. Voornamelijk de habitatvereisten worden in 
het verslag benoemd. Meer uitgebreide informatie over de biologie; leefomgeving, gedrag, 
habitatvereisten, voedsel, predatoren en begeleidende soorten10 is te vinden in de bijlage V.    
 

                                                           
8 Kanalen; professionele en vrijwillige waarnemers, soortorganisaties en monitoring initiatieven zoals telmee.nl 
en waarneming.nl. Meer dan 100 databanken zijn gebundeld en gegevens zijn gevalideerd (Nationale databank 
flora en fauna, z.da). 
9 Telmee.nl, waarneming.nl en verspreidingsatlas.  
10 Begeleidende soorten wordt door Creemers & van Delft (2009) beschreven als: ‘’De alledaagse begeleiders 
van soort A zijn soorten die vaak in de buurt van soort A te zien zijn”. 
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2.2.2 Knelpunten 

Persoonlijke gesprekken met de experts in combinatie met literatuuronderzoek hebben de 
bedreigingen, valkuilen en barrières11 in kaart gebracht om tot beantwoording van deelvraag vier te 
komen: Wat zijn de knelpunten betreffende deze diersoorten?  
 
Een van deze knelpunten is het verkeer. Van de afgelopen vijftien jaar, gemeten van 08-06-2002 tot 
08-06-2017, is er gekeken naar de verkeersslachtoffers in Nederland en in de provincie Zuid-Holland 
op waarneming.nl. Hierbij worden alle waarnemingen meegenomen, wel of niet gevalideerd omdat 
waarneming.nl de volledigste bron is om verkeersslachtoffers in kaart te brengen. Met als uitzondering 
van de waterspitmuis hierbij worden alleen waarnemingen die gevalideerd zijn meegenomen. Voor de 
waterspitsmuis worden alleen goedgekeurde waarnemingen meegenomen omdat deze diersoort 
makkelijk in verwarring kan worden gebracht met andere (spits)muissoorten. De gladde slang, 
hazelworm en adder komen niet voor in de provincie Zuid-Holland hierdoor kan er vanuit worden 
gegaan dat de waarnemingen van verkeerslachtoffers van slangen de ringslangen betreffen en 
hierdoor valide zijn (Verspreidingsatlas, 2016n; Verspreidingsatlas, 2017m). Daarnaast wordt de 
hazelworm in deze periode (2002-2017) nooit als verkeerslachtoffer gemeld op waarneming.nl. Omdat 
alle drie de kleine marterachtigen meegenomen worden in dit onderzoek hebben eventuele 
vergissingen tussen de kleine marterachtigen geen directe invloed op de uitkomsten van het 
onderzoek. De egel is een algemeen bekende soort en niet te verwarren met andere diersoorten 
omdat ze zeer makkelijk te herkennen zijn aan de stekels op de rug. (Zoogdiervereniging, z.db). 
Mochten er meldingen zijn die niet onderzocht zijn en zeer afwijken van de andere waarnemingen en 
de verspreiding worden deze alsnog uitgesloten in het onderzoek. 
 
De gegevens over verkeersslachtoffers van faunabeheereenheid in de provincie Zuid-Holland zijn ook 
meegenomen, dit is alleen voor de kleine marterachtigen waarbij de eerste meting vanaf 2012 is 
geweest en het in totaal gaat om zeventien waarnemingen van verkeerslachtoffers voor de bunzing en 
één hermelijn in de provincie Zuid-Holland. De faunabeheereenheid van de provincie Zuid-Holland 
beschikt niet over cijfers van wildaanrijdingen voor de ringslang, waterspitsmuis en egel omdat er geen 
registratieplicht is, dit geld alleen voor de grote hoefdieren. Voor de kleine marterachtigen is er ook 
geen registratieplicht van wildaanrijdingen en zijn de waarnemingen gedocumenteerd vanuit interesse 
voor de diersoorten. (B. Bieze. Medewerker faunabeheereenheid Zuid-Holland, persoonlijke 
communicatie, 8 juni 2017). Stichting wildaanrijding is voor dit onderzoek buiten beschouwing gelaten 
omdat deze niet beschikken over gegevens betreft wildaanrijdingen in de provincie Zuid-Holland (G.A.J 
van Aardenne, landelijke voorzitter stichting wildaanrijdingen Nederland, persoonlijke communicatie, 
23 mei 2017). De gegevens van waarneming.nl en B. Bieze zijn gecombineerd tot één kaart door de 
gegevens van de faunabeheereenheid in te voeren op waarneming.nl en daarna meteen te 
verwijderen. Tijdens het invoeren van de gegevens van de faunabeheereenheid is er geen 
overeenkomst gevonden met de bestaande data op waarneming.nl.      
 

2.2.3 Oplossingen  

Er zijn oplossingen gezocht voor de knelpunten die naar voren komen uit het onderzoek doormiddel 
van literatuuronderzoek, persoonlijke gesprekken met experts en de kennis van de onderzoekers. Bij 
knelpunten waarbij versnippering en wegen oorzaken zijn van een negatieve invloed op de gunstige 
staat van instandhouding is de MJPO geraadpleegd voor inzichten en informatie. Hierdoor kon er 
antwoord gegeven worden op de vijfde en laatste deelvraag: wat zijn oplossingen om deze dieren actief 
te beschermen in de provincie Zuid-Holland. 
 

                                                           
11 Met bedreigingen, valkuilen en barrières wordt bedoelt: aspecten die die gunstige staat van instandhouding 
negatief beïnvloeden en factoren die verspreiding tegenhouden of negatief beïnvloeden. 
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Het literatuuronderzoek geeft overzicht van maatregelen de diersoorten direct en indirect 
beschermen, die op dit moment genomen worden. Het doel hiervan is om tot een correcte 
beantwoording van de hoofdvraag te komen; Welke maatregelen moeten er genomen worden om voor 
enkele diersoorten aan actieve soortbescherming vanuit de Wet natuurbescherming in de provincie 
Zuid-Holland te voldoen?   
 

2.3 Data analyse 
Uit de knelpunten die naar voren zijn gekomen is een analyse gemaakt. Deze analyse wijst uit welke 
knelpunten de meeste negatieve invloed op de diersoorten hebben. Hierdoor wordt gewaarborgd dat 
de knelpunten met de grootste negatieve invloed op de diersoorten prioriteit krijgen. Hierbij is gebruik 
gemaakt van triangulatie, waarbij literatuur is aangevuld met gerichte interviews met experts over de 
knelpunten en oplossingen. Deze analyse is gebaseerd op de (geschatte) negatieve invloed gunstige 
staat van instandhouding van de diersoorten. Dit is geschat omdat er geen cijfers beschikbaar zijn om 
uit te drukken hoeveel invloed de knelpunten daadwerkelijk hebben op de diersoorten en daarmee de 
gunstige staat van instandhouding. De invloed van de knelpunten is opgedeeld in drie categorieën; 
1. Knelpunten die de grootste negatieve invloed hebben op de diersoorten en zo snel mogelijk opgelost 
moeten worden (primaire knelpunten).  
2. Knelpunten welke een mindere negatieve invloed hebben op de diersoorten maar op termijn wel 
aandacht moeten krijgen (secundaire knelpunten) 
3. Knelpunten die een nihile negatieve invloed hebben op de diersoorten, deze worden in dit 
onderzoek verder niet besproken (tertiaire knelpunten).  
 
Wanneer de experts hebben aangegeven dat het desbetreffende knelpunt een grote negatieve invloed 
heeft op de diersoorten, literatuur aangeeft dat dit knelpunt een wezenlijke negatieve invloed heeft 
op de diersoorten of dat dit de verwachting is en dit ook door de onderzoekers verwacht wordt is het 
desbetreffende knelpunt een primair knelpunt. De knelpunten waarbij in de literatuur aangegeven 
wordt dit in mindere mate een effect heeft op de diersoorten, door experts wordt gezegd dat het in 
vergelijking met een ander knelpunt een mindere negatieve invloed heeft of op zichzelf geen grote 
schade kan brengen aan de gunstige staat van instandhouding en dit ook verwacht wordt door de 
onderzoekers wordt het gezien als een secundair knelpunt. De knelpunten waarvan de literatuur 
beschrijft dat dit een nihil tot geen effect heeft op de gunstige staat van instandhouding van de 
diersoorten en dit ook wordt bevestigd door de experts en de verwachting van de onderzoekers 
worden deze knelpunten verder niet meegenomen in de aanbevelingen. 
 
Als bronnen elkaar tegenspreken of een knelpunt wel of geen negatieve invloed heeft wordt allereerst 
gecontroleerd hoe betrouwbaar de bronnen zijn. Zijn beide bronnen betrouwbaar dan wordt 
onderzocht of de uitspraken onderbouwd worden door andere literatuur. Als blijkt dat het niet 
mogelijk is om te analyseren welke bron ‘’gelijk’’ heeft zal het knelpunt niet worden meegenomen in 
de aanbevelingen. 
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3. Biotoop en verspreiding  
De habitatvoorkeuren van de bunzing, egel, hermelijn, ringslang, waterspitsmuis en wezel worden in 
dit hoofdstuk beschreven, aangevuld met de verspreiding van de diersoorten in de provincie Zuid-
Holland. De verspreiding wordt aangegeven aan de hand van verspreidingskaarten. De zwarte stipjes 
op de verspreidingskaarten van de bunzing, egel, hermelijn, waterspitsmuis en wezel laten de plekken 
zien waar de dieren gezien zijn of sporen zijn gevonden. Voor de ringslang wordt dit aangeduid met 
blauwe stippen. Op de verspreidingskaarten wordt met rode cirkels, indien van toepassing, aangeduid 
waar een grotere dichtheid van de diersoort te vinden is. De groene cirkels weergeven gebieden waar 
de diersoorten aanwezig zijn volgens K. Mostert voor de zoogdieren, R. Struijk voor de ringslang en als 
aanvulling E. van Maanen voor de kleine marterachtigen. Eventuele blauwe cirkels geven kansrijke 
gebieden aan.  
 

3.1 De bunzing Mustela putorius 

3.1.1 Habitatvoorkeur 

Bunzingen zijn solitair levende dieren die vooral s ’nachts actief zijn (Zoogdiervereniging, z.da). Een 
geschikte leefomgeving voor de bunzing bestaat uit veel structuren in kleinschalige landschappen met 
greppels, vegetatie, houtwallen en sloten wat voor voldoende dekking zorgt (Blandford 1987 in 
Broekhuizen et al., 2016). De grootte van het leefgebied van de bunzing hangt af van het 
voedselaanbod, het kan variëren van tien tot enkele duizenden hectares (Blandford 1987, Wolsan 1991 
in Broekhuizen et al., 2016). De bunzing is niet zozeer gebonden aan water maar dit wordt wel als een 
belangrijk element gezien om de bunzing aan een gebied te binden. De reden hiervoor is dat de 
prooidieren van de bunzing veelal rondom water te vinden zijn (Criel, 1990).  
 

3.1.2 Verspreiding 

De bunzing is een zwervend dier (K. Mostert, pers. comm, 7 juni 2017; E. van Maanen, pers. comm, 8 
juni 2017) en is vrijwel verspreid door heel Nederland, met uitzondering van de Waddeneilanden 
(Broekhuizen et al., 2016). Figuur 2 laat de verspreiding in de provincie Zuid-Holland zien. Op de kaart 
is een grotere dichtheid te 
zien tussen Hellevoetsluis 
en de Maasvlakte (rode 
cirkel linksonder) bij 
Scheveningen en Katwijk 
aan zee (rode cirkel 
linksboven) en tussen 
Rotterdam, Barendrecht 
en Dordrecht (rode cirkels 
rechtsonder). De 
duingebieden in Voorne en 
Goerre (groene cirkel) zijn 
belangrijk voor de bunzing 
en hier worden relatief 
veel bunzingen 
waargenomen. Dit is 
waarschijnlijk mede te 
danken aan het feit dat de 
vos Vulpus vulpus afwezig 
is in dit duingebied.  

Figuur 2 Verspreidingskaart bunzing in de provincie Zuid-Holland (Mostert, 2012). De 
zwarte stippen geven de locaties aan waar de bunzing (of sporen van de bunzing)  zijn 
gesignaleerd, de rode cirkels geven de locaties van de grote dichtheden van de bunzing 
aan en de groene cirkel geeft een belangrijk gebied aan voor de bunzing (K. Mostert, pers. 
comm, 7 juni 2017; E. van Maanen, pers. comm, 8 juni 2017). 
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3.1.3 Potentieel geschikt leefgebied 

Natuurgebieden, natte veenweidegebieden en de duinen, met een goede (meer oorspronkelijke) 
grondwaterstand bieden de bunzingen de meeste kansen in de provincie Zuid-Holland. (E. van 
Maanen, pers. comm, 8 juni 2017). 
 

3.2 De egel Erinaceus europaeus 

3.2.1 Habitatvoorkeur en biologie 

De egel is een solitair dier dat bij schemering en ‘s nachts actief is. Egels komen in bijna alle 
landschappen met als vereiste dat er genoeg schuilmogelijkheden zijn, groen aanwezig is en voldoende 
voedsel te vinden is. Deze schuilmogelijkheden worden onder andere gevonden in nesten van 
bladeren, gedroogd gras, in composthopen, houtwallen en onder struiken (Broekhuizen et al., 2016). 
Zo komen de egels voor in bosranden, struweelbos, loofbossen, maar vooral in tuinen 
(Zoogdiervereniging, z.db), steden en dorpen met voldoende ondergroei (Broekhuizen et al., 2016) en 
waar de bodem niet te drassig is (Bruijn, 2010 in Akkermans et al., 2010). Egels hebben geen 
territorium wat verdedigd wordt maar een ‘vast’ leefgebied, de mannetjes bezetten tussen de 20 en 
40 hectare grond en de vrouwtjes een kleiner gebied van 10 tot 30 hectare (Zoogdiervereniging, z.db).  

3.2.1 Verspreiding 

Door de brede niche waar de egels 
in kunnen leven zijn ze verspreid 
door geheel Nederland. 
(Broekhuizen et al., 2016). Figuur 3 
laat zien dat de egel verspreid is in 
vrijwel geheel de provincie Zuid-
Holland met een grotere dichtheid 
in het midden en aan de 
kustgebieden van de provincie Zuid-
Holland. Dit zijn vooral de stedelijke 
gebieden van de provincie Zuid-
Holland en de duingebieden.  
 

3.2.3 Potentieel geschikt 

leefgebied 

Echte kansrijke gebieden zijn niet 
bekend omdat de egel een vrij 
rijkelijke verspreiding heeft in de provincie Zuid-Holland (K. Mostert, pers. comm, 7 juni 2017). De egel 
lijkt wel een voorkeur te hebben voor tuinen, parken en begraafplaatsen in stedelijke gebieden 
(Huijser, 2000 in Huizenga et al., 2010).  
 

3.3 De hermelijn Mustela erminea 

3.3.1 Habitatvoorkeur en biologie 

De hermelijn is een solitair dier en heeft een gelijksoortige leefomgeving als de bunzing, kleinschalig 
landschap met structuren. Hierbij moet de biotoop voldoende dekking bieden. Hermelijnen zijn meer 
gebonden aan vochtige gebieden zoals veen(weide), beekdalen en uiterwaarden. (Broekhuizen et al., 
2016). Het zijn solitaire dieren welke zowel overdag als ’s nachts actief zijn. Hermelijnen hebben een 
eigen territorium die voor zowel mannetjes als vrouwtjes gemiddeld 20 hectare is (Van den Berge & 
De Pauw, 2003 in De Maeseneer et al., 2003).  
 

Figuur 3 Verspreidingskaart egel in de provincie Zuid-Holland (Mostert, 2012) 
De zwarte stippen geven de locaties aan waar de egel (of sporen van de egel)  
zijn gesignaleerd. 
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3.3.2 Verspreiding 

Hermelijnen komen in de meeste 
delen van Nederland voor. In figuur 4 
wordt de verspreiding van de 
hermelijn in de provincie Zuid-Holland 
weergegeven. Tussen Vlaardingen en 
Zoetermeer (bovenste rode cirkel) en 
bij Tiengemeten (onderste rode cirkel) 
zijn de grootste dichtheden te zien.  
 

3.3.3 Potentieel geschikt leefgebied 

Net zoals voor de bunzing bieden de 
natuurgebieden, veenweidegebieden 
en de duinen, met een goede (meer 
oorspronkelijke) grondwaterstand de 
hermelijn de meeste kansen in de 
provincie Zuid-Holland. De hermelijn 
is ook een zwervende soort waardoor 
specifieke kansrijke gebieden niet aan te wijzen zijn. (E. van Maanen, pers. comm, 8 juni 2017).  
 

3.4 De ringslang Natrix natrix  

3.4.1 Habitatvoorkeur en biologie 

De ringslang is afhankelijk van water (RAVON, 2015) omdat het grootste gedeelte van het voedsel 
bestaat uit amfibieën (Kabisch 1999, eigen waarnemingen in Creemers en van Delft, 2009). De 
ringslang is verspreid in vooral de groene waterrijke delen van Nederland zoals zandgronden, laagveen, 
bos en overgangen van zandgrond naar veen- en kleigronden. De gebieden zijn kleinschalig met veel 
ruimtelijke variatie. Laag gelegen gebieden met grote oppervlaktes, vooral de gebieden die te nat zijn, 
worden gemeden wat betreft eiafzetplek omdat deze gebieden niet geschikt zijn voor elk stadium van 
de levenscyclus. (Creemers en van Delft, 2009). Geschikte eiafzetplaatsen zijn erg belangrijk voor de 
voortplanting, dit zijn vochtige warme plekken die in een natuurlijke situatie bestaan uit aangespoeld 
materiaal, rottende boomresten, muizenholen, onder mos plakkaten, tussen of onder stenen, in 
rottende boomstronken/resten en composterende bladhopen. In cultuurlandschappen zijn dit door 
de mens aangelegde broedhopen die erg succesvol zijn. (van den Bogert 1992, 2002, in Creemers en 
van Delft, 2009). Om de winter te overleven is de ringslang afhankelijk van een droge en vorstvrije 
overwinteringsplaats zoals spoordijken, kelders, schors en houthopen (Phelps 1978 in Creemers en 
van Delft, 2009). De ringslang leeft solitair en heeft geen territorium wat verdedigd wordt.  
 

3.4.2 Verspreiding 

 In figuur 5 wordt de verspreiding van de ringslang in de provincie Zuid-Holland weergegeven. De drie 
voornamelijkste populaties bevinden zich tussen Vianen en Leerdam (rechtste rode cirkel), bij Boskoop 
en Alphen aan de Rijn (linkse rode cirkel) en de grootste begint bij Nieuwerkerk aan den IJssel die 
doorloopt tot Bodengraven en in de breedte loopt van Reeuwijk tot Oudewater (middelste rode cirkel). 
Dit zijn waterrijke/moerasachtige gebieden en komen overeen met de leefomgeving van de ringslang. 
Daarbij worden er op deze plaatsen veel broeihopen aangelegd wat onder andere gunstig is voor de 
verspreiding van de ringslang. Reeuwijk en de Reeuwijkse plassen (middelste groene cirkel) zijn het 
belangrijkste gebied in de provincie Zuid-Holland voor de ringslang. Bij het kwekerij gebied in Boskoop 
(links boven, groene cirkel) worden ook steeds meer ringslangen waargenomen.  

Figuur 4 Verspreidingskaart hermelijn in de provincie Zuid-Holland 
(Mostert, 2012).De zwarte stippen geven de locaties aan waar de hermelijn 
(of sporen van de hermelijn) zijn gesignaleerd, de rode cirkels geven de 
locaties van de grote dichtheden van de hermelijn aan.  
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3.4.3 Potentieel geschikt 

leefgebied 

De Krimpenerwaard en 
Leerdam (vijfherenlanden) 
zijn kansrijke gebieden 
voor de Ringslang (rechtste 
groene cirkel). Daarbij 
komt dat Leerdam nog veel 
potentie heeft omdat er 
veel boerenland en water 
te vinden is. Onder de A12 
boven de Reeuwijkse 
plassen ligt een 
faunapassage (aangelegd 
in 2011, (MJPO, 2001)). De 
verwachting is dat 
ringslangen deze passage 
gebruiken om aan de 
andere zijde van de 
passage te komen. Tot op 
heden is dit nog niet gebeurd terwijl het gebied ten noorden van de A12 wel geschikt is. De Rottemeren 
(meest linkse groene cirkel) lijkt een zeer geschikt gebied voor de ringslang. Echter is deze tot op heden 
niet waargenomen in dit gebied. Dit is waarschijnlijk het gevolg van migratieproblemen. (R. Struijk, 
pers comm, 7 juni, 2017). 
 

3.5 De waterspitsmuis Neomys fodiens 

3.5.1 Habitatvoorkeur en biologie 

Waterspitsmuizen zijn zowel overdag als ’s nachts actief en leven solitair. Waterspitsmuizen leven 
rondom schoon niet te voedselrijk water zoals rivieren, beken, plassen, sloten en waar grondwater 
omhoog komt. De oever moet dichtbegroeid zijn van elzenbroek bos tot kruidige vegetatie met een 
goed ontwikkelde watervegetatie. De geschikte leefomgevingen voor de waterspitsmuis in Nederland 
bestaan vooral uit smalle oeverzones. Hierbij zijn dikke vegetatie die veel bodembedekking en 
schuilmogelijkheden bieden belangrijk, deze mogen zich maximaal 500 meter van het water bevinden.  
 

3.5.2 Verspreiding 

De waterspitsmuis is zeldzaam in de provincie Zuid-Holland en komt niet overal voor, figuur 6. Rondom 
de Nieuwkoopse plassen (bovenste rode cirkel), de westelijke kant van de het Zuid-Hollandse eiland 
Goeree-Overflakkee (linkse rode cirkel) en boven de Biesbosch (onderste rode cirkel) komen de 
waterspitsmuizen in de grootste getalen voor. De waterspitsmuis is ook veel te vinden in het Oostelijk 
veenweidegebied, te verstaan; de Krimpenerwaard (grootste groene cirkel), Alblasserwaard (bovenste 
groene cirkel) en Vijfherenlanden (rechter groene cirkel). Deze laatste bevat veel zoet- en kwelwater 
met helder schoon water en goed ontwikkelde sloten met verschillende vegetatie en waterinsecten. 
  

