
 
 

 
 

 
Bosmuis 
Latijns: Apodemus Sylvaticus L 
Familie: Ware Muizen 
Orde:    Knaagdieren 
Status:  Beschermde diersoort 

 
 
 
Uiterlijk en kenmerken 

De bosmuis is geel tot donkerbruin van kleur, buik lichter. De rug en buikzijde word 
gemarkeerd door een oranje-bruine scheidingslijn. Het is een flinke muis met een spitse 
snuit, grote uitstaande oren, lange staart en grote zwarte ogen. Een volwassen bosmuis is 
ca. 7½-10½ cm groot en heeft een staartlengte van ca. 7-11 cm. De bosmuis heeft lange 
achterpoten (springpoten). 
 

Ontwikkeling en leefwijze 
De bosmuis brengt gemiddeld ca. 2-4 nesten per jaar voort met ca. drie tot zeven jongen 
per nest groot. Ze leven ongeveer 1 jaar. Bosmuizen leven bij voorkeur in de omgeving 
van dichte begroeiing en bosranden, maar komen verspreid over het gehele land voor 
(dus niet alleen in bosrijke streken!). Het zijn uitstekende gravers, klimmers en springers, 
soms wel tot 65 cm hoog en ca. 40-80 cm ver.  
 

Schuilplaatsen  
Voelen zich thuis in bossen, tuinen met veel struiken en dichte ondergroei. ’s Winters 
trekken ze nog wel eens huizen en schuren binnen.   
 

Mogelijke risico’s, schade of hinder 
• Verstoring van nachtelijke rust Knaagschade aan zaden en bloemknoppen (bv. 

dahlia’s, trosanjers en rozen) 
• (Soms) Knaagschade aan consumptienoten en gedroogde vruchten 
• Vraat aan zaaisel 
• Geuroverlast (wildgeur) 

 

Sporen 
• Bosmuizen zijn typische verzamelaars. Zo kan een lokaaskistje volgestopt worden 

met verschillende materialen als bv. steentjes en/of schroefjes e.d. 

 



 
 

Wering 
Bosmuizen kunnen door hele kleine openingen gebouwen binnen dringen. Een opening 
van ca. 0,5 cm is al voldoende om binnen te dringen. Aangezien bosmuizen een 
uitstekende klimvermogen hebben, kunnen ze ook via hoger gelegen openingen een 
gebouw binnen dringen. Dicht te grote openingen af met bijenbekjes of een fijnmazig 
gaas. Monteer borstel strips onder buitendeuren. Verwijder hoog gras  en snoei struiken 
hoog op. Voorkom daarnaast rommelhoeken.  
 
Advies: goede hygiëne moet altijd op de 1e plaats staan en voorkom voedselaanbod. 
 
Bestrijding niet toegestaan!  
 
 


