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Samenvatting 

De huismus gaat de laatste jaren sterk achteruit. Het aantal broedparen is sinds 1960 met 40-50% 

teruggelopen en het aantal broedparen wordt nu geschat tussen 500.000 en 1 miljoen, waarbij 

tellingen laten zien dat dit aantal jaarlijks afneemt. De soort staat inmiddels op de rode lijst van 

beschermde diersoorten. De achteruitgang is te wijten aan verschillende oorzaken, zo zijn vooral het 

verlies aan nest/schuilmogelijkheden en voedselvoorzieningen de grootste oorzaken.  

 

Om de soort te beschermen maar tevens de economie en ruimtelijke ontwikkeling niet te 

belemmeren, is er gekozen om een soortmanagementplan op te stellen voor de gemeente 

Amersfoort. Het soortmanagementplan moet er voor zorgen dat ruimtelijke ontwikkeling, beheer en 

economische groei gecombineerd worden met het behoud van één of meerdere diersoorten. In dit 

plan worden maatregelen, gedragsregels en afspraken opgesteld om ruimtelijke ontwikkeling, 

beheer en bescherming van betreffende soort mogelijk te maken. Met een goed plan kan 

overtreding van de Flora-en fauna wet voorkomen worden of een generieke ontheffing worden 

verkregen. Daarmee worden uitgebreide ecologische onderzoeken, ontheffingsaanvragen en het stil 

laten leggen van projecten voorkomen. 

 

Om de huismussen te inventariseren is er voor gekozen te werken met vrijwilligers in samenwerking 

met de vogelwerkgroep Amersfoort. De gemeente Amersfoort is opgedeeld in 33 gebieden en elke 

vrijwilliger moest het gebied twee maal bezoeken en noteren waar de roepende huismus mannetjes 

zaten en hoeveel het er waren. Hier werd onderscheid in gemaakt van 1 paar, 2-5 paartjes, 6-10 

paartjes en meer dan 10 paartjes. Het gebied moet bezocht worden tijdens de periode waar de 

roepende mannetjes het meest actief zijn (tussen 1 April en 15 Mei). Deze gegevens zijn verwerkt in 

Geovisia en Mapinfo waardoor duidelijk werd waar de meeste huismussen zich bevinden. Daarnaast 

zijn er kaarten gemaakt met de dichtheden van de huismussen per wijk en de homerange. Tevens 

zijn er nog checklists opgemaakt waar rekening mee moet worden gehouden bij (her)inrichting 

openbaar groen en grootschalige verbouwing, renovatie.  

 

In de resultaten is per gebied gekeken hoeveel huismussen er voorkomen en welke maatregelen en 

adviezen nodig zijn. Dit is onderverdeeld in drie kleuren. Rood is ongeschikt, oranje middelmatig en 

groen is geschikt leefgebied. In tabel 5 is tevens te zien waar welke voorzieningen voor de huismus 

ontbreken. De gebieden 2,3,8 en 10 zijn grotendeels geen nestgelegenheden aanwezig en in de 

gebieden 1,4,21 en 28 zijn deze matig aanwezig.  

De gebieden 5,6,7,9,11,13,14,15,17,22,25,26,29,30,31 en 32 zijn gebieden waar alle voorzieningen 

grotendeels aanwezig zijn en wat dus potentieel geschikt leefgebied voor de huismussen is. 

In de gebieden 2,3,8,10,12,18 en 28 (waarbij gebied 19 geheel ongeschikt is) missen drie elementen 

die de huismus nodig heeft voor het een geschikt leefgebied genoemd mag worden. 

 

Bij het inventariseren van soorten is er altijd sprake van een waarnemersverschil. Alhoewel er vooraf 

een afspraak was gemaakt over de richtlijnen voor het inventariseren is het mogelijk dat sommige 

mensen hier een andere interpretatie op na houden. Er is bij de inventarisatie alleen gelet op de 

huismussen in de stad Amersfoort, in het buitengebied is niet geteld. Dit kan betekenen dat er meer 

grote populaties in het buitengebied zitten die zich kunnen verspreiden naar de stad. Tevens zijn er 
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(eigen waarneming) grote populaties te vinden in Dierenpark Amersfoort. De groene inrichting van 

tuinen van bewoners is ook erg belangrijk. Helaas heeft de gemeente weinig inspraak over hoe men 

de tuin moet inrichten. Achter/voor tuinen nemen een groot deel van de stad in beslag en kunnen 

dienen als belangrijke foerageer en schuilmogelijkheden. Hoewel het niet te verplichten is over hoe 

men de tuin inricht kan hier wel advies over worden gegeven over het geschikter te maken voor 

vogels. Dit kan door het creëren van rommelhoekjes in de tuin of het aanbieden van bepaalde zaden 

pakketten met inheemse plantensoorten wat de insecten ook ten goede komt. 

 

De huismus stelt strenge eisen aan zijn leefgebied. Als één van de factoren ontbreekt, zullen er geen 

mussen zitten. Het geschikte leefgebied bestaat  uit de volgende elementen: Ruim voldoende 

nestgelegenheid. Continu voedsel in de directe omgeving van dekking. Voldoende inheems groen als 

leverancier van eiwitrijk voedsel voor de jongen. Evergreens in hagen of gevelbegroeiing. Zand en 

waterbad. Hierbij dienen alle voorzieningen dichtbij elkaar te liggen, bij voorkeur in een straal van 

een paar honderd meter. Zo waren er gebieden waar voldoende groen, voedsel en 

schuilmogelijkheden aanwezig waren, maar geen nestgelegenheid. Hier waren dan ook geen 

huismussen waargenomen. Hetzelfde geldt als er schuine daken aanwezig waren, wat dus geschikt is 

voor nestgelegenheid maar geen groen in de straat. Hier werden dan ook geen huismussen 

waargenomen. 

 

De inventarisatie die is uitgevoerd kan dienen als een nulmeting voor de gemeente Amersfoort. Door 

om de drie jaar het onderzoek te herhalen kan worden gekeken of de maatregelen effect hebben en 

hoe het met de stand van de mussen in de stad Amersfoort is. Belangrijk is ook een goede planning 

te handhaven van de projecten en activiteiten in de gemeente. Hierdoor weet elke afdeling wie waar 

aan werkt en is het ook voor de ecoloog overzichtelijker. Een goede communicatie naar de bewoners 

is ook een belangrijk punt, aangezien deze erg veel invloed kunnen hebben op in ieder geval het 

aanwezige groen in de stad. 
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1. Inleiding 

Dit soortmanagementplan is opgezet in opdracht van de gemeente Amersfoort.  In dit hoofdstuk gaat 

het over de achtergrond van de huismus en het soortmanagementplan. Tevens worden de 

doelstellingen en betrokken partijen genoemd. Managementplannen voor soorten passen goed in de 

nieuwe leefgebiedenbenadering van het Ministerie van EZ, de filosofie over deze 

leefgebiedenbenadering wordt verder toegelicht in hoofdstuk 1.2.  

 

Huismussen in stedelijk gebied nemen in rap tempo af. Dit ligt aan verschillende oorzaken (verlies 

aan groen, verstedelijking) die hieronder nog verder worden toegelicht. De kwaliteit van de openbare 

ruimte bepaald of het gebied geschikt is voor huismussen en tevens de inrichting van een wijk. Bij 

renovatie en ruimtelijke ontwikkeling komt het voor dat de gemeente  te maken krijgt met 

beschermde huismussen. Hierdoor moet de gemeente een ontheffing aanvragen als de 

werkzaamheden een negatieve impact op de huismus hebben.  

Het aanvragen van deze ontheffing kost veel tijd en geld en de beste oplossing lijkt een 

soortmanagementplan. Dit is een nieuwe oplossing die goed past in de nieuwe 

leefgebiedenbenadering van het Ministerie van Economische Zaken. De gemeente Amersfoort is één 

van de eerste gemeenten die hier mee aan het werk gaat en hoopt hiermee een generieke ontheffing 

te kunnen krijgen. 

1.1 Achtergrond huismus 

Het gaat slecht met de huismus (Passer domesticus). Waar de soort een aantal jaren geleden nog 

algemeen was en er nauwelijks aandacht aan werd besteed is dat nu wel anders. Het aantal 

broedparen is sinds 1960 met 40-50% teruggelopen. Het aantal broedparen wordt nu geschat tussen 

500.000 en 1 miljoen, waarbij tellingen laten zien dat dit aantal jaarlijks afneemt. Sinds 5 November 

2004 staat de huismus dus op de Rode Lijst van Nederlandse bedreigde broedvogels 

(Vogelbescherming, 2008).  

Waar de situatie op het platteland momenteel is gestabiliseerd en in sub urbane gebieden, groene 

stadsranden met tuinen en hagen nauwelijks afname is te constateren, is dat voor het stedelijk 

gebied niet het geval. In steden wordt sinds 1980 een achteruitgang  van meer dan 75%, lokaal zelfs 

90% waargenomen (Laet,  J. & Summers-Smith, J.D., 2007). 

 

Over de achteruitgang wordt hevig gespeculeerd, zo heeft de huismus specifieke wensen voor een 

leefgebied. Als één van de factoren ontbreekt, zullen er geen mussen zitten. Het geschikte leefgebied 

bestaat  uit de volgende elementen: 

• Ruim voldoende nestgelegenheid. 

• Continu voedsel in de directe omgeving van dekking. 

• Voldoende inheems groen als leverancier van eiwitrijk voedsel voor de jongen. 

• Evergreens in hagen of gevelbegroeiing. 

• Zand en waterbad. 

Hierbij dienen alle voorzieningen dichtbij elkaar te liggen, bij voorkeur in een straal van een paar 

honderd meter (Vogelbescherming, 2008). 
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De huismus is zeer honkvast, hij leidt zijn hele leven vlakbij zijn gekozen nest in een straal van 600 

meter. Dit is in het broedseizoen nog lager, namelijk 50 meter (Summers-Smith, J.D., 1963).  

De grote van een populatie is belangrijk voor het broedsucces, populaties die kleiner zijn dan 10 paar 

hebben voornamelijk een negatief broedsucces en zouden alleen kunnen voortbestaan door aanwas 

van buiten (uitwisseling tussen populaties is dus erg belangrijk). Populaties die groter zijn dan 25 paar 

zijn over het algemeen zelfvoorzienend. Populaties die tussen deze aantallen zitten is het succes 

wisselend en afhankelijk van lokale en variabele factoren (Vogelbescherming, 2008).  

Tevens is er bewijs door het ringen van de mussen dat er weinig uitwisseling meer is tussen diegene 

die leven in landelijk en stedelijk gebied (Summers-Smith, J.D. & Thomas, D.K., 2002).  

1.2 Achtergrond soortmanagementplan 

Het soortmanagementplan moet er voor zorgen dat ruimtelijke ontwikkeling, beheer en 

economische groei gecombineerd worden met het behoud van één of meerdere diersoorten. 

Soorten die hiervoor in aanmerking komen zijn soorten die (streng) beschermd zijn en snel tot 

conflictsituaties kunnen leiden bij ruimtelijke ontwikkeling, in dit geval de huismus (Passer 

domesticus). Onder ruimtelijke ontwikkeling en inrichting wordt volgens het EZ een breed scala aan 

groot of kleinschalige activiteiten verstaan met als resultaat een functieverandering of uiterlijke 

verandering van een gebied of object. Het gaat dan voornamelijk om (her-)inrichten, aanleggen, 

reconstrueren, groot onderhoud, omvormen, (ver-)bouwen of een verandering in beheer of gebruik 

(Ministerie van LNV, 2005). Om hierop voorbereid te zijn is het belangrijk om te weten waar de 

mussenpopulaties voorkomen in de gemeente en in welke aantallen, tevens is het van belang te 

weten in welk biotoop ze het liefste verblijven. 

 

In dit plan worden maatregelen, gedragsregels en afspraken opgesteld om ruimtelijke ontwikkeling, 

beheer en bescherming van betreffende soort mogelijk te maken. Met een goed plan kan 

overtreding van de Flora-en fauna wet voorkomen worden of een generieke ontheffing worden 

verkregen. Daarmee worden uitgebreide ecologische onderzoeken, ontheffingsaanvragen en het stil 

laten leggen van projecten voorkomen. Dit leidt tot meer efficiëntie bij ruimtelijke ontwikkelingen, 

en komt daarmee zowel de regionale economie als de populatie ten goede (Natuurinclusief, 2012).  

 

Wat biedt het soortmanagementplan? 

Een soortmanagementplan biedt de mogelijkheid blokkades voor de economie en ruimtelijke 

plannen te vermijden, die voort kunnen komen uit restrictieve soortbescherming voor o.a. de 

huismus.  Het plan helpt ook om soortenbeschermingsmaatregelen te nemen, die in ecologisch 

opzicht effectiever zijn. Voor de huismus biedt het soortmanagementplan op gebiedsniveau 

instandhouding, via een optimale inrichting en beheer van het gehele gebied. Lokale maatregelen 

zullen ervoor zorgen dat het gemiddeld voorkomen van de huismus hoog genoeg is om ook bij het 

wegvallen van onderdelen van het gebied de instandhouding te kunnen garanderen. 

Het soortmanagementplan kan de overheid en de burger helpen doordat het zal leiden tot 

vermindering van de administratieve lasten. Het belang daarvan wordt groter, omdat door de Wabo 

(wet algemene bepalingen omgevingsrecht) het aantal aanvragen voor ontheffing voor de Flora-en 

fauna wet zal toenemen. Ook helpt het voor burgers die voor kleine ingrepen een ontheffing nodig 

hebben, van de verplichting tot onderzoek en compensatie ontlast worden. Met een 

soortmanagementplan wordt de verantwoordelijkheid voor natuurbescherming bij de gebruikers van 

het gebied zelf gelegd (Burger, J.P.M., 2011). 
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Leefgebiedenbenadering 

Managementplannen voor soorten passen goed in het leefgebiedenbenadering. De filosofie 

hierachter is onder andere de verschuiving van de aandacht van individuen naar populaties, van 

soorten naar habitat en van passief beschermen naar proactief mede richting geven. Met de term 

proactief richting geven, wordt bedoeld dat bestuurlijke organisaties, initiatiefnemers (zowel 

particulieren als overheden) en terreinbeheerders zelf in een zo vroeg mogelijk stadium bij 

planvorming en beheer rekening houden met soorten en hun leefgebieden. Dit leidt tot meer 

efficiëntie en het is eenvoudiger dit te doen vanuit een gezamenlijk belang waarbij iedereen aan 

participeert (Ministerie van LNV, 2007). 

1.3 Doelstelling 

Het doel van het soortmanagementplan is de gunstige staat van instandhouding van de huismus te 

garanderen, via optimaal beheer en inrichting van het gehele gebied. Lokale maatregelen zullen 

ervoor zorgen dat het gemiddeld voorkomen van de huismus hoog genoeg is om ook bij het 

wegvallen van onderdelen van het gebied de instandhouding te kunnen garanderen.  Het  biedt ook 

de mogelijkheid blokkades voor de economie en ruimtelijke plannen te vermijden, die voort kunnen 

komen uit restrictieve soortbescherming. 

Belangrijk voor het behoudt van huismussen is het behoudt van bolwerken in de stad, dit zijn locaties 

waar grote populaties huismussen zich bevinden. Vanuit deze locatie kunnen de huismussen zich 

weer verspreiden, mits de andere locaties voldoen aan alle eisen die hierboven (hoofdstuk 1.1) zijn 

genoemd (Vogelbescherming, 2008). 

 

Betrokken partijen 

Gemeente Amersfoort, Vogelwacht Utrecht, vogelwerkgroep Amersfoort, Dienst Regelingen, 

woningbouwcorporaties, bedrijven, particulieren, inwoners, architecten, aannemers, scholen. 

 

Vrijwilligers 

De vrijwilligers die hebben meegeholpen aan dit project zijn vrijwel allemaal lid van de vogelwacht. 

Dit zijn dus redelijk tot ervaren vogelaars. 

 

Leeswijzer 

Hieronder wordt in hoofdstuk 2 het juridisch kader verder verkend, waarbij het vervolgens in 

hoofdstuk 3 gaat over de huismus in de Gemeente Amersfoort, zoals de verspreiding en het 

habitatgebruik. In hoofdstuk 4 wordt vermeld wat de doelstellingen en maatregelen zijn en in 

hoofdstuk 5 gaat het over de betrokkenheid van de stakeholders en de koppeling tussen 

maatregelen en betrokken partijen. Hierna gaat het over in de borging van het 

soortmanagementplan in hoofdstuk 6 en de financiële aspecten in hoofdstuk 7. Tot slot worden er in 

hoofdstuk 8 aanbevelingen gedaan. 
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2. Juridisch kader 

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe binnen het kader van dit managementplan kernbegrippen van 

het juridisch kader worden geïmplementeerd. Deze kernbegrippen zijn zorgplicht, zorgvuldig 

handelen, wezenlijke invloed en gunstige staat van instandhouding. Er wordt aangesloten bij de 

Flora-en fauna wet en het gemeentelijk beleid (en de daarin gehanteerde methodiek van 

gedragscodes). 

 

Generieke ontheffing 

Aan het  verkrijgen van een generieke ontheffing zitten een aantal voorwaarden verbonden, dit zijn: 

Basisinformatie over de gunstige staat van instandhouding van de soort moet bekend zijn. 

Inventarisatie, waar zitten de belangrijke plekken voor de soorten. Als er geen gunstige staat is, met 

compensatie in een goede staat brengen en monitoring van de soort (Dienst Regelingen, 2012). 

2.1 Flora-en Fauna wet  

De huismus is een beschermde inheemse diersoort, zoals staat vermeld onder artikel 4, lid 1, onder 

b, van de Flora-en Fauna wet. Tevens zijn de nesten het gehele jaar beschermd en zijn er 

verbodsbepalingen (Flora-en Fauna wet, 2013).  

 

Verbodsbepalingen Flora-en Fauna wet 

Het is verboden: 

• huismussen te doden, te verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te 

sporen (artikel 9). 

• huismussen opzettelijk te verontrusten (artikel 10). 

• voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van huismussen te beschadigen, te 

vernielen, weg te nemen of te verstoren (artikel 11). 

• eieren van huismussen te zoeken, te rapen, te beschadigen of te vernielen (artikel 12). 

• huismussen dan wel eieren van huismussen te vervoeren of onder zich te hebben (artikel 13) 

(Dienst Regelingen, 2009). 

