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De gemeenteraad van de Gemeente Den Haag heeft op 28 november 2013 het bestemmingsplan 

Scheveningen Haven vastgesteld.  

Gemeente Den Haag wil voorkomen dat de werkzaamheden die voortvloeien uit het 

bestemmingsplan negatieve gevolgen hebben voor de huismussenpopulatie die zich in en rond 

Scheveningen Haven bevind. Een eerste aanzet hiertoe is gegeven middels het Uitvoeringsplan 

mitigerende maatregelen Scheveningen Haven (Hoorn, van den, 2015). Om te borgen dat de 

genomen maatregelen worden vastgelegd en gevolgd, heeft Gemeente Den Haag Regelink Ecologie 

& Landschap gevraagd om een soortmanagementplan voor de huismus op te stellen. Dit plan kan 

dienen als bewijsvoering van zorgvuldig handelen en geeft ruimte voor toekomstige ontwikkelingen. 

Met dit plan staat de Gemeente Den Haag garant voor de gunstige staat van instandhouding van de 

huismus in een straal van 700 m rond de Houtrustweg en creëert daarbij de mogelijkheid voor het 

aanvragen van een generieke ontheffing. 

 

De huismus is een beschermde inheemse diersoort als bedoeld in artikel 4, lid 1, onderdeel b, van 

de Flora- en faunawet. De huismus staat tevens als gevoelig vermeld op de Rode Lijst van 

Nederlandse broedvogels (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 2014).  

Huismussen zijn standvogels en koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden 

en die daarin zeer honkvast zijn. De nesten van huismussen zijn daarom het hele jaar beschermd. 

Ook betekent dit dat de (nabije) omgeving geschikt moet zijn voor huismussen zodat de nesten 

kunnen blijven functioneren. Ingrepen in de omgeving die ertoe leiden dat huismusnesten niet meer 

functioneren, zijn dus verboden en daarmee ontheffingsplichtig. Ontheffingen ten aanzien van 

jaarrond beschermde vogelnesten worden alleen verleend op basis van de volgende bij wet 

genoemde belangen: 

 volksgezondheid en openbare veiligheid; 

 bescherming van flora en fauna; 

 veiligheid van het luchtverkeer.  

Zie voor de uitgebreide toelichting over de wetgeving betreffende de huismus Bijlage 1 

 

In dit rapport worden de volgende vragen beantwoord: 
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 Welke factoren zijn essentieel voor een gezonde huismussenpopulatie? 

 Hoe wordt hierin voorzien in de huidige situatie in Scheveningen Haven? 

 Hoe wordt dit in de tijdelijke situatie van Scheveningen Haven gewaarborgd? 

 Wat is ervoor nodig om de uiteindelijke situatie in Scheveningen Haven zo optimaal goed 

mogelijk te maken voor de huismus? 

 

In hoofdstuk 2 wordt de ecologie van de huismus toegelicht. In hoofdstuk 3 komen de habitateisen 

van huismussenpopulaties in stedelijk gebied aan bod. In hoofdstuk 4 wordt de huidige situatie van 

de huismus in Scheveningen Haven toegelicht. In hoofdstuk 5 wordt gesproken over het behoud van 

de functionaliteit van het plangebied voor de huismus tijdens de bouwfase. Hoofdstuk 6 gaat over het 

optimaliseren van de functionaliteit van Scheveningen Haven voor de huismus na het realiseren van 

het bestemmingsplan. In hoofdstuk 7 komt de monitoring van de huismus aan bod. Tevens is een 

korte bronnenlijst opgenomen (hoofdstuk 8). 
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De huismus is 14 tot 16 centimeter lang en weegt maximaal 35 gram (Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland, 2014). Een mannetjeshuismus is te herkennen aan een grijs petje met roodbruine zijden, 

grijze wangen en een grijs onderlichaam. Er zit variatie in de grootte van de zwarte bef en borst per 

individu. Zo hebben dominante mannetjes meer zwart dan mussen lager in de rangorde. Op de 

vleugel zit een duidelijk te herkennen brede witte vleugelstreep. Het vrouwtje heeft een vrij egale 

koptekening, heeft lichtbruine bovendelen met een grijze waas en donkerbruine strepen, een effen 

lichte borst en eenkleurig grijze onderdelen met een beige teint (Vogelbescherming Nederland, 

2014a). 

Gemiddeld wordt de huismus niet ouder dan 1 à 2 jaar, maar er zijn exemplaren bekend van 5 tot 10 

jaar oud (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 2014).  