 

 

3.5.3 Potentieel geschikt leefgebied 

Kansrijke gebieden voor de waterspitsmuis moeten voornamelijk gezocht worden in gebieden waar de 
waterkwaliteit goed is. Deze zijn voornamelijk terug te vinden in recreatie gebieden in het oosten van 
de provincie Zuid-Holland omdat hier de zoete veenweide gebieden te vinden zijn. Hoekse waard 

Figuur 5 Figuur 5 Verspreiding van de ringslang in de provincie Zuid-Holland (P. Frigge, 
medewerker RAVON, pers comm, 8 juni, 2017). De blauwe stippen geven de locaties aan 
waar de ringslang (of sporen van de ringslang) zijn gesignaleerd, de rode cirkels geven de 
locaties van de grote dichtheden van de ringslang aan en de groene cirkels geven een 
belangrijk gebied aan voor de ringslang volgens R.Struijk.  
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(onderste blauwe cirkel), Voorne-
Putten en midden Delftland 
(bovenste blauwe cirkel) lijken 
ideale gebieden voor de 
waterspitsmuis maar toch is deze 
soort daar afwezig, het is niet 
bekend waarom de 
waterspitsmuis hier afwezig is 
(blauwe cirkels) (K. Mostert, pers. 
comm, 7 juni 2017).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6 De wezel Mustela 

nivalis 

3.6.1 Habitatvoorkeur en biologie 

De wezel is zowel overdag als ’s nachts actief en leeft solitair. Ook wezels zijn, net als bunzingen en 
hermelijnen, afhankelijk van structuurrijke landschappen die de nodige beschutting bieden. (van 
Maanen, et al., z.d). De belangrijkste voorwaarde is dat er woelmuizen aanwezig zijn omdat dit de 
primaire voedselbron van de wezel is. In tegenstelling tot de hermelijn en de bunzing wordt de wezel 
veel vaker gezien droge (cultuur)landschappen. Daarnaast worden wezels gezien op boeren erven en 
in groene delen van dorpen en steden. (Broekhuizen et al., 2016). De wezel is te vinden in heel 
Nederland met uitzonderingen van de Waddeneilanden (van Maanen & Mos, 2016b).  
 

3.6.2 Verspreiding 

De verspreiding van de wezel in de 
provincie Zuid-Holland wordt 
weergegeven in figuur 7. Er is een grotere 
dichtheid te zien in de duinen tussen 
Scheveningen en Katwijk aan zee 
(middelste rode cirkel), in het puntje van 
de provincie Zuid-Holland bij Noordwijk 
(bovenste rode cirkel) en in het midden 
van de provincie ongeveer tussen Delft en 
Zoetermeer (onderste rode cirkel).  
 
3.6.3 Potentieel geschikt leefgebied 
Er zijn geen duidelijke kansrijke gebieden 
of hotspots aan te wijzen omdat de wezel 
deels zwervende dieren zijn die veelal de 
trend van het prooiaanbod, voornamelijk 
de woelmuis, volgen. (K. Mostert, pers 
comm. 7 juni 2017). 
  

Figuur 7 Verspreidingskaart wezel in de provincie Zuid-Holland (Mostert, 
2012) De zwarte stippen geven de locaties aan waar de wezel (of sporen 
van de wezel) zijn gesignaleerd. De rode cirkels geven de locaties van de 
grote dichtheden van de wezel aan. 

Figuur 6 Verspreidingskaart waterspitsmuis in de provincie Zuid-Holland (Mostert, 
2012). De zwarte stippen geven de locaties aan waar de waterspitsmuis is 
gesignaleerd. De rode cirkels geven de locaties aan van de grote dichtheden van 
de waterspitsmuis, de groene cirkels de belangrijke verspreidings volgens K. 
Mostert en de blauwe cirkels de kansrijke gebieden.  
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4. Knelpunten 
De knelpunten die op dit moment van toepassing zijn voor de egel, bunzing, hermelijn, ringslang, 
waterspitsmuis en wezel worden per hoofdstuk beschreven. Voor elke valkuil, barrière of bedreiging 
wordt er aangegeven voor welke diersoorten deze obstakels of bedreigingen gelden en wat hiervoor 
de redenen zijn. De maatregelen die op dit moment genomen worden om de soorten te beschermen 
en de maatregelen –indien van toepassing- die in het verleden zijn ingevoerd worden onder het 
knelpunt genoteerd. In paragraaf 4.9 wordt een overzicht gegeven welke knelpunten voor welke 
diersoorten van toepassingen zijn en of dit primaire, secundaire of tertiaire knelpunten zijn, afhankelijk 
van de te verwachte negatieve invloed die het knelpunt heeft op de diersoort.  
 

4.1 Habitat- vermindering & versnippering 
De grootste oorzaak van de achteruitgang en het uitsterven van dier- en plantensoorten is 
waarschijnlijk het verlies van de natuurlijke omgeving. Het verlies van habitat heeft te maken met 
habitatversnippering12, landschapsindeling en metapopulaties13. Onderzoek heeft aangetoond dat 
tussen het jaar 2000 en 2050 50% van alle dier- en plantensoorten op de wereld uitsterft door de 
gevolgen van habitat verlies, als dit genegeerd wordt. (Sih, Jonsson & Luikart, 2000). Wanneer de 
gebieden kleiner en geïsoleerd worden komt er een versnelling in het uitsterven van de dier- en 
plantensoorten (e.g. Hanski 1997 in Sih et al., 2000). Populaties die geïsoleerd zijn hebben bijvoorbeeld 
minder genetische variatie en hierdoor worden deze populaties kwetsbaar, kunnen zich minder snel 
aanpassen aan andere omstandigheden door bijvoorbeeld klimaatveranderingen of veranderingen in 
het landschap en worden kwetsbaarder voor ziekten (van Donselaar, 2017). Daarbij komt onder 
andere dat dieren een belangrijke rol spelen in het verspreiden van zaden voor vele plant soorten 
(Hadley & Betts, 2016).  
 
Versnippering is één van de grootste problemen wat betreft natuurbescherming, hieronder wordt ook 
het kleiner worden van gebieden verstaan. Natuurgebieden komen steeds geïsoleerder te liggen 
doordat er beperkte ruimte is in Nederland en er meer (spoor-) wegen en gebouwen bijkomen. 
(Sportler, 2017). Hierdoor kunnen de bunzing, egel, hermelijn, ringslang, waterspitsmuis en wezel zich 
moeilijk en onveilig verplaatsen. Nederland telt ruim 17.1 miljoen inwoners (Centraal bureau voor de 
statistiek 2017a). Volgens de bevolkingsprognose 2010-2060 zijn er in 2055 ruim 17.7 miljoen inwoners 
(Centraal bureau voor de statistiek, 2012), een lichte groei waardoor de druk op natuurgebieden (nog) 
groter wordt. De provincie Zuid-Holland kampt met deze problemen als dichts bevolkte provincie van 
Nederland. De provincie Zuid-Holland telt een dichtheid van 1291 inwoners per kilometer2 terwijl het 
gemiddelde voor Nederland ligt op 502 per kilometer2 (Klein, 2017). Figuur 8 laat zien waar de groene 
gebieden liggen in de provincie Zuid-Holland. Op deze kaart is te zien dat er veel natuurgebieden los 
van elkaar liggen, habitatversnippering. Stadsparken worden niet weergegeven op deze kaart wat 
belangrijk gebied is voor de egel (Broekhuizen et al., 2016). 
 
Habitatversnippering wordt onder andere veroorzaakt doordat (spoor-)wegen door natuurgebieden 
lopen. De weg op zichzelf -zonder verkeer of uitstoot van geluid en CO2- kan al een barrière zijn, de 
emigratie en (re)-kolonisatie van geschikte gebieden wordt hierdoor geminimaliseerd (Oxley, Fenton 
& Carmody, 1974). Volgens een onderzoek in Canada vermijden kleine zoogdieren de wegen op zich 
en niet het verkeer zelf of de geluidsoverlast. Een vermindering in het verkeer zou dan ook geen 
complete oplossing zijn omdat de dieren de weg niet oversteken, hiervoor moeten passages worden 
ingezet. (McGregor, Darren & Fahrig, 2008). Voor diersoorten met minder dispersiekracht is dit extra 
belangrijk omdat er geen grote stukken overbrugd kunnen worden om naar het volgende leefgebied 
te komen. 

                                                           
12 Het habitat van een organisme dat wordt opgedeeld in kleinere (geïsoleerde) gebieden.  
13 Een metapopulatie is een ruimtelijke gescheiden populatie van een organisme die een bepaalde interactie 
vertonen.  
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Figuur 8 Natuur gebieden en agrarisch gebied in de Natura 200 gebieden in Zuid-Holland (Provincie Zuid-Holland, z.d) 
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De bunzing, hermelijn en wezel zijn zwervende dieren maar hebben echter geen grote dispersiekracht. 
Voor de kleine marterachtigen is het daarom van groter belang dat de leefgebieden goed worden 
verbonden. (van Maanen, 2017). Een onderzoek in Italië concludeert dat onder andere water 
gerelateerde spitsmuizen, zoals de waterspitsmuis, zeer gevoelig zijn voor habitatfragmentatie. De 
waterspitsmuis is een specialist wat het moeilijker maakt om eventuele barrières te overbruggen 
(Spinozzi, Battisti, & Bologna, 2012). De afname van de egel heeft waarschijnlijk te maken met het 
verlies van habitat, habitat fragmentatie, verkeersslachtoffers en predatie (Bakker & Harris, 2007). 
Creemer en van Delft, (2009) benoemd dat habitat versnippering een rol heeft gespeeld in de 
achteruitgang van de ringslang. Er is geen literatuur gevonden over wat deze rol precies inhoud, dit 
heeft naar waarschijnlijkheid te maken met de migratieproblemen.  
 
Huidige maatregelen habitatversnippering  
In 1990 is de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) geïntroduceerd (hedendaags NNN ‘’Natuurnetwerk 
Nederland’’ genoemd) doormiddel van een beleidsplan om de natuur en het landschap duurzaam te 
behouden. De hoofddoelstelling luidt; “duurzame instandhouding, herstel en ontwikkeling van 
natuurlijke en landschappelijke waarden”. Er wordt niet alleen aandacht besteed aan de huidige 
natuur en natuurwaarden die er zijn maar ook aan het herstellen van verloren natuurwaarden en de 
natuurwaarden in agrarisch gebied, zoals weidevogels. Het NNN komt uiteindelijk samen met de 
natuurgebieden in andere Europese landen waardoor er een aaneengesloten netwerk wordt gevormd, 
het Pan-Europese Ecologische Netwerk (PEEN) (Rijksoverheid, z.dc). In 2012 heeft er een herijking 
(verkleining) van de originele plannen van het NNN plaatsgevonden die niet op ecologische maar op 
politieke/economische redenen gebaseerd is geweest. De omvang hiervan en de exacte uitwerking is 
niet bekend. Het Meerjarenprogramma ontsnippering (MJPO), welke in 2005 is gestart waarbij de 
locaties van de in totaal 178 knelpunten zijn vastgelegd, verbindt natuurgebieden in Nederland met 
elkaar met als doel de natuur te ontsnipperen. In 2018 is het programma afgerond en momenteel zijn 
de meeste faunavoorzieningen aangelegd. Nieuwe ontwikkelingen wat betreft infrastructuur zullen 
door ontsnippering altijd op de agenda zal staan, gedekt door de Wet natuurbescherming. (MJPO, 
2017). 
 
Voor watergangen met damwanden zoals kanalen zijn de fauna-uitstapplaats (FUP’s) en faunatrappen 
ontworpen. Deze constructies zorgen ervoor dat dieren die in de watergangen beland zijn geraakt de 
mogelijkheid hebben om er weer uit te klimmen. De kleine marterachtigen, egel, ringslang en 
waterspitsmuis (Planteam Open bare Ruimte, Groen en Stadsecologie, 2008) maken gebruik van deze 
FUP’s (MJPO, 2011). 
 
De hekken rondom spoorwegen vormen ook een barrière. Op dit moment worden de hekken onderaan 
opengelaten door ProRail met een ruimte tussen de 0.05 en 0.15 meter. Hierdoor wordt de barrière 
voor kleine dieren zoals de egel, wezel, hermelijn, ringslang opgeheven (MJPO, 2011). 
 
Door het oplossen van knelpunten die zijn ontstaan door de infrastructuur levert het MJPO een 
belangrijke bijdrage aan het NNN. Rijkswaterstaat en ProRail zijn de uitvoerders van het MJPO in 
opdracht van de Rijksoverheid waarbij de provincies de regie in handen hebben. Het MJPO, NNN, 
ProRail en Rijkswaterstaat spelen een rol wat betreft faunapassages. Rijkswaterstaat heeft in totaal 93 
faunavoorzieningen aangelegd in de provincie Zuid-Holland (nog twee hiervan staan op de planning), 
waarvan 13 door het MJPO. Er zijn geen gedetailleerde actuele kaarten beschikbaar van de locaties 
van de faunapassages (C. Rodrigues, pers. comm., 12 juni, 2017). Er zijn 63 ecologische verbindingen 
gerealiseerd in de provincie Zuid-Holland voor het NNN. Hoe vaak de bunzing, egel, hermelijn, 
ringslang, waterspitsmuis en wezel als doelsoorten benoemd worden is terug te vinden in tabel 1. De 
egel wordt in het kader van het NNN niet als doelsoort benoemd, maar dit bekent niet dat de egel 
geen gebruikt maakt van de ecologische verbindingen. Diersoorten die niet genoemd staan als 
doelsoort maken ook gebruik van ecologische verbindingen mits ze ook aan de vereisten van de 
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diersoort voldoen. (Ark natuurontwikkeling, 2015). De faunapassages die geprefereerd worden door 
de bunzing, egel, hermelijn, ringslang, waterspitsmuis en wezel zijn terug te vinden in bijlage VI 
geprefereerde faunapassage. 
 

 

 

4.2 Verkeersslachtoffers  
Op de Nederlandse wegen vinden veel wildaanrijdingen plaats, het is dan ook een belangrijke 
doodsoorzaak onder de wilde dieren in Nederland (Van der Heide, Schoppers, & Klop, 2011). Zo meldt 
Vogelbescherming Nederland dat er per jaar ongeveer twee miljoen vogels worden aangereden op de 
Nederlandse wegen. Daarnaast wordt één op de vijf dassen doodgereden en ook otters, 
matterachtige, egels, wilde zwijnen en reeën zijn vaak het slachtoffer van het verkeer in Nederland. 
(Jaarsma, Langeveld & Hotma, 2001). Broekhuizen et al., (2016) geeft aan dat het verkeer in het 
bijzonder veel impact heeft op de bunzing en egel. Volgens Wansink (2009) worden er jaarlijks 
waarschijnlijk tussen de 100.000 tot 300.000 egels doodgereden op de Nederlandse wegen.  
 
Volgens de database van waarneming.nl zijn er in de afgelopen vijftien jaar ruim 17.000 aangereden 
egels, bunzingen, hermelijnen, ringslangen, waterspitsmuizen en wezels op de Nederlandse wegen 
gemeld, dit komt neer op 1134 individuen per jaar. 12,1% van deze verkeersslachtoffers zijn gevallen 
in de provincie Zuid-Holland, 885 bunzingen, 1072 egels, 31 hermelijnen, 38 ringslangen, 1 
waterspitsmuis en 32 wezels. De verkeersslachtoffers kunnen een indicatie zijn van de aanwezigheid 
en dichtheid van de soort en dat deze zich goed kunnen handhaven (K. Mostert, per comm. 8 juni, 
2017). Er is echter niet zeker of de lokale populaties met uitsterven bedreigd worden door het aantal 
verkeersdoden. (Bergers & Nieuwenhuizen, 1999 in Huijser & Bergers, 2000). Er zijn studies die 
uitwijzen dat het verkeer en wegen de overlevingskans of de dichtheid kan verlagen van de populaties 
voor reptielen (Rudolph et al., 1998 in Huijser & Bergers, 2000), vogels (Reijnen et al., 1995, 1996 in 
Huijser & Bergers, 2000) en zoogdieren (Maehr et al., 1991 in Huijser & Bergers, 2000). Voor de egel is 
aangetoond dat het verkeer en wegen waarschijnlijk zorgen voor een afname van 30% wat de 
overlevingskansen van een lokale populatie kan beïnvloeden (Huijser & Bergers, 2000). De locaties 
waarvan bekend is waar verkeerslachtoffers vallen in de provincie Zuid-Holland zijn terug te vinden in 
bijlage VII.  
 

4.3. Landbouw 
Vanaf 1950 is kleinschalige ambachtelijke landbouw omgezet in grootschalige industriële landbouw 
waardoor er grote veranderingen in agrarisch gebied zijn opgetreden. Al sinds begin jaren ’90 zijn er 
onderzoeken die problemen aankaarten over de invloed die landbouw heeft op de natuur, zoals grond 
erosie, verzilting14, grond- en oppervlakte water vervuiling, vernietiging van habitat, ecologische 
problematieken en problemen rondom de gezondheid van de bevolking (Pimentel et al., 1991 in 
Freemark, 1995). Intensieve landbouw wordt gekenmerkt door grootschalige akkers, gebruik van 
machines, kunstmest en pesticides en is een van de grootste veroorzakers van verlies van de 
wereldwijde biodiversiteit (McLaughlin & Mineau, 1995). 
 

                                                           
14 Verzilting is een toename in het zoutgehalte van de bodem, het grondwater en het oppervlaktewater. 
(Rijksoverheid, z.db). 

 Bunzing Egel Hermelijn Ringslang Waterspitsmuis Wezel Kleine 
zoogdieren 

MJPO 21 19 66 37 53 13 30 

NNN 43 X 58 17 42 36 X 

Tabel 1 Overzicht doelsoorten van faunapassages 



  30
                                                                                 Isabeau Schutte  
                                                                              Lindsey Suijkerbuijk  

Agrarisch gebied bestrijkt 60% van het landoppervlak in Nederland en vormt een aanzienlijk deel van 
het leefgebied van dieren en planten. Een groot deel hiervan is afhankelijk van agrarisch gebied en 
laten de laatste jaren een dalende trend zien zoals bekend is bij vlinders (Wallis de Vries, 2014) en bij 
weidevogels (Vogelbescherming, 2017b). Door de intensivering van landbouw wordt geschikt 
leefgebied schaarser (Rijksoverheid, 2009). Het is zeer aannemelijk dat deze dalende trend ook in de 
provincie Zuid-Holland te zien is waar 48% van de beschikbare grond agrarische grond is (Provincie 
Zuid-Holland, 2016). 
 
Door intensivering verdwijnen de kleinschalige structuurlandschappen en hiermee de leefomgeving en 
foerageerplaatsen van de kleine marterachtigen (van Maanen, 2017; K. Mostert, pers. comm., 7 juni, 
2017). Er wordt aangenomen dat de versnippering van het landschap, het opruimen van 
rommelhoekjes en boerenerven en het verwijderen van landschapsvormige elementen invloed 
hebben op de populatie(s) kleine marterachtigen (Dekker, Wansink & Vreugdenhil, 2001). Daarbij komt 
dat de prooipopulaties van de kleine marterachtingen afnemen omdat deze bestreden worden, dit 
heeft waarschijnlijk ook invloed op de populatie kleine marterachtigen (van Maanen, 2017; van 
Apeldoorn, 2005) omdat deze als voedselbron dienen. Het monotoner worden van het landschap zorgt 
daarnaast voor continue schommelingen in het voedselaanbod (woelmuizen) waardoor er te weinig 
voedsel is voor de roofdieren (Dekker et al., 2001). 
 
Egelpopulaties bij grootschalige agrarische gebieden nemen sterk af, in kleinschalig agrarisch gebied 
hebben egels een relatief hoge dichtheid ten opzichte van grootschalig agrarisch gebied. 
Overgangszones zoals heggen, stukjes bos en houtwallen om zich van gebied a naar gebied b te 
verplaatsen zijn voor egels erg belangrijk, deze verdwijnen door grootschalige akkerbouw. (van der 
Grift, 2000).  
 
Intensivering van de landbouw is ook voor de ringslang een probleem, dit wordt genoemd in de 
literatuur maar er is niet specifiek beschreven waarom dit een probleem vormt (Creemers & van Delft, 
2009), vermoedelijk door habitatverlies, versnippering en verdroging.  
 
Een bedreiging voor de waterspitsmuis is dat moerasgebieden en rietvelden worden omgevormd tot 
landbouwgrond wat resulteert in habitatverlies (Verbleyen & Marien, 2009). Het ploegen tot aan de 
oeverrand, het draineren van de landbouwgrond en het verwijderen van de oevervegetatie heeft een 
negatieve invloed op de waterspitsmuis (Gemeente Kampenhout, z.d). 
 

4.4 Beheer 
In de provincie Zuid-Holland worden natuurgebieden beheerd door Staatsbosbeheer, Zuid-Hollands 
Landschap, Natuurmonumenten en particulieren. Deze organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor het 
beheer van eigen gebieden. Buiten deze organisaties is er het openbaar groen, hieronder vallen 
bijvoorbeeld parken, openbare tuinen en speelplaatsen. Gemeentes zijn over het algemeen 
verantwoordelijk voor onderhoud van groen in de betreffende gemeente. Onderhoud van groen is 
onder andere; snoeien van bomen en struiken, gras maaien en onkruid uit beplantingen verwijderen 
(Gemeente Delft, z.d). Recreatiegebieden worden in dit onderzoek geschaard onder natuurgebieden, 
deze worden beheerd door de provincies, gemeentes en natuurbeheerders (Provincie Zuid-Holland, 
z.da).  
 

4.4.1 De egel 

Egels zijn niet gebaat bij het betegelen van tuinen, vallen ten slachtoffer aan het maaien en weg 
branden van vegetatie in openbaargroen en raken verstrikt in netten of afval. De maaimachines opzich 
maken veel slachtoffers (Huijser en Bergers, 1998 in Huizenga et al., 2009). Door meer dan één of twee 
keer per jaar te maaien wordt een monotoon landschap gecreëerd, hierdoor daalt het voedselaanbod 
omdat gebieden minder insectenrijk worden. Opruimen van herfstbladeren en rommelhoekjes is 



  31
                                                                                 Isabeau Schutte  
                                                                              Lindsey Suijkerbuijk  

ongunstig omdat egels dit gebruiken om nesten in te maken en in te schuilen. Het verlies en 
beschadiging van de biotoop is een belangrijke bedreiging (Broekhuizen, et al., 2016). Deze oorzaken 
worden bevestigd in een onderzoek door Reeve en Huijser (1999), dit onderzoek verzamelde gegevens 
van dode egels (n=856) uit opvangcentra (n=2) in Engeland en Nederland. De conclusie was dat 59% 
van de egels overleden was door natuurlijke oorzaken. 41% van de doodsoorzaken had een relatie met 
menselijke invloeden, waaronder doodsoorzaken door tuingereedschap, verdrinking in vijvers en 
verstoring van nesten. De stedelijke gebieden zijn geschikt door de overgangszones van groen zoals 
beplanting en grasveldjes. De toename van mensen en menselijke invloeden zorgt ervoor dat steeds 
meer groen verdwijnt en het stedelijke gebied minder geschikt wordt voor de egel. Egelpopulaties in 
stedelijke gebieden dalen mede hierdoor sterk. Het is aannemelijk dat de inrichting van het landschap 
door de mens een grote negatieve invloed heeft op de egels. Groene stedelijke gebieden, het 
belangrijkste leefgebied van de egel, vormt 8% van het oppervlak in Nederland (van der Grift & Huijser, 
2000). 
 