Zorgplicht 

In de Flora-en Fauna wet wordt gesproken van algemene zorgplicht, in Artikel 2 luidt de betreffende 

zorgplicht: 

• Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor de in het wild levende planten en dieren, 

alsmede hun directe leefomgeving;  

• De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of 

redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora 

en fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten 

voor zover zulks in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die 

redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te voorkomen of, voor 

zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of 

ongedaan te maken (Flora-en Fauna wet, 2013). 
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De overheid wil de wetgeving rondom natuurbescherming vereenvoudigen. Zij wil de Flora- en 

Faunawet, de natuurbeschermingswet 1998 en de boswet samenvoegen tot de nieuwe Wet 

natuurbescherming. Het doel van deze samenvoeging is om de regelgeving te vereenvoudigen, 

waardoor er makkelijker te werken valt met de wetgeving. Daarnaast moet de wetgeving beter aan 

sluiten op de internationale wetgeving als de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. Zaken als de 

ontheffingsverlening gaat vervolgens van de overheid naar de provincies (Rijksoverheid, 2013).  

Een wetgeving die grote gevolgen heeft gehad op het aantal nestplaatsen onder daken voor 

huismussen is het bouwbesluit uit 2012. Hierin staan voorschriften waaraan een gebouw moet 

voldoen. Zo staat in artikel 3.10 van het bouwbesluit omschreven dat er geen openingen groter  

22 dan 1 cm aanwezig mogen zijn. Hiermee moet voorkomen worden dat soorten als ratten en 

muizen gebouwen kunnen indringen (Bouwbesluit, 2012). Om te voldoen aan dit voorschrift wordt 

de toegang tot onder de dakpannen onmogelijk gemaakt met vogelschroot. Het toepassen hiervan 

heeft er voor gezorgd dat veel nestlocaties van mussen verloren zijn gegaan. In 2012 is er een 

aanvulling op dit bouwbesluit gekomen om de nadelige effecten hiervan op beschermde soorten 

terug te dringen. Wanneer beschermde soorten op een locatie worden aangetroffen is het vanuit de 

Flora- en Faunawet verplicht om zorg te dragen voor die individuen. Door in plaats van vogelschroot 

vogelvides toe te passen, blijven nestplaatsen behouden en wordt er ook voldaan aan de eisen vanuit 

het bouwbesluit 

 

Gunstige staat van instandhouding 

De gunstige staat van instandhouding van de huismus wordt beoordeeld op een aantal criteria, 

namelijk: 

• Dat de populatie een levensvatbare component van de habitat is en blijft. 

• Dat het natuurlijke verspreidingsgebied van de huismus niet wezenlijk wordt verkleind. 

• Dat er een voldoende groot habitat blijft bestaan waarin de populaties van de soort zich op 

de lange termijn in stand kunnen houden (Dienst Regelingen, 2012²). 

 
De wet beoogt het waarborgen van een gunstige staat van instandhouding van beschermde soorten. 

Het voorliggen managementplan geeft hieraan invulling. In dit plan zal duidelijk worden gemaakt 

welke werkwijzen de gunstige staat van instandhouding van de huismus zullen waarborgen. Het doel 

van de wetgeving wordt van voor deze soort bereikt zonder dat juridische procedures hoeven te 

worden gestart. Wezenlijke negatieve effecten op de populatie huismussen in de gemeente 

Amersfoort kunnen dan bij voorbaat worden uitgesloten. 

 

Beleid en Wabo 

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) regelt de omgevingsvergunning. De 

omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, 

natuur en milieu, die leidt tot: betere dienstverlening aan bedrijven en burgers  minder 

administratieve lasten voor bedrijven en burgers  kortere procedures  voorschriften die op elkaar zijn 

afgestemd. 

De huismus heeft een beschermde status, dit zorgt ervoor dat de gemeente verplicht is om een 

ontheffing aan te vragen wanneer de werkzaamheden niet vallen on der bestendig beheer,-

onderhoud of –gebruik. Ontheffingen worden over het algemeen niet uitgegeven tijdens de 

broedseizoen van de huismus, waar rekening mee gehouden moet worden. Dit kan invloed hebben 

op de projectactiviteiten, waardoor vertragingen kunnen ontstaan bij het uitvoeren van de plannen.  
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Dienst Regelingen heeft in 2010 de Soortenstandaard voor een aantal Rode lijst soorten opgesteld, 

waarin informatie wordt verstrekt over de betreffende soort. In dit document wordt o.a. 

weergegeven hoe een ontheffing aangevraagd dient te worden en aan welke eisen deze aanvraag 

moet voldoen. Ook is er een set van basis- of standaardmaatregelen in opgenomen. Als de aanvrager 

deze maatregelen gebruikt om een soort te beschermen, wordt de kans op een goedgekeurde 

ontheffing groter. Of er verdere mitigerende maatregelen noodzakelijk zijn, is afhankelijk van de 

situatie die per project bekeken moet worden (Ministerie van ELI, 2011). Om vast te kunnen stellen 

of er beschermde soorten aanwezig zijn in een projectgebied moet er vooraf een ecologisch 

onderzoek uitgevoerd worden.  

Dit onderzoek bestaat uit zes stappen:  

1. Onderzoek de aan- of afwezigheid van de huismus  

2. Bepaal aantasting functionaliteit vaste voortplantings- of verblijfplaats  

3. Bepaal effect op gunstige staat van instandhouding  

4. Onderzoek welke maatregelen nodig zijn  

5. Onderzoek alternatieven  

6. Bepaal en onderbouw wettelijk belang (Ministerie van ELI, 2011). 
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3. Uitwerking van het Soortmanagementplan 

In dit hoofdstuk zal uitgelegd worden hoe het soortmanagementplan tot stand is gekomen en welke 

aspecten daarin verwerkt zijn. De gemeente Amersfoort wil graag met dit plan laten zien dat zij actief 

bezig zijn met de duurzame instandhouding van de huismus (Passer domesticus). 

 

• Doel 

Het doel van het soortmanagementplan is de gunstige staat van instandhouding van de huismus te 

garanderen, via optimaal beheer en inrichting van het gehele gebied. Lokale maatregelen zullen 

ervoor zorgen dat het gemiddeld voorkomen van de huismus hoog genoeg is om ook bij het 

wegvallen van onderdelen van het gebied de instandhouding te kunnen garanderen.  Het  biedt ook 

de mogelijkheid blokkades voor de economie en ruimtelijke plannen te vermijden, die voort kunnen 

komen uit restrictieve soortbescherming. Om deze doelen te behalen zullen er maatregelen worden 

opgesteld. Door vooraf na te denken hoe met bepaalde situaties omgegaan moet worden, en daar 

maatregelen voor te benoemen. Dit levert dan mogelijk een generieke ontheffing op. Met deze 

ontheffing hoeft niet steeds opnieuw een losse ontheffing aangevraagd te worden wanneer er een 

verbodsbepaling overtreden wordt. 

 

• Inventarisaties & analyses 

De gemeente Amersfoort is onderverdeeld in 33 gebieden. Elk gebied wordt door een of meerdere 

vrijwilligers in de vroege ochtenduren fietsend of lopend afgelegd. Hierbij is het de bedoeling de 

tsjilpende mannetjes exact te noteren op een bijgeleverde kaart. Hierbij zijn er enkele vragen waar 

antwoord op wordt gegeven. 

1. Waar zitten de mussen in de stad. Zijn er concentraties of lege gebieden. 

2. Hoeveel kolonies (paartjes) zijn er bij benadering in de stad. 

3. Van welk biotoop maakt de Huismus gebruik. 

 
Het inventariseren is volgens de volgende richtlijnen uitgevoerd: 

− Tussen 1 april tot en met 15 mei dient het onderzoeksgebied twee keer bezocht te zijn. * 

− Het inventariseren dient tussen 1 tot 2 uur na zonsopkomst plaats te vinden met minimaal 10 

dagen ertussen.  

− Ook moeten deze plaatsvinden tijdens goede weersomstandigheden op geluidsluwe 

momenten (Dienst Regelingen, 2011).  

Vervolgens worden de gegevens ingevoerd in Geovisia en geanalyseerd. 

 

*(in het Soortenstandaard van de ministerie staat dat er ook tussen 10 maart en 20 juni twee keer 

geïnventariseerd moet worden. De gemeente Amersfoort heeft in overleg met G. van Haaff van 

vogelwacht Utrecht- afdeling Amersfoort besloten dit maar twee keer vroeg in het seizoen te doen. 

Ook ervaring is gebleken dat de mussen in deze periode het meest actief zijn.) 

 

Als er mussen zijn gevonden wordt dit op de kaart gezet, hier zijn de volgende letters van toepassing. 

A=1 mannetje (los paartje )  

B = 2 tot en met 5 mannetjes,  
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C = 6 tot en met  10 mannetjes en  

D = meer dan 10 mannetjes. 

Tevens zal worden geturfd in welk biotoop de huismussen zich bevinden. De kaart die hiervoor 

gebruikt is, is terug te vinden in bijlage I. 

 

• Gunstige staat van instandhouding 

Aan de hand van de inventarisatiegegevens moet de staat van instandhouding bepaald worden. 

Volgens de literatuur bestaat een kolonie uit minimaal twee nesten die maximaal 50 meter uit elkaar 

mogen liggen. Door buffers te maken om de populaties kan worden bepaald of de gunstige staat van 

instandhouding van de huismus verkregen wordt of behouden blijft. Dit is terug te zien in de 

homerange kaart van de huismussen. Om te kijken of de soort het goed doet, moet wel vaker 

onderzoek worden gedaan (eens in de drie jaar). Dit staat ook verder toegelicht in de aanbevelingen. 

 

• Activiteiten & werkzaamheden 

Belangrijk is dat bij alle activiteiten en werkzaamheden in gebieden waar huismussen zitten rekening 

wordt gehouden met de gunstige staat van instandhouding. Aan de hand van de inventarisatiekaart 

en de geschiktheidskaart kan worden gezien waar veel of weinig huismussen zich bevinden en of er 

veel of weinig maatregelen moeten worden toegepast. Vooral aan de activiteiten moet worden 

bepaald op welk niveau de gunstige staat van instandhouding wordt beïnvloed, dit kan op lokaal, 

regionaal, nationaal of internationaal niveau zijn. Tevens moet er bekeken worden of er voldoende 

geschikte en bereikbare alternatieve leefgebieden in de buurt zijn waar de soort kan heentrekken als 

zijn huidig leefgebied verstoord wordt. Ook moet duidelijk zijn of de activiteiten leiden tot tijdelijke 

of aanhoudende negatieven effecten op de populatie. 

 

• Maatregelen 

Er wordt voor de gemeente Amersfoort per gebied gekeken welke maatregelen er van toepassing 

zijn. Hier wordt dan gelet op de aanwezigheid van huismussen en belangrijk is te letten op de 

habitatseisen van de huismus. Dit vormt namelijk de basis voor de maatregelen. Sommige gebieden 

zullen maar weinig maatregelen nodig hebben en sommige juist erg veel maatregelen. Deze 

maatregelen kunnen op bevorderings- en op waarborgingsniveau worden genomen. Bij waarborging 

wordt gesproken over compenserende maatregelen, waarbij wordt uitgegaan van het waarborgen 

van de gunstige staat van instandhouding. Dit betekent dat de populatie niet mag verslechteren, 

maar ook niet groter hoeft te worden. Bij bevordering van de gunstige staat van instandhouding gaat 

het om voorzorgsmaatregelen, deze moeten zorgen voor stimulatie van het aantal mussen. 

Uiteindelijk is het ook de bedoeling dat als er door het uitvoeren van bepaalde activiteiten 

verbodsbepalingen worden overtreden, het verlies opgevangen kan worden doordat in de buurt 

compenserende maatregelen zijn genomen. Een belangrijk punt is ook om de soort te monitoren, 

waardoor populatietrens inzichtelijker worden gemaakt. Door dit elke drie jaar uit te voeren kan hier 

een analyse van worden gemaakt, waarbij trends te herkennen zijn en gezien kan worden of 

bepaalde maatregelen effect hebben. 

 

• Belang & afspraken 

Voordat activiteiten uitgevoerd mogen worden in functioneel leefgebied van de huismus, moet er 

gekeken worden wat het belang van deze activiteiten is en of er alternatieven mogelijk zijn. Belangen 

zijn op verschillende niveaus te bekijken. Dit kan bijvoorbeeld op het niveau van te beschermen 
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soorten zijn, vanwege openbaar groot belang of vanwege openbare veiligheid of volksgezondheid. 

De maatregelen die in het Soortmanagementplan zijn opgenomen, dienen als afspraken.  
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4. De huismus in de gemeente Amersfoort 

Dit hoofdstuk begint met een kort stukje over de gemeente Amersfoort, waarna het 

leefgebiedgebruik van de huismus wordt vermeld. Hierbij gaat het over het voedsel, nest- en 

schuilgelegenheden, foerageren, competitie & predatie en ziektes. Hierna gaat het verder over de 

(geschatte) populatie in Amersfoort met de verspreiding landelijk. Tevens zal er worden gekeken 

naar de gunstige stand van instandhouding van de huismus. 

 

Gemeente Amersfoort  

In en om Amersfoort is veel natuur. Drie verschillende 

landschappen komen hier samen: de Utrechtse Heuvelrug, de 

Gelderse Vallei en het Eemland. Op het knooppunt van die drie 

landschappen is een vierde landschap toegevoegd, de stad. 

Vanaf 1870 breidde de stad zich sterk uit door de komst van de 

spoorwegen en een aantal kazernes. In 1980 kreeg de stad 

Groeistad-status. Van een kleine provinciestad met 9000 

inwoners in het begin van de 19e eeuw  is Amersfoort 

uitgegroeid tot een stad met bijna 150.000 inwoners. Mede 

waardoor enkele omliggende gemeenten geheel of gedeeltelijk 

werden geannexeerd. Dit waren: Hoogland (grootste deel) 

(1974) Leusden (deels) en Stoutenburg Noord (1998) Nijkerk 

(deels) Laakzone (1998), Hoevelaken (deels) (in 1998 de 

buurtschap Vinkenhoef) Bunschoten (deels) (1998). Er kwamen 

grote nieuwe woonwijken, zoals Vathorst en Schothorst, beiden 

met een eigen station en Nieuwland. Deze versterkten in niet 

geringe mate de centrumfunctie van de oude stad, waar 

tegenwoordig veel winkels en horeca zijn. Er kwamen ook aanzienlijke bedrijfs- en kantoorterreinen. 

Op het kruispunt van de drie landschappen is de stad gebouwd. Een landschap met eigen natuur. De 

kademuren bieden ruimte aan muurplanten. De huizen bieden ruimte aan rots bewoners zoals de 

gierzwaluw, vleermuizen en huismussen (Gemeente Amersfoort, 2013). 

4.1 De huismus 

Zoals eerder genoemd stelt de huismus strenge eisen aan zijn leefgebied, het leefgebied moet 

voldoen aan een combinatie van eisen die niet te ver uit elkaar mogen liggen. De huismus heeft een 

sterke binding met mensen en is dus veel te vinden in dorpen en steden, boerderijen, maneges, 

kinderboerderijen en andere vormen van bebouwing. 

 

Soortkenmerken 

Het vrouwtje en mannetje verschillen van uiterlijk. Het 

mannetje heeft een grijze kruin en een zwarte bef tot 

op de boven borst, bruine, zwart gestreepte 

bovendelen en vleugels en een opvallende witte 

vleugelstreep. Het vrouwtje daarentegen heeft licht 

Figuur 1: Herkenningskenmerken 

Huismus man/vrouw 

Figuur 1: Drie landschappen 

Amersfoort 
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bruine bovendelen met een grijze waas en donderbruine strepen, een effen lichte borst en 

eenkleurig grijze onderdelen met beige teint. De levensduur is meestal tussen de 1 à 3 jaar, maar er 

zijn exemplaren bekend van 5 tot 10 jaar oud (Ministerie van ELI, 2011).                                 

 

Leefwijze 

Het grootste deel van het leven van de huismus verblijft hij in een gebied met een radius van 600 

meter, zowel ruraal als urbaan. Het kan zijn dat een afstand van maximaal twee kilometer wordt 

afgelegd om naar specifieke voedsel locaties te gaan. Tijdens de broedperiode blijven de huismussen 

in een straal van 50 meter bij het nest. Bij het zwermen in de herfst kunnen sommige huismussen 

langere afstanden afleggen. Dispersie vindt over kleine afstanden plaats: (her)kolonisatie van 

geschikt habitat vindt alleen plaats direct aangrenzend aan gebieden waar hij al aanwezig is. De jonge 

huismussen vestigen zich meestal tot een kilometer van waar ze zijn geboren, maar dit is tevens 

afhankelijk van het voedsel dat aanwezig is (Cheke, 1972). Plekken waar voedsel gezocht worden 

moeten in de directe omgeving van schuil- en vluchtmogelijkheden liggen.  

De broedtijd is van begin april tot en met augustus, waarin twee tot drie (soms vier) legsels worden 

grootgebracht. Elk legsel heeft twee tot zeven eieren, waarbij vier tot vijf het meeste voorkomt. De 

nestbouw begint al in maart. Ook buiten de broedperiode wordt aan het nest gebouwd en wordt het 

nest ook gebruikt als slaapplaats. Eén succesvol broedsel per seizoen is niet voldoende om de 

populatie in stand te houden, daarvoor zijn ook succesvolle vervolglegsels noodzakelijk, dit ook 

omdat huismussen als stapelvoedsel dienen voor bijvoorbeeld sperwers. De broedduur bedraagt 12 

tot 14 dagen en vervolgens vliegen de jongen na 14 tot 16 dagen uit en worden daarna nog 10 tot 14 

dagen door hun ouders gevoed (Ministerie van ELI, 2011). 

 

Voedsel 

 Het dieet van de huismus bestaat voornamelijk uit zaden (90%) en wordt aangevuld met groene 

delen van planten, bessen, bloemknoppen, onkruiden en insecten (tijdens broedseizoen). In 

stedelijke gebieden zijn broodkruimels en andere voedselresten een belangrijke voedselbron. Jonge 

huismussen eten in de eerste twee weken van hun leven voornamelijk insecten. Bladluizen, 

(dans)muggen, vliegen, rupsen en spinnen staan dan op het menu. Het voedsel wordt voornamelijk 

gezocht op plekken zonder of met korte vegetatie, zoals wegbermen, erven en tuinen. Belangrijk 

hierbij is dat de voedselbronnen continue moeten zijn, dit is in stedelijk gebied voornamelijk in de 

omgeving van kinderboerderijen, bakkers en terrasjes (Vogelbescherming, 2008). 

 

Tabel 1: Overzicht dieet van de huismus  

Granen Insecten Onkruidzaden Groene delen Overig 

Gierst Kevers Varkensgras Knoppen van fruitbomen Brood 

Rogge Wantsen Muur Bladeren van Luzerne Steentjes 

Tarwe Bladvlooien Melganzenvoet Klaver Voedselresten (mens&dier) 

Gerst Bladluizen Straatgras Paardenbloem  

Haver Schildluizen Akerhoornbloem   

Kanariezaad Muggen Spurrie    

 Vliegen Bijvoet   

 Vlinders Paardenbloem   

 Motten Brandnetel   

  Schapenzuring   
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  Klaproos   

  Havikskruid   

  Teunisbloem   

 

Foerageren 

Er wordt door huismussen meestal in grote aantallen gefoerageerd, dit doen ze om zo de sociale 

contacten te onderhouden en eten in grote groepen zorgt voor veiligheid. Huismussen eten op de 

grond en samen houden de vogels de omgeving in de gaten. 

