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Een thema-nieuwsbrief van
Stichting Witte Mus, met als
onderwerp
“Zet de huismus op de kaart !”

“ZET DE HUISMUS OP DE KAART”
OPROEP: DOE MEE op 19 AUGUSTUS.
Er is vrij veel wetgeving ontwikkeld om de Huismus
in Nederland te kunnen beschermen tegen verdere
terugval in aantallen. Toch lijkt het niet zo heel goed
te werken.
In de uitvoering blijkt namelijk een gat te zitten, een
gebrek aan gegevens. Gegevens die in de Nationale
Databank Flora en Fauna (NDFF) terug te vinden
zouden moeten zijn, maar die afwezig zijn. Dat heeft
gevolgen voor het daadwerkelijk beschermen van de
huismus.
Om die gegevens te leveren hebben we jou hulp
nodig, en die van familie, je vrienden, buren,
collega's enzovoort.
Ik leg het uit.
1. Inventarisatie “Zet de huismus op de kaart”
Wat we doen is de verblijfplaatsen van huismussen
inventariseren, om zo de databank NDFF te vullen met
gegevens over de huismus.
We gaan dus geen Huismussen tellen, maar alleen de
plaats vast stellen.
Dat willen we komende zondag, 19 augustus, om 10:00
uur voor de tweede maal doen.
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“Zet de huismus op de kaart!” is een inventarisatie van
alle locaties in Nederland waar huismussen op zondag
19 augustus om 10 uur 's morgens, net na Vroege
Vogels, een verblijfplaats hebben. Dat kan een struik
zijn, een dakgoot, een boom, een bank, een veld, een
bloempot, een hooiberg, een picknicktafel, dat kan van
alles zijn. Als het maar op je eigen adres is.
Wil je hier aan mee werken geef je dan op via onze
website, en kijk op 19 augustus op je eigen woonerf 10
minuten lang of er 'wel' of 'niet' huismussen zijn.
Dit super-simpele 'ja' of 'nee' geef je via ons
meldingsformulier, dat je gratis per e-mail van ons
gekregen hebt, aan ons door. Samen met postcode en
huisnummer.
Camera in de aanslag !
Als je, naast dit 'ja' of 'nee', een foto van de huismussen
en de situatie van precies dat moment zou kunnen
maken en opsturen, dan zou dat fantastisch zijn: de
melding wordt dan helemaal zonder moeite
geaccepteerd in de databank. Dus ALS je kunt, dan heel
graag !
Protocol
Datum en tijdstip zijn niet vrij te kiezen, omdat er vaste
afspraken moeten zijn, met degenen die mee willen
doen, om de gegevens geldig te maken.
Dus hoe simpel ook; die paar afspraken, datum, tijd,
vogelsoort Huismus en eigen erf, moeten aangehouden
worden. Een foto zou de acceptatie bijzonder veel
makkelijker maken.
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Waarneming.nl en MUS; niet hetzelfde
Veel deelnemers, met name leden van KNNV, IVN en
Vogelwerkgroepen, sturen de gegevens naar
waarneming.nl.
Dat is prachtig. Behalve dat waarneming.nl geen
gegevens deelt met Stichting Witte Mus.
Wij kunnen dus niets met de gegevens die je bij
waarneming.nl in voert.
Bijna 700 daken veilig gesteld voor de Huismus
Ook wanneer je denkt dat MUS, MeetnetUrbaneSoorten,
hetzelfde is als wat wij doen; helaas. Die gegevens
komen ook niet bij ons; het is een heel ander project van
een andere organisatie met een ander doel (tellen) dan
wij hebben (beschermen). Zo heeft Stichting Witte Mus
deze zomer al bijna 700 daken voor Huismussen veilig
gesteld, plus het een en ander aan groen.
Invoerportaal zetDeHuismus
We hebben inmiddels een eigen digitaal invoerportaal,
een webinterface waar je via de browser je
waarnemingen kunt invoeren.
Aan deze webInterface zit echter een extra vraag vast.
Namelijk naar het gebruik van de verblijfplaats; hoe
gebruiken de Huismussen de plaats waar jij ze ziet ? En
dan worden je opties geboden, met uitleg erbij.
De gegevens om in te loggen krijg je bij aanmelding.
De inventarisaties zijn bedoeld voor iedereen die wel
eens een huismus heeft gezien. Voor vogelaars is dit een
fluitje van een cent, voor anderen zijn er nog
hulpmiddelen, zoals de huismusHerkenningsKaart.
We willen zien te bereiken dat het zo min mogelijk tijd en
moeite kost en desondanks goede gegevens oplevert.
Dus niet tellen, maar alleen de plaats vast stellen.
Aanmelden
Je kunt je hiervoor opgeven via e-mail:
zetDeHuismusOpDeKaart@stichtingwittemus.nl
We sturen dan het waarneming formulier ,de
huismusHerkenningskaart, en wat meer informatie.
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Achtergrond bij “Zet de Huismus op de kaart !”
De meesten van de lezeressen en lezers van deze
nieuwsbrief zullen zich wel eens afgevraagd hebben hoe
de wetgeving rond huismussen eigenlijk in elkaar zit.
De praktijk rond beschermde huismussen
De wetgeving lijkt sluitend te zijn.
Maar toch kent iedereen wel verhalen van nesten die bij
dakrenovaties van het dakbeschot af geveegd en op
straat gegooid worden. Waar de jongen en eieren dan
blijven, dat vraag je liever niet als je langs zo'n scene
loopt en je ziet het stro en de witte veertjes op het trottoir
liggen. Zoals een paar straten verderop bij Bert in Sneek.
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beschermd genoemd wordt, een aanvullende lijst waarop
nest- en verblijfplaatsen van huismussen het jaarrond
beschermd zijn verklaard, een wet algemene bepaling
omgevingsrecht (WABO) die ervoor moet zorgen dat je
met de F&F wet in aanraking komt indien nodig, een
Gedragscode waarin zorgvuldig handelen gewaarborgd
wordt voor bouwers en groenbeheerders, en sinds eind
2011 is er een Soortenstandaard voor de Huismus
waarin mitigerende maatregelen genoemd worden.
( * De Flora en Fauna wet staat weliswaar op de helling,
maar op dit moment geldt die nog steeds. Op dit moment
is nog steeds iedereen, die zich op Nederlands
grondgebied bevindt, verplicht zich daar aan te houden. )

