
Als behendige acrobaten bewogen hazelmuizen zich vroeger door  

heel Limburg - van zuid tot noord - via takken en twijgen door bomen 

en struiken. Met hun grote ogen, harige grijpstaart en grijpgrage  

vingertjes en teentjes waren zij de aapjes van het zuiden. Buiten de 

provincie Limburg komen deze schattige diertjes in ons land niet  

voor, wel in het aangrenzende Duitsland en België. Vroeger vormde 

Nijmegen in Nederland hun noordgrens. Ongemerkt werd de hazel-

muis in de 20ste eeuw teruggedrongen tot het meest zuidoostelijke 

hoekje van Limburg: de gemeenten Vaals en Gulpen-Wittem. Hoe 

kwam dat en wat kunnen we hieraan nu doen?

opklimmen uit het dal 
De Provincie Limburg wil het leefgebied en de verspreidingsroutes 

van hazelmuizen herstellen. Limburgse natuurorganisaties en andere 

terreineigenaren zetten zich daarvoor in. Dat gebeurt door de aanleg 

van brede houtsingels en aanplant van struiken langs graften. Met 

deze groene linten worden geschikte, op zichzelf staande leefgebieden 

met elkaar verbonden. Dankzij de intrede van kuddes paarden en  

runderen die het hele jaar buiten grazen komt ook de spontane  

struweelontwikkeling weer op gang: weelderige begroeiingen langs 

bosranden, houtwallen en in de graslanden. Gemeenten kunnen even-

eens meehelpen aan het herstel. Door maai- en snoeiwerk in bermen 

uit te stellen tot de winter, vormen de vlijmscherpe messen van machi-

nes in het najaar geen bedreiging meer voor het aapje van het zuiden. 

Hazelmuis
Aapje van het zuiden

Activiteiten hazelmuis
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juli juni

april

maart

februari

januari

september-november
zakken af naar de lagere

zonovergoten struwelen
en randvegetaties met
veel bessen, noten en

pitten om op te vetten
voor de winter

begin augustus-
eind oktober

geboorte en groei van 
merendeel van de jongen 

half november-half maart 
meeste dieren in winterslaap in een nest op grondniveau

half maart-begin april
korte pieken van activiteit
vanaf half april
volledig actief

voorjaar
eten vooral eiwitrijk voedsel

begin mei
start paartijd

eind mei
eerste geboortes van de jongen 

voorjaar-zomer
op zoek naar voedsel hoog in de bomen

eten en gegeten worden
Bloesems, knoppen en insecten vormen 

het voorjaarsmenu van de hazelmuis. 

Later in de zomer komen ook bessen  

en zaden (zoals bramen en hazelnoot-

jes) aan de beurt. Met deze voedzame 

hapjes maakt hij een vetvoorraad voor 

de winter. Zelf vormt de hazelmuis een 

smakelijk hapje voor tal van roofdieren. 

Maar zijn vlugheid beschermt hem, 

evenals zijn toevlucht tot struiken met 

stekels, zoals braam, meidoorn en slee-

doorn.
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broodnodig… 
Zonder struikgewas is de hazelmuis ver-

loren. Hij vindt hier voedsel en beschut-

ting. Tevens vormen struiken en boom-

kruinen de enige mogelijkheid voor hem 

om zich over grotere afstanden veilig te 

verplaatsen door het landschap, op weg 

naar soortgenoten of naar nieuw leef-

gebied. De kunst van het rennen over de 

grond beheerst deze acrobaat namelijk 

nauwelijks. Dat heeft te maken met de 

bouw van zijn pootjes. In natuurlijke 

landschappen met grote grazers zijn  

struwelen volop aanwezig. Daar groeit 

het struikgewas langs bosranden, in gras-

landen en op open plekken in het bos.  

In kleinschalige cultuurlandschappen 

komen struiken vooral als aanplant voor, 

in de vorm van hagen en heggen langs 

perceelsranden en houtkanten langs  

holle wegen. Met het verdwijnen van het 

begraasde natuurlandschap en de aantas-

ting van het kleinschalig cultuurland-

schap kreeg de hazelmuis een flinke klap. 

hazelmuis als symbool
Deze nekslag voor de hazelmuis staat  

niet op zich. Ook veel andere zoogdieren, 

vogels, amfibieën, reptielen en insecten 

zoals vlinders, zijn van nature aangewe-

zen op een halfopen landschap met bos, 

struweel, ruigte en grasland. De achter-

uitgang van de hazelmuis staat symbool 

voor de achteruitgang van een groot deel 

van de inheemse fauna. Maar dit geldt 

ook omgekeerd: de hazelmuis als sym-

bool van vooruitgang. Een hele schare  

aan wilde dieren zal mee profiteren van 

inspanningen voor de hazelmuis!

Toekomstvisie van Zuid 
Limburg. Bosgebieden 
zijn met elkaar verbonden 
door houtsingels, graften 
en hagen maar ook door 
extensief begraasde bos-
weides, en vormen een 
groot aaneengesloten 
natuurgebied. Dieren en 
mensen kunnen hier vrij 
tussen bewegen.

Een ontmoeting met een hazelmuis is 

een bijzondere verrassing. Met grote 

kraalogen kijkt hij zijn toeschouwer  

verwonderd aan. Makkelijk zal hij  

zich doorgaans niet laten zien. Want in 

het winterhalfjaar slaapt de hazelmuis,  

weggekropen in de humus, dag en nacht. 

En in het zomerhalfjaar is hij vooral  

’s nachts actief. De belangrijkste activi-

teiten van deze vertegenwoordiger van  

de slaapmuizen-familie zijn – naast  

slapen – voedsel zoeken, nestjes bouwen 

en jongen grootbrengen. Dat gebeurt  

allemaal in bomen en struiken. 
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aangenaam kennis te maken