 

Nest en schuilgelegenheden  

De huismus kent twee vaste rust- en verblijfplaatsen. Nesten worden gebruikt als 

voortplantingsplaats (tijdens strenge vorst wordt het nest ook als overwinteringsplaats gebruikt) en 

altijd groene struiken en klimplanten, gevelbegroeiing wat ze gezamenlijk als vaste rust en 

verblijfplaats gebruiken in de winter. De groene struiken, klimplanten en gevelbegroeiing worden 

ook gebruikt om te schuilen voor roofdieren. Huismussen zijn zeer honkvast en blijven het gehele 

jaar in de buurt van zijn eenmaal gekozen nest, ze zijn in staat, als dat noodzakelijk is, nieuwe 

nestplekken te accepteren. De nesten van huismussen zijn in de regel te vinden in allerlei menselijke 

bebouwing: onder dakpannen en in kieren en gaten in muren, maar ook in nestkasten en speciale 

mussennestkasten (vogelvides). Daken raken echter door renovatiewerkzaamheden regelmatig 

ontoegankelijk voor huismussen, dit geldt met name voor woningen gebouwd na 1984.  Soms maakt 

de huismus in dichte struiken of holten van bomen een nest, maar dat gebeurt alleen als er geen 

vijanden in de omgeving voorkomen en de hoeveelheid nestgelegenheid een beperkende factor is 

terwijl er wel voldoende voedsel aanwezig is. Het nest bestaat uit takjes, stro, veertjes en 

hondenharen (Ministerie van ELI, 2011). 

  

 

 

 

Habitat 

Waar door veel deskundigen over het habitat van de huismus valt te discussiëren is het bekend dat 

ze een sterke binding hebben met mensen. Ze broeden in gebouwen in dorpen en steden, bij 

boerderijen, maneges, kinderboerderijen en andere vormen van bebouwing. Plekken 

waar menselijke bebouwing wordt afgewisseld met groenvoorzieningen hebben hogere 

dichtheden huismussen dat bebouwing zonder groenvoorzieningen. Zoals al eerder 

vermeld in hoofdstuk 1.1 stelt de huismus strenge eisen aan zijn leefgebied en mist er 

Figuur 2: Huismussennest onder dakpannen (Stichting 

Witte Mus, 2012) 

Figuur 3: Vogelvide (Monier, 2011) 
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een onderdeel of zijn ze te ver van elkaar verwijderd is het leefgebied al niet meer 

geschikt.  

 

Predatie & Competitie 

De huismus kent een aantal predators, de belangrijkste zijn 

de sperwer (Accipiter nisus), huiskat (Felis catus) en de 

bosuil (Strix aluco). Deze soorten zijn niet kieskeurig en eten 

dat wat op voorhanden is. Uit literatuur kan worden 

aangenomen dat predatie geen invloed heeft op het 

broedend aandeel van de populatie, predatie wordt pas een 

beperkende factor wanneer het voedselaanbod niet hoog 

genoeg is en vogels zullen sterven door uithongering en 

ziektes. Door het voedselgebrek raken de vogels verzwakt, 

waardoor ze een makkelijke prooi zijn voor predators 

(Vincent, K.E. 2005). 

Tijdens de broedperiode sterft ongeveer 80 % van het totaal 

aantal vogels door verschillende oorzaken. Het gaat hier met 

name om de aanwas van jonge vogels, oudere vogels lopen minder risico (Tinbergen, 1946). 

Huismussen zijn niet een makkelijke prooi, daar ze erg behoedzame foerageerders zijn en ze altijd in 

de nabijheid van schuilgelegenheden zitten. Nestpredatie vormt tevens een klein deel van de totale 

predatie. De nesten van huismussen zitten meestal goed verscholen en zijn hierdoor moeilijk 

bereikbaar voor predators. Eksters, Gaaien, kraaien en kauwtjes vormen ook een bedreiging voor de 

huismus, al dan niet voor de predatie op eieren en jongen(Summers-Smith, J.D., 1963).De turkse 

tortel (Streptopelia decaocto) en houtduif (Columba palumbus) zijn de voornaamste concurrenten 

van de huismus, dit omdat ze beide voornamelijk zaadeters zijn. Er is alleen sprake van concurrentie 

gedurende bepaalde tijden van het jaar, aangezien de huismus tijdens het broedseizoen 

voornamelijk insecten eet en de tortelduif en houtduif jaarrond zaden eten (Snow and Perrins, 1998). 

 

Ziektes 

Salmonella is een bacterie die met name verspreid wordt in de winterperiode, een periode waarin 

veel vogels gezamenlijk overwinteren. Verdere verspreiding van deze bacterie wordt veroorzaakt in 

de lente waarbij een besmette kolonie zich uitspreidt en in contact komt met andere vogels 

(Macdonald, 1978). De salmonellabacterie wordt op veel bijvoederplaatsen gevonden, waaronder op 

voedertafels en andere voedselvoorzieningen. Daarnaast kunnen mussen ook last hebben van 

parasieten die leven van bloed. Het effect van salmonella, mijten en vlooien is het grootst wanneer 

de vogels al verzwakt zijn, bijvoorbeeld door een gebrek aan voedsel (Moss & Amin, 1970). 

 

 

Figuur 4: Sperwer met huismus 

(eveldkamp, z.j.) 
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4.2 Populatie 

 

Huismussen zijn sociale vogels en 

leven in groepen. Populaties van 

huismussen kunnen worden gezien 

als (deel)populaties en kunnen 

bestaan uit enkele paren tot soms 

wel veertig tot honderd nesten. Voor 

het in stand houden van een 

populatie is het belangrijk dat het 

bestaat uit een groot aantal paren of 

zich dicht bij andere deelpopulaties 

bevind. Populaties die geïsoleerd zijn 

en bestaan uit minder dan 10 paren 

zullen in de regel verdwijnen (zie 

figuur 5). Dit betekend dat het 

broedsucces gering is en er 

onvoldoende aanwas is van andere 

kolonies. Populaties met tussen de 

10 en 25 paar hebben een wisselend 

succes van overleving. Populaties groter dan 25 paar kunnen zichzelf in stand houden en er kan in dat 

geval ook dispersie naar kleinere populaties in de omgeving plaatsvinden. Het is daarbij van belang 

dat de populaties niet te ver uit elkaar liggen, omdat huismussen een kleine afstand afleggen. 

Juveniele vormen in de (na)zomer grote zwermen en gaan rondzwermen. Eerst in de buurt van de 

kolonie, later trekken ze verder weg, echter veelal niet verder dan 1,5 à 2 kilometer in stedelijk 

gebied en 4 à 5 kilometer in het landelijk gebied (Vogelbescherming Nederland, 2008). 

 

Bolwerken 

Grote populaties zijn essentieel voor de populatieherstel van huismussen, deze bolwerken komen 

vaak voor bij kinderboerderijen, dierentuinen, stations e.d.. Populatie herstel en (her)kolonisatie kan 

dus plaatsvinden vanuit deze bolwerken. Belangrijk punt hierbij is wel dat de nieuwe of oude 

geschikte broedgebieden binnen de radius die de huismus aflegt ligt. Biotopen die geschikt kunnen 

zijn voor huismussen kunnen op een klein oppervlak gecreëerd worden en dienen als stapstenen 

tussen verschillende leefgebieden en populaties. Meestal gaat het hierbij om de keuzes die mensen 

maken in hun eigen leefomgeving en hoeven dikwijls nauwelijks ruimte in beslag te nemen 

(Vogelbescherming Nederland, 2008). 

 

Populatie in Amersfoort 

Aan de hand van de tellingen van vrijwilligers kan er een schatting worden gemaakt hoeveel mussen 

zich bevinden in de gemeente. 

Ervan uitgaande dat de overlevingskans van jongen 25% is op het behalen van volgend broedseizoen 

en overlevingskans volwassen 65% is op het behalen van volgend broedseizoen. 

Gemiddeld 2-3  (max.4) broedsels. 

Gemiddeld 4-6 eieren (max 8). 

Figuur 5: Model weergave van de uitwisseling tussen 

huismussenpopulaties (Vogelbescherming Nederland, 2008). 
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Uitleg tabellen (2 t/m 4) 

Tijdens de tellingen is er door sommige vrijwilligers maar één ronde gelopen. Dit wordt in de tabel 

verder genoemd als alleen tweede ronde. In tabel 2 is te zien hoeveel aantallen huismussen er zijn 

waargenomen door het minimale, gemiddelde en maximale aantal te nemen. In tabel 3 is een 

berekening gemaakt wat de aantallen huismussen aan het eind van het seizoen kunnen zijn. Door het 

aantal paar te vermenigvuldigen met het aantal legsels en eieren. Uit literatuur is naar voren 

gekomen wat het overlevingssucces is van de jongen en volwassen paren, namelijk voor jongen 25% 

overlevingskans en voor volwassen 65%. 

 

Tabel 2: Minimaal en maximaal aantal paar huismussen 1
e
 ronde 

 Paar Aantal paren Min. aantal Max. aantal Gemiddeld Aantal mussen 

A 1  469 469 469 469 938 

B 2-5 438 876 2190 1314 2628 

C 6-10 79 474 790 632 1264 

D 10-20 26 260 520 390 780 

   2079 

paar 

3969 

paar 

2805  

paar 

5610 

 

Tabel 3: Minimaal en maximaal aantal paar huismussen 2
e
 ronde 

 Paar Aantal paren Min. aantal Max. aantal Gemiddeld Aantal mussen 

A 1  596 596 596 596 1192 

B 2-5 457 914 2285 1600 3200 

C 6-10 70 420 700 560 1120 

D 10-20 24 264 480 372 744 

   2194 

paar 

4061  

paar 

3128 

paar 

6256  

 

(In tabel 4 worden de gegevens van de tweede ronde genomen, aangezien hier meer waarnemingen 

waren.) 

Tabel 4: Aantal huismussen eind seizoen (juveniel/adult) 

 aantal 

paar 

Legse

ls 

Gem. 

aant. 

Eieren 

Tot. 

aantal 

eieren 

Aantal 

juv. 25% 

Aantal 

adult. 

65% 

Eind seiz. 

ind. 

Idem 

paren 

% 

Min. 2194 1 2 4388 1097 2852 3949 1974 -10 

 2194 1 4 8776 2194 2852 5046 2523 15 

 2194 2 4 17552 4388 2852 7240 3620 65 

          

Gem. 3128 1 4 12512 3128 4066 7194 3597 15 

 3128 2 4 25024 6256 4066 10322 5161 65 

 3128 3 4 37536 9384 4066 13450 6725 115 

          

Max. 4061 2 4 32488 8122 5279 13419 6710 65 

 4061 3 4 48732 12183 5279 17480 8740 115 

 4061 3 6 73098 18275 5279 23554 11777 190 
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4.3 Verspreiding 

In Nederland komt de huismus bijna overal voor (zie figuur 2), met uitzondering van beboste 

gebieden en enkele eilanden (Vlieland, Terschelling). De huismus was vroeger veel algemener dan 

nu. In de 18
e
 eeuw werd hij zelfs gezien als plaag voor de landbouw, het voedselaanbod was in deze 

tijd ook groot. Boeren verbouwden graan en hadden een 

mestopslag waar mussen voedsel in de vorm van 

onverteerde graankorrels vonden.  

Bij de eerste inventarisatie in 1979 werd het aantal 

broedparen tussen de 1 en 2 miljoen geschat. Dat het 

lastig was om de huismus te inventariseren blijkt uit deze 

ruime schatting. Huismussen zijn erg mobiel en vliegen 

gemakkelijk en snel van tuin naar tuin. De nestplaats van 

de huismus zit vaak goedverscholen onder dakpannen, 

waardoor de kans groot is dat een flink deel van het totaal 

aantal  huismussen bij het inventariseren niet geteld 

wordt (Peters, 2006). 

 

4.4 Visie op huidige staat van instandhouding 

Bij de beoordeling van de gunstige staat van instandhouding wordt zoveel mogelijk aangesloten bij 

het stoplichtbenadering die in de EU is ontwikkeld ten behoeve van de bestaande 

rapportageverplichtingen. Deze tabel is te zien in figuur 3. Hierbij worden de habitattypen en soorten 

op bepaalde aspecten gescoord, zoals gunstig, matig/ongunstig en zeer ongunstig (Natura 2000, 

2006). 

De landelijke staat van instandhouding van de huismus wordt beoordeeld als matig/ongunstig 

(Ministerie van ELI, 2011). 

 
Dienst Regelingen (2011) stelt dat kolonies in drie categorieën te  

verdelen zijn. Kleine kolonies hebben 0 tot 10 koppels en hebben een 

kleine kans van overleven. De middelgrote kolonies met 10 tot 25 koppels 

zijn afhankelijk van aanwas van buitenaf. De grote kolonies van 25 koppels 

of meer houden zichzelf in stand (zie hoofdstuk 3.3) en kunnen voor 

dispersie naar andere gebieden zorgen. 

 

De gunstige staat van instandhouding van de huismus moet beoordeeld 

worden op lokaal niveau. De staat van instandhouding wordt als gunstig 

beschouwd wanneer: 

• Uit populatie dynamische gegevens blijkt dat de huismus nog steeds een 

levensvatbare component is van de natuurlijke habitat waarin hij 

voorkomt, en dat vermoedelijk op langer termijn zal blijven. 

• Het natuurlijk verspreidingsgebied van de huismus niet kleiner wordt of 

binnen afzienbare tijd lijkt te zullen worden. 

• Er een voldoende grote habitat bestaat en waarschijnlijk zal blijven 

Figuur 7: Stoplichtbenadering gunstige 

staat van instandhouding (Natura 

2000, 2006). 

Figuur 6: Verspreiding huismussen (Sovon, 2011). 
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bestaan om de populatie van de huismus op lange termijn in stand te 

houden (Ministerie van ELI, 2011). 

 
Toekomstperspectief Amersfoort 

Het is lastig in te schatten hoe het met de huismussen in de toekomst zal gaan. Dit is tevens voor het 

eerst dat op deze schaal de huismussen in Amersfoort worden geïnventariseerd. Door dit proces over 

enkele jaren te herhalen kan een beeld worden geschetst of de populatie groter/kleiner of even 

groot blijft.  Het succes is tevens afhankelijk van veel verschillende factoren. Zo kan het zijn dat er 

bijvoorbeeld het ene jaar minder jongen zullen overleven vanwege te koude weersomstandigheden.  

Positieve punten zijn dat er meer wijken/bebouwing bij komt waar de huismus zich graag mee 

verbindt. Wijken worden ouder en tevens de begroeiing. Negatieve punten zijn dat tuinen steeds 

meer verstenen en inbreiding, waarbij alles dichter op elkaar wordt gebouwd.  
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5. Gebiedsgerichte maatregelen & advies 

(Habitatkwaliteit) 

In dit hoofdstuk wordt per gebied besproken of de huismus aanwezig is en of het leefgebied geschikt 

is. In sommige gebieden zijn veel huismussen geïnventariseerd en in sommige nauwelijks tot geen. 

Per gebied kan dan advies worden gegeven waar, of met beperkte maatregelen het habitat 

verbeterd kan worden, of dat er juist grootschalige maatregelen nodig zijn om het gebied geschikt te 

maken. De gemeente Amersfoort is opgedeeld in 33 gebieden, voor de maatregelen & adviezen 

worden ze opgedeeld in drie gebieden (Noord, Midden, Zuid) met elk 11 gebieden. 

 

Voor de populatie huismussen is het belangrijk dat de gebieden waar kernpopulaties (populaties 

groter dan 15-20 paren) zich bevinden behouden blijven en daar waar nodig verbeterd worden. Daar 

waar verschillende kleinere populaties (populaties van 5-15 paren) zich bevinden en niet geïsoleerd 

zijn het leefgebied te verbeteren. Kleine populaties die geen uitwisseling hebben met andere 

(grotere) populaties zullen verdwijnen omdat deze zichzelf niet in stand kunnen houden. Het 

versnipperen van het landschap is hier mede een oorzaak van. Natuurlijke leefgebieden raken 

geïsoleerd door versnippering die veroorzaakt wordt door de bouw van woningen, wegen en 

bedrijven. De afstand tussen de leefgebieden wordt steeds groter, waardoor de uitwisseling van 

genetisch materiaal steeds moeilijker wordt. 
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Ecologische Mus Structuur 

In figuur 8 is de EMS te zien van Amersfoort. Dit zijn gebieden waar de huismus al voorkomt en waar 

het leefgebied geschikt is waar ze zich eventueel ook nog zonder problemen kunnen vestigen. De 

donkergroene gebieden geven hoge concentraties (meer dan 10 paar huismussen) weer en de 

lichtgroene lagere concentraties. Dit zijn gebieden die behouden en beschermd moeten worden. De 

niet in gekleurde gebieden komen weinig tot geen huismussen voor of zijn minder geschikt 

leefgebied. Dit betekend echter niet dat hier geen maatregelen getroffen hoeven worden. Deze kaart 

is tevens terug te vinden bijlage V. 

5.1 Kwaliteit leefgebied in verschillende wijken & advies 
Figuur 8: EMS (Ecologische Mus Structuur) Gebieden waar de mus voorkomt en tevens het leefgebied 

geschikt is wat behouden en beschermd moet blijven om de gunstige staat in stand te houden. 
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5.1 Kwaliteit leefgebied in verschillende wijken & advies 

In dit hoofdstuk zullen de verschillende wijken worden besproken op basis van de kwaliteit van het 

leefgebied en de aanwezigheid van de huismus. De gemeente Amersfoort is opgedeeld in 33 

verschillende wijken, deze kaart is terug te vinden in bijlage II. Niet alle wijken zullen worden 

meegenomen voor advies in dit verslag, in sommige wijken komen bijna tot geen huismussen voor en 

het leefgebied is hier bij voorbaat al niet geschikt voor de huismus.  

Indeling in kleuren (rood=potentieel laag   oranje= potentieel middelmatig   groen= potentieel 

hoog) 

Rood = gebieden waar weinig tot geen huismussen zijn waargenomen en waar het leefgebied niet 

geschikt is. Hier is het noodzakelijk veel maatregelen te treffen om het leefgebied geschikter te 

maken. Het verschilt per gebied of deze maatregelen grootschalig moeten zijn of dat er met 

minimale maatregelen potentieel geschikt leefgebied gecreëerd kan worden. 

