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Muizenruiters bouwen Muizenruiters bouwen 
Een pilot die meerdere natuurdoelen kan dienenEen pilot die meerdere natuurdoelen kan dienen
Joke Colijn

Afgelopen zomer kreeg ik een artikel onder ogen van het Brabants Landschap, over het zelf bouwen van muizenruiters. Het 
Brabants Landschap zaait randen in met bloemrijk mengsel voor bijen, en gaat pas maaien nadat de planten zaad hebben gezet 
en een deel is gevallen. Vervolgens leggen vrijwilligers het maaisel op zogenaamde ruiters: een soort tipi’s van flinke takken 
met een vloertje net boven de aarde om het hooi droog te houden. Dat hooi bevat nog steeds zaad. Het zaad dat valt onder 
en in die ruiters lokt muizen, en die trekken weer uilen, torenvalken en andere predatoren aan. Het zette me aan het denken 
en ik probeerde een verband te leggen met het muizenarme afgelopen jaar dat veel predatoren ertoe verleidde om hun heil bij 
weidevogelkuikens en zwarte sterns te zoeken. 
Vóórdat er een verkeerd beeld ontstaat wil ik eerst stellen dat de achteruitgang van de weidevogelstand zeker niet alleen te 
wijten is aan predatie! Predatie is een factor die in de hand gewerkt wordt door het steeds meer ongeschikt worden van het 
weidevogel leefgebied. En daar moeten structurele oplossingen voor komen zoals elders in deze Waardvogel te lezen valt. Maar 
predatie is wel een factor die veel dírecte impact heeft, dus vandaar mijn overwegingen aangaande de inzet van muizenruiters. 
In een goed functionerend ecosysteem zijn alle soorten afhankelijk van elkaar. Inmiddels hebben we wel helder dat waar mensen 
(al dan niet bewust) ingrijpen in functionerende ecosystemen, een disbalans ontstaat in de voedselketen. Met een muizenruiter 
kunnen we in een deelgebiedje het stapelvoedsel van een aantal predatoren wellicht aanvullen en daarmee de biodiversiteit 
stimuleren. 
Hoe langer ik erover nadacht, hoe meer ik overtuigd raakte dat we dit idee als een pilot zouden kunnen uitvoeren. Gewoon om te 
kijken of het bij ons werkt. Tevens zou er nieuwe samenwerking ontstaan tussen de projectgroep van het Graslandvlinderplan, 

Goede en slechte muizenjaren
2019 was juist een ‘goed’ muizenjaar, waardoor veel predatoren 

jongen groot konden brengen en onze weidevogelkuikens als 
potentiële prooi minder onder druk stonden. De afgelopen twee 
kalenderjaren waren er juist weinig muizen. Door aanhoudende 
nattigheid in ons zompige land verdrinken ook nog eens een 
onbekend aantal grondnesten. Het gevolg van weinig muizen tijdens 
het broedseizoen kennen we allemaal: onze weidevogelkuikens 
worden opeens veel interessanter als diner. En als lunch en ontbijt. 
Voor marterachtigen als bunzing, wezel en hermelijn, voor vossen, en 
voor diverse soorten roofvogels. Ook verwilderde katten schakelen 
over van muizen als hoofdvoedsel naar de ‘sitting ducks’: weerloze 
kuikens. Zelfs volwassen broedende vogels worden zowel ‘s nachts 
als overdag slachtoffer. Ik denk hierbij o.a. aan dat ene torenvalkpaar 
met 16 vleugels van volwassen zwarte sterns in de broedkast. Tja, je 
kinderen zullen maar honger hebben... dan moet je wat! 
Muizen zijn het stapelvoedsel voor veel roofdieren. Om zowel de 
predatoren af te leiden als uiteraard onze weidevogelkuikens (en 
volwassen broedende vogels) minder prominent op de menukaart 
te zetten, kunnen we muizenruiters bouwen. 