Toch wordt vogelschroot door woningbouw-verenigingen
midden in het broedseizoen langs dakgoten
aangebracht. Daarmee nesten en nestjongen gevangen
zettend, onbereikbaar geworden voor hun ouders die
willen broeden en voeren. Zoals bij Henny in Utrecht.

Toch is recent een bolwerk van huismussen gesloopt,
zonder vooraf deugdelijke vervanging aan de
huismussen aan te bieden, zoals bij Roely in Amsterdam.
Terecht vragen mensen “Mag dat zo maar ?”
Dat mag, zoals je al dacht, inderdaad niet zo maar.
De wetgeving om huismussen te beschermen
Om de huismus in Nederland te beschermen is er een
aardig arsenaal aan wet- en regelgeving te hanteren.
Zo is er een Flora en Fauna Wet(* ) waarin vogels
beschermd worden, een Rode Lijst waarop de huismus

Aanpakken
Dat probleem willen we gaan aanpakken.
Vandaar de start van de inventarisatie “Zet de huismus
op de kaart”. We doen dit drie maal per jaar, volgens een
simpel maar vast protocol doen, een aantal jaren na
elkaar.
Verwachting
De verwachting is dat in de loop der tijd meer en meer
mensen zullen aanhaken, waardoor we uiteindelijk een
landelijk dekkende inventarisatie van verblijfplaatsen van
huismussen zullen hebben.
Daarmee zouden gemeenten, woningbouwbedrijven,
hoveniers en bouwbedrijven een duidelijk beeld krijgen
van de plekken waar ze nader onderzoek moeten laten
doen om zo goed mogelijk met de nog bestaande
populaties huismussen om te gaan.
Tot zo ver deze thema nieuwsbrief rond project
“Zet de huismus op de kaart”.

Toch worden plantsoenen her-ingericht zonder de
slaapplaatsen en schuilplaatsen van huismussen op te
merken. Zoals bij Jaap en Ans in Noordwolde.
Toch worden klimplanten bij de wortel doorgezaagd en
van muren af getrokken zonder te hebben gezien dat er
nesten en slaapplaatsen van huismussen in zaten, zoals
bij Marcelle in Rotterdam.
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e-mail:
info@stichtingwittemus.nl
website:
http://www.stichtingwittemus.nl
Een gat in de uitvoering van de wet
De wetgeving is sluitend, maar in de uitvoering zit een
gat, dat grotendeels veroorzaakt wordt door een
gegevensbank waar de huismus bijna niet in voor komt.
Gemeenten, woningbouwverenigingen, hoveniers en
bouwbedrijven vragen bij de voorbereiding van hun werk
al informatie aan over verblijfplaatsen van beschermde
dieren. Die gegevens staan in de Nationale Databank
Flora en Fauna, de NDFF.
Voor de huismussen vragen ze die gegevens ook op.
En daar wringt hem de schoen; de verblijfplaatsen van
huismussen staan niet of nauwelijks in de NDFF
vermeld.

forum:
http://www.huismussenforum.nl
KvK nr:

37156771

Dijkweg 162
1619 HJ Andijk
T: 0228 59 3313
DONATIES OM TE HELPEN ONZE PROJECTEN TE
FINANCIEREN ZIJN VAN HARTE WELKOM OP:
ASN-rekening 707402166
onder vermelding van "inzake Stichting Witte Mus"
tnv E.F. Karman en/of F.T. van der Veek.