 

Huismussen zijn sociale dieren: broeden, foerageren, baltsen, stofbaden nemen, slapen en 

uitzwermen na de broedperiode zijn allemaal activiteiten die in groepsverband plaatsvinden. 

Huismussen staan onder aan in verschillende voedselketens en hebben daardoor veel natuurlijke 

vijanden. Daarom is het belangrijk dat activiteiten groepsgewijs plaatsvinden, zodat de 

overlevingskans wordt vergroot (Stichting Witte Mus, 2011).  

De broedtijd is van eind maart tot en met augustus, waarbinnen twee tot drie legsels worden 

grootgebracht en waarbij er gebroed wordt in los kolonieverband (Vogelbescherming Nederland, 

2014b). De nestbouw begint al in maart. Ook buiten de broedperiode wordt aan het nest gebouwd en 

wordt het nest ook gebruikt als slaapplaats. De broedduur bedraagt twaalf tot veertien dagen en 

vervolgens vliegen de jongen na veertien tot zestien dagen uit en worden daarna nog tien tot 

veertien dagen door hun ouders gevoed (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 2014). 

Omdat juist in het broedseizoen het sterftecijfer onder volwassen vogels hoog is, worden regelmatig 

nieuwe paren gevormd. Niet alle volwassen dieren broeden en vanuit het overschot aan ongepaarde 

dieren worden opengevallen broedplaatsen weer snel aangevuld (Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland, 2014). 

Eén succesvol broedsel per seizoen is niet voldoende voor de instandhouding van de populatie, 

daarvoor zijn ook meerdere succesvolle vervolglegsels noodzakelijk (Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland, 2014). 
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De huismus heeft een sterke binding met mensen en komt in heel Nederland tot broeden in 

gebouwen in dorpen en steden, bij boerderijen, maneges, kinderboerderijen en andere vormen van 

bebouwing (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 2014). Deze locaties bevinden zich in of 

rondom akkers, cultuurlandschappen, ruim opgezette parkjes en tuinen en in dorpen met veel groen 

en met landbouwgronden in de nabijheid (Vogelbescherming, 2014b). Hij ontbreekt in gebieden met 

weinig bebouwing zoals grote delen van de Veluwe, het Lauwersmeergebied en grote delen van de 

meeste Waddeneilanden (Texel uitgezonderd). De huismus vermijdt bossen. De hoogste dichtheden 

komen voor in min of meer kleinschalig cultuurlandschap met verspreide bebouwing, vooral op de 

hoge gronden. Er is daarbij een duidelijke relatie tussen bewoning van mensen en vee en het 

voorkomen van de huismus (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 2014). 

Dichtheidsnuances komen redelijk goed overeen met menselijke bewonersaantallen. Zo ligt in 

Nederland de dichtheid in steden bijna twee keer zo hoog als op het platteland. Binnen de bebouwde 

kom spelen kwantiteit en kwaliteit van het groen een rol. Hoge dichtheden worden volgens de 

Soortenstandaard Huismus gevonden in wijken waarvan een derde tot de helft ingenomen wordt 

door groen, maar wanneer er veel hoge bomen in een wijk staan worden de dichtheden lager 

(Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 2014). 

Kolonies bij kinderboerderijen, maneges, dierentuinen, terrasjes, stations en dergelijke zijn vaak de 

laatste bolwerken in het stedelijk gebied. Behoud van deze bolwerken is essentieel voor het behoud 

van de huismus. Rond deze bolwerken bevinden zich vaak andere deelkolonies (Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland, 2014). 

 

De huismus heeft lang bekend gestaan als een van de meest algemene broedvogels van Nederland. 

De soort is in de afgelopen twintig jaar om onbekende redenen in aantal vrij hard achteruit gegaan. 

Begin jaren tachtig van de vorige eeuw begon de afname, die in de beginjaren negentig versnelde. 

Dit heeft geresulteerd in een landelijke afname van meer dan 50% van het aantal broedparen 

(Vogelbescherming Nederland, 2014c). 

Niet overal neemt de huismus af. In het landelijk gebied van hoog Nederland zijn de aantallen 

huismussen stabiel. In het stedelijk gebied neemt hij nog steeds af (Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland, 2014). 

 

Huismussen zijn sociale vogels en leven in groepen. Ze broeden in losse kolonies van enkele paren 

tot soms wel veertig tot honderd nesten. In de regel hebben de grotere kolonies een beter 

broedresultaat dan de kleinere kolonies. De kolonies kunnen worden gezien als (deel)populaties 

(Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 2014). 
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Dispersie vindt plaats over kleine afstanden en (her)kolonisatie van geschikt habitat vindt alleen 

plaats direct aangrenzend aan gebieden waar de huismus al aanwezig is. Juvenielen vormen in de 

(na)zomer grote zwermen en gaan rondzwermen. Eerst in de buurt van de kolonie waar ze zijn 

opgegroeid, later trekken ze verder weg. In stedelijk gebied echter veelal niet verder dan 1,5 à 2 

kilometer. Vanwege de geringe afstand die huismussen afleggen, mogen kolonies niet te ver uit 

elkaar liggen (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 2014). 