Oranje= gebieden waar huismussen zijn waargenomen en het afwisselend geschikt leefgebied 

betreft. Hier kan vaak met minimale maatregelen geschikte leefgebieden gecreëerd worden. 

Groen= gebieden waar veel huismussen zijn waargenomen en wat beschermd moet worden. 

Openbaar groen mag hier niet zomaar uit het straatbeeld verdwijnen en nestgelegenheden moeten 

worden behouden en/of uitgebreid worden. Gebieden waar grote populaties huismussen zich 

bevinden zijn essentieel voor de gunstige staat van instandhouding. 

Zwart= Ongeschikt gebied. 

 

 

 



Huismussen in de stad, hoe behoud je dat?  Augustus, 2013 

Soortmanagementplan voor de huismus in de Gemeente Amersfoort  27 

Aan/afwezigheid voorzieningen huismus per gebied 

In tabel 5 wordt aangegeven welke voorzieningen in welk gebied aan/afwezig zijn. Hierbij wordt gelet 

of er voldoende nestgelegenheid, schuilgelegenheid, voedselvoorzieningen en een zand/waterbad 

aanwezig is. Aangezien in elk gebied wel stukken zijn waar bepaalde voorzieningen minder aanwezig 

zijn, wordt er gekeken naar of de meerderheid geschikt is. Er wordt tevens vanuit gegaan dat het 

zand en waterbad wel aanwezig is, dit kan alleen niet met zekerheid voor elk gebied worden 

vastgesteld.  

 

Grotendeels Afwezig 

Grotendeels Aanwezig 

Matig aanwezig 

Tabel 5:  Aan/afwezigheid voorzieningen huismus per gebied 

Gebied 1 Nestgelegenheid Schuilgelegenheid Voedselvoorzieningen Zandbad Waterbad 

Gebied 2 Nestgelegenheid Schuilgelegenheid Voedselvoorzieningen Zandbad Waterbad 

Gebied 3 Nestgelegenheid Schuilgelegenheid Voedselvoorzieningen Zandbad Waterbad 

Gebied 4 Nestgelegenheid Schuilgelegenheid Voedselvoorzieningen Zandbad Waterbad 

Gebied 5 Nestgelegenheid Schuilgelegenheid Voedselvoorzieningen Zandbad Waterbad 

Gebied 6 Nestgelegenheid Schuilgelegenheid Voedselvoorzieningen Zandbad Waterbad 

Gebied 7 Nestgelegenheid Schuilgelegenheid Voedselvoorzieningen Zandbad Waterbad 

Gebied 8 Nestgelegenheid Schuilgelegenheid Voedselvoorzieningen Zandbad Waterbad 

Gebied 9 Nestgelegenheid Schuilgelegenheid Voedselvoorzieningen Zandbad Waterbad 

Gebied 10 Nestgelegenheid Schuilgelegenheid Voedselvoorzieningen Zandbad Waterbad 

Gebied 11 Nestgelegenheid Schuilgelegenheid Voedselvoorzieningen Zandbad Waterbad 

Gebied 12 Nestgelegenheid Schuilgelegenheid Voedselvoorzieningen Zandbad Waterbad 

Gebied 13 Nestgelegenheid Schuilgelegenheid Voedselvoorzieningen Zandbad Waterbad 

Gebied 14 Nestgelegenheid Schuilgelegenheid Voedselvoorzieningen Zandbad Waterbad 

Gebied 15 Nestgelegenheid Schuilgelegenheid Voedselvoorzieningen Zandbad Waterbad 

Gebied 16 Nestgelegenheid Schuilgelegenheid Voedselvoorzieningen Zandbad Waterbad 

Gebied 17 Nestgelegenheid Schuilgelegenheid Voedselvoorzieningen Zandbad Waterbad 

Gebied 18 Nestgelegenheid Schuilgelegenheid Voedselvoorzieningen Zandbad Waterbad 

Gebied 19 Nestgelegenheid Schuilgelegenheid Voedselvoorzieningen Zandbad Waterbad 

Gebied 20 Nestgelegenheid Schuilgelegenheid Voedselvoorzieningen Zandbad Waterbad 

Gebied 21 Nestgelegenheid Schuilgelegenheid Voedselvoorzieningen Zandbad Waterbad 

Gebied 22 Nestgelegenheid Schuilgelegenheid Voedselvoorzieningen Zandbad Waterbad 

Gebied 23 Nestgelegenheid Schuilgelegenheid Voedselvoorzieningen Zandbad Waterbad 

Gebied 24 Nestgelegenheid Schuilgelegenheid Voedselvoorzieningen Zandbad Waterbad 

Gebied 25 Nestgelegenheid Schuilgelegenheid Voedselvoorzieningen Zandbad Waterbad 

Gebied 26 Nestgelegenheid Schuilgelegenheid Voedselvoorzieningen Zandbad Waterbad 

Gebied 27 Nestgelegenheid Schuilgelegenheid Voedselvoorzieningen Zandbad Waterbad 

Gebied 28 Nestgelegenheid Schuilgelegenheid Voedselvoorzieningen Zandbad Waterbad 

Gebied 29 Nestgelegenheid Schuilgelegenheid Voedselvoorzieningen Zandbad Waterbad 

Gebied 30 Nestgelegenheid Schuilgelegenheid Voedselvoorzieningen Zandbad Waterbad 

Gebied 31 Nestgelegenheid Schuilgelegenheid Voedselvoorzieningen Zandbad Waterbad 

Gebied 32 Nestgelegenheid Schuilgelegenheid Voedselvoorzieningen Zandbad Waterbad 

Gebied 33 Nestgelegenheid Schuilgelegenheid Voedselvoorzieningen Zandbad Waterbad 
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  5.2 Kwaliteit leefgebied & adviezen per gebied   NOORD 

Noord bestaat uit de gebieden 1,2,3,4,5,6,7,28,30,31,33. Deze gebieden betreffen vooral 

nieuwbouwwijken, met bouwjaren tussen 1980 en 2010. 

 
Figuur 9:  Gebieden 2,3 & 31 
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Gebied 2, 3 & 31 ‘’Vathorst de bron/centrum/de laak & Hooglanderveen’’ ROOD/ORANJE 

In het gebied Vathorst de bron zijn momenteel nog bouwwerkzaamheden bezig dit is een vinex 

locatie, het betreft hier voornamelijk huizen met platte en schuine daken. Bij Vathorst centrum zijn 

veelal enkele paartjes waargenomen, met uitzondering van één populatie van meer dan 10 paar en 

één tussen de 6 en 10 paar. 

In Vathorst de laak betreft het ook nieuwbouw huizen, met jonge begroeiing en tevens veel platte 

daken. Hier zijn weinig tot geen huismuswaarnemingen gedaan. In Hooglanderveen wat tussen 1918 

en 1930 is gebouwd zijn verschillende grote populaties waargenomen en het leefgebied is hier ook 

geschikt, het probleem is alleen dat er waarschijnlijk geen dispersie van deze populaties naar andere 

gebieden kan plaatsvinden, omdat de andere gebieden niet geschikt zijn of te ver weg liggen. 

 

Advies 

In de nieuwbouwwijken betreft het voornamelijk nog jonge beplanting, dit duurt enkele jaren 

voordat dit geschikt is voor de huismussen. Het is dan wel van belang dat er nestvoorzieningen 

worden geplaatst, dit kan in de vorm van vogelvides of het integreren van mus dakpannen of 

neststenen. Bij de beplanting van het gebied kan ook aandacht worden besteed aan wat gunstig is 

voor de huismussen, dit kan door vuurdoorn te plaatsen en klimop te planten, tevens groene hagen 

kunnen voor veel schuilmogelijkheden zorgen. Dit is noodzakelijk om de populaties die zich in 

Hooglanderveen bevinden te beschermen en uit te breiden.  

 

Figuur 11: Belangrijk foerageergebied, zonder veel 

nestgelegenheid in de straat Bovenkerkerpolder 

(Google/maps, 2013) 

Figuur 10: Nest gelegenheid met veel 

schuilmogelijkheden in de Meijerpolder straat 

(Google/maps, 2013) 
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Figuur 12: Gebieden 1 & 28 
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Gebied 1 & 28 ‘’Nieuwland & Calveen’’      ROOD/ORANJE? 

Nieuwland is een nieuwbouwwijk gebouwd in 2001, deze Vinex wijk is gebouwd vanuit het oogpunt 

van milieuvriendelijkheid. In Calveen zijn op verschillende locaties huismussen waargenomen, met 

drie uitschieters van meer dan 6-10 paartjes. Bij sommige stukken in het gebied is juist helemaal niks 

waargenomen. In de gebieden waar geen huismussen zijn waargenomen is over het algemeen wel 

voldoende groen aanwezig, maar betreffen het hier huizen met platte daken, wat het voor de 

huismus lastig maakt om te broeden. Zoals te zien is op figuur 11 in de straat de vergulde pauw en de 

straat fonteinkruid (zie figuur 12). Op het industrieterrein zijn ook geen tot nauwelijks mussen 

aangetroffen, dit is omdat het bedrijven betreffen met platte daken en er weinig groen in de 

omgeving is wat voor huismussen geschikt is. 

 

 

Waar wel huismussen zijn  gevonden heeft dat 

vooral te maken dat de huizen geschikte daken 

hebben waaronder de huismus kan broeden en 

tevens voldoende schuil en voedsel in de omgeving 

te vinden is. Zo’n straat is de Atlas straat waar 

populaties huismussen zijn genomen (figuur 13). 

 

Advies 

In het noorden van Nieuwland bevinden zich de 

meeste huismussen. Hier bevinden zich drie zogeheten kernpopulaties die van belang zijn voor de 

gunstige staat van instandhouding. Het andere deel van Nieuwland is minder geschikt voor 

huismussen, dit is vooral vanwege het gebrek aan nestgelegenheid, het betreffen hier vooral huizen 

met platte daken. Groen voor schuilplaatsen en voedsel is hier wel voldoende aanwezig. Het gebied 

is gegrensd aan Hoogland en Kattenbroek waar zich veel huismussen bevinden, het is door de 

verspreiding van juveniele (die zich tot 1,5-2 km. van de kolonie kunnen verspreiden) mogelijk de 

andere gebieden te bereiken. Belangrijk is dat hier nestkasten of vogelvides worden geïntroduceerd. 

Bij renovatie kunnen vogelvides of huismus stenen/dakpannen worden ingebouwd. 

 

Figuur 13: Groen met platte daken in de 

Vergulde pauw straat (Google/maps, 2013) 

Figuur 14: Groen met platte daken in de 

Fonteinkruid straat (Google/maps, 2013) 

Figuur 15: Groene straat met schuine 

daken in de Atlas straat (Google/maps, 



Huismussen in de stad, hoe behoud je dat?  Augustus, 2013 

Soortmanagementplan voor de huismus in de Gemeente Amersfoort  32 

Figuur 16:  Gebieden 30 & 33 
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Gebied 30 & 33  (Vathorst de velden  & Zielhorst-west)   ORANJE/GROEN 

In Vathorst de velden zijn veelal huismussen waargenomen van 2-5 paar, dit is ook verspreid over het 

hele gebied. Het betreffen voornamelijk nieuwbouw huizen met platte en schuine daken met 

dakpannen. Ook zijn hier neststenen en gierzwaluwdakpannen ingebouwd in sommige gebouwen en 

veel jaar rond groen zoals klimop (Eigen waarneming, 2013). Alhoewel het gebied Zielhorst-west 

geschikt is qua leefgebied voor de huismussen, zijn hier toch niet veel waargenomen. Zielhorst is een 

van de twee eerste nieuwbouwwijken van Amersfoort en het merendeel is gebouwd tussen 1987 en 

1991. Verspreid in het gebied zijn enkele 6-10 paartjes huismussen waargenomen die wel dicht 

genoeg bij elkaar liggen dat dispersie mogelijk is. Het ligt tevens in directe verbinding met 

Kattenbroek waar veel huismussen voorkomen. 

 

Advies 

In Zielhorst zijn relatief weinig huismussen 

waargenomen maar het gebied kan wel worden 

gezien als geschikt leefgebied. Dit geldt tevens voor 

Vathorst de velden waar redelijk veel huismussen 

zijn waargenomen en het gebied ook geschikt is. In 

Vathorst zijn tevens nestdakpannen en neststenen 

voor gierzwaluwen die ook gebruikt kunnen 

worden door de huismussen. Belangrijk in deze 

gebieden is dat het openbaar groen behouden blijft 

en er eventueel bloemrijke veldjes worden 

gecreëerd wat voor meer voedsel kan zorgen. Het 

groen dat aanwezig is zoals klimop en coniferen is van functioneel belang voor de huismussen.  

 

Figuur 18: Klimop en coniferen voor schuilmogelijkheden 

in de Braillestraat in Zielhorst-west (Google/maps,2013) 

 

Figuur 17: Perkjes met rozen en klimop Klifsberg 

(Google/maps,2013) 

Figuur 19: Gierzwaluwdakpannen in Vathorst, 

Haarlerberg (Google/maps,2013) 
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Figuur 20: Gebieden 4,5,6 & 7 
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Gebied 4, 5, 6 & 7  (Hoogland-Noord, Kattenbroek, Schothorst-Noord, Zielhorst)     GROEN 

Hoogland geldt als een oude wijk, met veelal oude huizen met schuine daken, de in de begin jaren 90 

gebouwde wijk Kattenbroek zijn ook veel huizen met schuine daken te vinden. Dit zijn gebieden waar 

veel huismussen voorkomen wat ook te zien is op de dichtheidskaart in bijlage III. Het leefgebied is 

dus potentieel hoog wat betekend dat dit gebied beschermd en behouden moet blijven en er 

eventueel kleine aanpassingen gedaan kunnen 

worden. In Hoogland betreft het voornamelijk 

woningen met schuine daken,  groene straten en 

(gevel)tuintjes. Hier liggen de populaties allemaal 

ook vlak bij elkaar, met uitzondering van twee lege 

plekken op de kaart. Bij de Zandkamp en de Kolkrijst 

zijn nauwelijks tot geen huismus waarnemingen 

geweest, dit betreffen wel groene straten maar 

huizen met platte daken en bij het winkelcentrum bij 

de Kraailandhof zijn ook geen huismussen 

waargenomen. Kattenbroek (Zuid) telt veel 

populaties die meer dan 10 paartjes bevatten, waar in het noorden voornamelijk enkele paartjes zijn 

gevonden met een paar uitschieters van tussen de 5 en meer dan 10 paartjes. In Zielhorst liggen de 

populaties ook verspreid over het gehele gebied met uitzondering bij de Haussmannstraat. Bij park 

Schothorst zijn enkel bij de gebouwen een grote populatie waargenomen. 

 

Advies 

Bij gebied 6 (Hoogland) mag het openbaar groen niet zomaar verwijderd worden aangezien dat een 

belangrijke functie heeft voor de huismussen, veel populaties liggen met elkaar in verbinding wat de 

verspreiding ten goede komt. Bij de Zandkamp en Kolkrijst waar geen mussen zijn aangetroffen 

kunnen nestvoorzieningen worden geplaatst. De populaties in deze gebieden liggen wel relatief dicht 

bij elkaar wat er voor zal zorgen dat dispersie naar andere gebieden mogelijk is. Er is niet een acuut 

gevaar dat als 1 populatie wegvalt ze zich niet meer kunnen verspreiden. Dit is ook te zien op de 

homerange kaart in bijlage IV. 

Net als bij figuur 17 en 18 is ook op figuur 19 een straat te zien veel huismussen zijn waargenomen 

(meer dan 10 paartjes). Je ziet hier dan ook groene tuintjes met veel bosjes en struikjes. 

Figuur 21: Hagen en groene struiken met schuine daken 

in de Gesloten stad straat (Google/maps,2013) 

 

Figuur 22: Hagen en groene struiken met schuine daken 

aan de Populierweg (Google/maps,2013) 

 

Figuur 23: Veel huismussen bij de groene tuintjes aan het 

Hallehuis (Google/maps,2013) 
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5.3 Kwaliteit leefgebied & adviezen per gebied   MIDDEN 

Midden bestaat uit de gebieden 8,9,10,11,12,13,14,15,16,25,26.  

 

 

 

 

 

 

 

Gebied 8 ‘’Zielhorst de Hoef’’        ZWART 

In dit industriegebied is maar 1 waarneming geweest van huismussen, dit gebied is per definitie 

ongeschikt voor huismussen en de kans dat ze zich hier zullen settelen is minimaal. 

 

Figuur 24: Gebied 8 



Huismussen in de stad, hoe behoud je dat?  Augustus, 2013 

Soortmanagementplan voor de huismus in de Gemeente Amersfoort  37 

Figuur 25: Gebieden 10 & 16 
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Gebied 10 & 16 ‘’Industrieterrein Isselt & Vinkenhof/De Wieken’’   ROOD 

Op het industrieterrein Isselt zijn enkele huismussen waargenomen en twee populaties van meer dan 

10 paar. Dit was aan de Havenweg bij een 

woning waar een kippenhok was en de rest 

van de waarnemingen was allemaal bij 

huizen die op het terrein staan. Bij het 

buitengebied Vinkenhof & De Wieken zijn 

langs de Hogeweg huismussen waargenomen. 

Dit betreffen voornamelijk enkele paartjes en 

twee 6-10 paartjes. 

 

 

 

Advies 

De populaties die zich in deze gebieden bevinden zijn van weinig belang voor de gehele populatie in 

Amersfoort. Ze liggen vrij geïsoleerd en het industrieterrein is, bij uitzondering van de woonhuizen 

die er zijn, ongeschikt leefgebied. 

 

Figuur 26: Populatie mussen bij woning aan de 

Havenweg, Isselt (Google/maps,2013). 
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Figuur 27:  Gebied 12 
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Gebied 12 ‘’Stadscentrum’’        ORANJE 

In het noordelijke deel van het centrum zijn huismussen waargenomen, maar hier betrof het 

merendeel enkele of minder dan zes paartjes. Het betreffen voornamelijk oude huizen die zijn 

gebouwd in de 18
e
, 19

e
 eeuw of zelfs eerder. In 

het zuidelijk deel is het opmerkelijk dat er 

nauwelijks huismus waarnemingen zijn gedaan. 

Hier is het de grote vraag wat het verschil is 

tussen het noordelijk en zuidelijk deel. 

 

Advies 

Het stadscentrum kan een geschikt leefgebied 

voor de huismussen worden. Waar er 

noordelijk al wel huismussen zijn 

waargenomen is dit in het zuidelijk deel 

beduidend minder. Dit heeft voornamelijk te 

maken met de afwezigheid van groen in de 

stad. Waar de huizen met dakpannen geschikt 

zijn voor de huismussen zijn er verder weinig 

schuilmogelijkheden en voedselvoorzieningen  

aanwezig. Bewoners zouden hier een groot 

aandeel in kunnen hebben door de tuinen 

‘’vogelvriendelijk’’ te maken. Schuttingen met 

klimop kunnen worden geplaatst wat kan 

dienen als schuil/slaapplek en er kunnen 

zaaddragende en bloemen worden aangeplant 

wat als voedsel kan dienen. 

