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1 Inleiding 

Op 19-11-2019 heeft het College van D&H besloten de operationele instructies ten aanzien van de 

mollenvangst aan te passen. Deze instructies houden in dat er geen mollen worden gevangen 

tenzij wordt voldaan aan een aantal criteria. 
Over de effecten van deze instructie op de hoeveelheid gevangen mollen, zal parallel aan de 
jaarrekening 2021, verslag aan het bestuur worden gedaan. Deze rapportage is een 
tussenrapportage die verslag doet van de eerste vangstperiode (jan t/m maart 2020). 
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2 Aanleiding 

De afgelopen jaren zijn diverse gesprekken gevoerd op ambtelijk en bestuurlijk niveau alsmede 

met externe partijen over nut en noodzaak van de mollenvangst zoals die tot begin 2020 werd 

uitgevoerd. Om te voorkomen dat onnodig mollen worden gevangen op de primaire waterkeringen 

en een mogelijke besparing op de kosten van de mollenvangst gerealiseerd kan worden, heeft het 

Bestuur op 19 november 2019 besloten om de volgende operationele instructies te bekrachtigen: 

 

1. Pas met mollenbestrijding op primaire waterkeringen beginnen als uit inspectie en/of 
meldingen blijkt dat het schadebeeld van de grasmat matig of slecht is, conform de 
digigids:  
http://digigids.hetwaterschapshuis.nl/index.php?album=Grasbekledingen-2019-

/gras/graverij%20klein  
2. Tenzij:  

a. Uit inspectie en/of meldingen blijkt dat in de molshopen zand wordt meegevoerd.  
b. (Erf)pachters schade aan hun op de kering grazende schapen voorzien.  
c. Bekend is dat ter plaatse van het schadebeeld een kleilaag van onvoldoende dikte is.  
In die gevallen zullen mollen ook bij schadebeeld ‘redelijk’ worden bestreden.  

3. Over de effecten van deze instructie op de hoeveelheid gevangen mollen, zal parallel aan 
de jaarrekening 2021, verslag aan het bestuur worden gedaan.  

4. Over het bovenstaande mededeling te doen aan de Commissie Water van WSHD door 
middel van toezending van dit besluit.  
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3 Aanpak 

Op 19 december 2019 zijn de nieuwe 

instructies besproken met de aannemer die de 

mollenvangst verzorgd. Om de 

administratieve last te verminderen en 

rapportage eenvoudiger te maken is 

toegezegd dat WSHD een mollen-app zal 

maken en die beschikbaar zal stellen aan de 

mollenvangers (NB: de mollen-app is na het 

vangstseizoen beschikbaar gekomen en 

daardoor nog niet uitgebreid getest). 

In tegenstelling tot voorgaande jaren is niet 

voor de voet op gevangen, maar is eerst op 

basis van de Digigids beoordeeld of de vangst 

gestart kan worden conform de nieuwe 

instructies, dan wel dat een nadere 

beoordeling (op kantoor) uitgevoerd moet 

worden. In het laatste geval zal de 

mollenvanger opnieuw ter plaatse moeten gaan als de vangst alsnog gestart moet worden (= 

dubbele uren!). 

Van elke waarneming zijn foto’s gemaakt en een beoordeling op basis van de Digigids. De foto’s 

zijn opgeslagen in Sharepoint. Voorts zijn, net als in voorgaande jaren, de uren en aantallen 

bijgehouden. 

Tevens zijn de gegevens van beschikbaar grondonderzoek verzameld om de dikte van de 

kleiafdekking te kunnen nazoeken. Deze gegevens zijn raadpleegbaar in een kaartlaag in GIS. 
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4 Resultaat 

In de eerste 3 maanden van 2020 zijn alle dijkvakken gecontroleerd. Indien mollenactiviteit 

zichtbaar was is het dijkvak beoordeeld aan de hand van de nieuwe instructies. Belangrijk te 

vermelden is dat de waterveiligheid nergens in gevaar is gekomen als gevolg van de nieuwe 

werkwijze. De mollenvangers hebben het aantal uren besteed dat nodig was om al het werk te 

verrichten. 

De resultaten (uren en vangstcijfers over de eerste 3 maanden) van de afgelopen 4 jaar zijn in 

onderstaande tabel weergegeven. 

 

 

  
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

  
uren mollen 

 
uren mollen 

 
uren mollen 

 
uren mollen 

totaal 
 

1184,5 2521 
 

1038 2252 
 

1235,0 1463 
 

1039,0 924 

aantal/uur 
 

  2,1 
 

  2,2 
 

  1,2 
 

  0,9 

 

 

Het valt op dat er in de eerste 3 maanden van 2020 minder mollen zijn gevangen dan in dezelfde 

periode in de voorgaande jaren. Echter was er vorig jaar ook al een afname van de vangstcijfers te 

zien ten opzichte van 2017 en 2018. Wat hiervan de oorzaak is, is niet verder onderzocht.  

Wat tevens opvalt is dat er dit jaar per uur minder mollen zijn gevangen terwijl het aantal bestede 

uren niet significant lager zijn. Voor een groot deel is dit te verklaren doordat de mollenvangers 

meer tijd besteden aan administratie en soms twee keer naar een locatie moeten als de 

beoordeling op kantoor (beoordeling dikte kleilaag) dit voorschrijft. 
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5 Prognose 

De mollenvangers worden betaald per uur. Bij de aanbesteding van het mollenbestek is een 

richtwaarde aangehouden van ca. 2000 uur. De eerste resultaten laten zien dat er geen grote 

overschrijding van de uren is opgestreden in vergelijking met voorgaande jaren. Er wordt hierdoor 

op dit moment geen grote financiële afwijking op jaarbasis verwacht. Uiteraard blijft het werken 

met de natuur. Als de mollenactiviteit in het naseizoen van dit jaar groot is kan de huidige 

prognose anders uitvallen. 
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6 Vervolg 

In oktober worden de mollen weer actief en start de 2e vangstperiode. Afhankelijk van de 

weersomstandigheden kan dit tot eind december doorgaan. De mollenvangers zullen in de 2e 

vangstperiode werken met de mollen-app. Verwacht mag worden dat dit minder administratie met 

zich mee brengt. In het begin van 2021 zal een nieuwe rapportage worden gemaakt over het jaar 

2020. 

 

 

 

 