Geïsoleerde populaties van minder dan tien paar zullen in de regel verdwijnen. Deze kleine kolonies 

hebben een te gering broedsucces om te zorgen voor voldoende aanwas en sterven daardoor uit. 

Kolonies met tussen de 10 en 25 paar hebben een wisselend succes van overleving. Volgens de 

‘Soortstandaard Huismus’ (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 2014) kunnen kolonies groter 

dan 25 paar zichzelf in stand houden en kan er in dat geval ook dispersie naar kleinere kolonies in 

de omgeving plaatsvinden. Stichting Witte Mus (2011) stelt dat een huismussenpopulatie vanaf 

twintig broedparen een levensvatbare populatiegrootte heeft.  
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De geschiktheid van een voortplantingsplaats en vaste rust- of verblijfplaats van de huismus hangt af 

van de functionaliteit de leefomgeving (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 2014). De 

Soortenstandaard Huismus opgesteld door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (2014) en 

onderzoek uitgevoerd door Salm (2007) tonen aan dat voor een functionele leefomgeving het habitat 

van de huismus moet voldoen aan een combinatie van een aantal eisen, die ook nog eens binnen 

een straal van enkele meters (dekking bij voedselbronnen) tot enkele honderden meters (nestplek en 

voedselbronnen) moeten liggen. Het betreft een combinatie van voedselaanbod (voor volwassen en 

jongen), schuilgelegenheid (stekelige struiken en groenblijvende struiken), nestgelegenheid en 

badgelegenheid (water-, stof-, en zonnebaden). Ontbreekt een van de onderdelen of liggen ze te ver 

van elkaar verwijderd, dan is het habitat niet geschikt.  

Er worden verschillende mogelijke oorzaken genoemd die kunnen bijdragen aan de achteruitgang 

van de huismussenpopulaties in stedelijke gebieden. In onderstaand schema zijn de factoren in 

combinatie met externe invloeden weergegeven die de overlevingskans van een 

huismussenpopulatie beïnvloeden in bebouwde gebieden:

 

Figuur 1. Schematisch overzicht van factoren in combinatie met externe invloeden die de 

overlevingskans van de huismussenpopulatie beïnvloeden (gewijzigd naar Salm, 2007). 
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Essentieel is dat er betrouwbare, continue voedselbronnen beschikbaar zijn. In het stedelijke gebied 

zijn deze betrouwbare voedselbronnen de afgelopen jaren aanzienlijk gedaald. Dit komt mede door 

het ‘verstenen’ van stedelijk gebied, het verdwijnen van braakliggende zaad- en insectrijke 

onkruidveldjes en onkruid of insecten aantrekkende planten die worden vervangen voor 

insectbestendige planten (Salm, 2007). 

Plantaardig voedsel 

90% van het voedsel van volwassen huismussen bestaat uit plantaardig voedsel zoals de zaden van 

grassen (Graminae), russen (Juncidae) en kruiden als ganzenvoet (Chenopodium spp.), varkensgras 

(Polygonum aviculare) en muur (Stellaria spp.).  

Voorkomen vegetatie: Dit type vegetatie komt vooral voor in de vorm van onkruidrijke veldjes met 

een hoogte van 0 tot 0,5 meter (Salm, 2007). 

Insecten  

Hoewel huismussen typische zaadeters zijn, worden in het broedseizoen veel insecten gegeten 

omdat vrouwtjes voldoende eiwitrijk voedsel moeten hebben om eieren te kunnen leggen (Salm, 

2007). Daarnaast eten de jongen in de eerste twee weken na de geboorte eerst voornamelijk zacht 

eiwitrijk voedsel bestaande uit insecten zoals bladluizen, vliegmieren, (dans-/gaas-)muggen, vliegen, 

rupsen, houtwormlarven en spinnen (Stichting Witte Mus, 2011). Naarmate de jongen in die periode 

groeien, wordt dit dieet geleidelijk aangevuld met plantaardig voedsel. Wanneer de jongen een week 

of twee oud zijn is het voedsel hetzelfde als die van een volwassen huismus (Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland, 2014).  