 

 

 

 

Figuur 28: Noordelijk deel van stadscentrum, Teut straat 

(Google/maps,2013) 

Figuur 29: Zuidelijk deel van stadscentrum zonder groen 

in de Nieuwstraat (Google/maps,2013) 
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Figuur 30:  Gebieden 26 & 9 
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Gebied 26 & 9 ‘’Hoogland-Zuid & Schothorst-Zuid’’     GROEN 

In Hoogland-Zuid en Schothorst-Zuid betreffen het vooral kleine populaties van huismussen (enkel 

paar en tussen de 2-5 paar). Deze zitten wel verspreid over het hele gebied. Er zijn hier huizen met 

schuine maar ook met platte daken en voldoende schuilmogelijkheden. 

 

Advies 

Alhoewel de aantallen huismussen in deze gebieden niet zo groot is als in andere gebieden wordt dit 

gebied gezien als een potentieel hoog gebied. Het leefgebied is geschikt voor huismussen om zich te 

vestigen en broeden. Er zijn voldoende schuil en nestmogelijkheden en voldoende 

voedselvoorzieningen. Het is goed mogelijk dat er in deze gebieden de komende jaren meer 

huismussen zich zullen vestigen die van de meer bevolkte gebieden zoals Hoogland-Noord en 

Kattenbroek vandaan komen. Dit kan bevorderd worden door meer rommelhoekjes in tuinen te 

creëren en tevens in bijvoeren een optie. 

 

Figuur 31: Veel nest en schuilgelegenheid met kleine 

concentraties huismussen in de Steenhouwerstraat 

Hoogland-Zuid (Google/maps,2013). 

Figuur 32: Groene struiken en klimop in de 

Wielandstraat Shothorst-Zuid (Google/maps,2013). 
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Figuur 33:  Gebieden 14,15 & 25 
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Gebied 14,15 & 25 ‘’Liendert & Rustenburg’’      GROEN 

In het gebied Liendert waar de woningen (met schuine daken) veelal zijn gebouwd rond 1960 en 

Rustenburg gebouwd in de jaren 70 en wat een groene wijk is, komen verspreid over het hele gebied 

ook huismussen voor. Dit betekend dat dit 

leefgebied dus ook geschikt is en ze hier ook 

voedsel kunnen vinden en kunnen nestelen. 

Verscheidende concentraties komen er voor, 

voornamelijk enkele en 2-5 paar maar ook 

enkele 6-10 paartjes. Deze liggen allemaal 

binnen de homerange en kunnen zich dus de 

komende jaren gaan uitbreiden. Alleen in het 

waterwingebied en bij Accent Amersfoort zijn 

geen huismussen waargenomen.  

 

Advies 

Voor de EMS is dit een belangrijk gebied aangezien er veel huismussen voorkomen en het merendeel 

geschikt leefgebied is. Openbaar groen moet hier behouden blijven en mocht er nestgelegenheid 

wegvallen dit op te vangen door vogelvides of mus dakpannen te integreren in de bouw.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 34: Coniferen en klimop in de Merelstraat, 

Liendert met veel huismussen (Google/maps,2013). 

Figuur 35: Veel coniferen en groene tuinen in de 

Reijmerinkstraat, Rustenburg (Google/maps,2013). 
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Figuur 36:  Gebieden 11 & 13 
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Gebied 11 & 13  ‘’De Koppel & Kruiskamp’’      GROEN 

In De Koppel (gebouwd rond 1950) bij Jericho en Jeruzalem komt een hoge concentratie (meer dan 

10 paar) huismussen voor, dit betreffen vooral oude huizen met schuine daken. Tevens komen er in 

Kruiskamp (bouw begin 19
e
 eeuw) ook veel huismussen voor waarvan drie meer dan 10 paar. Ook 

volgens de EMS kaart vormen dit gebieden 

die in contact liggen met andere gebieden 

waar het leefgebied tevens geschikt is en veel 

huismussen voorkomen. Dit geldt dan ook als 

een belangrijk gebied. Hier kan uitwisseling 

plaatsvinden tussen het Stadscentrum-Noord, 

Liendert en Schothorst.  

 

Advies 

Volgens de EMS vormt dit ook een belangrijk 

gebied voor de huismussen. Hier geldt ook 

dat openbaar groen niet zomaar mag worden 

verwijderd en als er nestgelegenheid dreigt te 

verdwijnen dit op te vangen door vogelvides of mus dakpannen. In het noorden van De Koppel is het 

gebied minder geschikt, hier staan voornamelijk flatgebouwen en ligt tevens een voetbalveld. In 

Kruiskamp geldt dat het hele gebied potentieel hoog leefgebied is, hier zijn dan ook verspreid over 

het gebied veel huismussen waargenomen. 

 

 

 

 

 

 

Figuur 37: Hoge concentratie huismussen aan de 

Scheepvaartsweg, De Koppel (Google/maps,2013). 

Figuur 38: Geschikt leefgebied en voldoende 

nestgelegenheid aan de Van Ghentstraat, Kruiskamp 

(Google/maps,2013). 
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5.4 Kwaliteit leefgebied & adviezen per gebied    ZUID 

Zuid bestaat uit de gebieden 17,18,19,20,21,22,23,24,27,29,32.  

 

 

 

 

Gebied 19 ‘’De Berg Noord’’                     ZWART 

In dit gebied zijn maar enkele huismussen waargenomen. De Berg Noord is een erg bosrijk gebied 

wat niet geschikt is voor huismussen. 

 

Figuur 39:  Gebied 19 
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Figuur 40:  Gebieden 18 & 21 
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Gebied 18,21  ‘’Zonnehof, Curacoalaan & De Berg Zuid’’   ROOD/ORANJE 

In de Zonnehof en de Curacoalaan komen maar op enkele plekken huismussen voor, dit is 

voornamelijk aan de Pieter Bothlaan en langs de Kapelweg. Veel delen van deze gebieden zijn per 

definitie al ongeschikt voor huismussen. Of het gebied is te dichtbegroeid met bomen of het betreft 

het natuurgebied Klein Zwitserland wat ook geen geschikt leefgebied is. Er is een duidelijk lijn te zien 

in de kaart met huismus waarnemingen waar het bosrijkgebied begint. Hier zijn namelijk niet tot 

nauwelijks huismussenwaargenomen. Dit wordt ook bevestigd in de literatuur dat huismussen 

bosrijkgebied niet als geschikt leefgebied zien. 

 

Advies 

In de buurt van Zonnehof betreffen het voornamelijk grote kantoren/gebouwen met platte daken en 

tevens weinig groen in de straten. De Curacoalaan is tevens wel een geschikt leefgebied voor de 

huismussen, hier is het belangrijk dat het openbaar groen behouden blijft en als er hoge bomen 

worden verwijderd, hier kleinere inheemse soorten voor terugkomen. Tevens kunnen meer struiken 

en hagen worden toegepast. 

 

Figuur 46: Geschikt leefgebied met enkele huismussen 

, Pieter Bothlaan Google/maps,2013). 

Figuur 45: Voldoende dekking en nestgelegenheid, 

Ternatestraat, Curacaolaan (Google/maps,2013). 
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Figuur 47:  Gebieden 20 & 22 
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Gebied 20 & 22 ‘’Lichtenberg & Randenbroek’’      ORANJE 

Deze gebieden zijn gelabeld als potentieel 

middel gebieden, er komen op de meeste 

plekken in het gebied wel wat huismussen 

voor, maar niet in hele grote aantallen. De 

gebieden waar geen huismussen voorkomen 

zijn op dit moment minder geschikt maar 

kunnen door enkele kleine aanpassingen 

vergroot worden naar potentieel hoog gebied. 

Hier geldt dat de beplanting of nog te jong is of 

niet genoeg aanwezig is. De reden waarom er 

in het westen van Lichtenberg geen 

huismussen zijn waargenomen kan zijn dat 

de toegang tot de dakpannen versperd is of 

dat er toch in de omgeving te veel bomen 

aanwezig zijn. Het park Randenbroek geldt niet 

als geschikt leefgebied, hier zijn dan ook geen 

huismussen waargenomen. In Randenbroek-

zuid worden tussen 2012 en 2015/2016 279 

nieuwe woningen gebouwd 

(Amersfoortvernieuwt, 2013). Belangrijk dat 

hier wordt gelet op het openbaar groen en huismusvriendelijk bouwen. 

 

Advies 

In Randenbroek op verschillende locaties zoals aan de Paulus Potterstraat missen enkele 

componenten die het leefgebied geschikt kunnen maken voor de huismus. Het advies is om hier 

meer struiken en hagen aan te planten voor schuilplaatsen en wat planten voor voedsel. 

 

Figuur 48: Geen huismussen aanwezig, weinig groen 

in de Paulus Potterstraat (Google/maps,2013). 

Figuur 49: Wel huismussen aanwezig met groene 

straten in de Javastraat (Google/maps,2013). 
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Figuur 50:  Gebieden 17 & 29 
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Gebied 17 & 29  ‘’Soesterkwartier’’       GROEN 

Verspreid over het hele Soesterkwartier komen bij de bebouwing huismussen voor, met uitzondering 

van het centraal station, Piet Mondriaanplein en het natuurgebied Bokkeduinen/Birkhoven. Deze 

gebieden worden dan ook gelabeld als 

potentieel hoog gebied en vormt een belangrijk 

en geschikt leefgebied voor huismussen. Het 

betreffen hier voornamelijk jaren 30  huizen met 

schuine daken. Vooral de voortuintjes bij de 

huizen zijn belangrijk aangezien deze veelal zijn 

aangeplant met struikjes, coniferen en hagen, 

zoals is te zien in figuur 33. 

 

Advies 

Het is hier belangrijk dat de groene voortuinen 

blijven bestaan, deze zorgen namelijk voor het 

voedselaanbod en schuilgelegenheid voor de 

huismussen. Aangezien bijna alle huizen schuine 

daken hebben is er nog geen noodzaak om 

vogelvides of mus dakpannen aan te brengen. 

Belangrijk is als er daken vervangen worden dit wel 

gebeurd. 

 

 

 

 

 

Figuur 51: veel bosjes en coniferen in de 

Populierstraat (Google/maps,2013). 

Figuur 52: Veel mussen in de Violenstraat met veel 

voortuintjes (Google/maps,2013). 
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Figuur 53: Gebieden 32 & 27 
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Gebied 32 & 27  ‘’Leusderkwartier & Dorrestein’’     GROEN 

Het Leusderkwartier en Dorrestein gelden ook 

als potentieel hoog gebied, er zijn hier veel 

huismussen waargenomen, waar het bij het 

Leusderkwartier verspreid is over het gehele 

gebied zijn bij Dorrestein op enkele locaties 

huismussen aangetroffen, dit waren wel grote 

populaties (meer dan 10 paar). Het 

Leusderkwartier is een oude wijk met veel 

verschillende huizen en bouwstijlen, veelal met 

schuine daken. Dorrestein is tevens een oude wijk 

van rond de jaren 30, 40 met schuine daken en 

liggen een aantal sportvelden. In het Leusderkwartier aan de Gerard Doustraat aan het spoor is een 

belangrijk leefgebied voor de huismussen. De bramenstruiken vormen hier een belangrijke schuilplek 

waar tijdens eigen observatie veel huismussen in zaten.  

 

Advies 

Kale gevels zoals aan de Kelvinstraat kunnen anders worden beheerd zodat meer kruiden en insecten 

de kans krijgen, dit kan door bepaalde delen niet te maaien zodat het gras en onkruid kan groeien. 

De bramenstruiken gelden als belangrijke schuilmogelijkheid en mogen dan ook niet zomaar 

verwijderd worden. Openbaar groen, zoals struiken en hagen mogen niet zomaar vervangen worden 

en als dat gebeurd vervangen door vuurdoorn of klimop of beukenhagen. In Dorrestein waren enkele 

grote populaties huismussen, voornamelijk bij kippen en kinderboerderijen zoals bij ’t Haartje. 

 

Figuur 54: Hoge concentratie mussen in 

bramenstruiken aan de Gerard Doustraat 
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Figuur 55:  Gebieden 23 & 24 
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Gebied 23 & 24  ‘’Schuilenburg’’       GROEN 

In de wijk Schuilenburg komen ook veel huismussen voor en dit gebied is ook zeer geschikt 

leefgebied. Het betreffen voornamelijk huizen en enkele flats met schuine daken en er ligt een 

groene en blauwe ader (kanaal) doorheen. 

Alleen aan de Sem Dresdenstraat komen geen 

huismussen voor, hier zijn ook voornamelijk 

gebouwen met platte daken te vinden. 

 

Advies 

Hier geldt ook dat de bewoners een belangrijke rol 

spelen in het behoud van het leefgebied voor de 

huismus. De vele voortuinen die begroeid zijn met 

coniferen en verschillende soorten hagen en 

struiken zijn belangrijk. Vooral bij de wat oudere 

gebouwen zijn grote concentraties huismussen 

aangetroffen. Als er huizen verbouwd worden 

en er nestgelegenheid dreigt verloren te gaan 

moet dit worden opgevangen door het plaatsen 

van vogelvides of het integreren van mus 

dakpannen. 

 

 
 
 

 

 

 

Figuur 56: Hoge concentratie mussen in de Listzstraat 

(Google/maps,2013). 

Figuur 57: Veel schuil/nest mogelijkheden  in de 

Rigolettostraat (Google/maps,2013). 
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5.5 Meeprofiterende soorten 

Niet alleen de huismus heeft profijt van een soortmanagementplan. Bepaalde maatregelen dienen 

ook als bescherming voor andere diersoorten, deze soorten worden hieronder kort benoemd en hoe 

deze mee profiteren. 

 

Niet alleen de huismus is een soort die het moet hebben van bebouwing. Zo zijn de gierzwaluw en 

vleermuis ook vaak te vinden in stedelijk gebied. Het openbaar groen in de gemeente speelt in 

belangrijke rol in biodiversiteit. Door een gevarieerd landschap met verschillende soorten en veldjes 

kunnen dieren zoeken naar voedsel, schuilen voor roofdieren en nesten bouwen. Door het behouden 

en planten van inheemse plantensoorten worden onder andere veel insecten aangetrokken die als 

voedsel dienen, maar ook voor bestuiving zorgen.  

 

Voor de gierzwaluw zijn de huizen, kantoorgebouwen, hotels, kerken en andere bouwsels van de 

mens belangrijk. Sommige van die holtes zijn prima geschikt om in te broeden: vaak zijn het de kieren 

tussen dakpannen en de tengels (panlatten) waarop deze rusten, bovenop hoge gebouwen. Ook 

spouwmuur-isolatiegaten en andere holtes voldoen vaak als broedplaats voor de gierzwaluw. Vooral 

oude gebouwen, vaak in de binnenstad van steden, zijn geliefd broedgebied van de gierzwaluw en 

tevens van de spreeuw (Vogelbescherming, 2013). 

Dit geldt tevens ook voor de vleermuis die hier vaak gebruik van maakt om zich voort te planten of 

als overwinteringsplek. Deze soorten zijn ook afhankelijk van insecten, net als de jongen van de 

huismus.  

 

Insecten zoals bijen, hommels en vlinders profiteren ook van dit soortmanagementplan. Door de 

verschillende maatregelen en beheer toe te passen, komt er meer ruimte voor inheemse 

plantensoorten en soorten die voor de huismus geschikt zijn maar ook voor de insecten. Zo leveren 

deze soorten ook bloemen en nectar. Door aangepast maaibeheer zullen tevens meer insecten 

profiteren doordat bepaalde stukken gras hoger blijven. 

 

Natuurinclusief ontwerpen 

Door bij architecten er op aan te sturen natuur te integreren in het ontwerpen van een woning of 

gebouw. Het voordeel van natuurvriendelijk bouwen is dat er van te voren al wordt gedacht aan 

soorten die in het gebied voor komen en hier rekening mee te houden. 

 

Gezonde wijk 

Als je in een groene wijk woont, hoef je minder vaak naar de huisarts. Dat bleek uit een onderzoek 

van sociologe Jolande Maas van de Vrije Universiteit. Een klimop, daktuin, bloemenperkje of wat 

bomen in de voor- of achtertuin doen wonderen. Maas deed onderzoek onder 250.000 bewoners in 

groene buurten. Volgens de enquête hebben mensen die in een groene omgeving leven, minder vaak 

klachten als astma, depressie of stress. Volgens de uitslagen van de enquête blijken kinderen in deze 

wijken meer buiten te spelen en daardoor minder last van overgewicht te hebben. 

De gezondheid in groene buurten heeft ook een behoorlijk economisch voordeel: met een lager 

ziekteverzuim besparen de overheid en werkgevers miljoenen euro’s per jaar (Trouw, 2013). 
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6. Maatregelen die het habitat van de huismus beschermen 

en versterken 

In dit hoofdstuk wordt een stappenplan omschreven die gedaan moet worden wanneer er 

activiteiten in de buitenruimte gepland staan, tevens staat kort het geschikte leefgebied vermeld en 

welke maatregelen het habitat van de huismus beschermen en versterken. 

 

Stap 1: Onderzoek of de huismus aanwezig is het desbetreffende gebied. 

Om te bepalen of er huismussen aanwezig zijn in het desbetreffende gebied kan gebruik worden 

gemaakt van de inventarisatiekaart. Deze gegevens zijn geldig van 15 Mei 2013 tot 15 mei 2016. Om 

zeker te zijn dat er geen huismus aanwezig is, kan ook een ecoloog van de gemeente worden 

ingeschakeld. 

Zijn er op de locatie huismussen waargenomen dan is niet alleen de soort maar ook het functionele 

leefgebied beschermt. De huismus is jaarrond beschermd en hieronder vallen behalve 

voorplantingsplaatsen ook nesten en alle vaste rust en verblijfplaatsen.  

Naast de aanwezigheid van de huismus moeten ook de volgende twee zaken onderzocht worden: 

 
• Welke functie heeft het object en het gebied voor de huismus?  

• Wat is de omvang en gunstige staat van instandhouding van de bij de ingreep betrokken 

populatie van de huismus? (Ministerie ELI, 2011).   

*(Hiervoor kan ook worden gekeken naar de EMS in bijlage V). 

 

Stap 2: Bepaal aantasting/verstoring functionaliteit vaste verblijf of broedplaats. 

Het is maatwerk om te bepalen of de activiteit schade en/of verstoring van de soort veroorzaakt. 