4.4.2 Verdroging  

Verdroging heeft een negatieve invloed op de waterspitmuis en de ringslang en is voor het grootste 
deel (60%) te wijten aan ontwatering en drainage voor de landbouw en grondwateronttrekkingen voor 
drink- en industriewater. Beregening is verantwoordelijk voor 30% van de verdroging en overige zaken 
zoals bebossing 10%. Gevolgen van deze ingrepen zijn; verlaging van de grondwaterstand, afname van 
kweldruk en de aanvoer van systeemvreemd water. Vaak is er een combinatie van gevolgen. In 
Nederland is er een verschil tussen de verdroging in het hoge deel en in het lage deel van Nederland. 
De provincie Zuid-Holland valt dat onder het lage deel van Nederland, verdroging is hier voornamelijk 
te wijten aan de aanvoer van systeemvreemd water ter regulering van het waterpeil en de 
waterkwaliteit. Verdroging komt niet door de vermindering van de absolute hoeveelheid water maar 
door veranderingen in watersamenstelling en waterstanden. Dit komt onder andere door de brakke 
kwel (verzilting) in de laaggelegen polders die problemen geven voor het agrarisch gebruik. In de 
duinen is verdroging voornamelijk veroorzaakt door de verlaging van de grondwaterstand van 
grondwaterwinningen voor drinkwater. Ter compensatie hiervan wordt voorgezuiverd water 
aangevoerd uit de Rijn en het IJsselmeer (Beugelink et al., 1995 in Rijksoverheid, 2003). Verdroging 
treedt op als de grondwaterstand te laag is voor de natuurfunctie die dat gebied heeft en door te lage 
waterstanden in watergangen en sloten door te weinig kwel, in verdroogde gebieden is hierdoor de 
oorspronkelijke biodiversiteit verdwenen. Gevoelige soorten krijgen hierdoor geen kans meer, 
waardoor minder gevoelige (meer algemene) soorten deze gevoelige soorten kunnen verdringen. 
(Planbureau voor de leefomgeving, 2014).  
 

4.4.3 De ringslang  

De ringslang wordt naast verdroging negatief beïnvloed door een vermindering van beschikbare 
eiafzetplekken en overwinteringsplaatsen. (Creemers & van Delft, 2009). In 1991 ging de ringslang in 
aantallen achteruit. Voor een deel is deze achteruitgang te wijden aan het feit dat er steeds minder 
geschikte plaatsen zijn voor ringslangen om eieren te leggen (Zuiderwijk, van den Bogert, & Smit, 
1991). Ringslangen kunnen geholpen worden door het aanleggen van broeihopen door de mens. (R. 
Struijk, pers. comm., 7 juni, 2017; Janssen, Geraerds, van Schaik, Goverse & Paulssen, 2013). 
Broeihopen zijn erg belangrijk voor de voortplanting van de ringslang en moeten aan een aantal 
voorwaarden voldoen om geschikt te zijn. Het materiaal mag niet te ‘’vast’’ liggen, moet vochtig zijn 
en continu een temperatuur hebben tussen de 25 en 30 graden Celsius. Geschikte materialen voor 
broeihopen zijn; compost van bladeren en paardenmest. Doordat de broeihoop verteerd is het 
noodzakelijk om regelmatig nieuwe broeihopen aan te leggen (RAVON, z.dg). De broeihopen worden 
gecoördineerd en aangelegd door werkgroep ringslangen Zuid-Holland. Hierover worden in dit 
onderzoek verder geen aanbevelingen gedaan wat betreft de manier van aanleggen en de locaties van 
de broeihopen.  
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4.4.4 De waterspitsmuis 

De waterspitsmuis is afhankelijk van waterrijke gebieden met ruig begroeide oevers. Het leefgebied 
van de waterspitsmuis komt (naast verdroging) voornamelijk in gevaar door maaien en verwijderen 
van oevervegetaties (Bekker, 2016 in Broekhuizen et al., 2016; Huizenga et al., 2010; 
Zoogdiervereniging, z.de), door aanleg van waterwegen en het draineren van geschikte gebieden 
(Bekker, 2016 in Broekhuizen et al., 2016) en door vervuiling van het water (Hamers, 2012). Naast deze 
bedreigingen speelt ook het voedselaanbod een rol in de afname van de waterspitsmuis. Er zijn minder 
prooidieren aanwezig door vervuiling van water door rodenticide, kunstmest en rioolwater. 
(Spitzenberger, 1999 in Hutterer, et al., z.d). De waterspitsmuis is ook niet gebaat bij betonnen 
elementen in de leefomgeving zoals afvoerpijpen en oevers, omdat deze elementen het graven van 
holen en gangen onmogelijk maakt. Als er onderhoud plaatsvindt aan de waterkant, hier grazers 
grazen of drinken en als recreanten gebruik maken van de oevers kunnen holen en gangen worden 
vernietigd doordat deze worden aangestampt. Kanalisatie van natuurlijke waterlopen zorgt voor 
sterkte waterpeilschommelingen welke overstromingen van oevers en gangenstelsel van 
waterspitsmuizen veroorzaken. Tussen 1900 en 1950 zijn veel beken gekanaliseerd. De afgelopen 25 
jaar zijn de Nederlandse waterschappen bezig beken te herstellen, waardoor natuurlijke meanders 
terug in het landschap komen (Hoitink, 2014). Vooral voor de waterspitsmuis is dit gunstig. Kanalisatie 
wordt ook genoemd op de website van de provincie Zuid-Holland, maar hoe vaak en waar dit wordt 
uitgevoerd is niet bekend (Provincie Zuid-Holland, z.db). Kruidenvegetaties gaan achteruit of 
verdwijnen door het maaien. Als laatste worden gebieden vaak verstoord door menselijke activiteiten 
zoals vissen. (Verbleyen & Marien, 2009). 
 

4.4.5 Kleine marterachtingen 

In de literatuur worden geen specifieke problemen rondom (intensief) beheer genoemd voor de 
bunzing, wezel en hermelijn. Wel wordt er herhaaldelijk genoemd de kleine marterachtigen ruige en 
lijnrechte groenstroken nodig heeft om zich op een veilige manier te kunnen verplaatsen (Huizenga, 
et al., 2010). Hierdoor is het zeer aannemelijk dat maaien en het opruimen van groene gedeeltes een 
negatieve invloed heeft op de kleine marterachtigen. 
 

4.4.6 Gedragscodes 

De Unie van Waterschappen heeft een gedragscode welke is opgesteld door het Ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwalteit (LNV). Deze gedragscode is toepasbaar op werkzaamheden van 
waterschappen zoals; maaien van walkanten, schonen van waterlopen, baggeren of bij de uitvoering 
van inrichtingsprojecten. De gedragscode gold voor de voorheen Flora- en faunawet tabel 1,2 en 3 
soorten (Tiesinga, 2012). Deze worden hedendaags nog toegepast omdat gedragscodes horend bij de 
Wet natuurbescherming nog niet bekend zijn (Klaassen, 2016). Als waterschappen volgens deze 
gedragscode werken wordt dit gezien als de voorwaarde waaraan moet worden voldaan om aan 
vrijstellingen voor een aantal verbodsbepalingen vanuit de wet te voldoen (Tiesinga, 2012). Deze 
gedragscodes geven alléén invulling aan de passieve soortbescherming en dragen niet bij aan actieve 
soortbescherming. Stichting toegepast onderzoek waterbeheer (STOWA) heeft in opdracht van de 
Unie van Waterschappen aanvullende soortprotocollen beschreven, voor onder andere alle 
diersoorten betreffende dit onderzoek. Op deze soortprotocollen wordt aangegeven welke regeling 
geldt bij welke handeling (vrijstelling, vrijstelling mits gebruik gedragscode of ontheffingsplicht) en 
waar idealiter rekening mee gehouden moet worden wat betreft de diersoorten. Het is onduidelijk in 
hoeverre waterschappen zich aan deze soortprotocollen houden. 
 

4.5. Rodenticide 
Antistollingsmiddelen als rodenticide, second generation anticoagulant rodenticides (SGAR), worden 
veelal gebruikt om knaagdier-plagen controleerbaar te houden. Het risico bij het gebruik van deze 
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middelen is dat ook non-target15 soorten vergiftigd worden met SGAR (Elmeros, Christensen & Lassen, 
2011). Deze non-target soorten zijn onder andere zoogdieren zoals de egel (Dowling, Shore, Worgan, 
Baker & Harris, 2010), bunzing, hermelijn en wezel (Stedeling, Stone & Okoniewski, 1999). Er zijn 
verschillende SGAR in omloop met verschillende werkzame stoffen, elke werkzame stof heeft een 
andere naam en heeft een eigen toxiteit. SGAR zijn anticoagulanten, oftewel het bloed kan niet meer 
stollen, waardoor bijvoorbeeld interne bloedingen ontstaan en deze fataal zijn. (van den Brink, 2014). 
De zogenoemde tweede generatie SGAR’s zijn persistenter, lastiger om uit te scheiden en blijven langer 
effectief in het lichaam. De uitwerking van de werkzame stoffen in de SGAR’s verschillen per soort 
waardoor effecten lastig te bepalen zijn. Tegenwoordig wordt voornamelijk tweede generatie SGAR 
gebruikt. (Hoff, 2002). In dunbevolkte landen is blootstelling aan non-target soorten in het algemeen 
lager dan in dichtbevolkte landen. (van den Brink, 2014).  
 
Kleine marterachtigen zijn kwetsbaar voor SGAR omdat deze dieren vaak in landelijke en landbouw 
gebieden voorkomen waar de knaagdieren die dit gif tot zich nemen prooidieren zijn van de kleine 
marterachtigen (van Maanen, 2017). Vooral bunzingen hebben meer kans op vergiftiging door 
rodenticide, omdat deze in de winter vaker in schuren en rondom boerenbedrijven te vinden zijn. De 
verspreiding van rodenticide kan niet altijd voorkomen worden (van den Brink, 2014). In een Ierse 
studie werd aangetoond dat besmette bosmuizen met SGAR gevangen werden op boerderijen waar 
geen SGAR’s werden gebruikt. Dit geeft aan dat SGAR’s zich ook buiten het directe gebied van 
toepassing kan verspreiden wat een groter risico geeft voor de non-target soorten. (Tosh et al., 2012). 
Een onderzoek in Denemarken toont aan dat bij 97%16 van de hermelijnen (N=61) en bij 95% van de 
wezels (N=69) SGAR is aangetroffen in het leverweefsel. 79% van deze dieren had een mix van 
werkzame stoffen in zich. (Elmeros et al., 2011). De concentratie werkzame stof heeft een negatief 
effect op de gesteldheid van de hermelijn en wezel en er ontstaat een negatieve correlatie tussen de 
concentratie SGAR in het lichaam en lichamelijke conditie. Voor de bunzing geldt dat deze in 36% 
(n=50) van de gevallen één of een combinatie van de werkzame stoffen van SGAR in de lever heeft. 
(Shore, Briks, Afsar, Wienburg & Kitchener, 2003). In België is een onderzoek uitgevoerd waarbij er 
gekeken werd naar de werkzame stoffen van de eerste en tweede generatie SGAR in bunzingen. Dit 
onderzoek toont aan dat 77% van de bunzingen (n=116) één of meerdere werkzame stoffen in zich 
hadden, voornamelijk tweede generatie werkzame stoffen werden teruggevonden. (Baert & van den 
Berge, 2016). Literatuuronderzoek van deze onderzoekers toont aan dat overlevingskansen afnemen 
bij een concentratie van stoffen bij 0,2 µg/g. In dit onderzoek had 38% van de bunzingen een 
concentratie hoger van 0,2. Hieruit kan geconcludeerd worden dat SGAR een negatief effect heeft op 
non-target soorten. Dit vermoeden wordt versterkt doordat er dermate hoge concentraties SGAR 
gevonden worden bij roofvogels waarbij medische gevolgen op de populatie te verwachten zijn. Dit 
wordt bevestigd door onderzoek op dode rode wouwen die dermate veel bloeduitstortingen en 
interne bloedingen hebben in combinatie met SGAR in het lichaam waardoor aangenomen kan worden 
dat SGAR de doodsoorzaak is (van den Brink, 2014). Er heeft (nog) geen onderzoek plaats gevonden in 
Nederland waarbij is onderzocht of en hoeveel SGAR zich in non-target soorten bevind.  
 
Een onderzoek in Spanje toont aan dat werkzame stof(fen) van SGAR zijn aangetroffen in reptielen 
(n=2) (Sánchez-Barbudo, Camerero & Mateo, 2012). Deze conclusie wordt ondersteund door Hoare & 
Hare, (2006), waar onderzoek heeft aangetoond dat inheemse gekko’s wel in aanraking zijn geweest 
met SGAR. Daarbij gaven Eason en Spurr (1995) al aan dat reptielen op zijn minst vatbaar zijn om in 
aanraking te komen met SGAR. Er is geen literatuur die specifiek aangeeft dat dit invloed heeft op de 
ringslang. R.Struijk geeft aan dat problemen met SGAR rondom ringslangen bij hem niet bekend zijn. 
Een onderzoek van Dowling et al., (2010) toont aan dat 57,5% van de egels (n=120) vergiftigd is met 

                                                           
15 Soorten waarbij het niet de bedoeling is dat zij dit gif tot zich nemen, hiertoe wordt ook de secundaire 
vergiftiging gerekend.   
16 In verschillende onderzoeken worden er verschillende percentages met vergiftigingen gegeven. Maar elk 
onderzoek toont aan dat wezels, hermelijnen en bunzingen wel degelijk vergiftigt kunnen worden door SGAR. 
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SGAR. Er zijn geen gegevens bekend welke aangeven wat rodenticide voor invloed heeft op specifiek 
de waterspitsmuis. Effecten van SGAR op andere non-target knaagdieren zijn wel aantoonbaar, in 
Nederland lopen de rosse woelmuis en de bosmuis het meeste risico aan blootstelling. Het is goed 
mogelijk dat de waterspitsmuis ook in aanmerking komt met SGAR omdat dit bij andere non-target 
knaagdieren is aangetoond (van den Brink, 2014). Daarnaast zijn er minderder prooidieren van de 
waterspitsmuis aanwezig omdat water vervuild is met rodenticide (Spitzenberger, 1999 in Hutterer, et 
al., z.d). 
 
Het is in Nederland niet toegestaan om SGAR voor professionele doeleinden ‘’te ontvangen, te 
gebruiken of voor handen te hebben’’ als men hiervoor geen bewijs van vakbekwaamheid heeft (Wet 
gewasbescherming en biocide, 2015). Het gebruik van SGAR is alleen mogelijk in en rondom gebouwen 
en in principe nooit buiten toegestaan, tenzij als gewasbeschermingsmiddel in het veld wanneer er 
gewerkt wordt onder specifieke voorwaarden van het ‘’ Integrated Pest Management’’ (IPM) en alle 
andere niet-toxische bestrijdingsmiddelen aantoonbaar niet werken en het gebruik van SGAR 
essentieel is volgens EU beslissing 298/2010 ’’ (van den Brink, 2014). Naast het protocol van IPM waar 
bestrijders zich aan moeten houden is er ook een risico-inventarisatie die uitgevoerd moet worden. 
Hierbij dient specifieke aandacht te worden besteed aan risico’s voor mensen, huisdieren, vee en wilde 
dieren. Bijzondere aandacht dient daarbij uit te gaan naar het risico op primaire en secundaire 
doorvergiftiging van niet-doelwit soorten. (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen 
en biociden, z.d). Het lijkt er dus op dat er aandacht wordt besteed aan non-target vergiftiging. 
Rapporten van deze risico-inventarisaties zijn niet openbaar/gepubliceerd, het is onduidelijk hoe en 
tot welk detail deze worden uitgevoerd. In België en Denemarken is de regelgeving in grote lijnen gelijk 
met Nederland (Denemarken: (Lodal & Hansen, 2002) België: (Federaal agentschap voor de veiligheid 
van de voedselketen, 2014). De huidige regelgeving is streng, maar Denemarken en België laten zien 
dat het niet toereikend is omdat non-target soorten nog steeds in aanraking komen met rodenticide. 
Aannemelijk is dat dit ook het geval is in Nederland, vooral omdat dit een dichtbevolkt land is net zoals 
Denemarken. In de provincie Zuid-Holland zal dit ook zeker het geval zijn als dichtstbevolkte provincie 
van Nederland (Klein, 2017).  

 
4.6 Muskusratten- en mollen- bestrijding  
Muskusrat- en mollen- klemmen worden gebruikt om de muskusrat (een exoot) en de mol te 
bestrijden. In deze klemmen worden niet alleen de doelsoorten gevangen maar ook andere dieren, de 
bijvangst. Uit het rapport van de Landelijke Coördinatiecommissie Muskusrattenbestrijding (LCCM) 
blijkt dat de provincie Zuid-Holland de koploper is wat betreft bijvangsten in muskusratklemmen. In de 
veenweidegebieden van de provincie Zuid-Holland en de provincie Utrecht vindt gemiddeld 44% van 
de bijvangst plaats. Dit komt neer op 4846 bijvangsten per jaar in de provincie Zuid-Holland (Utrecht, 
2e plaats met 2641 dieren als bijvangst). Onder deze dieren vallen zoogdieren, vogels, vissen en 
amfibieën. De hoogte van de bijvangst heeft niet alleen te maken met de vangintensiteit maar ook 
door het gebruik van bepaalde muskusratvallen, in de provincie Utrecht is de vangintensiteit 
bijvoorbeeld hoger maar heeft een lagere bijvangst, figuur 9. Tussen 2007 en 2010 zijn er 871 
bunzingen, 128 hermelijnen, 37 wezels en 2 egels gevangen. Er worden voornamelijk veel bunzingen 
gevangen in de muskusratklemmen, dit kan te maken hebben met het feit dat bunzingen op de 
muskusratten jagen. (Klop et al, 2011). Er is niet bekend dat waterspitsmuizen en ringslangen ook 
verstrikt raken in muskusrat klemmen.  
 
Tussen 2007 en 2010 is er een landelijke afname van 42% te zien in de bijvangst, voor de muskusratten 
is deze afname 95%. Ondanks de afnames die worden waargenomen blijft de verhouding 1:10. LCCM 
stelt dat er geen diersoorten met uitsterven of het voortbestaan bedreigd worden ten gevolgen van 
muskusratenbestrijding (Klop et al, 2011). Stichting kleine marterts geeft aan dat het gebruik van 
muskusrat-klemmen zorgen voor een niet geringe sterfte van de kleine marters. De precieze omvang 
hiervan is niet bekend. (van Maanen, 2017). 
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Hermelijnen, wezels en bunzingen worden ook in mollenklemmen aangetroffen (Graaf, 1988). 
Voornamelijk wezels worden in mollenklemmen aangetroffen omdat deze dieren de mollengangen 
regelmatig gebruiken (van Maanen, 2017; Broekhuizen et al., 2016). Het is niet duidelijk hoe groot de 
omvang is en hoeveel kleine marterachtigen er per jaar worden gevangen in de mollenklemmen (van 
Maanen, 2017). Wel wordt er vermeld dat mollenklemmen een kleinere bedreiging vormen voor de 
kleine marterachtigen in vergelijking met andere bedreigingen voor deze diersoorten (Broekhuizen et 
al., 2016). Er is navraag gedaan door stichting kleine marters om te achterhalen wat de bijvangst is van 
kleine marterachtigen in mollenklemmen, hierbij wordt aangegeven dat 
mollenbestrijdingsorganisaties een afwentelend antwoord gaven. (van Maanen, 2017). Om deze 
informatie te verifiëren zijn twee mollenbestrijdingsdiensten in Zuid-Holland benaderd. Er werd in 
beide gesprekken aangegeven dat er -tot op heden- geen kleine marterachtigen gevangen zijn in de 
mollenklemmen tijdens hun werkzaamheden. (Anoniem & anoniem, medewerkers, pers. comm., 1 mei 
2017). Op basis van deze gegevens wordt geconcludeerd dat mollenklemmen een nihile invloed 
hebben op de kleine marterachtigen in de provincie Zuid-Holland en verder niet meegenomen worden 
in dit onderzoek.  

 
4.7 Concurrentie 
In het verleden werden er met regelmaat marterachtigen waargenomen in de duinen waar dat nu niet 
tot sporadisch het geval is, dit kan te maken hebben met de komst van de vos (K. Mostert, pers. comm., 
7 juni 2017). Het delen van de prooidieren onder een of meerde roofdieren kan leiden tot concurrentie 
tussen de roofdieren (Lalieu, 2008). De vos ziet de kleine marterachtigen niet zozeer als prooidieren, 
er kan zo nu en dan een wezel gevangen worden maar de vos eet deze niet op als ze geen erge honger 
hebben (Zoogdiervereniging, z.d). Onderzoek geeft aan dat andere roofdieren, bunzing en wezel, heel 
weinig gevangen worden en in principe niet tot het menu van de vos behoren. (Mulder, 2005). In 1990 
is er zeer specifiek onderzoek gedaan naar de relatie van de opkomst van de vos en het lokaal 
verdwijnen/minder worden van aantallen hermelijnen in deze duingebieden. Dit onderzoek 
concludeert dat er geen correlatie is tussen de opkomst van vossen en het verminderen/verdwijnen 
van de hermelijn (Mulder, 1990). De vos heeft wel invloed als vijand maar er is twijfel of de vos de 
oorzaak is dat de kleine marterachtigen minder voorkomen of verdwenen zijn in de duingebieden. (E. 
van Maanen, pers. comm., 16 juni 2017). In contradictie geeft de zoogdiervereniging (z.dd ) aan dat de 
komst van de vos in de kustgebieden van Nederland wel heeft gezorgd voor een achteruitgang van 
hermelijnen, dit geeft K. Mostert ook aan. Er valt niet uit te sluiten dat de vos de oorzaak is van de 
verdwijning van de kleine marterachtigen in de duinen van de provincie Zuid-Holland. Daarbij is er ook 
niet met zekerheid vast te stellen dat de vos invloed heeft gehad op de verdwijning van de kleine 

Figuur 9 “Gemiddelde aantal bijvangsten van muskusrat-klemmen per provincie per jaar in de periode 
van 2007-2017. De vangintensiteit is gemeten in uren/km “. (Klop et al, 2001) 
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marterachtigen in de provincie Zuid-Holland. Verdere literatuuronderzoeken naar de correlatie tussen 
de vos en kleine marterachtigen is niet gevonden waardoor er niet bepaald kan worden welke bron 
“gelijk” heeft, dit knelpunt zal daarom niet verder worden meegenomen in het onderzoek.  
 
Er is geen literatuur gevonden of en welke invloed predatoren hebben op gunstige staat van 
instandhouding op de ringslang, waterspitsmuis en egel. Er wordt verwacht dat dit geen wezenlijke 
invloed heeft omdat het ook niet kenbaar is gemaakt in persoonlijke gesprekken. 

 
4.8 Verwilderde fretpopulaties kruisingen met de bunzing 
Verwilderde fretpopulaties worden alleen voor de bunzing benoemd als lichte bedreiging omdat dit 
de genetische diversiteit van de bunzing zou kunnen verminderen (Costa et al., 2013 in Broekhuizen 
et al., 2016). Mogelijk wordt de genetische raszuiverheid aangetast door deze kruisingen 
(Zoogdiervereniging, z.da). In verdere literatuur is dit niet teruggevonden en derhalve wordt dit verder 
buiten beschouwing gelaten.  
 

