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Inbreng Revisie
Soortenstandaard Huismus
Wie is Stichting Witte Mus
Stichting Witte Mus huismusbescherming is een goede doelen organisatie, gevestigd te Andijk, gemeente
Medemblik, met ANBI erkenning. Stichting Witte Mus heeft zich ten doel gesteld de Huismus en haar biotoop
in Nederland zodanig te bevoordelen dat de Huismus haar eigen plaats onder de mensen, en in de eigen
vorm van natuur, opnieuw en zonder hulp kan innemen.
De kennis hiertoe is verzameld uit eigen ervaringen, bestaand wetenschappelijk onderzoek, literatuur en
ervaringen van derden. De eigen ervaringen worden opgedaan sinds 1997-1998 met een groep huismussen
die rond het erf van twee van de bestuurders leeft.
Sinds gebleken is dat niet alleen het veilig stellen van biotoop, maar zelfs het redden van levens van
Huismussen in Nederland nog altijd nodig is, met name wanneer woningbouw-verenigingen 's zomers hun
dakwerkzaamheden uit voeren, heeft Stichting Witte Mus ook deze taak op zich genomen [1].
Hiertoe is onder anderen een digitaal invoerportaal voor nest- en verblijfplaatsen van Huismussen op gezet,
te vinden op www.huismus-waarneming.nl .

Afbeelding 1a: de tweede “witte mus” van Stichting Witte
Mus.

Afbeelding 1b: de zeer zeldzame “zwarte mus”.