Voorbeelden van maatregelen die aantasting of verstoring brengen aan de functionaliteit van de 

vaste verblijf of broedplaats zijn: Aantasting leefgebied/broedplaats, verstoring door geluid/licht, 

versnippering van het leefgebied en andere zaken. 

Het effect van deze activiteiten kunnen in de volgende drie categorieën worden onderverdeeld. 

 
• Geen negatief effect op de soort � werkzaamheden mogen worden uitgevoerd. 

• Wel negatief effect op de soort � het effect kan volledig worden weggenomen door 

mitigerende maatregelen te nemen. 

• Negatieve effecten die niet opgeheven kunnen worden � in deze situatie zijn mitigerende 

en aanvullende compenserende maatregelen noodzakelijk (het aanvragen van een 

ontheffing geldt hier). 

 

Er mag nooit een achteruitgang plaatsvinden van de functionaliteit van de vaste rust/verblijf en 

voortplantingsplaats. Belangrijk is hierbij te letten of er in de buurt voldoende groene 

struiken/heesters, nest en foerageermogelijkheden zijn. Effecten worden ook groter als een grote 

populatie in het gebied aanwezig is en de werkzaamheden tevens grootschalig zijn. 
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Stap 3: Onderzoek welke maatregelen nodig zijn. 

Hier wordt gekeken welke maatregelen nodig zijn om de verstoring van de soort te voorkomen of 

beperken. Er moeten wel altijd compenserende en mitigerende maatregelen worden getroffen 

aangezien de huismus ook jaarrond beschermd is. Het verwachte succes van de maatregel moet 

zeker of met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid vooraf vaststaan. Ook moet de 

maatregel al aanwezig zijn én functioneren voordat de werkzaamheden plaats gaan vinden. De te 

nemen maatregelen moeten op hun effect worden gecontroleerd (gemonitord). Bij de huismus gaat 

het dan om bijvoorbeeld een of enkele van de volgende typen maatregelen: 

 

• Behoud van nestgelegenheid door het tijdig aanbieden van voldoende nieuwe 

nestmogelijkheden in de vorm van vogelvides, neststenen, nestdakpannen en nestkasten. 

Voor elke verloren verblijfplaats moeten minimaal twee nieuwe verblijfplaatsen worden 

gerealiseerd.  

• Behoud van voldoende dekkingsmogelijkheden door aanplant van doornige struiken, 

groenblijvende heesters e.d. binnen 2,5 meter van plekken waar gefoerageerd wordt. 

• Behoud van slaapgelegenheden door aanbrengen van bijvoorbeeld groenblijvende 

gevelbegroeiing of heesters. 

• Behoud van voldoende drinkwater door bijvoorbeeld aanleg van vijvers/poeltjes. 

• Behoud van voldoende mogelijkheden voor nemen van stofbaden door zandige plekken te 

realiseren of te handhaven. 

Belangrijk bij grote werkzaamheden is gefaseerd te werken daar waar mogelijk habitat in de 

omgeving te verbeteren.  

 

Stap 4: Uitvoer activiteiten 

Bij de uitvoer van de activiteiten dient er bij grootschalige activiteiten een huismusdeskundige 

aanwezig te zijn en moet altijd volgens die hierin vermelde adviezen en maatregelen worden 

gewerkt. 

 

Geschikt leefgebied 

Het leefgebied van de huismus is geschikt als er alle elementen die nodig zijn in een straal van 600 

meter aanwezig te zijn, voor het foerageergebied telt 50 meter 

tijdens het broedseizoen (Heij, C.J. 1985). 

• Ruim voldoende nestgelegenheid. 

• Continu voedsel in de directe omgeving van dekking. 

• Voldoende inheems groen als leverancier van eiwitrijk voedsel 

voor de jongen. 

• Evergreens in hagen of gevelbegroeiing. 

• Zand en waterbad. 

  

 

 

 

 

 

 

Figuur 58: Geschikt leefgebied huismus  

(Kooijmans, 2009). 
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Nestvoorzieningen 

Wanneer er huismussen waargenomen zijn, mogen de werkzaamheden aan daken niet uitgevoerd 

worden. Eerst moet bekeken worden of het plan impact heeft op de gunstige staat van 

instandhouding van de mussen. Hier moeten de werkzaamheden op aangepast worden. Dit kan 

gefaseerd werken in ruimte en tijd betekenen en altijd buiten het broedseizoen werken en niet 

tijdens strenge winters. De vogelvide lost dit probleem op; een platte nestkast van kunststof die over 

de gehele breedte van het dak kan worden aangebracht.  De vogelvide is een slimme uitvinding die 

de mussen een nest plek geeft, zonder dat er schade optreedt aan het dak, terwijl het wel voldoet 

aan het bouwbesluit.  Op maat gemaakte invliegopeningen bieden huismussen toegang tot hun 

onderkomen. De in kolonie levende vogels kunnen met meerdere tegelijk een nest bouwen in de 

vide. De Vogelvide wordt aangebracht bij de onderste rij pannen op het dak, ter hoogte van de 

dakvoet en voldoet aan de volgende eisen: past onder alle soorten pannen en op alle soorten 

pannendaken; waarborgt een goede ventilatie van het dak; voorkomt dat  

 

vogels verder onder de pannen kruipen, zodat vervuiling wordt tegengegaan en ventilatie onder het 

dak wordt bevorderd; duurzaam en eenvoudig, zowel in de professionele bouwwereld als door 

particulieren toe te passen (Pelt, v. W., Berg, v.d. R. 2011). 

Vogelvides zijn alleen mogelijk bij hellende daken met dakpannen waar ook huismuspannen 

toegepast kunnen worden. Bij huizen met platte daken zijn alleen nestkasten mogelijk of kan er een 

groene gevel gecreëerd worden.  De kosten hiervoor zijn €195,00 per zes meter. Pas de vides toe 

over de hele breedte van het huis en wanneer mogelijk in de hele straat (Kooijmans, 2009). Dit kan 

het beste gedaan worden op plekken die voldoen aan de overige habitatseisen van de huismus 

(Hoofdstuk 1.) Alle daken met dakpannen zijn geschikt voor huismuspannen. Deze pannen vervangen 

gewone dakpannen en bieden extra broedgelegenheid. De huismus broedt in los kolonie verband, dit 

betekent dat er meerdere pannen bij elkaar geplaatst moeten worden. Het beste kunnen deze 

Figuur 59 : Neststenen in Vathorst (P. Voogsgerd, 2013). Figuur 60 : Vogelvide (Monier, 2011) 

Figuur 61 : Mus dakpannen (Monier, 2011) Figuur 62 : Huismus nestkast (Vivara, 2013) 
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pannen op ongeveer de tweede of derde rij van onder en allemaal op dezelfde hoogte gelegd 

worden. Nestkasten kunnen bij elk gebouw toegepast worden als deze minimaal 2 meter boven de 

grond worden opgehangen. Ook voor nestkasten geldt dat het beste is om er meerdere op te hangen 

op een rustige locatie. Hang de nestkasten 30 – 50 cm uitelkaar (Kooijmans, 2009). Solitaire 

nestkasten met 30 – 50 cm uit elkaar lijkt beter te werken dan de drie nestplaatsen in één kast. Dit 

komt door het territoriale gedrag van de mannetjes, deze jagen vaak hun buurman weg. 

 

Schuilgelegenheid 

Afgezien van de tuinen van bewoners waar weinig invloed op uit te oefenen is, kan er wel worden 

gelet dat er voldoende openbaar groen aanwezig is en niet zomaar verwijderd wordt. Dit omdat het 

een wezenlijke invloed kan hebben op het leefgebied van de huismus. Als beplanting toch verwijderd 

moet worden vanwege slechte kwaliteit, kies dan voor inheemse planten voor de herinrichting. Is er 

bijvoorbeeld voldoende schuilgelegenheid maar een tekort aan voedsel en andersom, richt het 

gebied dan in naar de behoefte van de huismus. Tevens moeten er minimaal zoveel plekken 

terugkomen als die er verwijderd zijn. 

In nieuwbouwwijken geldt hetzelfde. Hier is ook rekening mee te houden dat oudere inheemse 

planten/struiken worden gebruikt, aangezien volwassen materiaal interessanter is voor huismussen. 

Combineer in hagen groenblijvende en bladverliezende inheemse struiksoorten. Deze trekken niet 

alleen insecten aan, maar leveren ook bessen in het najaar en winter. Door variatie in soorten en 

aanplantwijze (niet alleen rechte lijnen) wordt de variatie in microklimaten verhoogd, wat vervolgens 

meer vogel- en insectensoorten aantrekt. Plant hagen zo aan dat deze weinig onderhoud nodig 

hebben (Kooijmans, 2009). Oudere struiken en coniferen dienen het liefst ook te blijven staan, 

aangezien dit ook een vorm van schuilgelegenheid en voedsel geeft. Wanneer hagen of 

struikbeplanting niet mogelijk is, is het creëren van een groene gevel of begroeide schutting en goed 

alternatief. Deze nemen minder ruimte in en zijn in de hoogte langs de muur of schutting te geleiden. 

Dit biedt niet alleen schuilgelegenheid, maar ook nestgelegenheid. Daarnaast hebben soorten als 

klimop en vuurdoorn als voordeel dat zij bloemen leveren in het voorjaar (die insecten aantrekken) 

en bessen krijgen in het najaar (Kooijmans, 2009). 

Tabel 6: Geschikte soorten voor schuilgelegenheid  

Liguster Vuurdoorn Struiken Klimop  

Haagbeuk Coniferen Meidoorn Hagen 

 

Voedsel/foerageergebied  

Zoals al eerder genoemd zijn inheemse plantensoorten erg belangrijk. De net uitgebroede huismus 

eet bijvoorbeeld bladluis die voorkomt in inheemse planten en struiken. Die inheemse planten 

maken helaas steeds vaker plaats voor stenen terrassen en onbegroeide schuttingen. Waar 

volwassen huismussen voornamelijk zaden eten, bestaat het dieet van huismussen uit insecten. Hier 

moet dus op gelet worden door niet alleen zaaddragende planten te hebben maar ook die insecten 

aantrekken. Huismussen kunnen (in de openbare omgeving) voedsel vinden in plantvakken, bermen, 

hagen, struiken, begroeide schuttingen, groene gevels, bomen, tussen tegels en uit aanvullende 

voeding door inwoners die vogels bijvoeren. Voor braakliggende terreinen die voor een langere 

periode niet gebruikt worden kan een ontheffing tijdelijke natuur aangevraagd worden. Hiermee 

wordt juridisch vooraf vastgelegd dat bepaalde verbodsbepalingen overtreden mogen worden 

wanneer de werkzaamheden van start gaan om het gebied zijn uiteindelijke inrichting te geven. Om 

het voedselaanbod in de stedelijke omgeving verder te vergroten kunnen bermen en plantvakken 
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ingezaaid worden met inheemse zaaddragende kruiden en grassen, waar vervolgens een aangepast 

maaibeheer toegepast wordt (zie checklist). Dit levert behalve een grote hoeveelheid zaden ook veel 

insecten en  larven op, waarvan huismus jongen van afhankelijk zijn. 

 

6.1 Maatregelen beheer en werkzaamheden 

Maaibeheer, het niet maaien van bepaalde stukken gras waardoor gras en onkruid kan groeien en 

het zaden en insectenaanbod wordt verhoogd. Dus het overschakelen van intensief naar extensief 

maaien blijven veel zaden beschikbaar voor de huismussen. Het beste kan later in het seizoen 

gemaaid worden, aangezien tijdens het eerste legsel maar weinig insecten en zaden beschikbaar zijn. 

De maatregelen die getroffen moeten worden zijn afhankelijk van het type werkzaamheden die 

uitgevoerd gaan worden. Het geldt in alle gevallen dat er buiten het broedseizoen gewerkt moet 

worden (half April tot eind Augustus). Dit kan jaarlijks verschillen. Tijdens koude wintermaanden kan 

er tevens niet gewerkt worden, aangezien dit de winterverblijfplaatsen teniet doen. Grootschalige 

projecten dienen uitgevoerd te worden onder begeleiding van een huismusdeskundige. 

 

Maatregelen per activiteit 

Activiteiten waar de vaste rust/verblijfplaats en leefgebied van de mus in gevaar kunnen komen en 

beschermingsmaatregelen om dat te voorkomen worden in dit hoofdstuk geformuleerd. Onder 

activiteiten worden de volgende beschreven. 

 

• Meerdere gebouwen (wijk) slopen, daken renoveren, dichten van holten en ruimten, 

isoleren of vogelschroot plaatsen. 

Wanneer één van deze zaken aan de orde is dienen de volgende maatregelen minimaal drie 

maanden van te voren aanwezig te zijn op de locaties met huismussen: 

 

• Voor elk verwijderde nestlocaties dienen twee nieuwe verblijfplaatsen gecreëerd te 

worden. 

• Biedt altijd meerdere nestlocaties bij elkaar aan, creëer deze nestlocaties altijd 

minimaal 50 cm uitelkaar, en zorg dat deze op de oost of noordkant of in de schaduw 

aangebracht worden. 

• De nieuwe nestlocaties dienen in de directe omgeving (binnen 200 meter) van het 

oorspronkelijke nest aanwezig te zijn (maar wel buiten het gebied waar de 

werkzaamheden plaats vinden). 

• Ook moet er voldoende schuil- en voedselgelegenheid beschikbaar blijven. Hiervoor 

kunnen kant en klaren hagen gebruikt worden, alternatieve foerageerplekken 

kunnen gecreëerd worden met straatgras, herderstasje en weegbree (Ministerie van  

ELI, 2011). 

 

• Grootschalig verwijderen bomen, struiken of gevelbegroeiing. Achterstallig onderhoud en 

herinrichting parken. 

Vooral bij herinrichtingswerkzaamheden worden veel bomen, hagen en struiken verwijderd. Dit dient 

als functioneel leefgebied voor de huismus en is jaarrond beschermt. Hoe grootschaliger de 

werkzaamheden hoe groter het effect op de populatie. Op deze locaties is het dan ook noodzakelijk 

om compenserende en mitigerende maatregelen te nemen. Bij nieuw te ontwikkelen gebieden dient 
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er rekening gehouden te worden met biodiversiteit in het algemeen. Door voorwaarden te stellen 

aan de ontwikkelaars en architecten worden zij gedwongen om hiermee rekening te houden vanaf 

het ontwerpproces. 

• Om voldoende schuilgelegenheid te behouden kunnen (tijdelijke) voorzieningen als 

kant-en-klare hagen, en gevelgroen gecreëerd worden. 

• Ook alternatieve voedselvoorziening in de vorm van onkruidruigten kunnen 

aangebracht worden. 

• De nieuwe inrichting dient te bestaan uit hagen van bijvoorbeeld beuk, meidoorn of 

liguster. Ook dient er voldoende wintergroen materiaal aangebracht te worden. 

• Bij grootschalige projecten dient de effectiviteit van de maatregelen gemonitord te 

worden (Ministerie van ELI, 2011). 

 

• Verwijderen lage beplanting, aanbrengen verharding, grootschalig bestraten. 

Wanneer deze activiteiten worden uitgevoerd gaan er voedselbronnen en zanderige plekken 

verloren.  

• Tijdelijke locaties kunnen ingezaaid worden met onkruidruigten als straatgras, 

herderstasje en weegbree. Dit moet wel volledig functioneren voordat andere 

voorzieningen verwijderd worden. Bijvoeren behoord ook tot de mogelijkheden. 

• Bij tijdelijke foerageerlocaties dient ook voldoende schuilgelegenheid aanwezig te 

zijn, dit kan met het toepassen van kant-en-klare hagen gerealiseerd worden. 

• Bij de nieuwe inrichting moeten hoekjes of ruigte stroken met onkruiden als bron van 

zaden en insecten in stand gehouden. 

• Kies daar waar het kan altijd voor klinkerbestrating, zorg er ook voor dat er geen 

chemische en niet chemische middelen worden toegepast tegen onkruidbestrijding.  

• Extensief beheer van gazons om het aanbod insecten en zaden te verhogen 

(Ministerie van ELI, 2011). 
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7. Communicatie 

Communicatie speelt een belangrijke rol. Afspraken moeten helder zijn tussen mensen die met het 

soortmanagementplan aan de slag gaan en ook communicatie naar de buurtbewoners is van belang. 

Daarin speelt educatie ook een belangrijke rol. 

 

Bewoners 

Bewoners vormen een belangrijke doelgroep als het gaat om het behouden en/of verbeteren van het 

leefgebied van de huismussen. Ze kunnen erg veel invloed uitoefenen door hoe ze hun tuinen 

inrichten en met eventueel bijvoeren. Hier geldt dat de bewoners vooral bewust gemaakt moeten 

worden en erop geattendeerd dat het niet teveel moeite hoeft te kosten of huismussen in de tuin te 

krijgen. Zo kan bijvoorbeeld de Brochure “Meer vogels in de tuin” van Vogelbescherming Nederland 

aanbevelen aan particulieren en brochure onder de aandacht brengen via het Stadskantoor. 

 

Persberichten versturen naar verschillende media. Dit kan met het bepaalde initiatieven die 

bewoners of de gemeente organiseert om meer huismussen in de stad of wijk te krijgen. 

Voorlichting geven aan de Buitendienst. Deskundigen kunnen aangeven welke beheermaatregelen 

van belang zijn bij beheer van de openbare ruimte en welk soorten van belang kunnen zijn. 

Voorlichtingsbijeenkomst organiseren voor projectleiders en andere betrokkenen van 

Stadsontwikkeling en -beheer en woningbouwbouwcorporaties. Doel is te kijken hoe tijdens 

projecten nestgelegenheden als vogelvides, nestpannen, neststenen, zwaluwwanden en dergelijke 

kunnen worden toegepast. Ook de inrichting en het beheer van de groene ruimte die aansluit bij de 

behoeftes van vogels moet daarbij aan de orde komen. 

 

Klankbordgroep 

Er kan een klankbordgroep worden samengesteld van betrokken bewoners die zich in willen spannen 

voor het behoud van de huismus. Door dit eerst als gemeente te organiseren en te leiden en hopelijk 

later te laten aan de bewoners. Er kan per wijk een ‘’mus vertegenwoordiger’’ komen die mensen 

benaderd of informatie verstrekt over het behoud van de huismus. 

 

Bedrijven 

Belangrijk is te benadrukken dat er een voordeel voor beide partijen is, door volgens het 

soortmanagementplan te werken kunnen veel kosten worden bespaard en zal je als het ware een 

groen label krijgen. Hierdoor kan er een positieve benadering komen, zoals: “Een broedende huismus 

is geen bedreiging, maar biedt juist een kans om te laten zien dat je daadwerkelijk betrokken bent bij 

je leefomgeving.”    