4.9 Selectie primaire en secundaire knelpunten  
Vorige paragrafen gaven een overzicht van de knelpunten die een (te verwachte) negatieve invloed 
hebben op de diersoorten. Tabel 3 geeft een overzicht van de primaire knelpunten (rood), secundaire 
knelpunten (oranje) en tertiaire knelpunten (x). Primaire knelpunten zijn de knelpunten welke de 
grootste (naar verwachting) negatieve invloed hebben op de diersoorten. Secundaire knelpunten zijn 
de knelpunten die een (naar verwachting) redelijke negatieve invloed hebben op de diersoorten en op 
termijn ook aandacht moeten krijgen. Tertiaire knelpunten hebben een nihile invloed op de 
diersoorten. Vlakken waarbij geen x staat geven aan dat deze geen invloed hebben op de diersoorten. 
Onder de tabel is voor elke diersoort een motivatie gegeven waarom deze keuze is gemaakt.  

 
 
Habitatversnippering heeft op alle diersoorten een negatieve invloed, dit knelpunt hangt deels samen 
met verkeer en landbouw omdat wegen een barrière vormen tussen (natuur)gebieden en grond wordt 
soms omgevormd tot landbouwgrond waardoor hier habitat verlies of/en habitatversnippering 
optreed. Sommige knelpunten hebben een wisselwerking op elkaar zoals de landbouw en rodenticide, 
deze worden apart behandeld. 
 
Kleine marterachtigen; de bunzing wordt beïnvloed door alle knelpunten behalve mollenbestrijding. 
De hermelijn en de wezel worden beïnvloed door alle knelpunten behalve verwilderde fretten. Voor 
alle drie deze soorten blijkt uit de analyse dat habitatversnippering, verkeer en landbouw de grootste 
bedreigingen vormen. Muskusratten bestrijding heeft een niet geringe invloed op de kleine 

Bunzing Egel Hermelijn Ringslang Waterspitsmuis Wezel

Habitatversnippering X X X X X X

Verkeer X X X X X X

Landbouw X X X X X X

Beheer X X X X X X

Rodenticide X X X X X

Muskusratten bestrijding X X X

Mollen bestrijding X X

Concurrentie X X X

Verwildere fretten X

Tabel 2. Overzicht welke knelpunten van invloed zijn op welke diersoort. De belangrijkste knelpunten, primaire knelpunten,  
worden aangegeven doormiddel van een rood vlak. De oranje vlakken geven de knelpunten aan die een redelijke invloed 
hebben op de diersoorten en welke op termijn ook aandacht moeten krijgen, secundaire knelpunten. Alleen een x geeft aan 
dat de knelpunten een nihile (tertiair) negatieve invloed hebben. De lege vlakken geven aan dat deze knelpunten geen 
invloed hebben op de diersoorten. 
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marterachtigen (van Maanen, 2017) maar het LCCM geeft aan dat muskusrattenbestrijding geen 
invloed heeft op de gunstige staat van instandhouding. Voor de bunzing liggen de sterfte cijfers 
aanzienlijk hoger als voor de hermelijn en wezel, om deze reden heeft de bunzing een oranje markering 
gekregen bij het knelpunt muskusrattenbestrijding. Landbouw heeft invloed op alle drie de kleine 
marterachtigen omdat kleinschalig structuurlandschap door moderne intensieve landbouw verdwijnt. 
In de provincie Zuid-Holland zijn er gemiddeld per jaar 59 bunzingen, 14 hermelijnen en 17 wezels 
genoteerd als verkeersslachtoffer op waarneming.nl, het is zeer aannemelijk dat dit aantal (veel) hoger 
ligt en daarom geschaald als primair knelpunt. Uit diverse (buitenlandse) onderzoeken is gebleken dat 
de SARG gevonden wordt in de lichamen van de kleine marterachtigen. Welke effecten dit precies 
heeft op de kleine marterachtigen is (nog) niet bekend, literatuur beschrijft wel dat dit naar 
verwachting een negatieve invloed heeft en is daarom oranje gemarkeerd. Beheer heeft ook invloed 
op de kleine marterachtigen omdat structuren gesnoeid en gemaaid worden. Kleinschalige structuren 
worden hierdoor aangetast wat naar verwachting een negatieve invloed heeft op de kleine 
marterachtigen en is daarom oranje gemarkeerd. 
 
Egel; uit de analyse blijkt dat habitatversnippering, verkeer en beheer de grootste negatieve invloed 
heeft. Het verkeer is waarschijnlijk verantwoordelijk voor een afname van 30% van de egelpopulaties 
in Nederland. Naast het verkeer is (intensief) beheer van groen een probleem. Door het betegelen van 
tuinen, maaien van vegetatie en opruimen van ‘’rommelhoekjes’’ wordt de geschikte leefomgeving 
van de egel aangetast. Uit onderzoek komt naar voren dat 57,5% van de egels vergiftigd was met SARG. 
De verwachting is dat dit een negatieve invloed heeft op egels en heeft daarom een oranje markering 
gekregen. Door de intensivering van landbouw nemen de egelpopulaties in deze gebieden af. Dit is 
echter in vergelijking met andere knelpunten een minder groot knelpunt en is daarom oranje 
gemarkeerd.  
 
Ringslang en waterspitsmuis; uit de analyse blijkt dat de knelpunten voor de waterspitsmuis en 
ringslang verreweg gelijk zijn omdat deze diersoorten ongeveer in dezelfde biotoop leven. Naast het 
knelpunt habitatversnippering is beheer voor de ringslang en de waterspitsmuis een probleem omdat 
oevervegetaties worden verwijderd of gemaaid. Door verdroging verdwijnen geschikte gebieden en 
het voedselaanbod wordt minder door het met rodenticide vervuilende van water. Voor de 
waterspitsmuis wordt ook nadrukkelijk benoemd dat beheer een probleem vormt door onder andere; 
vernietiging van holen en gangen door onderhoud aan de waterkant, ongeschikte oevers omdat deze 
worden aangestampt door grazers en verstoring door menselijke activiteit. Verkeer is voor de ringslang 
een probleem omdat veel aanrijdingen plaatsvinden vanwege zijn mobiliteit (Bonnet et al., 1991 en 
Borczyk, 2004B, Eckstein, 1993A en Mulder, 1999 en Völkl, 1991 en Zuiderwijk et al., 1999A in 
Creemers en van Delft, 2009). De waterspitsmuis heeft een kleine dispersiekracht omdat ze in een 
relatief klein habitat leven, als hier een weg ligt heeft dit wel een negatieve invloed op de 
waterspitsmuis en verkeer heeft daarom een oranje markering gekregen. Landbouw is voornamelijk 
problematisch voor de waterspitsmuis omdat moerasgebieden en rietvelden worden omgevormd tot 
landbouwgrond. Voor de ringslang heeft de landbouw in mindere mate een negatieve invloed in 
vergelijking met de andere knelpunten.  
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5. Natuurbescherming in Zuid-Holland. 
De provincie Zuid-Holland heeft een aantal documenten beschikbaar wat betreft natuurbescherming, 
natuurbehoud en natuurherstel. De beleidsvisie groen is het beleidskader voor een aantal wettelijke 
taken die voortvloeien uit de wet natuurbescherming. Het gaat hierbij om de passieve 
soortbescherming (geboden, verboden en het verlenen van vergunningen en ontheffingen, wat is 
vastgelegd in de verordening uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland en de bijbehorende 
beleidsregel), de realisatie van NNN en actieve soortbescherming. De beleidsvisie groen dateert uit 
2012, startnotitie ‘’Natuurlijk Zuid-Holland’’ is de eerste stap om deze beleidsvisie te vernieuwen. Het 
natuurbeheerplan 2017 vormt het kader voor de subsidieregelingen voor natuurbeheer (SNL), 
inrichting van nieuwe natuurgebieden (SKNL) en agrarisch natuurbeheer (ANLb). De provincie Zuid-
Holland heeft geld voor aanvullende projecten op het gebied van natuur, recreatie en groen, dat wordt 
uitgegeven via de programma’s van de landschapstafels en hiervoor is het uitvoeringsprogramma 
groen het kader. Deze projecten dragen niet allemaal bij aan biodiversiteit, maar kunnen ook voor 
recreatie zijn. (S. Kuijpers, pers. comm. 7 augustus, 2017).  
 
Voor de bunzing, egel, hermelijn, ringslang, waterspitsmuis en wezel zijn er geen speciale 
beschermingsmaatregelen getroffen, dit wordt onder andere bevestigd door R.Struijk , K.Mostert, E. 
van Maanen en S. Kuijpers. Tijdens het literatuur onderzoek zijn er geen beschermingsmaatregelen 
gevonden waaruit geconcludeerd wordt dat er tot op heden geen beschermingsmaatregelen zijn 
genomen voor de diersoorten in de provincie Zuid-Holland. 
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6. Aanbevelingen 
De aanbevelingen worden per knelpunt beschreven. Deze aanbevelingen zorgen ervoor dat aan 
actieve soortbescherming voor de egel, bunzing, hermelijn, ringslang, waterspitsmuis en wezel wordt 
voldaan. Voor alle aanbevelingen die gedaan worden geldt dat dit in de biotoop van de 
verspreidingsgebieden en kansrijke gebieden van de diersoorten geïmplementeerd moet worden, 
deze zijn te vinden in hoofdstuk 3 biotoop en verspreiding.  
 

6.1 Primaire knelpunten 
Primaire knelpunten zijn de knelpunten die op korte termijn opgelost moeten worden omdat deze de 
grootste negatieve invloed hebben op de diersoorten.  
  

6.1.1 Habitatversnippering 

NNN, MJPO, Rijkswaterstaat en ProRail werken aan het ontsnipperen van gebieden en het realiseren 
van verbindingen daarom wordt er betreft de locaties de kennis en kunde van specialisten 
aangehouden en hierover geen aanbevelingen gedaan. Wel wordt er aanbevolen om: 
 Geleiding naar de faunapassages aanleggen volgens ‘’De vormgeving van faunapassages deel III’’ 
(MJPO 2011). 

o Om faunapassages goed te laten werken is de geleiding zeer belangrijk, in de praktijk blijkt dat 
dit niet altijd goed opgepakt wordt. Er wordt op vertrouwd dat het MJPO en Rijkswaterstaat 
dit document aanhouden, dit wordt ook aanbevolen voor het NNN (mocht dit nog niet het 
geval zijn). Een aanvulling hierop is dat de geleiding wat betreft de ringslang (reptielen en 
amfibieën) van beton zouden moeten zijn (R. Struijk, per. Comm., 7 juni, 2017). De 
faunapassages die geprefereerd worden door de bunzing, egel, hermelijn, ringslang, 
waterspitsmuis en wezel zijn terug te vinden in bijlage VI geprefereerde faunapassage.  

 In de zomer en winter moeten controles uitgevoerd worden om de kwaliteit en functionaliteit van 
faunapassages en geleiding te beoordelen en eventuele reparaties uit te voeren. Dit vanwege de 
verschillende weersomstandigheden en diersoorten die de faunapassages in de seizoenen gebruiken.  
 De locaties van ecologische verbindingen van het MJPO, NNN, ProRail en Rijkswaterstaat in één 
(GIS) kaart verwerken. Deze kaart creëert een overzicht waar faunapassages zich bevinden in de 
provincie Zuid-Holland en kan op de website van de provincie Zuid-Holland gepubliceerd worden. 
 Nieuwe hekken langs de spoorwegen moeten 15 centimeter van de grond geplaats worden. 

o Op deze manier kunnen de kleinere dieren het spoor over en wordt de barrièrewerking 
gedeeltelijk opgeheven. Het spoor opzich vormt voor sommige kleine zoogdieren een barrière 
en zullen desondanks het spoor niet overgaan. Dit moet alléén gebeuren als er geen 
faunapassage in de nabijheid is. (MJPO, 2011). 

 Een onderzoek starten wat de reden is dat de ringslang geen gebruikt maakt van de ecologische 
verbinding onder de A12 bij de Reeuwijkse plassen.  

o De verwachting is dat ringslangen deze passage gebruiken om aan de andere zijde van de 
passage te komen omdat dit geschikt leefgebied is voor de ringslang.  

 Een onderzoek starten waar de ecologische verbindingen geplaatst moeten worden om de huidige 
gebieden van verspreiding te verbinden aan de kansrijke gebieden zodat de waterspitsmuis deze kan 
bereiken.   
 

6.1.2 Verkeer 

Om een beter beeld te krijgen van de verkeerslachtoffers op de Nederlandse wegen is het nodig te 
monitoren welke dieren waar en in welke hoeveelheden slachtoffer worden van het verkeer.  
 Opzetten van monitoringssysteem wat betreft verkeerslachtoffers. 

o Het opzetten van een monitoringssysteem van verkeersslachtoffers wordt aan de hand van 
‘’dieren onder de wielen’’ in België (Vercayie, et al., 2012) en ‘’ervaringen met 
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verkeersslachtoffertellingen’’ in Zeeland en Noord-Nederland aanbevolen (Smit en Meijer, 
z.d). Beide projecten bleken succesvol en leverden veel data op.  

 Er moet een app ontwikkeld worden waarin de waarnemingen van verkeersslachtoffers gemeld 
kunnen worden. Hierdoor wordt het makkelijker de verkeersslachtoffers te melden. 
 Alle kantonniers en medewerkers van Rijkswaterstaat moet verplicht worden gesteld meldingen te 
doen van verkeersslachtoffer die zij tijdens de werkzaamheden tegenkomen. 

o Particuliere gebruikers van de wegen in de provincie Zuid-Holland kunnen het 
monitoringsysteem vrijwillig gebruiken. Het project zal gelanceerd worden met media 
aandacht wat ook herhaald zal worden om de particuliere gebruikers van de wegen in de 
provincie Zuid-Holland te stimuleren de verkeersslachtoffers te melden. (Vercaycie et al, 
2012).   

 Werkgroepen worden ook benaderd om mee te werken aan het creëren van een database van 
verkeersslachtoffers in de provincie Zuid-Holland. Deze medewerking moet gezocht worden in het zelf 
melden van verkeersslachtoffers maar ook het valideren van de waarneming in geval dit nodig is. 
 
Na een periode van 4 tot 8 jaar is er beter bekend waar verkeersslachtoffers vallen. Er wordt gekeken 
naar waar de problematieken liggen en vervolgens kan er een analyse gemaakt worden van 
bijvoorbeeld de verschillen tussen seizoenen, de invloed van verkeers- snelheid en intensiteit. 
Deskundigen moeten beoordelen wat de invloed is van verkeer op lokale populaties, waar de grootste 
knelpunten liggen en waar welke maatregelen geïmplementeerd moeten worden. (Vercaycie et al, 
2012).  
 
Voor de waterspitsmuis is het verkeer een secundair knelpunt en door het invoeren van deze 
aanbeveling heeft ook de waterspitsmuis hier baat bij.  
 

6.1.3 Landbouw 

Voor kleine marterachtigen is het van belang om structuurlandschap te behouden en monotoon 
landschap tegen te gaan. Meer natuurontwikkeling gericht op behoud en herstel van natuurlijke 
kleinschalig structuurlandschap is noodzakelijk en hiervoor moeten de volgende maatregelen 
geïmplementeerd worden;  
 Creëren van kleinschalige structuurlandschappen in de vorm van houtwallen, heggen, ruigtes en 
rommelhoekjes (Müskens en Dekker in Huizenga et al., 2010; Huizenga et al., 2010; van Maanen, 
2017). 
 Prikkeldraad vervangen door heggen, hagen, struiken en houtwallen. 

o Prikkeldraad opzich vormt niet zozeer een probleem, de afscheiding maken van heggen bied 
leefomgeving en beschutting aan onder andere de kleine marterachtigen. Als er gebruik 
gemaakt wordt van vruchtdragende struiken dient dit als voedselbron voor vele diersoorten.  
(Dekker, et al., 2001).  

 Landbouwgronden moeten akkerranden hebben welke worden ingericht met structuurrijke 
vegetatie. Deze voldoen als leefgebied en als verbindingszone voor onder andere de kleine 
marterachtigen (Dekker, et al., 2001).  
 De vegetatie welke om de akkers heen ligt zou beter beschermd moeten worden en/of gereserveerd 
voor omvorming van geschikt habitat (van Maanen, 2017) 
 Eigenaren van landbouwgrond/bedrijven bewust maken van het laten liggen van rommel (hoekjes) 
en het laten staan van oude gebouwen en schuurtjes. Dit creëert een rustplaats voor onder andere de 
kleine marterachtige (van Maanen, 2017).  
 Leef plaatsen aanbrengen in landschappen in de vorm van bijvoorbeeld nestkasten, takkenrillen, 
compost/loofhopen, hooimijten, houtstapels, steenhopen, houtafval en stenen potten (Natuurpunt 
Zoogdierenwerkgroep, 2012). Deze elementen moeten een weelderige ondergroei hebben om dekking 
te bieden aan kleine marterachtigen en zijn prooien (Dekker, et al., 2001).  
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In bijlage VI worden voorbeelden weergegeven over hoe deze aanbevelingen er in de praktijk uit 
komen te zien. 
 
Voor de waterspitsmuis is het van belang dat moerasgebieden en rietvelden behouden blijven, de 
oevervegetatie blijft bestaan en de landbouwgrond minder intensief gedraineerd wordt. Meer 
natuurontwikkeling op deze aspecten is van belang en hiervoor moeten de volgende maatregelen 
geïmplementeerd worden;  
 Wanneer landbouwgronden gedraineerd worden moet dit niet te sterk gebeurden.  

o Vochtige plekken kunnen een verbindingshabitat vormen en moeten waar mogelijk blijven 
liggen (Verbleyen & Marien, 2009).  

 Het ploegen tot de oeverrand moet vermeden worden en er moet een bufferzone gecreëerd 
worden. De grootte van deze bufferzone en tot hoever er geploegd kan worden zal door de ecoloog 
vastgesteld moeten worden. (Gemeente Kampenhout, z.d.).  
 Er zal een (GIS) kaart gemaakt worden die de volgende kaartlagen combineert: de locaties van de 
huidige moerasgebieden en de moerasgebieden die er in het verleden lagen, de locaties van de 
rietvelden en de rietvelden die er in het verleden lagen, locaties van de huidige landbouwgebieden en 
de locaties van de verspreiding van de waterspitmuis en de kansrijke gebieden. 

o Door het combineren van deze lagen kan besloten worden bij welke landbouwgronden moeras 
en rietvelden beschermd moeten worden en aanvullende aanbevelingen voor de 
waterspitsmuis geïmplementeerd kunnen worden. Vanuit deze gecombineerde kaart kan ook 
onderzocht worden welke landbouwgebieden het mogelijk maken om (deels) terug gevormd 
te worden naar moeras en rietvelden. 

 
Landbouw is een secundair knelpunt voor de egel. Egelpopulaties hebben baat bij rommelhoekjes die 
terugkomen in landbouwgebieden, deze maatregelen worden beschreven bij 6.1.4 beheer en kunnen 
ook in de landbouwgebieden geïmplementeerd worden (van der Grift & Huijser, 2000). De oplossingen 
die voor de kleine marterachtigen worden aangedragen komen ook de egel ten goede. Ter aanvulling 
moet de volgende maatregel geïmplementeerd worden: 
 Overgangszones creëren. Hierbij kan gedacht worden aan groenstroken en struiken die de egel kan 
gebruiken om zich tussen gebieden te kunnen verplaatsen.  
 
De oplossingen die voor de waterspitsmuis worden aangedragen bij 6.1.3 Landbouw komen ook de 
ringslang ten goede. De aanbevelingen die voor de ringslang bij 6.1.4 beheer worden gedaan kunnen 
ook bij de landbouwgebieden geïmplementeerd worden als deze gebieden corresponderen met de 
verspreiding van de ringslang, zie figuur 5. 
 

6.1.4 Beheer 

Voor het invoeren van de soort specifieke aanbevelingen wat betreft beheer moet een ecoloog of 
deskundige worden aangesteld die bepaald waar en in welke aantallen de aanbevelingen 
geïmplementeerd moet worden. Het maaibeleid zal apart genoemd worden omdat dit voor (onder 
andere) alle zes de diersoorten geldt.   
 
De volgende maatregelen moeten voor de egel geïmplementeerd worden om beschadiging van de 
biotoop tegen te gaan (Broekhuizen, et al., 2016). 
 De losse (herfst) bladeren op beschutte plekken laten liggen t/m 1 december.  

o Onder deze beschutte plekken worden bomen en stuiken verstaan. De losse (herfst) 
bladeren gebruiken egels om een nest te maken voor de winterslaap.  

 Hopen bladeren, takken en composthopen bij beschutte plaatsen jaarrond laten liggen.  
o Dit in verband met het werpen van jongen en de winterslaap. Mocht dit niet mogelijk zijn de 

hopen eerst controleren op de aanwezigheid van egels en indien van toepassing de egels 
verplaatsen. (Stichting toegpast onderzoek waterbeheer, z.db). 
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 Gebieden insectenrijker maken.  
o Hier kan de egel zijn voedsel vinden. Onder insectenrijker worden bossen met kruiden, 

ruigtes en struwelen verstaan (Ecopedia, z.d).  
Samen met Staatsbosbeheer, Zuid-Hollands landschap, Natuurmonumenten, gemeentes/de provincie 
Zuid-Holland en particuliere natuurbeheerders moet besloten worden welke gebieden insectenrijker 
gemaakt kunnen worden. Dit zijn gebieden die door de gemeente, maar ook door bovengenoemde 
instanties beheerd worden. Door het aanstellen van een ecoloog kan er bepaald worden hoe dit 
gerealiseerd kan worden en in welke omvang wil het daadwerkelijk een positief effect uitoefenen op 
de biodiversiteit en gunstige staat van instandhouding van de diersoorten in de provincie Zuid-Holland. 
Het vergroenen van de particulieren tuinen word door operatie Steenbreek opgepakt en hiervoor zal 
verder geen andere oplossing worden aangedragen (Operatie steenbreek, 2017). Echter wordt er wel 
aanbevolen om operatie Steenbreek ook door te voeren bij gemeentelijke tuinen.  
 
Voor de waterspitsmuis en ringslang geldt dat er een onderzoek gestart moet worden naar de 
verdroging van de gebieden. De focus ligt hierbij op systeemvreemd water, ontwatering en drainage 
voor de landbouw, grondwateronttrekking, beregening en bebossing. In figuur 5 en figuur 6 wordt de 
verspreiding van de ringslang en waterspitsmuis weergegeven. In deze gebieden aanvullend met de 
kansrijke gebieden moet dit onderzoek plaatsvinden. In dit onderzoek moet duidelijk worden op welke 
locaties systeemvreemd water, ontwatering en drainage, grondwateronttrekking, beregening en 
bebossing plaatsvinden. Hierop volgend moet er gekeken worden of deze aspecten in vermindering 
kunnen worden gebracht door andere technieken toe te passen of verplaatsing/stopzetting van de 
activiteiten. Hiervoor kunnen de waterschappen in de provincie Zuid-Holland benaderd worden. 
 