Voorkomen insecten: Insecten zijn te vinden in onkruidvelden, maar ook in gras en hogere 

vegetatie. Ook tuinen, waar veel bloemen staan, trekken insecten aan. De vegetatie waar insecten 

aanwezig zijn is waarschijnlijk van 0 tot 2 meter hoog (Salm, 2007). In Scheveningen Haven ligt aan 

de Kranenburgweg 201 de voormalige sluiswachterswoning (monumentaal pand), waar langs de 

muur aan de noordoostzijde bruidssluier (Fallopia baldschuanica) groeit. Hier wordt door huismussen 

volop op bladluizen gefoerageerd. 

Overige voedselbronnen 

Naast zaden en insecten eten huismussen ook groene plantendelen, knoppen en voorjaarsbloemen 

(Salm, 2007). Daarnaast zijn in stedelijke omgeving broodkruimels en andere voedselresten van 

mensen en hun huisdieren een belangrijke voedselbron. Ook wordt er wel grit (kalk) en kleine 

hoeveelheden kleine steentjes (bevorderen vertering harde granen) gegeten (Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland, 2014).  

Voorkomen overige voedselbronnen: Het voedsel wordt gezocht op plaatsen zonder of met korte 

vegetatie, zoals wegbermen, erven en tuinen. Huismussen geven daarbij voorkeur aan een 

rommelige menselijke omgeving, met struikgewas, schuren, weilanden met vee, gemorst graan en 

dergelijke (Vogelbescherming Nederland, 2014).  
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Water 

In het habitat van de huismus moet altijd water beschikbaar zijn. Water vinden huismussen in 

stedelijk gebied vaak in vogelbadjes, dakgoten, visvijvers, slootkanten, regentondeksels en 

regenplassen. Voor water zijn huismussen (deels) afhankelijk van mensen. Hoe betrouwbaarder de 

aanwezigheid van water is hoe meer hier gebruik van wordt gemaakt door huismussen. 

 

Voor mussen is schuilgelegenheid erg belangrijk. Ze foerageren vanuit de dekking van een struik of 

heg. Door het verdwijnen van de vegetatie verdwijnt schuilgelegenheid van de huismus. Ook zijn 

predatoren als kat, kauw en sperwer in toenemende mate in de stad aanwezig. De huismus is 

hierdoor mogelijk schuwer geworden (Salm, 2007). Een vereiste voor een geschikte leefomgeving is 

dat er continu voedsel te vinden moet zijn in de directe omgeving (binnen 2,5 m) van de 

schuilgelegenheid (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 2014). In een Brits onderzoek van 

Peach, Vincent, Fowler & Grice (2007) wordt een relatie gelegd tussen het verdwijnen van stedelijk 

(openbaar) groen (bijvoorbeeld voor aanleg van parkeerplekken) en het sterk doen afnemen van 

huismussenaantallen, omdat de huismussenpopulaties zichzelf dan niet meer in stand kunnen 

houden. 

Geschikte dekking: De schuilgelegenheid bestaat uit middelhoge vegetatie (Salm, 2007) bestaande 

uit groenblijvende vegetatie zoals vuurdoorn (Pyracantha spp.), klimop (Hedera helix), hulst (Ilex 

aquifolium) en liguster (Ligustrum spp.) (semi wintergroen). Meidoorn (Crataegus spp), duindoorn 

(Hippophae rhamnoides) en duinroos (Rosa pimpinellifolia) zijn niet wintergroen, maar bieden in 

combinatie met wintergroene beplanting ook een goede dekking. Ook coniferen (Coniferae spp.), 

struikkamperfoelie (Lonicera nitida), bamboe (Poaceae spp.) (niet woekerend), sneeuwbal (Viburnum 

tinus), olijfwilg (Eleagnus ebbingei) en dergelijken bieden goede dekking (Stichting Witte Mus, 2011). 

Ongeschikte dekking: Meerdere grote bomen op een locatie tasten de functionaliteit van de 

leefomgeving van de huismus sterk aan. Bomen vormen namelijk een ideale dekking voor roofvogels 

als de sperwer (Salm, 2007). 

 

De huismus kent twee typen nestgelegenheden: de nesten als voortplantingsplaats en de nesten als 

vaste rust- en verblijfplaats in altijd groene struiken en klimplanten (Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland, 2014). 