Het voordeel van een soortmanagementplan en een generieke ontheffing betaalt zich uit zodra de 

verwachte nieuwe ontwikkelingen zich aandienen. Veldonderzoek en een uitgebreide toetsing 

kunnen dan achterwege blijven. In plaats daarvan kan worden volstaan met een check aan het 

soortmanagementplan. Hierdoor kan in plaats van een doorlooptijd van een jaar worden gedacht aan 

twee weken. Bovendien kan de toets jaarrond worden uitgevoerd, en hoeft men dus niet meer te 

wachten op het aanvullende veldonderzoek in het voorjaar.    

Nog een ander voordeel van een soortmanagementplan is dat daarin duidelijk wordt vastgelegd dat 

een maatregel, als bijvoorbeeld aanbieden van nestgelegenheid voor huismussen, ter compensatie 
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dient voor een beoogde ruimtelijke ontwikkeling. Die nestgelegenheden leveren draagvlak in de 

omgeving op (Eelerwoude, 2013). 

 

Gemeente 

Er moet binnen de gemeente ook goed gecommuniceerd worden, belangrijk is hoe er gewerkt kan 

worden met het soortmanagementplan en welke taken door wie uitgevoerd moeten worden. 

 



Huismussen in de stad, hoe behoud je dat?  Augustus, 2013 

Soortmanagementplan voor de huismus in de Gemeente Amersfoort  67 

8.Discussie 

Er zijn een aantal discussiepunten waar men rekening mee moet houden bij het lezen van dit verslag. 

Tijdens het inventariseren werd er gewerkt met een methode om te bepalen hoeveel mussen zich 

bevinden in Amersfoort. Er zijn bepaalde richtlijnen omschreven die worden gevolgd bij de 

inventarisaties van huismussen (Ministerie van ELI, 2011). Er moest minimaal twee keer het 

aangewezen gebied bezocht worden op de aanwezigheid van mussen, dit moet gedaan worden 

tijdens gunstige weersomstandigheden en tussen 1-2 uur na zonsopkomst in de periode 1 April tot 

14 Mei. Regenachtige of bewolkte dagen kan er voor zorgen dat er minder huismussen worden 

waargenomen en s ’middags is er ook minder huismusactiviteit. Veel geluidsoverlast kan er ook voor 

zorgen dat huismussen niet gehoord worden en daardoor niet geïnventariseerd zijn. Tevens is het 

mogelijk dat er dubbeltellingen hebben plaatsgevonden of vrouwtjes/juveniele zijn geteld in plaats 

van de roepende mannetjes (Broedvogel Monitoring Project, 2004). 

Er is bij de inventarisatie alleen gelet op de huismussen in de stad Amersfoort, in het buitengebied is 

niet geteld. Dit kan betekenen dat er meer grote populaties in het buitengebied zitten die zich 

kunnen verspreiden naar de stad. Tevens zijn er (eigen waarneming) grote populaties te vinden in 

Dierenpark Amersfoort. 

 

De gemeente Amersfoort heeft  het geluk gehad dat het de beschikking had over vele vrijwilligers die 

wouden meehelpen met het onderzoek. Het werk is uitgevoerd door vrijwilligers van de afdeling 

Amersfoort van de vogelwacht. Al in de late winter van 2013 is begonnen met het zoeken naar 

vrijwilligers. Uiteindelijk waren er 33 vrijwilligers die zich hadden opgegeven en die de toegewezen 

wijk twee keer zouden onderzoeken. Slechts in één geval is een wijk maar 1 keer bezocht. Hoewel er 

een duidelijk telinstructie was, zullen hier en daar interpretatie verschillen zijn opgetreden. Wellicht 

dat bij het vervolgonderzoek onderling gewisseld kan worden tussen de eerste en tweede ronde, 

zodat zoveel mogelijk objectiviteit wordt ingebouwd. Wellicht dat een uitvoering door een 

professioneel bureau een consistenter resultaat hebben opgeleverd. De kosten hiervoor zouden dan 

wel erg hoog uitvallen.   

Het voordeel van werken met vrijwilligers is ook dat mensen meer betrokken raken met het project 

en je zo een groter draagvlak creëert (Natuurwerk, z.j.)  

 

Voor Amersfoort was dit de eerste keer dat  huismussen werden geïnventariseerd op groot niveau. 

Er is nu sprake van een nul meting, hier kunnen op dit moment helaas nog geen conclusies uit 

worden getrokken. Deze nul meting geeft aan wat er op dit moment aanwezig is en onder wel 

voorwaarden en mogelijke maatregelen om dit te verbeteren (Renders, D. 2006). Dit kan na vervolg 

onderzoek wel worden gedaan en dan is er tevens meer inzicht op de gunstige staat van 

instandhouding en kan worden gekeken of bepaalde maatregelen werken of moeten worden 

aangepast. 

 

De algemene achteruitgang van huismussen heeft verschillende oorzaken, het is niet dat één oorzaak 

de reden is voor afname maar een combinatie van meerdere. Naast dat vooral nestgelegenheid 

verdwijnt en tevens het voedselaanbod een grote factor. Slechte weersomstandigheden kunnen er 

voor zorgen dat er minder insecten aanwezig zijn om de jongen te kunnen voeden (Heij, C.J. 1985). 

Pinowska meldt echter dat vrouwtjes wachten tot er insecten aanwezig zijn wat het leggen van 
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eieren stimuleert (Pinowska, 1975). Alsnog kunnen er dan te weinig insecten aanwezig zijn, dit kan 

mede komen door het maaibeheer en het verstenen van tuinen. Door het maaibeheer aan te passen 

en stukken over te slaan en voor bepaalde beplanting te kiezen die insecten aantrekken zou dit 

tekort aangepakt kunnen worden. Luchtvervuiling kan tevens worden gezien als een reden voor de 

afname van de huismus, hierdoor kunnen er minder insecten aanwezig zijn (Vincent, K.E. 2005). De 

recente sterke stijging van menselijke activiteiten zoals urbanisatie, omvorming van land voor 

agrarische en industriële doeleinden en water- en luchtvervuiling hebben geleid tot de achteruitgang 

of het uitsterven van verscheidene insectensoorten of aanverwante ongewervelden (Pyle, R. 

Bentzien, M. Opler, P. 1981). In enkele steden in Groot Brittannië zijn door afname van 

luchtvervuiling en toename van stedelijk groen meer insecten waargenomen (Checklistgroenbouwen, 

z.j.). 

 

Er is bij het opstellen van dit verslag ook nagedacht over het tegenstrijdig belang. Het is de bedoeling 

dat meerdere partijen voordeel hebben van dit verslag. Door het alleen maar op het beschermen van 

de huismus te gooien worden de andere partijen vergeten en zal dit verslag weinig draagkracht 

hebben. Het is lastig een goede balans te vinden tussen het behoud van de huismus en het voordeel 

voor de ruimtelijke ontwikkeling. Er moet worden gekeken naar het grote geheel en meer 

specificeren op de leefgebieden benadering. Door niet alleen te letten op het individu maar op de 

soort en het leefgebied. 

 

In de literatuur worden verschillende buffer afstanden genoemd die de huismus gebruikt als leef of 

foerageer gebied. Deze verschillen tussen de 50 meter en 600 meter. Huismussen foerageren binnen 

een straal van 50 meter van het nest, voornamelijk tijdens het broedseizoen (Heij, C.J. 1985). Volgens 

de soortenstandaard geldt een bufferzone van 600 meter, hiermee wordt dan wel voornamelijk de 

grote kolonies van meer dan 25 paar bedoeld (Ministerie van ELI, 2011). Heij heeft een onderzoek 

uitgevoerd wat de homerange is tijdens het broedseizoen. Met het ringen van vogels kwam hij 

erachter dat 61% de homerange van de populatie rond de 100 meter ligt. Volgens hetzelfde 

onderzoek heeft maar 1,5% een homerange van 600 meter (Heij, C.J. 1985). De grootte van de 

kolonie bepaalt ook of er dispersie naar andere gebieden mogelijk is. Volgens de soortenstandaard 

gebeurt dit over het algemeen alleen bij populaties met 25 broedkoppels of meer. 

 

De groene inrichting van tuinen van bewoners is ook erg belangrijk. Helaas heeft de gemeente weinig 

inspraak over hoe men de tuin moet inrichten. Achter/voor tuinen nemen een groot deel van de stad 

in beslag en kunnen dienen als belangrijke foerageer en schuilmogelijkheden. Hoewel het niet te 

verplichten is over hoe men de tuin inricht kan hier wel advies over worden gegeven over het 

geschikter te maken voor vogels. Dit kan door het creëren van rommelhoekjes in de tuin of het 

aanbieden van bepaalde zaden pakketten met inheemse plantensoorten wat de insecten ook ten 

goede komt. 

 

Er is ook kritiek op de soortenstandaard die nu voor bepaalde doelsoorten zijn gemaakt. Deze 

standaards zijn checklists, die door elke initiatiefnemer kunnen worden gebruikt om zijn of haar 

project ‘Flora- en Fauna bestendig’ te maken. Zelfs als die initiatiefnemer geen enkel inzicht heeft op 

de ecologie van de desbetreffende soort. Bovendien is controle op de juiste toepassing afwezig. En 

omdat bij gebruik van de standaards meestal geen ontheffing meer hoeft te worden aangevraagd is 

elk zicht op de naleving van de wet afwezig. De soortenstandaards zijn bovendien uitgebracht als 
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officiële uitgaven van het Ministerie van Economische Zaken. Daardoor hebben de standaards een 

zekere juridische betekenis. Rechters zullen de standaards zwaar laten wegen. Dat betekent dat 

ecologisch maatwerk als afwijkingen van de standaards moeten worden getoetst en gemotiveerd, 

iets waar door jurisprudentie steeds extremere eisen aan worden gesteld. Wie de soortenstandaards 

gebruikt hoeft dat allemaal niet, zelfs als duidelijk is dat de standaards in die situatie helemaal niet 

werken. Een initiatiefnemer zal zich dus wel twee keer bedenken voordat hij voor ‘maatwerk’ kiest 

(Logeman, D. 2011). 
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9. Conclusie 

Na het bestuderen van alle resultaten en literatuuronderzoek kunnen er conclusies worden gemaakt. 

Deze zullen hieronder worden vermeld.  

 

Kwaliteit leefgebied 

De huismus stelt strenge eisen aan zijn leefgebied. Niet alleen moeten alles allemaal dicht bij elkaar 

liggen (bij voorkeur in een straal van een paar honderd meter, in broedseizoen 50 meter) maar 

tevens bestaan uit de volgende elementen. 

• Ruim voldoende nestgelegenheid. 

• Continu voedsel in de directe omgeving van dekking. 

• Voldoende inheems groen als leverancier van eiwitrijk voedsel voor de jongen. 

• Evergreens in hagen of gevelbegroeiing. 

• Zand en waterbad 

 

Achteruitgang 

Over de exacte reden van de achteruitgang wordt hevig gespeculeerd. Naast dat het leefgebied aan 

alle eisen die hierboven vermeldt zijn moet voldoen, zijn er nog andere redenen. De grote van 

kolonies is ook van belang, grote kolonies kunnen zichzelf in stand houden en kleinere geïsoleerde 

kolonies hebben weinig kans op overleving. De verstening van openbare tuinen, luchtvervuiling, het 

verwijderen van openbaar groen en het dichtbouwen van steden. Ziektes zoals salmonella en 

predatie van sperwers, katten en competitie kunnen ook een reden zijn. Maar voornamelijk is het 

verdwijnen van geschikte nestgelegenheden een grote oorzaak.  

 

Geschikte/ongeschikte wijken voor huismussen 

De gebieden 2,3,8 en 10 zijn grotendeels geen nestgelegenheden aanwezig en in de gebieden 1,4,21 

en 28 zijn deze matig aanwezig.  

De gebieden 5,6,7,9,11,13,14,15,17,22,25,26,29,30,31 en 32 zijn gebieden waar alle voorzieningen 

grotendeels aanwezig zijn en wat dus potentieel geschikt leefgebied voor de huismussen is. 

In de gebieden 2,3,8,10,12,18 en 28 (waarbij gebied 19 geheel ongeschikt is) missen drie elementen 

die de huismus nodig heeft voor het een geschikt leefgebied genoemd mag worden. 

 

Elke wijk heeft een andere opbouw, waardoor voor iedere wijk andere maatregelen nodig zijn. Zoals 

bij sommige van de gebieden hierboven genoemd, heeft de huismus vooral nestgelegenheid nodig. 

De wijken waar hier een tekort aan is betreffen voornamelijk huizen met platte daken.  

Het voedselaanbod kan verhoogd worden door bermen en dergelijke maximaal twee keer per jaar te 

maaien in plaats van 28 keer per jaar. Hierdoor krijgen grassen de kans om tot bloei te komen en de 

zaden te laten rijpen. Hierdoor worden meer insecten aangetrokken die belangrijk zijn voor de 

kuikens en de zaden bieden voedsel voor de volwassen vogels. Schuilgelegenheid wordt gecreëerd 

door hagen en struiken te planten, maar ook groene gevels van klimop en vuurdoorn zijn in 

meerdere opzichten interessant voor de soort. Het aanbod in nestgelegenheid wordt verhoogd door 

vogelschroot te vervangen voor vogelvides, mussenpannen en nestkasten. 
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Aantallen/gunstige staat van instandhouding 

Van Amersfoort zijn er geen tot nauwelijks mus aantallen bekend van voor dit onderzoek. Dit 

onderzoek wordt dan ook gezien als een nulmeting. Hierdoor is het lastig te zeggen of ook in 

Amersfoort de landelijk trend van achteruitgang gaande is. 

 

Kaarten 

In bijlage III is een kaart te zien die de dichtheden van huismussen per gebied weergeeft. In bijlage IV 

is een kaart met de homerange van de huismussen weergeven, waar uit wordt gegaan van het 

broedseizoen en een radius van 50 meter. In bijlage V is de EMS (Ecologische Mus Structuur) 

weergegeven, waar op te zien waar concentraties huismussen zich bevinden en wat vooral in 

verbinding moet blijven bestaan. Dit is alleen een indicatie en hier kan van afgeweken worden.  

In bijlage VI zijn checklists opgenomen die kunnen worden gebruikt bij bepaalde werkzaamheden, 

hier staat in waar rekening mee moet worden gehouden en welke maatregelen van toepassing zijn. 

 

Enkele maatregelen die de huismus beschermen 

• Aanbrengen van nestvoorzieningen 

• Aanplanten van inheemse soorten 

• Beheerschema’s 

• Beschermen van hagen 

 
Kolonies 

Het is belangrijk dat grote populaties in stand worden gehouden en kolonies niet te ver uit elkaar 

liggen. Kleine kolonies hebben 0 tot 10 koppels en hebben een kleine kans van overleven. De 

middelgrote kolonies met 10 tot 25 koppels zijn afhankelijk van aanwas van buitenaf. De grote 

kolonies van 25 koppels of meer houden zichzelf in stand en kunnen voor dispersie naar andere 

gebieden zorgen. 

Als er een situatie zich voordoet waarbij een kleine geïsoleerde populatie huismussen is, telt dit niet 

mee in het grote belang voor de instandhouding van de huismussen. 

 

Soortmanagementplan  

In een soortmanagementplan voor de huismus moeten verschillende zaken zijn opgenomen. Dit zijn 

de inventarisatiegegevens en de maatregelen die de soort beschermen.  

Elke drie tot vijf jaar moet het gebied geïnventariseerd worden waardoor de gunstige staat van 

instandhouding duidelijk wordt. Ook moet omschreven worden welke maatregelen de gemeente 

neemt om de soort te beschermen. Voor het soortmanagement plan is (nog) geen vast format, een 

gemeente mag dit geheel naar eigen inzicht vormgeven. Na goedkeuring wordt er een generieke 

ontheffing gegeven, die tussen de 6- 10 jaar geldig zal zijn. Wanneer de gemeente zich niet aan de 

voorwaarden houdt, kan de Dienst Regelingen deze ontheffing per direct stopzetten.  
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10. Aanbevelingen 

In dit hoofdstuk zullen enkele aanbevelingen worden gedaan over bepaalde zaken die tijdens dit 

project naar voren zijn gekomen.  

 

Vervolgonderzoek & Monitoring 

De inventarisatie van 2013 kan worden gebruikt als nul meting. Om de drie jaar dient er een 

vervolgonderzoek te komen om te kijken of de maatregelen die getroffen zijn werken en hoe het met 

de stand van de huismussen is. Door het contact met de vrijwilligers te onderhouden en ze betrekken 

met de vorderingen kunnen deze wellicht weer mee helpen met het vervolgonderzoek. Een goede 

afbakening is hierbij van groot belang, niet alleen het onderzoeksgebied moet afgebakend worden, 

ook wat er onderzocht wordt en over wanneer dit uitgevoerd moet worden moeten afspraken 

gemaakt worden. Vervolgonderzoek moet uitgevoerd worden volgens de richtlijnen zoals die 

genoemd zijn in de Soortenstandaard, opgesteld door Dienst Regelingen. 

Belangrijk is wel te bedenken of dit goede resultaten op zal leveren of dat wellicht gekozen moet 

worden voor een andere aanpak door een adviesbureau. Een andere manier om te werken kan zijn 

door steekproefsgewijs te werken en meer te letten op de leefgebieden benadering. Dus gaan kijken 

welke gebieden potentieel geschikt kunnen zijn voor de huismussen en aan alle eisen voldoen. 

Tevens door voornamelijk te letten op grotere kolonies en niet op een enkel mannetje.  

 

Planning 

De ecoloog van de gemeente dient in een zo vroeg mogelijk stadium van ruimtelijke ingrepen 

betrokken te worden bij de plannen. In de eerste fase van een project kan door middel van overleg 

met de ecoloog bekeken worden of er maatregelen genomen dienen te worden in het kader van de 

Flora- en Fauna wet. Wanneer dit in een latere fase van het project gebeurt, is de kans groot dat de 

uitvoering van het project vertraging oploopt. Het beste resultaat wordt bereikt wanneer 

maatregelen van te voren genomen kunnen worden. Een planning waarin alle projecten zijn 

opgenomen die op de langere termijn worden uitgevoerd zorgt voor meer overzicht.  

 

Alternatieve Nestgelegenheid 

Om te voorkomen dat huismussen en andere dieren de dakisolatie kapot maken bevestigen 

aannemers vaak plastic flappen (‘vogelschroot’) aan de eerste panlat van onderen. Daarmee 

verdwijnt voor de mussen veel broedgelegenheid. Het is ook mogelijk als de flappen aan de tweede 

panlat worden vastgemaakt. Broed- en schuilgelegenheid blijven dan onaangetast en de maatregel is 

veel goedkoper voor de woningbouwers.  