 Het water zuiveren voordat het in het habitat van de waterspitsmuis en ringslang terecht komt 
(Verbleyen & Marien, 2009). 

o In hoeverre het water gezuiverd moet worden en welke stoffen het water moet bevatten zal 
bepaald moeten worden door een deskundige. Voor de waterspitsmuis moet het water in elk 
geval aan de volgende voorwaarden voldoen; ‘’ Voor de ongewervelde prooipopulaties is het 
van belang dat het een hoog gehalte opgelost zuurstof bevat, lage biochemical oxygen 
demand17, lage watertemperatuur, lage nitraatgehalte en een pH van 7-8’’ (Verbleyen & 
Marien, 2009). Het water moet niet te schoon zijn omdat dit al het leven onmogelijk maakt 
omdat er dan te weinig voedingsstoffen in het water aanwezig zijn, er moet een goede 
tussenweg gevonden worden.   
 

Aanvullend moeten de volgende maatregelen voor de waterspitsmuis en ringslang geïmplementeerd 
worden; 
 
Waterspitsmuis 
 Beheermaatregelen niet uitvoeren tussen 1 april t/m 1 oktober in verband met het 
voortplantingsseizoen.   
 Omheining plaatsen op een ruime afstand van de oever wanneer er grazers in het gebied aanwezig 
zijn (Gemeente Kampenhout, z.d.) en (Verbleyen & Marien, 2009). Hierbij rekening houdend met het 
open laten van drinkplekken voor vee en indien van toepassing visstekken. 
 Waarschuwingsborden plaatsen om mensen erop te attenderen niet bij de oevers te lopen. Deze 
borden moeten geplaats worden aan de randen van de oeverkanten waar de waterspitsmuis aanwezig 
is.  
 Aanleggen/herstellen of creëren van kruidenvegetaties bij de oevers (Huizinga et al., 2009).  De 
dichte boom en struikvegetatie vlak langs oevers verwijderen om de kruidenvegetatie te bevorderen.  
(Stichting toegepast onderzoek waterbeheer, z.da). 

                                                           
17 Een maat voor organische vervuiling. 



  43
                                                                                 Isabeau Schutte  
                                                                              Lindsey Suijkerbuijk  

o Dit geeft de waterspitsmuis de mogelijkheid om zich te verstoppen en trekt insecten aan die 
kunnen dienen als prooidieren.  

 Leef/schuil mogelijkheden (dichte vegetatie) maximaal 500m van het water. Hierbij kan gedacht 
worden aan kruidenrijke vegetatie. 
 Geen betonnen elementen plaatsen in de biotoop van waterspitsmuis. 

o Zoveel mogelijk met natuurlijke oplossingen te werken wat betreft oevers. Afvoerpijpen alleen 
gebruiken daar waar noodzakelijk en waar mogelijk gebruik maken van afvoergrachten.  

 Beekherstel voortzetten in de provincie Zuid-Holland, juist op plaatsen waar waterspitsmuizen 
voorkomen. 
 
Ringslang 
 Overwinteringsplaatsen van de ringslang intact houden en niet laten overstromen in de periode 
van 1 september t/m 1 april. Dit moet vooral gebeuren bij hogere gronden in de nabijheid van een 
ruim aanbod van water.  
 
Maaibeleid  
Het maaien van bermvegetatie en in het verlengde de oevers hiervan is voor voornamelijk de egel, 
ringslang en waterspitmuis maar ook voor de kleine marterachtigen een belangrijk knelpunt. Er 
moeten aanpassingen gedaan worden aan het maaibeleid, voornamelijk in de bermen en openbaar 
groen. Om de bermen en oeverzones leefbaar te houden voor de egel, ringslang en waterspitsmuis (en 
vele andere diersoorten zoals insectensoorten, muizen en andere (kleine) zoogdieren) moet het 
maaibeleid in de provincie Zuid-Holland aan de hieronder genoteerde criteria voldoen.  
 Medewerkers van groenbedrijven bijscholen 

o Medewerkers van de groenbedrijven zijn de uitvoerende partij die bermen schoon houden van 
zwerfaval en de kwaliteit van de bermen dagelijks controleren. Als medewerkers ecologisch 
worden bijgeschoold heeft dit een positieve uitwerking op de kwaliteit en leefbaarheid van de 
bermen omdat de medewerkers weten waar ze in een ecologisch aspect naar moeten kijken. 
(T. van Spanje. ecologische consultant, pers. comm., 7 augustus 2017). 

 Er kan pas gemaaid worden na de zaadzetting die afhankelijk is van het grondtype. 
o In verband met de bloei voor de volgende jaren. Als er gemaaid wordt voor de zaadzetting is 

er het jaar erop weinig tot geen vegetatie. (T. van Spanje. ecologische consultant, pers. comm., 
7 augustus 2017). 

 Ongeveer 10 centimeter van de grond af maaien (hoog maaien). 
o Hierdoor worden de kleinere dieren niet gedood door de maaimachines en bied de vegetatie 

nog enige beschutting.  
 Maaimachines die de gemaaide vegetatie meteen opzuigen en afvoeren moeten niet meer in 
gebruik genomen worden.  

o Dit in verband met het feit dat al het leven dat zich in de vegetatie bevindt afgevoerd wordt. 
De dieren moeten de mogelijkheid krijgen om uit de gemaaide vegetatie te kunnen komen. (T. 
van Spanje. ecologische consultant, pers. comm., 7 augustus 2017). 

 De gemaaide vegetatie de binnen 2-4 dagen opruimen.  
o Niet later omdat dan de stikstof vrijkomt en hierdoor soortarme vegetaties ontstaan.  

 Bij iedere maaibeurt moet er ten minste 10% van de vegetatie blijven staan. 
o De dieren wordt nog een plek geboden om naar toe te kunnen vluchten. In de tweede of derde 

week hier opvolgend kan de 10% die is blijven staan alsnog gemaaid worden. (Alebeek, 2012). 
 Gefaseerd maaien; steeds één deel van de vegetatie maaien. Er moet 1/3 van de oever 
onaangeraakt blijven. (Dekker et al., 2001; Verbleyen & Marien, 2009). 

o Zo behoud onder andere de waterspitsmuis nog een deel van zijn leefomgeving.  
 
Het belangrijkste bij de hierboven genoemde actiepunten is dat dit door ecologen wordt vastgesteld. 
Het kan elk jaar verschillen wanneer de vegetatie wordt ingezaaid of in bloei staat en wanneer 
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maaibeheer nodig is. Ecologen zijn in staat dit correct vast te stellen en te bepalen wanneer er het 
beste gemaaid kan worden.  

6.1.4.1 Secundair knelpunt voor de kleine marterachtigen 

De beheersmaatregelen die voor de egel en de waterspitsmuis worden aangedragen bij 6.1.4 komen 
ook de kleine marterachtige ten goede. De volgende aanvullingen kunnen hierop nog gedaan worden;  
 Oude elementen zoals schuurtjes laten staan, hiervan maken onder andere de kleine 
marterachtigen om bijvoorbeeld te schuilen. (van Maanen, 2017; Zoogdiervereniging, z.da;  
Zoogdiervereniging, z.dd; Zoogdiervereniging, z.dc).  

o Het maaibeleid wat genoemd wordt bij paragraaf 6.1.4 zal ook een positieve invloed hebben 
op de kleine marterachtigen omdat deze gebaat zijn bij beschutting en structuren. 

 

6.2 Secundaire knelpunten 
De secundaire knelpunten kunnen worden aangepakt als de oplossingen voor primaire knelpunten in 
ontwikkeling zijn. De secundaire knelpunten kunnen zeker niet achterwege gelaten worden, maar 
hebben in vergelijking met de primaire knelpunten minder dringend actie nodig.  
 

6.2.1 Rodenticide 

 Een onderzoek starten naar de gevolgen van rodenticide op de non-target soorten (waaronder de 
kleine marterachtigen en egel) in Nederland. Dit onderzoek moet duidelijkheid geven over de 
hoeveelheden rodenticide die er gevonden worden in de non-target soorten en welke invloed dit 
heeft. Daarna kan bepaald worden of de gunstige staat van instandhouding wordt beïnvloed door de 
inname van rodenticide bij de non-target soorten.  
 

6.2.2 Muskusratten bestrijding 

Dat de bijvangst in de veenweidegebieden van de provincie Zuid-Holland veruit het hoogste is heeft 
niet alleen te maken met de vangintensiteit maar ook de vangstrategie. Er wordt in de provincie Zuid-
Holland ook van actieve vangmiddelen gebruik gemaakt zoals de conibear klem. Dit is een van de 
meest gebruikte klemmen om muskusratten te vangen en zorgt voor relatief veel bijvangst van onder 
andere kleine marterachtigen, 51% van alle bijvangst wordt gevangen in een conibear klem. Ook de 
lokaasklem, schijnduiker/oeverkantbuis en de grondklem zorgen voor veel bijvangst onder de kleine 
marterachtigen. Het is van belang dat de vermindering van bijvangsten gericht wordt op inheemse 
kleine marterachtigen en watervogels. Deze diersoorten worden wettelijk beschermd en staan op de 
Rode Lijst, daarbij komt dat het maatschappelijk slecht geaccepteerd wordt. (Klop et al., 2011). 
 
 Het flink reduceren of stoppen van de conibear klem en het verminderen van gebruik van de 
grondklem en lokaasklem. Deze klemmen kunnen vervangen worden door levend vangende kooien of 
inloopkooien. 

o Een verandering van gebruikte vallen kan ervoor zorgen dat er minder kleine marterachtigen 
(en watervogels) worden bij gevangen. Het gebruik van deze levend vangende kooien en 
inloopkooien beïnvloed het aantal gevangen muskusratten niet, het aantal gevangen 
muskusratten blijft naar verwachting gelijk, zie tabel 4. In Limburg wordt veel gebruik gemaakt 
van levend vangende passieve middelen. De jaarlijkse bijvangst in Limburg is 739 dieren 
waarvan de meeste uit de bruine rat bestaan die als gunstig wordt beschouwd (provincie Zuid-
Holland 4846 dieren bijvangst). Dit kan een bewijs zijn dat het gebruiken van levend vangende 
passieve middelen daadwerkelijk het beoogde effect heeft; vermindering van (onder andere) 
het aantal kleine marterachtigen als bijvangst (Klop et al., 2011).  
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Tabel 3 "Relatieve aantallen vangsten per soort en per type val. Geel: De soort wordt relatief even vaak gevangen 
in dit type val als dat de soort gemiddeld gevangen wordt per type val. Groen: De soort wordt relatief minder 
gevangen in dit type val dan dat de soort gemiddeld gevangen wordt per type val. Rood: De soort wordt relatief 
vaker gevangen in dit type val dan dat de soort gemiddeld gevangen wordt per type val. De kleuren rood en groen 
voor de muskusratten zijn omgedraaid ten opzichte van de bijvangsten aangezien de muskusrat een ‘gewenste’ 
vangst is” (Klop et al, 2011) 
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7. Conclusie 
Het doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen hoe er invulling gegeven kan worden aan actieve 
soortbescherming vanuit de Wet natuurbescherming in de provincie Zuid-Holland. De diersoorten die 
in dit onderzoek naar voren zijn gekomen uit de opgestelde criteria zijn de bunzing, egel, hermelijn, 
ringslang, waterspitsmuis en wezel. Voor deze diersoorten is een advies geschreven om invulling te 
geven aan actieve soortbescherming voor de provincie Zuid-Holland.  
 
Uit literatuur onderzoek en gesprekken met experts zijn de knelpunten habitatversnippering, het 
verkeer, landbouw, (maai)beheer, rodenticide en muskusratten bestrijding die een negatieve invloed 
hebben op de diersoorten naar voren gekomen. Om deze knelpunten aan te pakken moet; het NNN, 
MJPO, Rijkswaterstaat en ProRail verder gaan met het ontsnipperen van gebieden om 
habitatversnippering tegen te gaan, waarbij de geleiding naar de ecologische verbinding volgens het 
rapport van MJPO “vormgeven van faunpassage” gerealiseerd moet worden. Aanvullend moet er een 
gecombineerde kaart komen waar alle ecologische verbindingen in de provincie Zuid-Holland staan 
weergegeven. De verkeerslachtoffers moeten beter in beeld gebracht worden door middel van een 
monitoringsysteem. In landbouwgebieden moet meer kleinschalige structuur aangebracht worden, 
overgangszones gecreëerd worden en de bestaande natuur beschermd worden. Het (maai)beheer 
moet maatwerk worden zodat de biodiversiteit en het leven in de bermen, oevers en openbaar groen 
niet aangetast wordt. Onderzoek moet uitwijzen wat de invloed is van rodenticide op non-target 
soorten in Nederland. Om de bijvangsten van de marterachtige in de muskusratklemmen te 
verminderen moeten de klemmen vervangen worden voor passieve levend vangende middelen. Deze 
maatregelen moeten geïmplementeerd worden in de biotoop van de verspreidings gebieden van de 
bunzing, egel, hermelijn, ringslang, waterspitsmuis en wezel. Voor de ringslang en waterspitsmuis geldt 
dat dit ook moet gebeuren in de kansrijke gebieden, voor de egel en kleine marterachtigen zijn geen 
kansrijke gebieden aan te wijzen omdat het zwervende dieren zijn.  
 
Dit onderzoek toont aan dat er knelpunten zijn die de diersoorten negatief beïnvloeden in de provincie 
Zuid-Holland en welke beheermaatregelen geïmplementeerd kunnen worden om de negatieve invloed 
van deze knelpunten te verminderen. De bunzing, egel, hermelijn, ringslang, waterspitsmuis en wezel 
worden hierdoor actief beschermd en er kan zo voor enkele diersoorten aan actieve soortbescherming 
vanuit de Wet natuurbescherming in de provincie Zuid-Holland voldaan worden. Hiermee is de 
onderzoeksvraag beantwoord en krijgen de diersoorten in de toekomst betere kansen in de provincie 
Zuid-Holland.  
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8. Discussie 
Dit onderzoek beschrijft hoe er aan actieve soortbescherming vanuit de Wet natuurbescherming 
voldaan kan worden in de provincie Zuid-Holland. Door middel van de triangulatie methode zijn 
knelpunten en oplossingen in kaart gebracht. Experts op het gebied van de bunzing, egel, hermelijn, 
ringslang, waterspitsmuis en wezel hebben aangegeven waar de grootste knelpunten lagen, dit kon 
alleen niet altijd worden ondersteund met gevalideerde onderzoeken. Uit deze literatuurstudie bleek 
dat er weinig onderzoeken zijn geweest in Nederland die concreet aangeven welke invloeden de 
knelpunten hebben op de diersoorten. Voor aanvang van dit onderzoek was de verwachting dat er 
meer onderzoeken over de problematieken van de diersoorten voor handen zouden zijn met 
statistische analyses en concrete adviezen, in de praktijk bleek dit niet tot nauwelijks beschikbaar. De 
verzamelde data is gevalideerd door verschillende (buitenlandse) literatuur over het hetzelfde 
onderwerp te raadplegen, hierdoor kan gesteld worden dat de informatie van dit rapport betrouwbaar 
is.  
 
Over de knelpunten habitatversnippering, verkeersslachtoffers, landgebruik, rodenticide en 
muskusratklemmen zijn aanbevelingen geschreven die het mogelijk maken om aan actieve 
soortbescherming te voldoen voor de bunzing, egel, hermelijn, ringslang, waterspitsmuis en wezel in 
de provincie Zuid-Holland. Deze zes diersoorten volstaan waarschijnlijk niet om aan de eis van actieve 
soortbescherming te voldoen, hiervoor moeten waarschijnlijk meer diersoorten worden opgenomen. 
Actieve soortbescherming staat op de agenda van de provincie in september 2017, er wordt dan ook 
verwacht dat de provincie zelf aanvullingen geeft wat betreft de diersoorten. Dit plan kan in acht 
worden genomen als een advies. 
 
Wetgeving en bescherming rondom diersoorten is erg complex. Het is niet duidelijk of alle dieren die 
op de Rode Lijst genoteerd staan onder de Wet natuurbescherming artikel 1.5 vierde lid in aanmerking 
moeten komen voor actieve soortbescherming. In de Wet natuurbescherming staat genoemd ‘’het 
behoud of het herstel van een gunstige staat van instandhouding van de met uitroeiing bedreigde of 
speciaal gevaar lopende van nature in Nederland in het wild voorkomende dier- en plantensoorten, 
bedoeld in artikel 1.5, vierde lid’’ (Rode Lijst). Het is onduidelijk welke status de diersoorten op de Rode 
Lijst moeten hebben om in aanmerking te komen voor de actieve soortbescherming. Aangezien alle 
dieren op de Rode Lijst uit Nederland zijn verdwenen of dreigen te verdwijnen wat wordt bepaald op 
basis van zeldzaamheid en/of negatieve trend (Ministerie van Economische Zaken, z.dL) is er in dit 
onderzoek geen onderscheid gemaakt tussen de statussen die de dierensoorten hebben.  
 
De dichtheid op de verspreidingskaart van de bunzing, egel, hermelijn, waterspitsmuis en wezel is in 
sommige gebieden hoger wat mogelijk te maken kan hebben met de zoekintensiteit en niet de 
daadwerkelijke dichtheid. Dichtheden op de verspreidingskaart tonen niet per definitie aan dat de 
diersoorten meer voorkomen op bepaalde plaatsen en daarom moeten maatregelen niet per definitie 
geïmplementeerd worden op plaatsen waar de dichtheid op de verspreidingskaartenkaarten het 
grootste lijkt. (K. Mostert, per. comm. 7 juni, 2017).  
 
De waarnemingen van verkeersslachtoffers is gebaseerd op de database die beschikbaar is op 
waarneming.nl. Er zijn op dit moment 13.239 actieve gebruikers op waarneming.nl. (waarneming.nl, 
2017a) Nederland telt 13.072.667 inwoners boven de 20 jaar (Centraal bureau voor de statistiek, 
2017c). Als ervanuit gegaan wordt dat de gebruikers van waarneming.nl 20 jaar of ouder zijn betekend 
dit dat 0.001% van de inwoners van Nederland waarneming.nl gebruikt. Hieruit kan geconcludeerd 
worden dat de gegevens van verkeersslachtoffers die beschikbaar zijn in de provincie Zuid-Holland bij 
lange na niet compleet is en hierdoor wordt er geen reel beeld gegeven van de daadwerkelijke impact 
van de verkeersslachtoffers op de gunstige staat van instandhouding van de diersoorten. In het jaar 
2009 zijn er 1966 waarnemingen van verkeersslachtoffers van de egel ingevoerd op waarneming.nl 
terwijl er geconstateerd is dat het 135.000 egels betreft in Nederland (Vroege vogels, 2009), een 
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verhoging van 98,5% tegenover de ingevoerde verkeersslachtoffers. Daarbij komt dat de kleine dieren 
vaak sneller van de weg verdwijnen door als voedselbron te dienen voor bijvoorbeeld roofvogels of 
kleine marterachtigen. Deze dieren worden niet of minder snel genoteerd als verkeersslachtoffer 
omdat ze niet gezien worden. Dit geld overigens ook in andere situaties, men heeft het niet altijd door 
als ze bijvoorbeeld een ringslang of wezel aanrijden (Huizenga et al., 2010) en (K. Mostert, pers. comm., 
7 juni 2017). Dit heeft als gevolg gehad dat er geen concrete aanbevelingen aangedragen kunnen 
worden wat het knelpunt verkeersslachtoffers meteen zal oplossen. 
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Bijlage I Achtergrond informatie  
De Natuurbeschermingswet 1998 bood bescherming voor gebieden die volgens de Vogelrichtlijn en 
Habitatrichtlijn beschermd moeten worden (Rijksdienst voor ondernemend Nederland, 2017). Natura 
2000 gebieden komen voort uit de Vogel- en Habitat richtlijn, Europese regelgeving wat op nationaal 
niveau geïmplementeerd moet worden. Natura 2000 is een Europees netwerk van natuurgebieden dat 
belangrijke flora en fauna soorten op een duurzame manier bescherming moet bieden. (Natura 2000, 
2017). 

De Flora- en faunawet was opgezet om planten- en diersoorten bescherming te bieden. Er waren drie 
belangrijke regels van de Flora- en faunawet. De lijst van beschermde soorten, met ruim 900 soorten, 
gaf de verplichting rekening te houden met deze soorten bij het nemen van beheersmaatregelen en 
alle andere activiteiten. Er moest voldoende zorg besteedt worden aan in het wild levende planten- en 
diersoorten. Het begrip voldoende zorg werd verduidelijkt door het gebruik van gedragscodes die 
werden opgezet door beheerders en beschermingsorganisaties en vervolgens goedkeuring vereiste 
van het Ministerie van Economische Zaken (Portaal natuur en landschap, 2017b). De lijst met 
beschermde soorten was opgedeeld in tabel 1, 2 en 3 soorten en vogels. Per tabel golden er andere 
beschermingsregimes (Waterbeheer, 2017). De Wet natuurbescherming hanteert geen verschillende 
lijsten. Deze wet hanteert op artikel 3.10 onderdeel A en onderdeel B, op onderdeel A staan de -in 
deze wet beschermde soorten onder paragraaf 3.3 (nationaal)- beschermde dieren en op onderdeel B 
de vaatplanten. De Boswet was opgezet voor de bescherming van bossen. Wat bos is moest bos blijven 
en bos dat werd gekapt zal herplant moeten worden, op dezelfde locatie of op een andere plaats. 
Onder de Boswet vielen de bossen die buiten de ‘bebouwde kom Boswet’ lagen, alle beplantingen van 
bomen groter dan 10 are en bomen in rijbeplantingen met minstens 20 bomen (Portaal natuur en 
landschap, 2015c).  

Door de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming zijn er een aantal zaken veranderd. In het 
verleden was de Rijksoverheid voor Ondernemen (RVO) het aanspreekpunt met betrekking tot 
vergunningen en ontheffingen. Met inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming zijn bijna alle 
verantwoordelijkheden zoals vergunningen, ontheffingen, meldingen, handhaving en uitvoering van 
het beleid bij de provincies komen te liggen (Rijksoverheid, 2017). Vergunningsaanvragen werden voor 
de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming bij de desbetreffende gemeente aangevraagd en 
dit zal in het huidige beleid ook zo blijven. Wat verandert is dat de verantwoordelijkheid van toetsingen 
en de beoordeling nu liggen bij provincies in plaats van de centrale overheid (EcoNatura, z.d). 
Toetsingen worden gedaan door de gemeente, hierbij wordt vastgesteld of een activiteit wel of geen 
negatieve invloed heeft op provinciale kernwaarden of beschermde natuurwaarden. Als een negatief 
effect het geval blijkt te zijn moet volgens een passende beoordeling bepaald worden hoe groot dit 
negatieve effect is en of dit een significant effect heeft (EcoNatura, z.d). Provincies moeten zelf een 
vrijstellingsbesluit opstellen en wanneer er geen vrijstellingsbesluit is moet er een ontheffing worden 
aangevraagd (Hunink, 2016; EcoTierra, z.d). Door de decentralisatie zullen provincies op verschillende 
manieren actie ondernemen om aan de Wet natuurbescherming te voldoen (Hunink, 2016).  
 