Waarom een inbreng in de Soortenstandaard van de Huismus
Er zijn een aantal gegevens over het leven van de Huismus bekend die niet in de soortenstandaard van de
Huismus terug te vinden zijn, maar die wel belangrijk zijn voor de overleving van een populatie Huismussen.
Gegevens waarop bovendien ruimtelijke ingrepen een grote impact ten nadele van de Huismus kunnen
hebben, en al gehad kunnen hebben.
Daarnaast zijn er gegevens bekend die het treffen van mitigerende maatregelen meer flexibiliteit bieden dan
in versie 1.0 van de Soortenstandaard Huismus geboden wordt, hetgeen van belang is voor het draagvlak bij
advisering en handhaving.
Het aankaarten van deze beide onderwerpen is naar de mening van Stichting Witte Mus van belang voor de
instandhouding en herstel van populaties Huismussen in Nederland.
Vervolgens is het hoofdstuk “Beschermingsmaatregelen per activiteit” erg beperkt gericht op nesten en
nestgelegenheid. Dit doet de veelal kleine populaties Huismussen in Nederland geen recht, en biedt deze
populaties, naar de mening van Stichting Witte Mus, te weinig kansen zichzelf op langere termijn ter plaatse
in stand te houden.
Aandacht ontbreekt met name voor jaar rond beschikbare slaapplaatsen en het, eveneens jaarrond
beschikbare, dichte en hoge struikgewas, dat als vluchtplaats dienst doet wanneer predatoren naderen.
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Mogelijk is dit een gevolg van de inventarisatie-richtlijn zoals SOVON die voor de Huismus op gesteld heeft
[2]. Hiermee wordt namelijk uitsluitend op nest-indicatieve activiteiten gelet.
Stichting Witte Mus heeft daarom zelf begin 2012 een inventarisatie van nest- en verblijfplaatsen voor
Huismussen op gezet [0], waarvan het digitaal invoerportaal op www.huismus-waarneming.nl te vinden is.
Tevens stelt Stichting Witte Mus voor de literatuur aan de hand van de hierna volgende inbreng aan te
vullen, alsmede de websites waar informatie over de Huismus te vinden is uit te breiden en tenslotte het
begrip “deskundige”, onderdeel “de daarvoor in Nederland bestaande organisaties”, aan te vullen met
Stichting Witte Mus.
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1. Broedperiode Huismus
1.1 LEGPERIODE VERSUS BROEDPERIODE
De exacte broedperiode van de Huismus is niet vast te stellen daar in Nederland de Huismus vrijwel het jaar
rond een nest kan hebben. In deze streken is drie nesten niet ongebruikelijk, maar ook vier nesten [3] en
“repeat-clutches” komen voor. Deze laatsten zijn hernieuwde pogingen een legsel te voltooien [3],
bijvoorbeeld na verstoring.
Voor de Soortenstandaard Huismus zijn de maanden waarin het grootste deel van de Huismussen
eieren legt, gekozen als broedperiode voor deze soort. Het zijn de maanden april, mei, juni, juli, en augustus.
Gesteld wordt in de Soortenstandaard Huismus verder dat Huismussen van april tot en met augustus eieren
kunnen leggen. (versie 1.0, pagina 11)
Dit klopt met gegevens uit wetenschappelijk onderzoek en vakliteratuur [3][4].
Er wordt in de Soortenstandaard Huismus versie 1.0 echter voorbij gegaan aan de processen
voorafgaand aan de leg.
1.2 START BROEDSEIZOEN IS START VAN LEG, EN HOUDT GEEN REKENING MET DE ERAAN
VOORAFGAANDE PROCESSEN VAN HUISMUSSEN
Huismus mannetjes zoeken vanaf eind februari nieuwe nestplaatsen (nestsite prospecting) en al bestaande
nestplaatsen. De erg vroege mannetjes zijn zelfs in januari al herkenbaar aan hun zwart verkleurd snavel
(zie afbeelding 1a en 1b) [26].
Als een mannetje een keus gemaakt heeft begint het zoeken naar een vrouwtje, wordt er gebaltst en worden
de nieuwe broedparen gevormd. De keuze van het vrouwtje wordt bepaald door de nestplaats. Is een paar
gevormd dan bouwt het samen het nest en wordt het gereed gemaakt voor de leg. [4] [5] [6]. Soms gebeurt
dat al eind februari (zie afbeelding 1c).
Dit betekent dat het, voor het behoud van populaties Huismussen bestaande uit minder dan 20 broedparen
[8], van belang is dat er geen verstorende werkzaamheden meer in de omgeving van nesten plaats vinden,
vanaf het moment dat Huismus mannetjes hun nestplaatsen uitzoeken. Vanaf eind februari dus.
Gebeurt dat wel, dan zullen nesten elders gezocht worden.
1e nadeel verstoren nest-site prospecting & paarvorming
Worden de processen voorafgaand aan de leg verstoord door werkzaamheden in de zin van ruimtelijke
ingrepen en groot groenonderhoud, dan zal de populatie Huismussen elders nesten proberen te vinden.
Theoretisch zouden de juveniele Huismussen uit die populaties het jaar daarop terug kunnen keren,
aangezien de locatie in principe geschikt is / was. Echter; het is eveneens zeer goed mogelijk dat intussen
de daken permanent ongeschikt voor huismussen zijn gemaakt en de locatie daardoor permanent
onbruikbaar als nestgelegenheid, slaapplaats of schuilplaats is geworden. (Vogelschroot plaatsen, na-isolatie
van buiten af, dakkapel, dakpannen vervangen, zonnepanelen monteren etc.)
Jonge adulte Huismussen produceren bovendien minder jongen [3] dan wat oudere adulten. De populatie ter
plaatse komt daardoor meer dan 1 jaar lang in gevaar, daar ook het herstel minder snel zal verlopen.
2e nadeel verstoren nest-site prospecting & paarvorming
Daar komt bij dat verstoring terwijl er al nesten gezocht worden, niet alleen verhuizing tot gevolg heeft, maar
tevens een latere eerste leg omdat van voren af aan begonnen moet worden met het bouwen van een nest
[3, figuur 3]. Betrof het een nieuw samengesteld paar dat nog niet eerder gebroed had, dan zal mogelijk zelfs
de paarvorming opnieuw plaats vinden daar beide adulten nog geen binding met elkaar hebben gehad. Een
latere eerste leg vergroot weliswaar de kans op gezond uitvliegende jongen, maar het aantal nesten dat
uitgebroed kan worden verkleind, waardoor de kans dat de populatie zichzelf in stand kan houden eveneens
verkleint [8].
Het zullen dus vooral de toch al te kleine populaties zijn, de populaties van minder dan 20 broedparen, die
de dupe zouden worden van verstoringen tijdens de processen voorafgaand aan het feitelijk leggen van de
eieren. In Nederland zijn nauwelijks meer populaties te vinden die bestaan uit 20 broedparen of meer, zie
bijvoorbeeld de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF).
Men kan er daarom vanuit gaan dat het overgrote deel van de populaties Huismussen er mee gebaat zou
zijn wanneer vanaf eind februari de broedlocaties niet meer verstoord mogen worden.
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Afbeelding 1a
Mannetje Huismus, met zwart verkleurde snavel, bereid
tot paren. Foto genomen op 23 januari 2011.

Afbeelding 1c: Man huismus op 24 februari 2010, met
nestmateriaal en zwarte snavel.

Afbeelding 1b
De situatie zoals die dit jaar op 22 januari was; opnieuw
een van de mannetjes al klaar om een wijfje te gaan
zoeken.

WIJZIGINGSVOORSTEL 1
Het voorstel van Stichting Witte Mus is daarom om de aanvang van het broedseizoen zoals in de
Soortenstandaard Huismus versie 1.0 vermeld, te vervroegen naar 1 maart van ieder jaar, zodat ook de
processen die aan de leg voorafgaan niet meer verstoord zullen worden.

