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HUISMUS BESCHERMING NEDERLAND
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INHOUD

•

•

zetDeHuismusOpDeKaart
13e ronde op zondag 17 april 2016
THEMA: nest-KASTEN, -PANNEN en -STENEN
Overzicht mogelijke nestplaatsen
Huismus

-----------------------------------------13e ronde ZetDeHuismusOpDeKaart

Huismusbescherming Nederland –

Komende zondag, 17 april, is de 13e ronde
van ZetDeHuismusOpDeKaart. We willen ons
deze keer richten op slechts één onderdeel
van de habitat:
de nestKASTEN, nestPANNEN en nestSTENEN.
Voer die Huismus-voorzieningen in op
huismus-waarneming.nl
Huismus Bescherming Nederland, Stichting
Witte mus, wil met jullie hulp de nestkasten,
neststenen en nestpannen in kaart brengen,
die je zelf de afgelopen jaren hebt
opgehangen.
De te beantwoorden vragen daarbij zijn deze:
1. een foto van de aangebrachte nestplaats.
2. werd het vorig jaar gebruikt door
huismussen?
3. wordt het op 17 april -deze zondaggebruikt door huismussen?
4. hoe hoog hangt het vanaf de grond?
5. is de invliegopening op noord, oost, zuid of
west georiënteerd?
Je kunt de antwoorden op de vragen invoeren
in het tekstveld op het digitale formulier op
huismus-waarneming.nl.

foto: Gerard Kornelis, mussenpan

We hebben nu een thema gekozen, omdat we
opnieuw willen bekijken wat voor huismussen
niet werkt en wat wel.
Van mussenflats krijgen we bijvoorbeeld zeer
veel meldingen dat er helemaal geen mussen
in komen.

Stichting Witte Mus

Aan de andere kant zien we dat neststenen,
die voor gierzwaluwen bedoeld zijn, wel vaak
door huismussen gebruikt worden.
Hoe dat met de huidige nestkasten en -stenen
precies zit, willen we dit jaar graag opnieuw
duidelijk proberen te krijgen.
Mede aan de hand van beeldmateriaal en
informatie die door jullie toe gevoegd is, op
ZetDeHuismusOpDeKaart.

Foto: Jan Rodt
Je kunt je nest-voorzieningen invoeren op
www.huismus-waarneming.nl
Mocht je je inlog-gegevens kwijt zijn, stuur
dan even een mailtje, dan krijg je ze opnieuw
toegestuurd.
De resultaten kun je direct bekijken via
http://www.stichtingwittemus.nl/034_zetdehui
smus/resultaatloginformulier.php
Wel je login-gegevens bij de hand houden
daarvoor.
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Heel veel plezier komende zondag en laat van
je horen !
Hartelijke groet,
Liset Karman
voorzitter
Huismus Bescherming Nederland
Stichting Witte Mus

foto: Luci van Engelen

Foto; Petra van den Ing

Huismus Bescherming Nederland
Stichting Witte Mus
Dijkweg 162
1619 HJ Andijk

We hopen op een massaal respons,
zodat we een goed en vooral actueel
beeld krijgen.
Met ruim 400 deelnemers en
deelneemster moet dat kunnen lukken.

foto: maakster van potten en foto zoekgeraakt.
Tips welkom!

KvK 3715 6771
e-mail info@huismusbescherming.nl
tel 0228 59 3313
IBAN NL87 ASNB0 707402166
ovv "inzake huismusBeschermingNL"
tnv EF Karman en/of FT van der Veek

Huismus Bescherming Nederland
Stichting Witte Mus
www.huismusbescherming.nl
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Overzicht mogelijke nestplaatsen Huismus

foto: Angeniet Kuipers, nest onder hoekpannen

foto: Liset Karman - nest in dilatatievoeg
viaduct Schiphol

foto: Ben van Poecke (mogelijk niet in NL)

foto: Liset Karman, nest onder dakpannen

foto: "zonnekoning"

foto: Riemer Visser
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