Wat is een muizenruiter? 
In Noord-Brabant en Gelderland zijn hier al heel goede 

ervaringen mee, dus daar heb ik wat speurwerk gedaan. Je bouwt 
een muizenruiter als een soort wigwam, van vijf of zes lange rechte 
wilgentakken die bovenaan bij elkaar worden gebonden. Van het 
deel dat in de grond wordt gestoken moet de bast af, anders lopen 
de takken weer uit en gaan groeien. Van het deel boven de grond laat 
je van de onderste zijtakken zo’n 15-20 cm zitten, waardoor ‘oksels’ 
ontstaan. Daarin komen kleinere takken horizontaal te liggen. Veel 
takken kruiselings over elkaar, zodat een soort vloertje ontstaat. En 
daarop komt hooi, veel hooi met zaden er in, dus kruidenrijk hooi 
met lange grassen. Tussen de graslagen en onder de ruiter strooien 

we graan. Halverwege de bouw steken we een buis schuin naar 
beneden in het hooi (opening naar het oosten) waardoor graan 
bijgevuld kan worden. Het hooi blijft ook bij regen binnenin mooi 
droog. Muizen zijn er dol op: sommige soorten maken er nesten in 

Muizenruiter bouwen, foto: Dijkjeswerkgroep ‘s Gravenmoer
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en de voorraadkamer is links, rechts, boven en onder. Voor andere 
soorten is het de plaats waar steeds voedsel te vinden is.

Waar kunnen we ze het best bouwen? 
Over die vraag is best wat heen en weer gemaild. Want de 

muizenruiters moeten een goed doordachte plek krijgen. Uiteraard 
niet vlakbij weidevogelpercelen, maar ook weer niet té ver er 
vandaan. Als predatoren ervoor moeten omlopen of verder voor 
vliegen en de kuikens zijn dichterbij, dan missen de ruiters hun doel 
als afleidingsmanoeuvre. 
Óp het erf wil de boer uiteraard geen muizenkwekerij, al zal daar 
de aantrekking op vliegende predatoren als buizerd en torenvalk 
ook minder zijn. Maar in de búúrt van een boerenerf zitten de 
weidevogels toch niet, en een ruiter niet te ver van het erf is mogelijk 
tevens een manier om de boerderijkatten minder te laten zwerven 
als er dichterbij lekkere hapjes te halen zijn. Het lijkt dus zaak om 
een paar boeren met weidevogelhart te vinden die zo’n ruiter niet te 
ver van het erf op een kansrijke plek willen toestaan. Bijvoorbeeld 
tegen een bosje, boomgaard of ruigte aan, waarin predatoren zich 
vaak ophouden of broeden.  
Voor een goed beeld zouden er ook een paar muizenruiters op 
natuurgebied kunnen staan. Op natuurgebied is geen erf met 
voeropslag, dus dat probleem speelt niet. Er is zeker een goede plek 
te vinden tegen weidevogelgebied aan, bijvoorbeeld in een hoek bij 
een houtopstand waar dichtbij toch geen vogels broeden. 

Een pilot kan vragen beantwoorden
In goede muizenjaren worden ook meer predatoren groot. We 

kunnen uiteraard niet tevoren insteken op een al dan niet goed 
muizenjaar, door alleen in een slecht jaar muizen te kweken. De 
bedoeling is om de muizenruiters jaarlijks heel vroeg in het voorjaar 