Met betrekking tot bescherming van diersoorten is de wet in grote lijnen hetzelfde gebleven met een 
aantal aanpassingen, zo is in artikel 3.10 Wet natuurbescherming (nationale bescherming) een verbod 
op het opzettelijk vangen, doden, plukken en het beschadigen van vaste voortplantingsplaatsen of 
rustplaatsen. Hier wordt ook de voorwaardelijke opzet onder verstaan, dit betekent dat de pleger zich 
ervan bewust zou moeten zijn dat handelingen de wet zouden overtreden en/of schade zouden 
kunnen veroorzaken. In artikel 3.10 is geen verbod opgenomen voor het opzettelijk verontrusten van 
diersoorten. Een verschil met artikel 3.5 (Habitatrichtlijn) is dat hier wel een verbod opgenomen is dat 
opzettelijke verstoring verbied. Artikel 3.1 (Vogelrichtlijn) beschrijft dat verstoring niet verboden is 
wanneer de verstoring niet van wezenlijke invloed is op de populatie. Het is wel verboden om 



  II
                                                                                 Isabeau Schutte 
                                                                              Lindsey Suijkerbuijk  

rustplaatsen, nesten en eieren te vernielen, wegnemen of te beschadigen. Eieren mag men ook niet 
oprapen en in bezit hebben.  
 
Vrijstellingen van verbodsbepalingen gaan nu ook voor ruimtelijke ingrepen gelden voor zowel de 
Vogel- als de Habitat richtlijn als er gewerkt wordt met een goedgekeurde gedragscode. In de vorige 
wet gold dit alleen voor bestendig gebruik en beheer (Hunink, 2016; EcoTierra, z.d), een voorbeeld 
hiervan is het jaarlijks maaien van begroeiingen (Gooswilligen, 2007). In de nieuwe wet wordt minder 
uitgegaan van het individu, toetsingen zijn meer gericht zijn op de effecten op het populatieniveau 
(Hunink, 2016; EcoTierra, z.d).  
 
De zorgplicht blijft maar is anders beschreven. Naast een zorgplicht voor dier- en plantsoorten is er 
een zorgplicht voor Natura 2000 gebieden. Gedragscodes veranderen niet en blijven van toepassing. 
Er is actualisatie nodig om deze goed te blijven gebruiken. Het ministerie behoudt het gezag tot 
goedkeuring en verlenen van vrijstellingen middels gedragscodes. Elke provincie mag zelf 
vrijstellingsregelingen opstellen, hierdoor zal de geldige toepassing van landelijke gedragscodes goed 
moeten worden afgestemd met provincies (Hunink, 2016; EcoTierra, z.d).  
 
De invulling van de voorgaande wetten, Natuurbeschermingswet 1998, Flora- en fauna wet en de 
Boswet, komen niet geheel overeen met de huidige Wet natuurbescherming. Op het gebied van 
gebiedsbescherming vervallen de beschermde natuurmonumenten, omdat deze vrijwel altijd vallen 
binnen Natura 2000 gebieden en het natuurnetwerk Nederland (voorheen was dit de Ecologische 
hoofdstructuur, EHS (Provincie Utrecht, z.d). Binnen de bestaande aanwijzingsbesluiten vervallen 
ontwikkeldoelen en complementaire doelen, dit zijn de extra nationale doelen die de Vogel- en 
Habitatrichtlijnvereiste strikter maakten (Ministerie van landbouw, natuur en voedsel, 2009). Om 
maatregelen uit te voeren ten behoeve van Natura 2000 doelen die uitgewerkt zijn in een vastgesteld 
beheerplan is geen vergunning meer nodig. De maatregelen moeten nog wel getoetst worden op het 
effect van de instandhoudingsdoelstellingen voordat de plannen mogen worden opgenomen in een 
vast te stellen beheerplan. Dit geldt ook voor maatregelen voor beschermde diersoorten in 
vastgestelde beheerplannen. Dankzij de Wet natuurbescherming heeft de provincie nu de 
bevoegdheid om landschappen en natuurgebieden zelf aan te wijzen. Deze gebieden kunnen in de 
nabije toekomst worden toegevoegd aan de Natura 2000 gebieden en kunnen zo bijdragen aan het 
beschermen van belangrijke leefgebieden en het behalen van de instandhoudings doelstellingen 
(Hunink, 2016; EcoTierra, z.d). 
 
De verplichting voor herplanten van bos geldt in de Wet natuurbescherming niet voor maatregelen 
ten behoeve van het creëren of onderhoud van brandgangen, houtkap voor biomassaplantages of 
natuurontwikkeling (Hunink, 2016; EcoTierra, z.d). Provincies mogen zelf nadere regels voor een 
ontheffing opstellen voor de herplantingsplicht, de eisen kunnen per provincie verschillen. Niet elke 
provincie doet dit, bijvoorbeeld in de provincie Zuid-Holland is het niet mogelijk om een ontheffing aan 
te vragen voor de herplantingsplicht tenzij wordt gewerkt met een goedgekeurde gedragscode  
(Hunink, 2016; EcoTierra, z.d). 
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Bijlage II Citaat actieve soortbescherming 
Actieve soortbescherming wordt bepaald onder artikel 1.12: ‘’Gedeputeerde staten van de provincies 
dragen, ieder in hun provincie, tezamen zorg voor het nemen van de nodige maatregelen voor: 
 
a. de bescherming, de instandhouding of het herstel van biotopen en leefgebieden in voldoende 
gevarieerdheid voor alle in Nederland natuurlijk in het wild levende vogelsoorten en in het bijzonder de 
vogelsoorten, genoemd in bijlage I bij de Vogelrichtlijn, en de niet in die bijlage genoemde geregeld in 
Nederland voorkomende trekvogelsoorten; 
b. het behoud of het herstel van een gunstige staat van instandhouding van de van nature in Nederland 
in het wild voorkomende soorten dieren en planten, genoemd in de bijlagen II, IV en V bij de 
Habitatrichtlijn, en van de in Nederland voorkomende typen natuurlijke habitats, genoemd in bijlage I 
bij de Habitatrichtlijn en habitats van soorten, genoemd in de bijlagen II, IV en V bij de Habitatrichtlijn, 
en 
c. het behoud of het herstel van een gunstige staat van instandhouding van de met uitroeiing bedreigde 
of speciaal gevaar lopende van nature in Nederland in het wild voorkomende dier- en plantensoorten, 
bedoeld in artikel 1.5, vierde lid.’’ 
Artikel 1.5 vierde lid: ‘’De nationale natuurvisie biedt, in de vorm van Rode Lijsten, inzicht in de met 
uitroeiing bedreigde of speciaal gevaar lopende dier- en plantensoorten die van nature in Nederland 
voorkomen.’’ 
 
Onder de gunstige staat van instandhouding wordt verstaan: 
 
‘’Gunstige staat van instandhouding van een natuurlijke habitat: staat van instandhouding van een 
natuurlijke habitat waarvoor geldt dat: 
a. het natuurlijke verspreidingsgebied van de habitat en de oppervlakte van die habitat binnen dat 
gebied stabiel zijn of toenemen; 
b. de voor behoud op lange termijn nodige specifieke structuur en functies bestaan en in de afzienbare 
toekomst vermoedelijk zullen blijven bestaan, en 
c. de staat van instandhouding van de voor die habitat typische soorten gunstig is; 
 
– gunstige staat van instandhouding van een soort: staat van instandhouding van een soort waarvoor 
geldt dat: 
a. uit populatiedynamische gegevens blijkt dat de betrokken soort nog steeds een levensvatbare 
component is van de natuurlijke habitat waarin hij voorkomt, en dat vermoedelijk op lange termijn zal 
blijven, en 
b. het natuurlijke verspreidingsgebied van die soort niet kleiner wordt of binnen afzienbare tijd lijkt te 
zullen worden, en 
c. er een voldoende grote habitat bestaat en waarschijnlijk zal blijven bestaan om de populaties van 
die soort op lange termijn in stand te houden;’’ 
 
Bovenstaande tekst komt uit de Wet natuurbescherming.   
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Bijlage III Tabel diersoorten artikel 3.10 Wet natuurbescherming 

onderdeel A 
De verspreiding van de diersoorten in de provincie Zuid-Holland is voor de zoogdieren, amfibieën, 
reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers opgezocht via RAVON, zoogdiervereniging, 
vlinderstichting en aanvullend via waarnemingen.nl en telmee.nl. Of de diersoort nieuw was voor de 
Wet natuurbescherming is achterhaald via ecologisch adviesbureau Ecologica (Hunink, 2016). Via 
Ministerie van Economische Zaken en wetgeving en beleid is er gekeken welke diersoorten op de 
Habitatrichtlijn, Bern-conventie, Bonn-conventie en de Rode Lijst staan. Bij de verspreiding tussen 
1980 en 2012 staat een + of – of niets. Bij een + bij de kolom provincie Zuid-Holland 1980-2012 
betekend dit dat er in deze tijd meer dieren aanwezig waren dan tussen 2012-2017. Staat er een – in 
deze kolom, dan waren de aantallen tussen 1980-2012 minder dan in 2012-2017. In tabel 5 worden de 
diersoorten van artikel 3.10 onderdeel A Wet natuurbescherming weergeven met hierbij de gestelde 
criteria die voor de selectie zijn opgesteld.   

Tabel 4 De criteria waar de diersoorten aan moeten voldoen om meegenomen te worden voor actieve soortbescherming in 
dit onderzoek. 

Wet natuurbescherming 
Zuid-
Holland 

Zuid-
Holland 

Nieuwe 
diersoorten 
Wet natuur- 
bescherming 

Habitat 
richtlijnen 

Bern-
conventie 

Bonn-
conventie 

Rode 
Lijst 

Diersoort 
2012-
2017 

1980-
2012 

Zoogdieren               

Aardmuis  
Microtus agrestis 

X X+           

Boommarter 
Martes martes  

X X+   Bijlage V Bijlage III   X 

Bosmuis  
Apodemus sylvaticus 

X X+           

Bunzing  
Mustela putorius 

X X+   Bijlage V Bijlage III   X 

Damhert 
Dama dama 

X X     Bijlage III     

Das  
Meles meles 

        Bijlage III     

Dwergmuis 
Micromys minutus 

X X+           

Dwergspitsmuis 
Sorex minutus 

X X+     Bijlage III     

Edelhert 
Cervus elaphus 

        Bijlage III     

Eekhoorn 
Sciurus vulgaris 

X X     Bijlage III     

Egel 
Erinaceus europaeus 

X X     Bijlage III   X 

Eikelmuis 
Eliomys quercinus 

        Bijlage III   X 

Gewone bosspitsmuis 
Sorex araneus 

X X     Bijlage III     
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Gewone zeehond 
Phoca vitulina 

X X+   Bijlage II Bijlage III Bijlage II X 

Grote bosmuis 
Apodemus flavicollis 

            X 

Grijze zeehond 
Halichoerus grypus 

X X+   Bijlage V Bijlage III     

Haas 
Lepus europaeus 

X X     Bijlage III     

Hermelijn 
Mustela erminea 

X X+     Bijlage III   X 

Huisspitsmuis 
Crocidura russula 

X X+     Bijlage III     

Konijn 
Oryctolagus cuniculus 

X X+         X 

Molmuis 
Arvicola scherman 

    X       X 

Ondergrondse woelmuis 
Microtus subterraneus 

            X 

Ree 
Capreolus capreolus 

X X     Bijlage III     

Rosse woelmuis 
Myodes glareolus 

X X+           

Steenmarter 
Martes foina 

        Bijlage III     

Tweekleurige bosspitsmuis 
Sorex coronatus 

      Bijlage III     

Veldmuis 
Microtus arvalis 

X X           

Veldspitsmuis 
Crocidura leucodon 

        Bijlage III     

Vos 
Vulpes vulpes 

X X           

Waterspitsmuis 
Neomys fodiens 

X X+     Bijlage III   X 

Wezel 
Mustela nivalis 

X X     Bijlage III   X 

Wild zwijn 
Sus scrofa 

              

Woelrat 
Arvicola amphibius 

X X+           

Libellen               

Beekrombout 
Gomphus vulgatissimus 

    X       X 

Bosbeekjuffer 
Calopteryx virgo 

    X       X 

Donkere waterjuffer 
Coenagrion armatum 

    X       X 

Gevlekte glanslibel 
Somatochlora 
flavomaculata 

    X       X 

Gewone bronlibel 
Cordulegaster boltonii 

    X       X 

Hoogveenglanslibel 
Somatochlora arctica 

    X       X 
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Kempense heidelibel 
Sympetrum 
depressiusculum 

    X       X 

Mercuurwaterjuffer 
Coenagrion mercuriale 

    X Bijlage II 
Appendix 

II 
  X 

Speerwaterjuffer 
Coenagrion hastulatum 

    X       X 

Dagvlinders               

Aardbeivlinder 
Pyrgus malvae 

X X X       X 

Bosparelmoervlinder 
Melitaea athalia 

    X       X 

Bruin dikkopje 
Erynnis tages 

            X 

Bruine eikenpage 
Satyrium ilicis 

    X       X 

Donker pimpernelblauwtje 
Phengaris nausithous 
 

    X 
Bijlage II Appendix 

II 
  X 

Bijlage IV 

Duinparelmoelvlinder 
Argynnis niobe 

X X X       X 

Gentiaanblauwtje 
Phengaris alcon 

    X       X 

Grote parelmoervlinder 
Argynnis aglaja 

  X X       X 

Grote vos 
Nymphalis polychloros 

X X+ X       X 

Grote vuurvlinder 
Lycaena dispar 

    X 
Bijlage II Appendix 

II 
  X 

Bijlage IV 

Grote weerschijnvlinder 
Apatura iris 

    X       X 

Iepenpage 
Satyrium w-album 

            X 

Kleine heivlinder 
Hipparchia statilinus 

    X       X 

Kleine ijsvogelvlinder 
Limenitis camilla 

    X       X 

Kommavlinder 
Hesperia comma 

    X       X 

Pimpernelblauwtje 
Phegaris teleius 

    X 
Bijlage II Appendix 

II 
  X 

 Bijlage IV 

Sleedoornpage 
Thecla betulae 

    X       X 

Spiegeldikkopje 
Heteropterus morpheus 

    X       X 

Veenbesblauwtje 
Plebejus optilete 

    X       X 

Veenbesparelmoervlinder 
Boloria aquilonaris 

            X 

Veenhooibeestje 
Coenonympha tullia 

            X 
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Veldparelmoervlinder 
Melitaea cinxia 

            X 

Zilveren maan 
Boloria selene 

X X X       X 

Reptielen               

Adder 
Vipera berus 

        Bijlage III   X 

Hazelworm 
Anguis fragilis 

X X-     Bijlage III     

Levendbarende hagedis 
Zootoca vivipara 

        
Appendix 

III 
  X 

Ringslang 
Natrix natrix 

X X     
Appendix 

III 
  X 

Amfibieën               

Alpenwatersalamander 
Ichthyosaura alpestris 

              

Bruine kikker 
Rana temporaria 

X X     
Appendix 

III 
    

Gewone pad 
Bufo Bufo  

X X+     
Appendix 

III 
    

Kleine watersalamander 
Lissotriton vulgaris 

X X     
Appendix 

III 
    

Meerkikker 
Pellophylax ridibundus 

X X     
Appendix 

III 
    

Middelste groene kikker 
Pelophylax kl. esculentus 

X X     
Appendix 

III 
    

Vinpootsalamander 
Lissotriton helveticus 

        
Appendix 

III 
  X 

Vuursalamander 
Salamandra salamandra 

        Bijlage III   X 

Vissen               

Beekdonderpad 
Cottus rhenanus 

    X         

Beekprik 
Lampetra planeri 

        
Appendix 

II 
  X 

Elrits 
Phoxinus phoxinus 

            X 

Europese rivierkreeft 
Astacus astacus 

              

Gestippelde alver 
Alburnoides bipunctatus 

        
Appendix 

II 
  X 

Grote modderkruiper 
Misgurnus fossilis 

X X   Bijlage II 
Appendix 

II 
  X 

Kwabaal 
Lota lota 

  X- X       X 

Kevers               

Vliegend hert 
Lucanus cervus 

      Bijlage II 
Appendix 

II 
    

Haften               

Oeveraas         
Appendix 

II 
  X 
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Bijlage IV Keuze diersoorten 
De das Meles meles, het edelhert cervus elaphus, de eikelmuis eliomys quercinus, grote bosmuis 
apodemus flavicollis, molmuis arvicola scherman, ondergrondse woelmuis, steenmarter Martes foina, 
veldspitsmuis crocidura leucodon, tweekleurige bosspitsmuis sorex coronatus en het wilde zwijn sus 
scrofa worden niet meegenomen in dit onderzoek omdat ze niet of nauwelijks voorkomen in de 
provincie Zuid-Holland. Een schematisch overzicht van deze keuze wordt aan het einde van de bijlage 
gegeven. 
   
De aardmuis Microtus agrestis is een algemene soort die veelal voorkomt in Nederland. Aan de kust 
gebieden is de soort sporadisch te zien, meer landinwaarts wordt de soort vaker gezien. Deze soort 
wordt minder in de provincie Zuid-Holland waargenomen, omdat de provincie Zuid-Holland langs de 
kust ligt, dan in andere provincies en het overgrote deel van de populaties aardmuizen ligt in andere 
provincies. Daarnaast is de soort niet opgenomen op de Rode Lijst en doet het goed in Nederland. De 
aardmuis wordt dan ook niet meegenomen in dit onderzoek (Verspreidingsatlas, 2017a). Net zoals de 
aardmuis is de bosmuis apodemus sylvaticus een vrij algemene soort die in heel Nederland voorkomt. 
De soort is niet opgenomen op de Rode Lijst en omdat de bosmuis het goed doet in Nederland zal deze 
niet meegenomen worden voor dit onderzoek (Verspreidingsatlas, 2017b).   
 
De boommarter Martes martes is een zeldzame soort, opgenomen op de Rode Lijst als kwetsbaar. 
Sinds 1950 is er een afname te zien in Nederland van 25% tot wel 50%. In 2010 werd de 
boommarterpopulatie in Nederland geschat op 400 a 500 individuen (Zoogdiervereniging, z.di). De 
verspreiding van de boommarter ligt vooral in Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en op de grens 
tussen Leeuwarden, Groningen en Overijssel. De boommarter komt gering voor in de provincie Zuid-
Holland en de verspreiding is niet verminderd sinds 1990 (Telmee.nl, z.dd). Daarom wordt de soort niet 
meegenomen in dit onderzoek.  

Een van de grootste populatie van damherten dama dama is in het nationale park Zuid-Kennemerland 
in Noord-Holland. In de waterleidingduinen, wat in de provincie Noord-Holland en provincie Zuid-
Holland ligt, is de soort ook te vinden in hoge aantallen. Het damhert doet het goed in Nederland, zelfs 
iets te goed. Er zijn teveel individuen in Zuid-Kennemerland en de waterleidingduinen daarom wordt 
afschot ingezet om de populatie te reguleren (Nationaal park Zuid-Kennemerland, z.d). Daarnaast staat 
het damhert niet op de Rode Lijst vermeld en zal niet meegenomen worden in dit onderzoek.  

De dwergmuis micromys minutus en dwergspitsmuis sorex minutus zijn vrij algemene diersoorten en 
doen het goed in Nederland (Verspreidingsatlas, 2017c; Verspreidingsatlas, z.dd). Een van de plekken 
met een grote concentratie ligt in het zuiden van de provincie Zuid-Holland (Telmee.nl, 2017a; 
Telmee.nl, 2017f). Desondanks worden de diersoorten niet meegenomen in dit onderzoek, de 
dwergmuis en dwergspitsmuis staan niet genoteerd op de Rode Lijst en zijn stabiel in Nederland 
(Verspreidingsatlas, 2017c; Verspreidingsatlas, z.dd). 

De eekhoorn sciurus vulgaris is een algemene soort in Nederland, wordt niet bedreigd en is niet 
opgenomen op de Rode Lijst. De soort is stabiel of toegenomen en komt vooral voor in het midden, 
oosten en zuiden van het Nederland. De grootste concentraties liggen in andere provincies en de soort 
komt in mindere maten voor in de provincie Zuid-Holland. De soort wordt niet meegenomen in het 
onderzoek (Verspreidingsatlas, z.de).  

De gewone bosspitsmuis sorex araneus komt voor langs de kust in Nederland, voornamelijk in het 
westen en noorden van het land. Een grote concentratie van de gewone bosspitsmuis ligt in de 
provincie Zuid-Holland. Het is een vrij algemene soort die niet op de Rode Lijst vermeld staat en stabiel 
is in Nederland. Ondanks dat de provincie Zuid-Holland een belangrijk gebied is voor de gewone 
bosspitsmuis zal deze niet worden meegenomen in dit onderzoek (Verspreidingsatlas, z.df).   
 
De grijze halichoerus grypus - en gewone zeehond phoca vitulina zijn zeldzame diersoorten die in de 
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zee en kustgebieden leven. Beiden diersoorten staan op de Rode Lijst en komen voor aan de kust van 
de provincie Zuid-Holland. De diersoorten worden in de grootste aantallen aangetroffen in zeeland en 
de wadden eilanden. De kennis van de onderzoekers voor dit onderzoek ligt bij de dieren die 
voornamelijk op het land leven en niet bij dieren die in de zee leven. Daarbij staat de gewone zeehond 
op de Bonn-conventie en wordt hierdoor uitgesloten in dit onderzoek. Om bovengenoemde redenen 
worden de grijze- en gewone zeehond niet meegenomen in dit onderzoek.  

De haas Lepus europaeus is een zeer algemene soort die in heel Nederland voorkomt. De haas staat 
niet op de Rode Lijst (Verspreidingsatlas, z.dg). Deze soort wordt daarom niet meegenomen in dit 
onderzoek.   
 
De huisspitsmuis crocidura russula is een algemene soort die in heel Nederland voorkomt. Deze soort 
staat niet genoteerd op de Rode Lijst. De trend is sinds 1995 stabiel (Verspreidingsatalas, z.dh). Deze 
soort wordt daarom niet meegenomen in dit onderzoek.  
 
Het konijn oryctolagus cuniculus komt voor in heel Nederland, maar in mindere mate in het noorden. 
Konijnen staan op de Rode Lijst genoteerd als gevoelig. Het konijn is in Nederland een algemene soort. 
De terugval in de populatie komt door ziektes als myxomatose en VHD (Viraal Haemorragische 
Diarree). Populaties herstellen zich snel (Verspreidingsatlas, z.di). Deze soort mag bejaagd worden 
omdat konijnen schade kunnen veroorzaken aan tuin- en landbouw gewassen (Zoogdiervereniging, 
z.dj). Deze soort wordt niet meegenomen in dit onderzoek door zijn vele voorkomen, algemene 
verspreiding in het land en dat deze soort bejaagd mag worden.  
 