1.3 EINDE BROEDSEIZOEN IS EINDE VAN LEG, EN HOUDT GEEN REKENING MET DE ER OP
VOLGENDE PROCESSEN VAN HUISMUSSEN
In de Soortenstandaard Huismus versie 1.0 is gesteld dat de leg van de Huismus, plaats vindt tot en met
augustus. Onderzoek ondersteunt deze informatie [3][4]
Echter hier bij is vervolgens geen rekening gehouden met de tijd die nodig is voor;
a. het uitbroeden van de eieren, te weten 12 tot 17 dagen [9][10][11],
b. het verzorgen van de jongen op het nest, namelijk 14 tot 20 dagen [12], en
c. het voeren van de jongen in de 10 tot 14 dagen na uitvliegen [12].
In totaal is dit dus een extra 5 tot 7,3 weken.
1e nadeel huidig “einde broedseizoen”
Dit houdt in dat legsels die na de 1e week van augustus voltooid zijn, en waarvan de eieren nog bebroed
moeten worden, weinig tot geen kans maken succesvol te zijn.
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2e nadeel huidig “einde broedseizoen”
Bedrijven blijken zich vast te klampen aan de broedtijd die de overheid in de Soortenstandaard Huismus
noemt. Dit daar hun economische belangen, zeker in deze dagen, voor gaan boven beschermde
diersoorten.
Er wordt door de tekst in versie 1.0 van de Soortenstandaard Huismus dan ook “valse hoop” gewekt door
begin september voor te stellen als globaal einde van de broedtijd van de Huismus. Het veroorzaakt veel
wrijving wanneer bedrijven er telkens op gewezen moeten worden dat geconstateerde broedgevallen
bepalen wanneer het broedseizoen voorbij is, en men met de werkzaamheden blijkt te moeten wachten tot
begin oktober.
Alle drie hierboven genoemde processen (bebroeden, verzorgen nestjongen en verzorgen juvenielen) zijn
pure noodzaak voor het succes van de legsels die in augustus nog gestart zijn. Dat kunnen 2e legsels, 3e
legsels of “repeat-legsels” zijn, en een enkele keer een 4e legsel. De tijd die nodig is om de jongen nog dat
jaar gezond te doen disperseren, varieert dan ook van 5 tot 7 weken.
WIJZIGINGSVOORSTEL 2
Het voorstel van Stichting Witte Mus is daarom om het einde van het broedseizoen, zoals dat in de
Soortenstandaard Huismus vermeld staat, te verleggen naar 30 september van ieder jaar, zodat ook de
processen die volgen op de leg, namelijk het uit broeden van de eieren, het voeren van de nestjongen en
het voeren van de nog hulpeloze juvenielen, niet meer verstoord worden.
Dit zou consequent in de tekst moeten worden doorgevoerd.
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6. Gebruikte literatuur en bronnen
[0] http://www.stichtingwittemus.nl/proj34ZetDeHuismusOpDeKaart.html – geraadpleegd op 30-08-2012
[1] Bijlage 1: Stichting Witte Mus, huismusbescherming (2012) projectverslag Zet de Huismus op de Kaart
[2] www.sovon.nl/soorten/cd/info_broedvogels_tellen_pdf.asp?euring=15910&pdf=1
Hierin overigens een kennelijke vergissing in broedbiologie (“ei-leg van eind maart tot begin april”).
Geraadpleegd op 29-08-2012
[3] Dawson DG (1972) The breeding ecology of the House Sparrow –
Chapter 3, paragraph 1 “Breeding season”.
[4] Summers-Smith (1963) The House Sparrow – pagina 68 t/m 75 “Breeding”
[5] Deckert G (1969) Zur Ethologie und Oecologie des Haussperlings
[6] Summers-Smith (1963) The House Sparrow - Vorming van paren, top pagina 43
[7] RIN 83/5 Winkelman JE (1983) Huismus en Ringmus, literatuuronderzoek,
paragraph 2.6.3. “Duidelijke piek in paarvorming vindt plaats eind februari”
[8] Actieplan Huismus 2005 & 2008, Vogelbescherming NL (m.b.t. de minimale grootte van zichzelf
in stand houdende populaties Huismussen) .
[9] Deckert G (1969) Zur Ethologie und Oecologie des Haussperlings
[10] Dawson DG (1964) the eggs of the House sparrow
[11] Seal DC (1968) Breeding biology of Passer spp.
[12] RIN 83/5 Winkelman JE (1983) Huismus en Ringmus, literatuuronderzoek, blz 40
[12] Summers-Smith JD (1963) The House Sparrow, blz 52 en verder.
[26] Lombardo MP, Thorpe PA and Colpetzer S (2010) “Social environment affects beak color in captive male
house sparrows
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