van vers hooi en graan te voorzien. Dan zijn de eerste muizennesten 
al volwassen en zelf reproductief als de meeste kuikens uitkomen. 
Is het dan zo dat als wíj meer muizen gaan fokken, er óók meer rovers 
groot worden? Dat is een terechte vraag die opkwam en ja, er zullen 
er best een paar extra groot door kunnen worden. Maar als álle 
aantallen wat naar méér verschuiven door de afleidingsmanoeuvre 
met de muizenruiters, worden er wellicht ook méér kuikens groot. 
En die kunnen wegvliegen! Veel muizensoorten leven maar een 
paar maanden en er ’s winters gaan er heel veel dood. Dan zullen 
in de magere koude seizoenen de achterblijvende predatoren toch 
weer muizen of ander voedsel moeten vinden, of doodgaan van de 
honger als ze met teveel zijn. Maar het volgende voorjaar is er voor 
overlevers weer nieuwe aanwas van muizen. 
Eerlijk gezegd verwacht ik niet dat de aanwas van predatoren door 
onze muizenruiters zo’n vaart zal lopen. Met vijf of zes muizenruiters 
in de hele Krimpenerwaard zetten we echt de voedselketens niet 
op z’n kop, dus de kans dat we ineens heel veel predatoren krijgen 
acht ik klein. Je hebt ook nog te maken met territoria van roofdieren; 
voor sommige soorten zoals de buizerd, begint de waard aardig 
‘vol’ te raken. Het is juist de bedoeling dat ze bij hun stapelvoedsel 
kunnen blijven omdat er toch nog makkelijk muizen te vinden zijn 
bij de ruiters, en ze niet in slechte jaren noodgedwongen zullen 
overgaan op kuikens. Zelfs muizenspecialisten als torenvalken 
kunnen in slechte muizenjaren blijkbaar leren om vogels te eten in 
plaats van muizen. Als ze eenmaal hebben aangeleerd hoe makkelijk 
zo’n broedende prooi op een vlotje te pakken is, weet ik niet of ze 
in goede muizenjaren nog wel de extra moeite voor muizen willen 
doen... Niets is zeker en de natuur is dynamisch. 
Onze bedoeling van de muizenruiters is vooral om predatoren wég 
te lokken van de kuikens en broedende vogels – niet om bewust 
predatoren te kweken. Of dit ook bij ons zo kan gaan werken? Dat 
weten we niet. Hopelijk werkt het voor de vogels die daar in de 
buurt broeden als een spiraal naar boven, maar misschien ook niet 
en verandert er niets. Het is niet voor niets een pilot, een probeersel. 

Over de muizen
Er zijn al eens eerder in de Krimpenerwaard onderzoeken naar 

muizen gedaan door o.a. Kees Mostert en we hebben ook daarover 
gepubliceerd. Er zijn toen diverse soorten gevonden. 
Muizen worden verdeeld in drie groepen: de zg. ‘ware’ muizen, 
woelmuizen en spitsmuizen - ik ben zó benieuwd welke soorten 
er nu in en bij de ruiters aangetroffen zouden kunnen worden 
(bijvoorbeeld met inloopvalletjes onder de ruiter?). Van zowel 
bosmuizen, spitsmuizen als veldmuizen is bekend dat ze gebruik 
maken van muizenruiters – al is ons gebied voor veldmuizen 
misschien te drassig. De noordse woelmuis is een bedreigde soort 
van moerasachtig gebied en kan mogelijk wél in onze natte gebieden 
worden waargenomen. De meeste woelmuizen hebben hun nesten 
onder de grond, maar omdat ze overal het algemeen vegetariër zijn, 
zullen ze de plantenzaden en de graankorrels die we strooien tussen 
de graslagen, naar ik aanneem wel vinden. Tijdens de bovengrondse 
wandeling erheen zijn ze extra kwetsbaar voor predatoren. De ware 
muizensoorten (zoals bosmuis, huismuis en dwergmuis) zijn vaker 
omnivoren, zij kunnen ook de insecten eten die zich in de ruiters 
verschuilen. 
Kortom: makkelijk en leuk onderzoeksmateriaal voor een startende 
zoogdierwerkgroep! 

Mooie koppelkansen voor uilen
Elders worden muizenruiters ook gebouwd om gewénste Een muizenruiter geeft ook wintervoedsel voor uilen, foto: Brabants Land-
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muizenpredatoren als steen- en kerkuil te helpen. Bij ons dreigt het 
steenuiltje zelfs te verdwijnen doordat er steeds minder geschikt 
leefgebied is; overhoekjes en oude schuurtjes zijn bijna overal 
verdwenen. Als er dan ook nog ’s twee jaar nauwelijks iets te eten 
is…
Juist voor dat laatste kan een strategisch geplaatste muizenruiter 
een dubbelfunctie krijgen. In Overijssel lukte het om met een 
muizenruiter waarin geregeld granen gestrooid werden, de 
muizen weg te lokken uit een oliemolen die kool- en lijnzaad perst 
- én daardoor tevens om de steenuil terug te krijgen! Dat laatste 
overigens mede door een steenmarterproof nestkast op te hangen. 
Ik kan bij ons al wel een paar geschikte locaties bedenken die zowel 
weidevogelkuikens als steenuiltjes kunnen helpen. Dan gaat met dit 
project het mes aan meer kanten snijden. 