De ree capreolus capreolus komt in heel Nederland voor maar minder in de provincie Noord- en Zuid-
Holland. Deze dieren staan niet genoteerd op de Rode Lijst. Deze soort heeft in Nederland geen 
natuurlijke vijanden en regulatie van populaties gebeurt door middel van de jacht (Zoogdiervereniging, 
z.dk). Door zijn algemeenheid en mindere voorkomen in de provincie Zuid-Holland zal deze soort niet 
worden meegenomen in dit onderzoek.  
 
De rosse woelmuis myodes glareolus komt in heel Nederland voor en de laatste jaren zijn de aantallen 
toegenomen (Waarneming, z.dg). De rosse woelmuis profiteert momenteel al van de aanplant en 
veroudering van bossen. Ook binnen en rond de randstad gaan de aantallen vooruit door de aanplant 
van recreatiebossen. De soort heeft zich kunnen uitbreiden in de provincie Zuid-Holland door de aanleg 
van deltawerken en andere nieuwe verbindingen zoals groenstroken (Verspreidingsatlas, z.dk). De 
soort staat ook niet genoteerd op de Rode Lijst. Deze soort zal niet worden meegenomen in dit 
onderzoek door zijn algemene voorkomen en de groei in aantallen.  
 
De veldmuis Microtus arvalis komt in heel Nederland voor. Sinds 1950 zijn de aantallen stabiel of 
toegenomen (Verspreidingsatlas, z.dL). De veldmuis staat niet genoteerd op Rode Lijst. Deze soort 
wordt daarom niet meegenomen in het onderzoek.   
 
De vos Vulpus vulpus komt in heel Nederland voor, met uitzondering van de Waddeneilanden. De 
laatste jaren stijgt het aantal waarnemingen en het aantal plaatsen waar de vos voorkomt 
(Waarneming, z.dh). Er is zelfs geprobeerd om de aantallen in te perken door middel van het plaatsen 
van de vos op de jachtwet in 2002. Echter bood dit geen oplossing omdat plaatsen zonder vossen 
steeds weer werden ingenomen door jonge vossen die opzoek waren naar geschikt leefgebied. De 
jacht heeft weinig invloed gehad op de aantallen, de vos bleef zich uitbreiden (Zoogdiervereniging, 
z.dL). De vos staat niet genoteerd op de Rode Lijst. De vos zal mede hierdoor en zijn aantallen niet 
meegenomen worden in dit onderzoek.  
 
De woelrat Arvicola amphibius komt in heel Nederland voor, de grootste concentraties zijn te vinden 
in het noorden en westen van het land. Voornamelijk in Friesland komt de woelrat in de gehele 
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provincie voor. Ook in de provincie Zuid-Holland is de verspreiding vrijwel over de gehele provincie 
met uitzondering van de duingebieden (Verspreidingsatlas, z.dm). De woelrat staat niet genoteerd op 
de Rode Lijst. De woelrat is een prooidier voor vele diersoorten zoals onder andere de otter, vos, 
hermelijn en uilen. De woelrat wordt ook gezien als een plaag in waterrijke streken in land- en 
tuinbouwgebieden en wordt daarom bestreden. De soort wordt niet meegenomen in dit onderzoek 
(Nederlandse vereniging plaagdiermanagement bedrijven, z.d).  
 
Reptielen en amfibieën.   
De alpenwatersalamander Ichthyosaura alpestris, meerkikker Pellophylax ridibundus, 
vinpootsalamander lissotriton helveticus en vuursalamander salamandra salamandra worden niet 
meegenomen in dit onderzoek omdat deze diersoorten niet of sporadisch voorkomen in de provincie 
Zuid-Holland, bijlage III. De bruine kikker Rana temporaria, gewone pad Bufo Bufo , middelste groene 
kikker Pelophylax kl. esculentus (ook wel bastaardkikker genoemd) en kleine watersalamander 
Lissotriton vulgaris zijn algemene amfibieën die vrijwel in heel Nederland voorkomen. Alle vier de 
diersoorten staan niet genoteerd op de Rode Lijst en doen het goed in Nederland, hierdoor worden ze 
niet meegenomen in dit onderzoek (RAVON, 2016a; RAVON, 2016b; RAVON, 2016c; RAVON, 2016d) 

De reptielen, adder vipera berus en levend barende hagedis Zootoca vivipara, komen niet voor in de 
provincie Zuid-Holland en worden hierdoor niet meegenomen in dit onderzoek, bijlage III. De 
hazelworm Anguis fragilis komt op een plek aan de kust van de provincie Zuid-Holland voor. De grote 
aantallen van voorkomen liggen in andere provincies als Limburg, Utrecht en Gelderland. De soort 
staat niet genoteerd op de Rode Lijst en laat een lichte toenamen zien. De hazelworm wordt dan ook 
niet meegenomen in dit onderzoek (RAVON, 2016e) 
 
Vissen 
De beekdonderpad cottus rhenanus, beekprik lampetra planeri, elrits phoxinus phoxinus, Europese 
rivierkreeft astacus astacus en gestippelde alver alburnoides bipunctatus komen niet in de provincie 
Zuid-Holland voor en worden hierdoor niet meegenomen in dit onderzoek, bijlage III. De grote 
modderkuiper misgurnus fossilis komt voor in de provincie Zuid-Holland, bijlage III. De kwabaal Lota 
lota is slechts op een plek waargenomen tussen 2006 en 2015. De soort is erg zeldzaam in de provincie 
Zuid-Holland en vanuit RAVON is een onderzoek gestart waar de kwabaal zich bevindt en hoe de soort 
hier beschermd kan worden, dit geld ook voor de grote modderkruiper (J. Kranenbarg, medewerker 
RAVON, pers. comm., 6 april 2017). Omdat dit nog niet in de provincie Zuid-Holland is gebeurt en de 
kwabaal hier dusdanig zeldzaam is wordt deze niet meegenomen in het onderzoek. De grote 
modderkruiper is een zeldzame soort (RAVON, z.df) in Nederland die in het zuid westen van de 
provincie Zuid-Holland regelmatig voorkomt (Telmee, 2017h). Omdat de grote modderkruiper op de 
habitat richtlijnen bijlage II staat wordt deze soort uitgesloten in dit onderzoek. Er worden geen vissen 
meegenomen worden in dit onderzoek.  

Libellen, kevers, haften en vlinders   
De libellen, kevers en haften van bijlage III –van dit verslag- komen niet in de provincie Zuid-Holland 
voor en vallen hierdoor af in dit onderzoek. Er komen vier soorten dagvlinders voor in de provincie 
Zuid-Holland, de aardbei vlinder pyrgus malvae , zilveren maan boloria selene, grote vos nymphalis 
polychloros en de duinparelmoervlinder argynnis niobe. Deze vlinders staan genoteerd op de Rode 
Lijst. De aardbeivlinder en zilveren maan worden niet meegenomen omdat deze vlinders voorkomen 
op de grensgebieden van de provincie Zuid-Holland waarbij het overgrote deel van het gebied waar 
de vlinders voorkomen in de andere provincie valt (Vlinderstichting, 2016a; Vlinderstichting, 2016b). 
0% van het aantal bezette kilometerhokken voor de zilveren maan ligt in de provincie Zuid-Holland en 
6% van het aantal bezette kilometerhokken voor de aardbeivlinder (van Swaay & Termaat, 2016). De 
grote vos wordt acuut met uitsterven bedreigd. Er zijn gemiddeld slechts 5 waarnemingen per jaar 
gedurende de afgelopen jaren. Sinds 1996 zijn er geen waarnemingen meer gedaan waarbij er 
meerdere individuen tegelijk waargenomen werden, daarnaast zijn de waarnemingen die gedaan 
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werden vermoedelijk van zwervende individuen. De meeste waarnemingen zijn in Zuid-Limburg. Op 
Europees niveau wordt de grote vos niet bedreigd, echter zijn er wel vanuit 15 van de 36 landen waar 
de grote vos voorkomt meldingen dat de aantallen achteruit gaan (Vlinderstichting, 2016c). 7% van het 
aantal bezette kilometerhokken voor de grote vos bevindt zich in de provincie Zuid-Holland. 
Desondanks zal deze soort niet meegenomen worden voor dit onderzoek. Er zijn te weinig 
waarnemingen in de provincie Zuid-Holland en de cijfers van de huidige populatie in Nederland zijn 
dusdanig slecht om maatregelen voor de grote vos op te stellen die aantrekkelijk zouden kunnen zijn 
voor de provincie Zuid-Holland. De duinparelmoer vlinder komt nog op twee naast elkaar gelegen 
kustgebieden voor in de provincie Zuid-Holland, gemeten van 2000 tot 2015. Voor 2000 kwam de 
duinparelmoervlinder in het gebied tussen deze twee kust gebieden nog voor. Het overgrote deel van 
de verspreiding van de Duinparelmoervlinders ligt langs de kust in de provincie Noord-Holland en de 
Waddeneilanden. Deze soort zal niet meegenomen worden in dit onderzoek omdat er geen grote 
concentratie van deze soort in de provincie Zuid-Holland ligt (Vlinderstichting, 2016d).  
 
Op de volgende pagina is schematisch weergeven welke diersoorten wel en niet meegenomen worden 
in dit onderzoek, figuur 10. 
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Figuur 10 Stroomschema keuze diersoorten 
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Bijlage V Biologie van de diersoorten 
 

De bunzing Mustela putorius 
Leefomgeving 
Bunzingen, figuur 11, worden gezien in dorpen en 
buitenwijken van steden (Broekhuizen et al., 2016). Ze zijn 
niet gebonden aan een bepaald biotoop maar geven een 
voorkeur aan gebieden met water in de nabijheid (Dekker & 
Witte van den Bosch, 2008). Het zijn nachtdieren en 
brengen de dag door in schuilplaatsen zoals droogstaande 
holen van muskusratten Ondatra zibethicus, zelf gegraven 
holen, takken- en steenpuinhopen en rommelschuurtjes. In 
de winter zijn bunzingen ook te vinden op boerderijen waar 
ze schuilen tussen hooi- en strobalen op zolders waar 
muizen en ratten Rattus een bron van voedsel zijn (De Lyon 
& Martens, 1981; Bahgli et al., 2005 in Dekker et al., 2008). Er is geen regelmaat terug te vinden in de 
rustplaatsen die overdag worden aangedaan (Van den Berge & De Pauw, 2003 in De Maeseneer et al., 
2003)  
 
Gedrag 
Bunzingen zijn solitair levende dieren die vooral s ’nachts actief zijn (Zoogdiervereniging, z.da). De 
paartijd van bunzingen is in de periode van maart tot mei en jongen worden geboren in de maanden 
april tot juni.  
 
Habitatvereisten 
Bunzingen komen voor in alle soorten biotopen, ook waar mensen nabij zijn. Literatuur laat zien dat 
bunzingen niet veeleisend zijn wat betreft leefomgeving. De habitatvereisten zijn; 
- Een leefomgeving met veel structuren  
De Bunzing laat in het gedrag zien dat deze zich voornamelijk verplaatst waarbij er op de route 
schuilmogelijkheden zijn. Bunzingen zijn komen niet of zeer weinig voor in open landschappen.  
- Aanwezigheid van water  
Meerdere bronnen beschrijven dat de bunzing niet zozeer gebonden is aan water maar dit wordt wel 
als een belangrijk element gezien om de bunzing aan een gebied te binden. De reden hiervoor is dat 
de prooidieren van de bunzing veelal rondom water te vinden zijn (Criel, 1990).  
 
Voedsel 
Bunzingen zijn opportunistische carnivoren waarbij het dieet bestaat uit allerlei dierlijk voedsel zoals; 
vogels (en eieren), konijnen, muizen, woelratten Arvicola amphibius en (spits)muizen wat wordt 
aangevuld met amfibieën Amphibia en reptielen Reptilia (Dekker et al., 2008). Jonge bunzingen eten 
ook aas, vruchten en insecten Insecta (Weber, 1989; Wolsan 1991 in Broekhuizen et al., 2016). Tijdens 
de jacht heeft de bunzing een voorkeur om gebruik te maken van droge sloten en greppels zodat deze 
veel minder zichtbaar is (Broekhuizen & Müskens, 1998). De bunzing leeft en jaagt voornamelijk op de 
grond (Dekker et al., 2008).   
 
Predatoren 
Broekhuizen et al., (2016) vermeld geen predatoren of natuurlijke vijanden voor de bunzing. 
Concurrerende roofdieren zoals de boommarter Martes martes, steenmarter Martes foina, vos Vulpus 
vulpus en grote roofvogels zoals de oehoe Bubo bubo en havik Accipiter gentilis kunnen de bunzing 
Buteo buteo doden. (van Maanen, et al., z.d) 
   
 

Figuur 11 Bunzing (Trimming, z.d) 
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Begeleidende soorten 
Bunzingen hebben geen sterke ecologische relaties met bepaalde soorten, er zijn geen begeleidende 
soorten bij aanwezigheid van de bunzing (Dekker et al., 2008).  
 

De egel Erinaceus europaeus 
Gedrag 
De egel, figuur 12, is een nachtdier, overdag slapen ze in een nest 
dat gemaakt kan zijn van bladeren, mos of ander materiaal onder 
struiken. Er worden elke nacht enkele kilometers afgelegd op 
zoek naar voedsel (Van der grift & Huijser, 2000 in Huizenga et 
al., 2010). Egels hebben geen territorium wat verdedigd wordt 
maar een ‘vast’ leefgebied. De mannetjes bezetten tussen de 20 
en 40 hectare grond en de vrouwtjes een kleiner gebied van tien 
tot 30 hectare. (Zoogdiervereniging, z.db). De egel gaat vanaf 
oktober in winterslaap en ontwaakt rond maart-april. Als ze ontwaken uit hun winterslaap in maart of 
april begint de paringstijd (Verkem et al., 2003 in Huizenga et al., 2010). 
 
Habitatvereisten  
-Schuilmogelijkheden 
De egel heeft een schuilplek nodig om overdag in te slapen en in te overwinteren. Deze 
schuilmogelijkheden worden onder andere gevonden in nesten van bladeren, gedroogd gras, in 
composthopen, houtwallen en onder struiken (Broekhuizen et al., 2016).   
-Habitat 
In het leefgebied van de egel moet voldoende ondergroei aanwezig zijn en de bodem mag niet te 
drassig zijn (Huizenga et al., 2010). Tuinen, bosranden, struweel en loofbos met ondergroei vormen 
een uitstekend leefgebied voor de egel (Zoogdiervereniging, z.db). De egel lijkt een voorkeur te hebben 
voor tuinen, parken en begraafplaatsen in stedelijk gebied (Huijser, 2000). 
 
Voedsel 
Het dieet van de egel bestaat uit slakken Gastropoda, kevers Coleoptera, rupsen, regenwormen 
Lumbricidae, oorwurmen Dermaptera (Zoogdiervereniging, z.db) en eieren. Daarnaast worden ook 
jonge muizen, amfibieën en vogels gegeten wanneer deze bereikbaar zijn (Dekker et al., 2008). Het 
dieet wordt in de nazomer en herfst aangevuld met vruchten, bessen en paddenstoelen (Reeve 1994 
in Broekhuizen et al., 2016).   
 
Predatoren 
Grote kleine marterachtigen, de das Meles meles , grote roofvogels, uilen Strigiformes , de vos en de 
hond Canis lupus familiaris (niet natuurlijk) zijn predatoren van de egel (Lange et al., 1994 in Huizenga 
et al., 2010). De vos en de das zijn de grootste predatoren, de das kan de egel ‘ontrollen’ met zijn 
klauwen en de egel via de buik leegeten (Bruijn, 2010 in Huizenga et al., 2010).  
 
Begeleidende soorten  
In de literatuur worden geen begeleidende soorten beschreven voor de egel.  
 

 
 
 
 
 
 

Figuur 12 Egel. (Trimming, z.d) 
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De hermelijn Mustela erminea  
Leefomgeving 
De hermelijn, figuur 13, is in aaneengesloten bos waarschijnlijk 
niet aanwezig. Nest- en rustplaatsen zijn holen of dichte vegetatie 
met dikke laag strooisel, soms gebruikt de hermelijn steenuil 
kasten (Broekhuizen et al., 2016).   
 
Gedrag 
Hermelijnen zijn solitaire dieren met een eigen territorium, 
gebaseerd op basis van intra seksuele uitsluiting en interseksuele overlap. Hermelijnen paren vanaf 
februari tot einde zomer. 
 
Habitatvereisten 
De habitatvereisten komen veelal overeen met die van de bunzing. Uit literatuur is op te maken dat de 
hermelijn voornamelijk leeft in gebieden met;  
- Veel structuren  
De hermelijn leeft alleen in gebieden met voldoende dekking (Zoogdiervereniging, z.dd).  
- Aanwezigheid van vochtige gebieden  
Literatuur beschrijft een duidelijke binding met vochtige gebieden met de aanwezigheid van de 
hermelijn (Broekhuizen et al., 2016).   
 
Voedsel 
Een hermelijn is voornamelijk overdag actief (Zielinski, 2009 in Broekhuizen et al., 2016), maar kan ook 
’s nachts jagen (Zoogdiervereniging, z.dd). Het voedsel van de hermelijn bestaat voornamelijk uit kleine 
knaagdieren en woelmuizen Microtus (Sidorovich et al. 2008 in Piontek, Wierzbowska, Bevanger, & 
Tokarz, 2015). Het dieet wordt aangevuld met konijnen, vogels en eieren, amfibieën, soms plantaardig 
voedsel en ongewervelden (Broekhuizen et al., 2016). Hermelijnen zijn veelal bovengronds aan het 
jagen en gaan soms op de achterpoten staan om de omgeving beter te kunnen overzien, dit maakt ze 
kwetsbaar voor predatoren (Huizenga, et al., 2010).         
 
Predatoren 
Predatoren van de hermelijn zijn groepen kraaiachtig, roofvogels en vossen. Hermelijnen worden vaak 
alleen gedood en soms opgegeten (Bounous 1995; Schmitt, 2006 in Huizenga, et al., 2010). De komst 
van de vos in de jaren 70 heeft er in de kust gebieden voor gezorgd dat er een achteruitgang te zien 
was in de aantallen hermelijnen (Zoogdiervereniging, z.dd).  
 
Begeleidende soorten 
De hermelijn heeft geen begeleidende soorten omdat deze niet afhankelijk is van een specifiek 
voedselaanbod of soorten afhankelijk zijn van de hermelijn. Er zijn wel trends waargenomen waarbij 
aantallen hermelijnen afnemen als er minder woelmuizen zijn, maar de soort verdwijnt niet.  
 

De ringslang Natrix natrix  
Leefomgeving 
De ringslang, figuur 14, is afhankelijk van water (RAVON, 
2015) en heeft een ruime habitatkeuze (Stumper 1987b in 
Creemers & van Delft, 2009). Waterrijke habitats zijn over 
het algemeen te vinden op zandgronden en overgangen van 
zandgrond naar veen- en kleigronden. De ringslang komt 
voor in laagveen, bos en struweel in de bebouwde 
omgeving en bij infrastructuur in de nabijheid van water. Er 
zijn ook waarnemingen van de ringslang bij heide en Figuur 14 Ringslang Natrix Natrix (Uchelen, z.d) 

McLaughlin, A., & Mineau, P. (1995). The 

impact of agricultural practices on 

biodiversity. Elsevier, 201-212. 

Achterberg et al.,. (sd). 

Figuur 13 Hermelijn (Zekhuis, z.d) 
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hoogveen, deze habitats hebben echter geen voorkeur. Er worden veel waarnemingen gedaan op 
waterkerende dijken, spoor dijken, op oevers of in de directe omgeving van water. De leefomgeving is 
vaak kleinschalig met veel ruimtelijke variatie. Laag gelegen gebieden met grote oppervlaktes, vooral 
de gebieden die te nat zijn, worden gemeden wat betreft als eiafzetplek omdat deze gebieden niet 
geschikt zijn voor elk stadium van de levenscyclus. (Creemers & van Delft, 2009). De ringslang heeft 
geen territorium wat verdedigd wordt.  
 
Gedrag 
Rond half september gaan ringslangen in winterslaap en komen rond half maart weer tevoorschijn. 
Van april tot mei vinden de meeste paringen plaats (Ritter & Nöllert 1993 , eigen waarnemingen in 
Creemers & van Delft, 2009). Vrouwtjes kunnen enkele kilometers afleggen in juni-juli om een 
geschikte eiafzetplek te vinden (van Wilgenburg & Kelder 1999 in Creemers & van Delft, 2009). Over 
het algemeen worden er 5 tot 30 ovale eieren eind juni tot eind juli met uitschieters naar half augustus 
gelegd (de Wijer 2001 in Creemers & van Delft, 2009). De vrouwtjes kunnen elk jaar eieren leggen en 
maken gebruik van dezelfde eiafzetplek die ook door andere vrouwtjes gebruikt wordt (Luiselli et al. 
1997, eigen waarnemingen in Creemers & van Delft, 2009). De tempratuur van de eiafzetplek moet 
tussen de 24 en 30°C liggen met een hoge vochtigheidsgraad (Townson 1990 in Creemers & van Delft, 
2009).  
  
Habitat vereisten                 
-Hogere gronden in de nabijheid van een ruim aanbod aan water.   
Hogere gronden -hooggelegen gebieden die droog zijn- in de nabijheid van wateren. Bij wateren moet 
er gedacht worden aan beken, kanalen, vijvers, poelen, sloten, vennen en kleine geïsoleerde wateren 
(Creemers & van Delft, 2009).  
-Mogelijkheden tot het afzetten van eieren.  
Dit zijn vochtige warme plekken die in een natuurlijke situatie bestaan uit aangespoeld materiaal, 
rottende boomresten, muizenholen, onder mos plakkaten, tussen of onder stenen, in rottende 
boomstronken/resten en composterende bladhopen. In cultuurlandschappen zijn dit door de mens 
aangelegde broedhopen, die erg succesvol zijn (Zuiderwijk et al. 1991, 1993 in Creemers & van Delft, 
2009).   
- Een droge vorstvrije overwintering mogelijkheid.  
De ringslang overwinterd onder basaltdijken, spoordijken, ruïnes, kelders, puinhellingen, stromijten, 
rietscholven, vermolmde boomstronken, schors en houthopen die een droge vorstvrije plek bieden. 
Deze plek kan gedeeld worden met meerdere soortgenoten of andere reptielen en amfibieën (Phelps 
1978 in Creemers & van Delft, 2009). Daarnaast kan dezelfde plek voor meerdere jaren in gebruik 
genomen worden of wordt er elk jaar gewisseld (Ritter & Nöllert 1993 in Creemers & van Delft 2009).  
 
