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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.

Stichting Witte Mus

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 op de helling, maar geldt
op dit moment nog steeds. Nog steeds is dus iedereen in
Nederland verplicht zich aan de vigerende F&F Wet 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 in 2012 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.
We gebruiken de gegevens om daadwerkelijk populaties
te beschermen, maar je blijft zelf anoniem.
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 op integere wijze met de nog bestaande
populaties huismussen om te gaan.
Tot zo ver deze achtergrond-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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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.
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