Werkgroepen die kunnen bijdragen of belang 
hebben 

-de knotgroepen voor de takken en vervoer
-de maaiers van de landschapswerkgroep en het 
Graslandvlinderplan voor maaisel in juni 
-de uilenwerkgroep,
-de roofvogelwerkgroep,
-de weidevogelwerkgroep en 
-de zwarte stern werkgroep
Het belang van de laatste werkgroepen ligt vooral bij vaststellen 
van resultaat. Zij kunnen mogelijk zo’n ruiter in hun gebied 
monitoren op gebruik door resp. uilen, roofvogels en andere 

predatoren. Leg datum, soort predator en soort gedrag vast 
mocht je dit waarnemen, en neem een foto als het lukt. Denk 
bij soort gedrag aan ‘zit op ruiter’, ‘patrouilleert erboven’, ‘heeft 
prooi’ e.d. Uiteraard willen we die resultaten graag gedeeld 
zien, want succes motiveert! Dat moment volgt later in het jaar.
-een toekomstige zoogdierwerkgroep om gebruik door 
welke muizensoorten vast te stellen, en te monitoren op 
marterachtigen, katten e.d. 

Actie op 12 maart onder de noemer ‘NL doet’ 
Het Oranjefonds promoot ‘NL doet’ op 12 maart. Daar is de 

actie ‘Muizenruiters bouwen’ aangemeld, zodat ook niet-NVWK 
vrijwilligers zich kunnen opgeven. Tevens is voor dit jaar een 
financiële bijdrage gevraagd om balen kruidenrijk hooi uit 2021 
en wat zakken graan aan te schaffen. Het hooi klinkt uiteraard 
in, dus zal volgend voorjaar moeten worden bijgevuld. Zolang 
de pilot draait kan aanvulling van hooi via de maaiers van de 
landschapswerkgroep worden verzorgd. Het kruidenrijke gras 
kan dan o.a. komen van de Idylles en moet tot die tijd droog 
worden opgeslagen.
Omdat voor deze pilot de belangen en inbreng van meerdere 
werkgroepen tellen, zou het heel fijn zijn als uit elk van die 
werkgroepen een aantal mensen zich aanmelden om op 
nog definitief te bepalen locaties in de Krimpenerwaard het 
bouwen te begeleiden. Er komt vóór die tijd uiteraard nog een 
informatie-moment om de bouw op elke locatie goed te kunnen 
coördineren, hopelijk kan dat ‘live’. 
Daarnaast kan iedereen die een paar uurtjes buiten bezig wil 
zijn, meedoen! Kinderen onder begeleiding zijn ook welkom! We 
hopen verder op mensen van ‘buiten’ via het Oranjefonds – het 
juiste aantal is afwachten. 
We beginnen op 12 maart om 09.00 uur met koffie/thee/
limonade/koek en uitleg op zo’n vijf of zes locaties. 
De verwachting is dat een muizenruiter in een paar uurtjes 
gemakkelijk klaar moet kunnen zijn, dan ben je met de lunch 
weer thuis. 
Benodigd materiaal per locatie:
-stevige rechte wilgentakken van zo’n 10 cm doorsnee aan de 
basis,
-bindmateriaal voor bovenaan,
-kleinere rechte takken om de ‘vloer’ te leggen in de oksels van 
de staanders, 
-kruidenrijk hooi, 
-graan
-een plastic buis om graan door aan te vullen. 

Ook meedoen?
Ik hou wel van een uitdaging, al is de uitkomst niet zeker. 

Daarom is het ook een pilot. In het ergste geval is er geen 
positief resultaat en is er geen man overboord, maar ik geloof 
dat het wél kan werken. Als het elders kan, waarom dan niet 
hier?
Loop je ook warm voor het idee? Geef het dan een kans! Help 

Veldmuis, bron: Readers Digest , Zoogdieren van Europa        