Voedsel 
Het voornaamste dieet van de ringslang bestaat uit amfibieën zoals kikkers, padden Bufonidae en 
salamanders Caudata. Vissen Pisces, muizen, nestvogels en hagedissen Lacertilia staan een enkele keer 
op het menu en worden vooral gegeten als amfibieën schaars zijn. (Wiener & Cabela 1997, eigen 
waarnemingen in Creemers en van Delft, 2009).  
 
Begeleidende soorten    
De heikikker Rana arvalis, hazelworm Anguis fragilis, adder Vipera berus, levendbarende hagedis 
Zootoca vivipara en meerkikker Pelophylax ridibundus zijn de begeleiders van de ringslang. Deze 
overlappen in het verspreidingsgebied met de ringslang, voornamelijk in Noord- en midden Nederland 
waar hoogveengebieden, heidegebieden en landgoederen te vinden zijn. In laagveen- en 
poldergebieden komt de heikikker en meerkikker samen met de ringslang voor. (Creemers & van Delft, 
2009).  
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De waterspitsmuis Neomys fodiens  
Leefomgeving 
Waterspitsmuizen, figuur 15, leven in zelfgemaakte en niet 
zelfgemaakte holen en gangen (van Bemmel en Voesenek, 1984 
in Broekhuizen et al., 2016). 
 
 Gedrag 
De waterspitsmuis kan zich vrij goed vestigen op nieuwe 
gebieden. De grootte van het territorium is afhankelijk van het 
voedselaanbod. Een klein gebied omvat 60 tot 80 m2, in 
voedselarme gebieden kunnen territoria 260 tot 290m2 zijn. 
(Verkem, 2003 in de Maeseneer et al., 2003). De paringstijd loopt vanaf april tot september.  
  
Habitatvereisten 
- Vegetatie  
Waterspitsmuizen zijn zeer gebonden aan dikke vegetatie die veel bodembedekking en 
schuilmogelijkheden geeft (Zoogdiervereniging, z.de).   
- Water  
Deze leef- en schuilmogelijkheden moeten zich bevinden waar maximaal 500 meter water van 
verwijderd is (Zoogdiervereniging, z.de).  
 
Voedsel 
Het voedsel bestaat voornamelijk uit (water)insecten, ongewervelden zoals steenvliegenlarven 
Plecoptera, vlokreeften Amphipoda , mosselkreeften Ostracoda en soms (kikker)visjes, salamanders of 
kikkers. Op het land bestaat het voedsel uit spinnen Araneae, regenwormen, slakken en kevers. Als 
voedsel erg schaars is kunnen waterspitsmuizen ook aas eten of treed kannibalisme op. (Verkem, S. 
(2003) in Verkem, et al., 2003) 
 
Predatoren 
De natuurlijke predatoren van de waterspitsmuis zijn de steenuil Athene noctua, kerkuil Tyto alba, 
boommarter en steenmarter Martes foina. Katten, vossen en ransuilen Asio otus vangen en doden de 
waterspitsmuis maar eten deze niet op omdat (vooral) mannetjes een ruikend secreet uitscheiden 
(Zoogdiervereniging, z.de).   
 
Begeleidende soorten  
Literatuur beschrijft geen specifieke begeleidende soorten voor de waterspitsmuis. Wel komt steeds 
de kerkuil terug als belangrijke predator van de waterspitsmuis (Witte van den Bosch, 2009).  

 
De wezel Mustela nivalis  
Leefomgeving 
De wezel, figuur 16, gebruikt een grote verscheidenheid aan 
rustplaatsen waarin ze vaak wisselen. Alleen als het vrouwtje 
jongen heeft blijven ze op een rustplaats. (Broekhuizen et al., 2016) 
Zo kunnen takkenbossen, hoopjes groen afval, houtstapels, 
steenhopen, holtes in muren of andere bouwwerken, hooi- of 
strostapels, holen van muizen, molen, ratten en zelfs schuurtjes 
voldoen aan een rustplaats voor de wezel. Doordat de wezel zo 
klein is moeten de rustplaatsen wel goed geïsoleerd worden om ze 
warm te houden. De rustplaats wordt geïsoleerd met onder andere 
veren, stukjes vacht en prooiresten, droog plantenmateriaal en zelfs zwerfmateriaal zoals plastic en 
papier. (van den Berge & de Pauw, 2003 in De Maeseneer et al., 2003). 

Figuur 16 Wezel (Munsterman, z,d) 

Figuur 15 Waterspitsmuis (Zwerver, z.d) 
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Gedrag 
De wezel heeft zijn eigen territorium wat erg kan variëren van grootte. Deze variatie hangt af van het 
voedselaanbod en daarmee de muizenstand. Als de muizenstand hoog is, is het territorium kleiner en 
als de muizenstand erg laag is het territorium groter. Het territorium van een mannetje is tussen de 1 
tot wel 25 hectare en dat van een vrouwtje tussen de 1 en 7 hectare. (van den Berge & de Pauw, 2003 
in de Maeseneer et al., 2003). Het territorium van het mannetje overlapt meerdere territoriums van 
vrouwtjes. De paartijd vindt in de meeste gevallen tussen februari en april plaats. (Zoogdiervereniging, 
z.dc). 
 
Habitatvereisten 
- Aanwezigheid van de woelmuizen, muisrijke gebieden.  
Woelmuizen Arvicolinae beslaan tot wel 85% van het dieet van de wezel (Zoogdiervereniging, z.dc). 
Bruggen (1997) heeft de maaginhoud van 161 wezels bekeken en 61% hiervan bestond uit de 
woelmuizen (Bruggen 1997 in Broekhuizen et al., 2016). Als de woelmuis ontbreekt is de wezel in de 
meeste gevallen ook niet aanwezig (Zoogdiervereniging, z.dc; van den Berge & de Pauw, 2003 in de 
Maeseneer et al., 2003 ) 
- Gevarieerd landschap met microstructuur    
De wezel kan zichzelf in de meeste vegetatietypes handhaven (van den Berge & de Pauw, 2003 in de 
Maeseneer et al., 2003). Om ervoor te zorgen dat de wezel populatie kan uitbreiden wordt de voorkeur 
gegeven aan open en droge natuur- en cultuurlandschappen. 
 
Voedsel 
De wezel is een carnivoor die gespecialiseerd is in woelmuizen (van den Berge & de Pauw, 2003 in de 
Maeseneer et al., 2003). Onder de woelmuizen vallen in Nederland de aardmuis Microtus agrestis, 
muskusrat Ondatra zibethicus, noordse woelmuis Microtus oeconomus arenicola, ondergrondse 
woelmuis Microtus subterraneus, rosse woelmuis Myodes glareolus, woelrat en veldmuis Microtus 
arvalis. Het dieet wordt aangevuld met bosmuizen Apodemus sylvaticus, eieren, vruchten, 
ongewervelde dieren (Broekhuizen et al., 2016), kleine konijnen, kikkers en kleine vogels (van den 
Berge & de Pauw, 2003 in de Maeseneer et al., 2003). De wezel eet tot 25% van zijn eigen 
lichaamsgewicht per dag wat resulteert in een gemiddelde van twee muizen per dag 
(Zoogdiervereniging, z.dc). 
 
Predatoren 
De wezel heeft veel predatoren zoals de vos, bunzing, uilen en vele andere 
roofvogels (Zoogdiervereniging, z.dc). Huiskatten staan ook bekend om het vangen van de wezel en 
krijgen zelfs de bijnaam als wezel doder (van den Berge & de Pauw, 2003 in de Maeseneer et al., 2003). 
 
Begeleidende soorten 
Als de woelmuis aanwezig is, is de wezel er ook. De zeven verschillende woelmuizen in Nederland 
vallen onder de begeleidende soorten voor de wezel. (Broekhuizen et al., 2016; Zoogdiervereniging, 
z.dc; van den Berge & de Pauw, 2003 in de Maeseneer et al., 2003). 
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Tabel 5 Geprefereerde faunapassages per diersoort, groen; is geschikt, oranje; matig geschikt, afhankelijk van lokale omstandigheden (incidenteel gebruik), rood; niet geschikt, zwart; onbekend. 

Bijlage VI Geprefereerde faunapassages 
De bunzing, egel, hermelijn, ringslang, waterspitsmuis en wezel maken gebruik van faunapassages voor dagelijkse verplaatsing. Hiervoor geldt dat de 
faunapassages niet geheel hoeven aan te sluiten op de habitateisen van de diersoorten. Voor diersoorten die zich zelden een paar meter verplaatsen is het 
belangrijk dat de faunapassages geheel aansluiten op de habitatvoorkeuren (MJPO, 2011). Iedere diersoort heeft zijn eigen voorkeuren en eisen die gesteld 
worden aan de faunapassages. De faunapassages die gebruikt worden door de diersoorten staan weergeven in tabel 6.  
 

Hieronder wordt nader uitleg gegeven over de faunapassages. Als de bunzing, egel, hermelijn, ringslang, waterspitsmuis en ringslang tot de doelsoorten van 
deze faunapassages horen zal dit vermeld worden.  
 
Ecoduct: Een ecoduct is een brug over een kanaal of (spoorweg) waarover de natuur ‘’doorloopt’’ naar de andere kant. Een ecoduct is geschikt voor erg veel 
diersoorten, waaronder de kleine marterachtigen, egel en ringslang. Voor diersoorten die specifiek aan water gebonden zijn, zoals de waterspitsmuis is een 
ecoduct minder geschikt.   
Ecovallei: Een ecovallei is een brug waarbij de diersoorten niet over de brug heen gaan maar onder de brug door, het verkeer gaat over de brug. Vele 
diersoorten behoren tot de doelsoorten, zo ook bijvoorbeeld de otter en vissoorten als er water onderdoor loopt.   
Sifon met medegebruik fauna: Een sifon zorgt ervoor dat de ene watergang (vaak een beek) onder de ander watergang (vaak een kanaal) wordt geleid. De 
doelsoorten zijn hierbij vissoorten en aquatische ongewervelde en betreft geen van de gekozen diersoorten.  
Brug met doorlopende oever: Deze faunapassage zorgt ervoor dat de watergang en oevers in tact blijven.   
Tunnel met medegebruik fauna: De tunnel wordt zo ingericht dat er stroken zijn die geschikt zijn voor fauna om te gebruiken. De tunnel moet breder zijn als 
10 meter. Doelsoorten zijn alleen diersoorten die kleiner zijn als wilde zwijnen. 
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Kleine faunatunnel: Buizen of rechthoekige droge duikers die bestaan uit beton, staal of spirosol. De 
kleine faunatunnel wordt ook wel dassentunnel, klein wildtunnel, amfibieëntunnel of faunabuis 
genoemd. Alle diersoorten zijn doelsoorten van de kleine faunatunnel. De afmetingen van de tunnel 
worden afgestemd op de doelsoorten. 
Aquaduct met doorlopende oever: De aquaducten worden tegenwoordig steeds vaker voorzien van 
natuurlijke doorlopende oeverstroken met begroeiingen. Dit wordt bovenlangs (langs de watergang) 
gerealiseerd om de oever-gebonden fauna een veilige passage te bieden. De waterspitsmuis is hierbij 
een doelsoort en kleine marterachtigen gebruiken de faunapassage ook. 
Hop-over: Doormiddel van het aanbrengen van hoge beplanting langs de (spoor)-wegen worden de 
diersoorten gestimuleerd omhoog te vliegen en kunnen de (spoor)- weg vervolgens op grote hoogte 
passeren. Geen van de diersoorten zijn doelsoorten van de hop-over, hierbij worden vleermuizen, 
vlinders en (bos) vogels meegenomen. 
Grote faunatunnel: Worden alleen aangelegd als een ecoduct of vallei niet mogelijk blijkt. De 
ondergrond is zoveel mogelijk natuurlijk ingericht. Geschikt voor vele diersoorten, maar minder voor 
diersoorten die afhankelijk zijn van zonlicht en warmte zoals reptielen en vlinders.  
Ecombiduct: is een combinatie van twee functioneel verschillende faunapassages waarvan een 
constructie is gemaakt, een faunabuis en een klein ecoduct.  
Brug en duiker met faunavoorziening: Hierdoor worden bestaande bruggen en duikers waar dieren 
alleen via het water de andere kant kunnen bereiken ook geschikt voor diersoorten die zich over land 
verspreiden. Loopstroken aan de zijkant van een tunnel is een voorbeeld van een faunavoorziening in 
een brug of duiker. Deze voorziening wordt veel gebruikt door onder andere marters, egels en 
spitsmuizen.  
Boombrug: Voor klimmende diersoorten is de boombrug ontwikkeld. Hierbij wordt er een touw, 
planken en kabels tussen de bomentopen gespannen. Als de afstand groter is tussen de boomtoppen 
zal de constructie steviger in elkaar moeten zitten dan wanneer de boomtoppen elkaar bijna raken en 
alleen een touw/touwladder volstaat. Doelsoorten zijn hierbij klimsoorten zoals de boommarter en 
eekhoorn, geen van de diersoorten behoort tot de doelsoorten. 
Viaduct met medegebruik fauna: Viaducten worden zeer weinig gebruikt door dieren om over te 
steken. Op een redelijk eenvoudige manier kunnen viaducten worden ingericht om als faunapassage 
te dienen. Loopstroken worden aan weerszijde van de weg gemaakt en kunnen op vele manieren 
worden ingericht, zo kan dit zelfs een leefgebied vormen voor insecten. Geschiktheid voor diersoorten 
is afhankelijk van de inrichting maar nooit geschikt voor groot wild.  
Duiker met doorlopende oever: Duikers met doorlopende oevers zijn ontworpen om water af te 
voeren, dit kan tijdelijk of permanent zijn. Als de duikers droog komen te staan worden ze gebruikt 
door kleine diersoorten als faunapassage. Door het aanbrengen van loopstroken of loopplanken in de 
duikers kunnen de kleine diersoorten de duikers het gehele jaar gebruiken.  
 
Voor alle diersoorten geld dat ze makkelijk te geleiden zijn naar de faunapassages omdat het grond 
gebonden soorten zijn (MJPO, 2011). De geleidings vegetatie en materialen moeten goed 
onderhouden worden wil het de functionaliteit behouden, voor elke diersoort wordt dit hieronder 
toegelicht. 
 
Egel 
Geleidingsmaterialen die beschutting geven zijn van belang om de egel in faunapassages te leiden. 
Hierbij kan gedacht worden aan struiken en stronkenwallen (Stichting toegepast 
wateronderonderzoek, z.db) die tussen de 1 en 5 meter hoog moeten zijn. Het aanbieden van 
schuilmogelijkheden om en indien mogelijk in/op de faunapassages is belangrijk voor de egel omdat 
de egel anders blootgesteld wordt aan roofdieren en zich niet kan verschuilen. Als er geen 
schuilmogelijkheden zijn zal de egel de faunapassage niet zo snel in gebruik nemen. (MJPO, 2011).  De 
faunapassages die onder wegen doorlopen worden veelal gebruikt door de egel mits er niet dagelijks 
de das doorheen gaat. Mocht een das de faunapassage in gebruik nemen zal de egel deze mijden. 
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(Stichting toegepast wateronderonderzoek, z.db). Als dit het geval is wordt er aanbevolen om direct 
naast de faunatunnel een andere faunatunnel te plaatsen. Dit moet wel een andere soort faunatunnel 
zijn waar de das dan niet doorheen kan. De minimale breedte van faunapassages die onder de weg 
doorlopen is één meter en de faunapassages die boven de infrastructuur lopen moeten minimaal 5 
meter breed zijn. (MJPO, 2011). De loopstroken moeten 0.50 meter breed of breder zijn. De egel kan 
incidenteel gebruik maken van kleinere loopstroken maar er is statistisch aangetoond dat een bredere 
loopstrook zorgt voor een meer frequent gebruik van de egel. Loopstroken die verbreed waren naar 
0.70 meter werden een stuk vaker gebruikt (o.a. Brandjes et al., 2001 in MJPO, 2011). De egel is 
lichtgevoelig voor verstoring (MJPO, 2011). 
 
Kleine marterachtigen 
Kleine marterachtigen maken gebruik van faunatunnels die onder wegen lopen (Maanen, 2017), 
ecovalleien en tunnels (Wegen & Natuur, z.da). Daarbij worden duikers met doorlopende oeverlopers 
vaak gebruikt door de bunzing en hermelijn. De kleine marterachtigen hebben geleiding nodig om de 
faunapassages te gebruiken. Deze vegetatie moet laag bij de kant van de weg zijn en hoger worden 
naarmate het verder van de weg af is (Dekker et al, 2001). Faunapassages over knelpunten moeten 
minimaal 5 meter breed zijn en onderlangs 1 meter breed. Voor de bunzing en hermelijn moeten de 
loopstroken een minimale breedte hebben van 40 centimeter. Voor de wezel is er statistisch 
aangetoond dat het vergroten van de loopstroken van 30 tot 40 centimeter naar 70 centimeter ervoor 
zorgt dat de wezel de loopstroken vaker zal gaan gebruiken (o.a. Brandjes et al., 2001 in MJPO, 2001). 
Voor de bunzing is het belangrijk dat de oeverstroken droog blijven om de faunapassage te gebruiken. 
Als de bunzing een doelsoort is zal de oeverstrook steil worden aangelegd ook al heeft een vlakke 
oeverstrook vaak de voorkeur. Dit heeft te maken met fluctuerende waterstanden. De kleine 
marterachtigen zijn gevoelig voor zicht en geur wat betreft de verstoring. (MJPO, 2011). 
 
Ringslang 
De faunapassages die over de weg gaan moeten minimaal 15 meter breed zijn en voor de tunnels 
onder de wegen langs moet er naast de watergang aan elke kant 5 meter brede oevers zijn. De hoogte 
van de faunapassage die onder de wegen doorgaat is afhankelijk van de hoogte van de oevervegetatie. 
(MJPO, 2011) Voor beide faunapassages geldt dat er een goede beschutting aanwezig moet zijn van 
lage vegetatie bijvoorbeeld gras. De ecotunnels mogen niet te ruim zijn (Wegen & Natuur, z.da) en 
smalle passages mogen maximaal 10 a 12 meter lang zijn. Er wordt een voorkeur gegeven aan tunnels 
en ecoduikers die daglicht doorlaten doormidden van gaten in de faunapassages. Figuur 17 geeft weer 
welke faunapassages geschikt zijn voor de ringslang. 
 
 

Figuur 17 Geschikte faunapassage voor de ringslang. Links de gehele passage, hier is te zien dat er gaten aan de bovenzijde 
zijn om daglicht door te laten. Rechts is te zien hoe de tunnel aan de binnenzijde is ''ingericht'' (Struijk, 2016). 

 



  XXII
                                                                                 Isabeau Schutte 
                                                                              Lindsey Suijkerbuijk  

Een ronde pijp als faunapassage is niet geschikt voor de ringslang. Het is niet uitgesloten dat 
ringslangen gebruik maken van donkere tunnels, maar dit in onwaarschijnlijk. (R. Struijk, medewerker 
RAVON, pers. comm., 7 juni, 2017). Een open waterverbinding onder of over infrastructuur met een 
natuurvriendelijke oever is ook geschikt als faunapassage. Water in de nabijheid vergroot de kans 
dat de ringslang de faunapassages zal gaan gebruiken (MJPO, 2011). Geleidingsschermen zijn cruciaal 
bij het bewerkstellige van de faunapassages voor de ringslang. De 
geleidingschermen moeten aan de bovenzijde een overlappende 
rand hebben van minimaal 50 centimeter waardoor de ringslang 
er niet overheen kan. Hierbij moet de vegetatie altijd goed 
gemaaid en onderhouden worden. Als deze te lang is kan de 
ringslang er alsnog over de geleidingschermen heen komen. 
Omdat het maaibeleid uit persoonlijke ervaring van R.Struijk vaak 
uitblijft moeten de geleidingschermen uit voorzorg een stuk 
hoger worden. De beste optie voor geleidingschermen zijn van 
beton deze zijn echter duur, figuur 18. Een goedkopere oplossing 
zijn kunststof geleidingschermen die wel elk jaar gecontroleerd 
moeten worden en waar nodig vervangen moeten worden. (R. 
Struijk, pers. comm., 7 juni, 2017). 
 
Waterspitsmuis  
De waterspitsmuis heeft een voorkeur voor ecoduikers mits deze aan de hand van de voorkeuren van 
de waterspitsmuis is ingedeeld (Wegen & Natuur, z.d.) De waterspitsmuis is echt aan watergangen 
gebonden en daarom zijn ecoducten bijvoorbeeld minder geschikt. De faunapassage moet ervoor 
zorgen dat het de burg vormt tussen aaneengesloten geschikte habitats. Waterlopen en de oever van 
rivieren en meren met begroeiing (van kruidige vegetatie) volstaan zeer goed als geleidingsmateriaal. 
Bij de breedte van de watergang moeten er 5 meter brede oevers komen om een geschikte passage 
te vormen, zoals voor de ringslang. Hierbij geld ook dat de hoogte van de passage afhangt van de 
hoogte van de oevervegetatie. Een passage over de weg of het spoor moet 15 meter breed zijn. De 
waterspitsmuis is gevoelig voor het zicht in verband met verstoring. (MJPO, 2011).

Figuur 18 Ideale geledingsschermen voor 
de ringslang (Struijk, 2016). 
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Bijlage VII Verkeersslachtoffers kaarten 
 

 

 

 

 

 

  

  

De locaties, aangegeven middels rode vierkantjes op de kaart, van de bunzing als verkeersslachtoffers 
in de provincie Zuid-Holland (Waarnemingen.nl, z.di).  

De locaties, aangegeven middels rode vierkantjes op de kaart, van de egel als verkeersslachtoffers 
in de provincie Zuid-Holland (Waarneming.nl, z.dj)  
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 De locaties, aangegeven middels rode vierkantjes op de kaart, van de hermelijn als 
verkeersslachtoffers in de provincie Zuid-Holland (Waarnemingen.nl, z.dk). 

 

 De locaties, aangegeven middels rode vierkantjes op de kaart, van de ringslang als 
verkeersslachtoffers in de provincie Zuid-Holland (Waarneming.nl, z.dL). 
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   De locaties, aangegeven middels rode vierkantjes op de kaart, van de waterspitsmuis 
als verkeersslachtoffers in de provincie Zuid-Holland (Waarnemingen.nl, z.dm).   

 De locaties, aangegeven middels rode vierkantjes op de kaart, van de wezel als 
verkeersslachtoffers in de provincie Zuid-Holland (Waarneming.nl, z.dn). 
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Bijlage VIII Aanbevelingen aanpassingen landbouw 

 
1. Nestkast voor kleine marterachtigen                                    2. Takkenrillen 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Compost/loofhopen                       

 

4. Hooimijten 
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5. Houtstapels 

 

6.Steen/boomstam hopen 

 

 

7.  Stenen potten  

 

 

 

 

6. Stammen/stenen hopen 

 

 

 

 

 

 

7. Stenen potten 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenstaande afbeeldingen zijn van Natuurpunt Zoogdierenwerkgroep, (2012). 
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Voorbeelden van structuurlandschap (van Maanen, 2017) 

 

 


