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Geachte mevrouw De Wrede,  
 
Op 1  september  2022 hebben we het verzoek gekregen om ecologisch 
nader  onderzoek ui t te  voeren naar de aanwezigheid van  
waterspi tsmuis binnen het plangebied  gelegen aan de 
Schuttevaerstraat  te Wolvega . Middels  deze briefnotitie  wi l  ik u graag 
op de  hoogte brengen van de resultaten van dit  onderzoek.  
 

•  Tijdens het  nader onderzoek zi jn geen verbli j fplaatsen van 
waterspi tsmuizen vastgeste ld .  

 
Voor  wat betreft  waterspi tsmuis  zi jn er  dan ook geen vervolgstappen 
benodigd, er  dient al leen een ontheff ing aan de Wet natuurbescherming te 
worden aangevraagd voor r ings lang.  
 
In deze briefrapportage ontvangt u het totaaloverzicht van het onderzoek . Ik 
hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd. U kunt uiteraard a lti jd met 
vragen bi j  ons terecht.  
 
Met vriendeli jke groet,  
 
Mar jan van der  Schaaf  
Bureau FaunaX B.V.  
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Onderzocht deelgebied  
Tijdens het  onderzoek is  aandacht besteed aan het gehele  plangebied,  dat wil  zeggen 
het gehele terrein tussen de percelen Schuttevaerstraat 50  en 56 te Wolvega .  Men is  
voornemens  di t voormalige ,  afgewerkte s libdepot bouwri jp te maken om deze 
vervolgens de verkopen.  
 
Door Bureau Faunax B .V.  is  voor di t  project in 2022 een ecologische Quickscan 
uitgevoerd (zie  rapport 22 142) .  
 
In deze Quickscan is  geadviseerd nader onderzoek ui t te laten voeren naar  de  
aanwezigheid van waterspi tsmuis  en ringslang .   
 
In een vervolgover leg tussen de gemeente Westste ll ingwerf  en de  heer E.P. de Boer 
(directeur Bureau Faunax B .V.)  is  bes loten wel nader  onderzoek ui t te voeren naar 
waterspi tsmuis en voor  de rings lang het ontheff ingstra ject in te gaan zonder nader  
onderzoek.  
 

Methodiek 
Het onderzoek naar waterspi tsmuizen is  ui tgevoerd conform de landeli jk 
geaccepteerde s tandaardmethodieken opgesteld door de Zoogdierenvereniging en het  
Netwerk Groene Bureaus .  Ti jdens  het onderzoek zi jn l i fe - traps  (type Longworth)  
verdeeld over  het plangebied geplaatst (drie raaien, 20 vallen per  raai) .  De raaien 
zi jn geplaatst in  voor waterspi tsmuizen  geschikt habi tat  binnen het plangebied  (zie 
f iguur 1) .  
 
Eerst is  een pre-bai tperiode ingezet.  In deze periode zi jn de geplaatste val len met 
aas gevuld en op ‘safe ’  gezet ,  waardoor deze niet dicht kunnen vallen.  Hierdoor 
kunnen de muizen wennen aan de nieuwe objecten in hun omgeving. Na deze pre -
bai tperiode zi jn de  val len op scherp gezet en vervolgens vi j f  maal (drie keer  ’s  
ochtends  en 2 keer ’s  a vonds  met een interval  van 12  uren gecontroleerd. Per  
gevangen muis wordt de soort  genoteerd, waarna deze wordt vri jge laten. In totaal 
zi jn zeven bezoeken aan het plangebied gebracht voor het muizenonderzoek.  
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     F ig uur  1 :  p la a ts in g  ra a ien  b in n en  h et  p la n g eb ie d .  
 
Waterspitsmuis  
Tijdens het  nader onderzoek naar de  aanwezigheid van waterspi tsmuizen binnen het 
plangebied zi jn geen waterspitsmuizen aangetrof fen.  In tabel 1 . 1 .  wordt  een 
overzicht gegeven van de aangetroffen muizen per raai  gegeve n.  
 
Tabel  1 .1:  Een overz ich t  van de aangetro f fen muizen -  en spi tsmuizen soor ten,  evenals  de 
aantal len h iervan per  raai .  

Raai Huisspitsmuis Bosspitsmuis sp. Bosmuis Dwergmuis Veldmuis Aardmuis Rosse woelmuis 

I 3 7 6 21 12 8 0 

II 0 4 5 9 2 4 12 

III 0 6 8 3 0 0 15 

Totaal 3 17 19 33 14 12 27 

 
Resultaten 
Bij  het  nader onderzoek naar de aanwezigheid van waterspi tsmuizen zi jn geen 
waterspi tsmuizen aangetroffen. In het  kader van de voortgang van het project hoeft 
er  voor  deze soort geen ontheff ing aan de Wet natuurbescherming te worden 
aangevraagd. Voor  de overige  aangetroffen soorten binnen het plangebied dient men 
zich wel  te houden aan de zorgplich t .  
 

•  Binnen het plangebied zi jn geen waterspitsmuizen aangetroffen.  

•  Voor  de  overige aangetroffen (spi ts)muizensoorten geldt de zorgplicht .  
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Conclusie 
Tijdens het  nader onderzoek naar de  aanwezigheid van waterspi tsmuizen werden 
geen verbli j fplaatsen vastgeste ld.  Op basis  hiervan kan de aanwezigheid van 
verbli j fplaatsen van waterspi tsmuizen binnen het plangebied worden ui tgesloten.  
Voor  wat betreft  waterspi tsmuizen zi jn er  geen vervolgstappen benodigd voor de 
voortgang van dit  project.  
 

Overige vervolgstappen  
 

• Broedvogels: werken buiten het broedseizoen (grofweg 15 maart - 15 juli). 

• Vleermuizen (essentiële vliegroute): Uitstraling van kunstlicht richting Schipsloot 
tussen zonsondergang en zonsopkomst voorkomen. Anders → Nader onderzoek. 

• Ringslang: Ontheffingsaanvraag indienen bij bevoegd gezag, de provincie Fryslân. 

• Zorgplicht: Naleven van de zorgplicht. 

• Weidevogelkansgebied: Werken buiten broedperiode (grofweg 15 maart – 15 juli). 

 