 

Braakliggende terreinen  

Soms is het geval dat op braakliggende terreinen de bouw langer duurt dan verwacht. Vaak wordt er 

niks aan dit gebied gedaan. Het zou mogelijk zijn dit in te zaaien met inheemse planten of kruiden 

wat ten goede zal komen van het insectenaanbod. Dit gebied zou dan het beste voor een 

broedseizoen niet aangepakt mogen worden, naast voedsel dient het ook voor het nemen van een 

zand/waterbad. 
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Huismus kunstwerk 

Kunstwerk in nader te bepalen wijk of bij het CNME. Idee kan zijn het mus habitat in het klein. Een 

veldje kan hiervoor worden uitgekozen en een framewerk van ijzer in de vorm van een huismus staat 

centraal. Deze kan dichtbegroeid worden met klimop en vuurdoorn (waar de huismus zich makkelijk 

in kan verschuilen) een mussenhotel of een open gebouw met schuine dakpannen met voldoende 

nestgelegenheid en een zand en zwembadje voor de huismussen. Verder kunnen er bloemrijke 

planten en inheemse planten worden aangeplant wat tevens goed is voor vlinders, insecten en 

andere vogels. Hierdoor krijgen mensen een beeld wat de huismussen nodig hebben en hoe 

makkelijk je dit kan verwezenlijken en tevens heeft het een esthetische waarde. 

 

Scholen betrekken 

Kinderen spelen een belangrijke rol als het gaat om natuur/dier behoud voor de toekomst. Om ze 

hiermee al vroeg te betrekken krijgen ze beter idee wat er om hun heen groeit en bloeit en wat zij 

daarvoor kunnen betekenen. (Basis)-scholen kunnen helpen door met de kinderen huismuskasten te 

bouwen en deze buiten de school op te hangen. Tevens kunnen ze zorgen dat er altijd voldoende 

voedsel voor de huismus te vinden is. Hierdoor krijgen de kinderen van jongs af aan affiniteit met de 

huismussen. 

 

Mussenwijk 

De buurt helpt de mus. Kolonie aanwijzen bij flat of buurt. Buurtbewoners er over informeren (beste 

huismuswijk) krijgen planten/zadenpakket, (wellicht vogelhuisjes) om te zorgen dat ze bewust 

worden en de huismussen in de wijk helpen te behouden. 
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Bijlage I: Formulier mussen tellen 

 

Mussen tellen. 

Het is bijna zo ver! We gaan beginnen met onze stedelijke Huismusseninventarisatie. Er is nu geen 

verstoppen meer aan voor de mus.  

Wat zijn de vragen die we graag beantwoord zouden willen zien. 

1. Waar zitten de mussen in de stad. Zijn er concentraties of lege gebieden. 

2. Hoeveel kolonies (paartjes) zijn er bij benadering in de stad. 

3. Van welk biotoop maakt de Huismus gebruik. 

 

Hoe kunnen we nu in de praktijk antwoorden 

vinden op bovengenoemde vragen. 

 

Sub. 1 Door vooral in de (vroege) ochtenduren 

rond te lopen en te fietsen en overal waar zich 

tsjilpende mussen bevinden, deze exact op de 

aangeleverde kaart te zetten. (let op daken en 

dakgoten, ze zitten graag in het zonnetje en 

mannetjes (zie fig. voor) sloven zich vreselijk 

uit om een vrouwtje (fig. achter) te verleiden 

om bij z’n nest te komen kijken. 

 

Sub.  2  Door een letter op de vastgestelde plaats te zetten.  

A = 1 mannetje (los paartje )  

B = 2 tot en met 5 mannetjes,  

C = 6 tot en met  10 mannetjes en  

D = meer dan 10 mannetjes.  

Veelal zal dit een schatting zijn omdat het vaststellen van een exact aantal lastig is een meer tijd 

vraagt.  

Sub.  3  Noteren hoe de Huismus z’n omgeving benut en beschutting vindt tegen predatoren zoals 

katten en Sperwers. Waar zitten ze! (behalve op de dakgoot) 

Hieronder een turflijst van mogelijkheden. Turf gewoon je bevindingen. 

Nadat de te onderzoeken wijk twee keer is bezocht worden de gegevens ingeleverd. Dit kan door de 

kaart en onderstaand formulier per ongefrankeerde brief te sturen naar : 

Gemeente Amersfoort,   

Project Mus – t.a.v. Erik van Beers 

Antwoordnummer 1005  

3800 WB Amersfoort. 

U kunt het ook persoonlijk afgeven op het CNME aan de Schothorsterlaan of bij G. van Haaff, 

Goedroenstraat 13 (3813WG). 
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Dit formulier graag weer inleveren. 

Datum eerste ronde:      Tijd:       - 

Datum tweede ronde:     Tijd:       - 

Gewoon turven! 

Wel te horen maar niet 

te zien 

 

Alleen op rand dakgoot  

In klimop 

 

 

In een (beuken) heg  

In dichte struik of 

heester 

 

In een boom 

 

 

In bamboe 

 

 

Anders  

 

Naam inventariseerder / teller : 

Wijk nummer :  
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Bijlage II: Gemeente Amersfoort verdeeld in 33 verschillende 

gebieden. 
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Bijlage III: Dichtheden huismussen in de verschillende gebieden 

per km2 (100ha.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Lage dichtheid 

     Middel dichtheid 

     Hoge dichtheid 
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Bijlage IV: Home range Huismussen 

1        paar 

2-5    paar 

6-10  paar 

>10   paar 
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Bijlage V: EMS (Ecologische Mus Structuur) 

 

 

       Laag/middel 

       Hoge dichtheid 
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Bijlage VI: Checklists  

Tabel 7: CHECKLIST WERKZAAMHEDEN MUREN EN DAKEN  

Situatie Mogelijkheden Wanneer Soort Gebruikerswaarde Eigenschappen Standplaats  Beheer 

Renovatie 

schuine 

daken 

Vogelvides � Aanbrengen voor of na het 

broedseizoen en strenge 

winters 

 

 

 

 

Monier � Vogelvides hebben alleen zin als 

de rest van het leefgebied ook 

geschikt is. 

� Indien geen voedsel of 

schuilgelegenheid aanwezig 

dient dit ook gecreëerd te 

worden. 

� Voldoet aan de 

eisen van het 

bouwbesluit 

(Vogelbescherming

, 2013). 

� Alleen toepasbaar 

onder schuine 

daken. 

� Onder de eerste rij 

dakpannen 

� Eenmalig toepassen tijdens 

bouw- of 

renovatiewerkzaamheden. 

� Schoonmaken wanneer 

goten worden verschoond, 

buiten broedseizoen of 

winter, niet wanneer er 

gebruik van wordt gemaakt. 

Huismuspannen � Aanbrengen voor of na het 

broedseizoen en strenge 

winters 

 

Monier � Zie vogelvides � Plaats 

huismuspannen 

niet te dicht bij 

elkaar.  

� Per 1m2 broedt er 

0.6 – 1.5 paartjes 

onder dakpannen 

of holtes (Heij, 

1985)  

 

� Toepassen bij de 

tweede of derde rij 

van onder.  

� Plaats er meerdere 

op dezelfde 

hoogte, 

bijvoorbeeld bij 

rijtjeshuizen  

 

� Eenmalig aanbrengen bij 

bouw- of 

renovatiewerkzaamheden  

� Te verkrijgen voor bijna alle 

type dakpannen  

� Beschadigde of kapotte 

pannen kunnen vervangen 

worden. 

Nestkasten � Aanbrengen hele jaar 

mogelijk, voorkom echter 

verstoring tijdens het 

broedseizoen.  

� Aanbrengen voor het 

broedseizoen effectiever dan 

tijdens of erna, deze wordt 

dan waarschijnlijk het jaar 

erop ingenomen  

Verschillende 

leveranciers 

� Zie vogelvides � Huismussen staan 

er niet om bekend 

dat ze veel gebruik 

hier van maken. 

� Alleen bij het 

ontbreken van 

andere 

nestgelegen en 

wanneer er wel 

een goede 

voedselvoorziening

en aanwezig is zal 

er gebruikt van 

gemaakt worden  

� Ook geschikt voor 

andere soorten 

� Ophangen 

minimaal 2 meter 

hoogte, rustige 

plek 

� Toegang  35 mm. 

� Meerdere bij 

elkaar, 30 cm uit 

elkaar 

� Ophangen 

noordoosten/ 

zuidoosten 

� Voorkom dat 

katten erbij 

kunnen. 

� Hij moet open kunnen om 

het schoon te houden. 
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Renovatie 

platte daken 

Bruin/groen dak � Bij platte daken die hiervoor 

geschikt zijn. 

� grassen � insecten 

� zaden 

� werkt isolerend 

voor de woning 

� op alle locaties 

mogelijk 

� speciaal onderhoud 

Nieuwbouw 

schuine 

daken 

Vogelvides � aanbrengen tijdens 

bouwwerkzaamheden.  

� Monier � Zie renovatie � Zie renovatie � Zie renovatie � Eenmalig toepassen tijdens 

bouw- of 

renovatiewerkzaamheden 

� Schoonmaken wanneer 

goten worden verschoond.  

� Buiten broedseizoen of 

winter, niet wanneer er 

gebruik van wordt gemaakt. 

Muren Groene gevel � Zowel bij bestaande muren 

als nieuwbouw mogelijk. 

Controleer wel of het 

voegwerk van goede kwaliteit 

is 

 

� Hedera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Vuurdoorn 

� Bessen --> voedselbron  

� Waardplant -->boomblauwtje  

� Drachtplant --> bijen, hommels 

en vlinders  

� Wintergroen --> 

overwinteringsverblijf vogels  

� Lente --> nestvoorziening 

verschillende vogelsoorten  

� Nectar --> hoog bezoek door 

honingbijen  

 

� Bessen, voedselbron in winter 

� Wintergroen, overwintering 

� Schuilgelegenheid 

� Mei-Juni nectar voor insecten 

� Na 2-3 jaar in de 

bloei, eerste 

bessen in februari 

tot maart. 

� Bloei – September, 

December. 

� Snelle groeier 

� Klimplant, 3-30 

meter 

 

� Struik – leiden 

langs muur 

� 2 tot 3 meter hoog 

� Zon – schaduw 

� Droog – vochtig 

� Voedselrijk 

� Langs muren 

� In bomen 

� Houtwallen 

 

 

 

 

� Voedselrijk 

� Droog – vochtig 

� Zon – schaduw 

� Tegen muren 

� Snoeien aan het einde van de 

zomer 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Snoeien halverwege voorjaar 

� Goed bestand tegen snoeien 

© Suzanne Lansbergen
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Tabel 8: Checklist (her) inrichting openbaar groen, braakliggende terreinen 

Situatie Mogelijkheden Soort Gebruikerswaarde Eigenschappen Standplaats Beheer 

(Her) inrichting openbaar 

groen 

Hagen Tweestijlige 

meidoorn 

� Steenvruchten als voedselbron 

� Drachtplant -> bijen, hommels & 

vlinders 

� Nectar -> honingbijen (hoog) 

� Bloei: April – Mei 

� Vruchten: 

September-Oktober 

� Langzame groeier 

� Tot 6 meter hoog 

� Zonnig, lichtbeschaduwd 

� Vochtig 

� Matigvoedselrijk 

� Lichte loofbossen, 

struweel, heggen & 

oeverwallen 

� Vatbaar voor bacterievuur 

� Spinselmot (kaal gevreten, na langste 

dag loopt hij opnieuw uit) 

Eenstijlige 

meidoorn 

� Steenvruchten als voedselbron 

� Drachtplant -> bijen, hommels & 

vlinders 

� Nectar -> honingbijen(incidenteel) 

� Bloei: Mei 

� Vruchten: 

September-Oktober 

� Langzame groeier 

� Tot 6 meter hoog 

� Zonnig, lichtbeschaduwd 

� Droog- Vochtig 

� Matigvoedselrijk, 

voedselrijk 

� Heggen, struikgewas, 

solitaire boom 

� Alleen snoeien wanneer nodig -> 

begeleiding snoei 

� Goed bestand tegen snoeien 

Haagbeuk � Nootjes als voedselbron 

� Drachtplant -> bijen 

� Nectar -> honingbijen(incidenteel) 

� Bloei: April – Mei 

� Vruchten: Oktober 

� Langzame groeier 

� Tot 25 meter hoog 

� Zonnig, Schaduw 

� Vochtig 

� Matigvoedselrijk, 

voeselrijk 

� Groeit niet op veen 

� Gevoelig voor droogte en hoge 

waterstand 

Wilde Liguster � Steenvruchten als voedselbron 

� Drachtplant -> bijen, hommels & 

vlinders 

� Wintergroen (verblijfplaats vogels) 

� Nestmogelijkheid vogels 

� Nectar -> honingbijen(hoog) 

� Bloei: Juni – Juli 

� Vruchten: 

September-

November 

� Snelle groeier 

� Tot 3 meter hoog- 

breed uitgroeiend 

� Zonnig, lichtbeschaduwd 

� Vochthoudend - Vochtig 

� Schraal, Matigvoedselrijk 

� Struikgewassen en hagen 

� Goed bestand tegen afzetten, knippen 

& snoeien 

Beuk � Nootjes als voedselbron 

� Drachtplant -> bijen 

� Nectar -> honingbijen(incidenteel) 

� Bloei: Mei 

� Vruchten: 

September-Oktober 

� Matige groeier 

� Tot 40 meter hoog 

� Beschaduwd  

� Vochthoudend - Vochtig 

� Schraal - Matigvoedselrijk 

 

� Begeleiding snoei 

Rode Kornoelje � Steenvruchten als voedselbron 

� Drachtplant -> bijen, hommels & 

vlinders 

� Nectar -> honingbijen(incidenteel) 

� Bloei: Juni – Juli 

� Vruchten: 

September-Oktober 

� Langzame groeier 

� Tot 4 meter 

hoog/breed 

� Zonnig - Beschaduwd  

� Droog - Vochtig 

� Matigvoedselrijk 

 

� Plant op eindafstand, hiermee wordt 

de hoeveelheid beheer drastisch  

verminderd. 
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Gewone Vlier � Steenvruchten als voedselbron 

� Drachtplant -> bijen, vlinders 

� Nectar -> honingbijen(incidenteel) 

� Bloei: Juni 

� Vruchten: 

September-Oktober 

� Snelle groeier 

� Tot 7 meter hoog 

� Zonnig - Beschaduwd  

� Droog - Vochtig 

� Matigvoedselrijk  -  zeer 

voedselrijk 

 

� Plant op minimaal 3 meter van ander 

plantmateriaal, anders veel 

onderhoud nodig vanwege hoge 

concurrentiekracht  

Struiken Hazelaar � Nootjes als voedselbron 

� Drachtplant -> honingbijen  

� Nectar -> honingbijen(incidenteel) 

� Bloei:Januari-Maart 

� Vruchten: 

September-oktober 

� Eerste 6 jaar 

langzame groeier, 

daarna hoge 

concurrentiekracht 

� Brede struik tot 6 

meter hoog 

� Zonnig - Beschaduwd  

� Vochthoudend 

� Voedselrijk 

 

� Verdraagt afzetten goed 

 

Twee/eenstijlige 

meidoorn 

Zie Hagen 

 

   

Rode kornoelje Zie Hagen    

Gewone vlier Zie Hagen    

Bamboe 

‘Fergesiarufa’  

 

� Levert geen vruchten/nectar 

� Winterhard/groen 

� Schuil/nestgelegenheid voor vogels 

� Bloei: eens in de 

40- 100 jaar. 

� Snelle groeier 

� Tot 2,5 meter hoog 

� Zonnig - Schaduw  

� Vochtig 

� Voedselarm -  voedselrijkk 

� Twee maal per jaar snoeien 

� Terugsnoeien voor februari 

� Na bloeien sterft hij meestal af 

 

Coniferen Verschillende 

soorten 

� Wintergroen 

� Trekt insecten als spinnen aan 

� Schuil en nestmogelijkheid 

� Afhankelijk van de 

soort 

 

� Afhankelijk van de soort 

 

� Worden erg groot indien niet gesnoeid 

� Zorg ervoor dat hij niet te groot wordt, 

zodat het in de ruimte blijft passen 

Bomen Verschillende 

soorten 

� Voedsel: nootjes, bessen, zaden, 

nectar 

� Schuil/nest gelegenheid 

� Afhankelijk van de 

soort 

 

� Afhankelijk van de soort 

 

� Kies verschillende soorten, variatie is 

belangrijk 

� Zo wordt aanbod voedsel groter en 

biedt schuilmogelijkheden 

Plantvakken/ 

bloemakkers 

Grassen, klaproos, 

koolzaad, 

kruipertje, gele 

crocussen 

� Voedsel: zaden, nectar 

� Trekt insecten aan 

 

� 1, 2 jarige soorten � Aanpassen aan 

standplaats factoren 

� Gefaseerd beheren -> in overblijven 

deel overwinteren insecten (min. 

10/20% niet maaien 

� Beheer verschillende graslanden 

gefaseerd in wijk. Creëer zomer- en 

voorjaarsbloeiers 
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Bermen/ 

graslanden 

Inheemse 

kruidachtige 

vegetatie --> zaad 

zettende soorten; 

varkensgras, 

muur, straatgras 

� Zaden als voedselvoorziening 

� Insecten als voedselvoorziening 

� Gebruik alleen 

inheems materiaal 

� Aanpassen aan 

standplaats factoren 

� Dun inzaaien. Spontane ontwikkeling 

blijft mogelijk 

� Uitleggen van zadenrijk hooi, binnen 

twee dagen na maaien 

� Na tien dagen verwijderen van hooi 

� Gefaseerd in tijd en ruimte beheren. 

Niet vaker dan 1,2 keer per jaar 

maaien 

� 10-20% niet maaien 

� Behoud overgang grasland en ruigte 

� Minimale grashoogte 6-8 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Braakliggende terreinen Tijdelijk 

inzaaien/ 

niets doen 

 

Wat er opkomt. 

Inheems 

kruidachtige 

vegetatie, zaad 

zettende soorten 

� Voedsel: zaden, insecten, nectar 

� Zanderige plekken voor zandbad 

� Waterpoeltjes voor drinken/bad 

� Rommelige 

terreintjes 

� Veel 

voedselgelegenheid 

� Aantrekkelijk voor 

vele soorten 

� varieert � Slepen (buiten broedseizoen) voordat 

werkzaamheden beginnen. (voorkomt 

vesteging beschermde soorten 

Zandbad Plekjes 

openmaken of 

niets doen 

Zacht en droog 

zand, kleine korrel 

� Helpt bij verwijderen parasieten 

verenkleed mussen 

� Zand moet droog 

en mul zijn zonder 

grote kiezels 

� varieert � Hoekjes open schoffelen/openhouden 

� Veelal niet nodig, tijdens droge 

periodes ontstaan deze vanzelf. 


