
 
 

 
 

 
Mollen 
Latijns: Talpa Europaea 
Familie: Talpidae 
Orde:    Talpa 
Status:  Niet beschermd 
 

 
 
Uiterlijk en kenmerken 

De mol heeft een korte zwartfluwelen vacht. Hiermee kan hij, dankzij een willekeurige 
plaatsing van de haren in de huid, even gemakkelijk voor- als achterwaarts door de gangen 
bewegen. Bij de meeste zoogdieren zijn de haren in een bepaalde richting geplaatst, 
meestal naar achteren, maar bij de mol kunnen de haren in de huidaanhechting kantelen, 
zodat ze niet blijven steken in de gangwanden als hij achteruit krabbelt.  
 
De kop-romplengte van een mol varieert van 11 tot 16 cm. De staartlengte is 22 tot 45 
mm, de achtervoetlengte 16 tot 23 mm. Het gewicht ligt tussen de 65 en 140 gram. Het 
wijfje is gemiddeld 10 mm kleiner dan het mannetje en 25 gram lichter.  
 

Ontwikkeling en leefwijze 
De mol leidt een solitair bestaan. Alleen in de paartijd vormen ze paartjes. Omdat hun 
territoria kunnen overlappen, communiceren mollen met elkaar door middel van geuren 
en geluiden. 
 
Er worden zowel oppervlakkige gangen (de jaaggangen of mollenritten) als dieper gelegen 
gangen (tot op een diepte van 120 cm) gegraven. In het voorjaar graaft het wijfje diep in 
de grond een centrale ruimte met verschillende gangen. De gangen zijn ongeveer 5 cm 
breed en kunnen tot wel 200 meter lang zijn. De uitgegraven grond wordt gedeeltelijk 
gebruikt om de wanden van de gangen en ruimtes mee te verstevigen, het overtollige 
wordt door de achterpoten naar achteren en naar boven gewerkt, waardoor aan de 
oppervlakte de molshopen ontstaan. Meestal monden hier ook de gangen van het 
gangenstelsel in uit. Deze uitgangen worden onder andere gebruikt om op het 
aardoppervlak nestmateriaal te verzamelen om de centrale ruimte mee te bekleden: 
bladeren, gras, mos, papier en ander zacht materiaal. Hier maakt hij een zachte bal van. Hij 
slaapt rechtop, met zijn hoofd tussen de voorpoten. 
 

Bestrijding  
Noodzakelijk! Anders bestaat de kans op grondverzakking. 

 



 
 

Schuilplaatsen  
Onder de grond. Toch zijn mollen ook onder de grond niet heel veilig aangezien ze hun 
eigen soortgenoten ook als vijand zien. Boven de grond wordt de mol bejaagd door onder 
andere de uil, buizerd, blauwe reiger, ooievaar, wezel, hermelijn en de vos. 
 

Mogelijke risico’s, schade of hinder 
De grootste schade van mollen is het vernielen van de graszoden in grasland. Door het 
gewroet in de grond worden de graszoden losgemaakt, waardoor ze verdrogen. De hopen 
belemmeren het maaien waardoor maaiwerktuigen beschadigingen kunnen krijgen. Op 
akkerbouwpercelen richten mollen niet veel schade aan. De aarde daar is teveel bewerkt 
en te los voor de mol om zich te vestigen. Anders ligt dit bij tuingrond en pas ingezaaid 
grasland. Het wormenleven is er doorgaans veel intensiever. De schade kan heel ernstig 
zijn. Voor de bezitter van een mooi gazon zijn molshopen een ergernis. 
 

Sporen 
• Molshopen 

 
Wering 
Er is maar weinig wat u zelf kunt doen om te voorkomen dat u last krijgt van mollen. Het is 
mogelijk om een speciale wering te plaatsen onder de grond, maar dit is een kostbare en 
tijdrovende klus. Mollen zijn te bestrijden met klemmen, rookmachines en met speciale 
tabletten. 
 