Huismussen zijn, als dat noodzakelijk is, in staat om nieuwe nestplekken te accepteren. Dit komt 

voor wanneer ze een nieuwe partner hebben gevonden. Ook wanneer nestgelegenheid de 

beperkende factor is geworden kunnen ze nieuw aanbod, bijvoorbeeld in de vorm van nestkasten, 

gaan bewonen (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 2014). 
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Nestgelegenheid  

Huismussen zijn uitgesproken standvogels die zich meestal niet meer dan enkele honderden meters 

van de broedplaats verwijderen. In het broedseizoen ligt de afstand waarbinnen alle 

habitatelementen aanwezig moeten zijn op slechts 50 meter (Stichting Witte Mus, 2011). De huismus 

blijft het hele jaar in de buurt van zijn eenmaal gekozen nest en gebruikt het nest ook het hele jaar 

door. Voorafgaand aan het broeden slapen vrouwtjes al op het nest en na afloop van het 

broedseizoen slapen de jongen ook nog in het nest. Tijdens strenge koude wordt het nest ook in de 

winter gebruikt voor overnachting (Stichting Witte Mus, 2011). Salm (2007) stelt in haar onderzoek 

dat het aantal broedplaatsen de laatste jaren mogelijk is afgenomen omdat volgens het Bouwbesluit 

van 2003 alle gaten en kieren in gebouwen, groter dan een centimeter in doorsnede, ontoegankelijk 

voor vogels moeten worden gemaakt. Daarnaast ligt het aantal geschikte nestplaatsen in 

nieuwbouwwijken in vergelijking met oude bebouwingsvormen veel lager. Zo wordt in nieuwe huizen 

al vijftien jaar standaard vogelschroot in dakranden geplaatst en worden dakpannen aangebracht 

waar geen mussen onder kunnen. Het aantal nestplaatsen is hierdoor waarschijnlijk sterk achteruit 

gegaan (Salm, 2007). 

Geschikte locaties voor broedplaatsen: Huismussen maken nesten in nestkasten, onder 

dakpannen en in gaten en kieren van gebouwen (Vogelbescherming Nederland, 2014b). Wanneer 

de hoeveelheid nestgelegenheid een beperkende factor is, terwijl er wel voldoende voedsel 

aanwezig is en er geen vijanden in de omgeving voorkomen, maken huismussen soms ook nesten in 

holten van bomen of in struiken (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 2014). Het vegetatietype 

dat geschikt is voor broedplaatsen, is voornamelijk klimop, bruidssluier (Fallopia baldschuanica), 

dichte heggen, struiken en coniferen (Salm, 2007). Nesten worden een eind boven de grond 

gebouwd, bij voorkeur boven de 2 meter. 

Roestplekken 

Alle juveniele uitgevlogen huismussen van het betreffende jaar, alle ongepaarde niet-broedende 

vrouwtjes en alle mannetjes moeten hun roestplek (slaapplaats) buiten het broednest zien te vinden. 

In de nesten waarin gebroed wordt mogen alleen de vrouwtjes en de jongen die nog niet uitgevlogen 

zijn slapen. Deze roestplekken zijn van essentieel belang om een populatie in stand te houden, 

omdat huismussen niets kunnen zien in het donker en zij gedurende de nacht daarom zeer 

kwetsbaar zijn en bescherming vinden in roestplekken (Stichting Witte Mus, 2011). 

Geschikte locaties voor roesten: Wanneer er 3 of 4 meter hoge wintergroene beplanting aanwezig 

is binnen een straal van 50 meter van de broednesten, dan kan dit als roest gebruikt worden 

(Stichting Witte Mus, 2011). Daarnaast maakt de huismus ’s winters vaak gebruik van 

gevelbegroeiing als een plek om (gezamenlijk) de nacht door te brengen (Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland, 2014). Hierbij is de locatie van essentieel belang. De voorkeur van de 

huismus gaat in het winterhalfjaar sterk uit naar verblijfplaatsen gelegen aan de zonkant. Andere 

slaapplaatsen van huismussen bevinden zich meestal op de onderste rand van een dak of onder de 

dakpannen.  
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Waterbad 

Huismussen nemen een waterbad om zich te kunnen ontdoen van parasieten. Waterbaden en 

drinkplaatsen zijn vaak één en dezelfde. Wel moet een waterbad wijd genoeg en diep genoeg zijn 

zodat minimaal één huismus de ruimte heeft om te badderen en een tweede op de kant toe te laten 

die op de beurt wacht (Stichting Witte Mus, 2015). 

Locaties waterbaden: Een waterbad heeft een nat verendek tot gevolg wat de kans op predatie 

vergroot. Daarom prefereren huismussen een waterbad dat zich dicht bij geschikte dekking bevind.  

Stofbad 

Net als een waterbad kan een zandbad dienen voor het zich ontdoen van parasieten. Daarnaast doet 

een zandbad ook dienst om het verendek weer snel droog te krijgen (Stichting Witte Mus, 2011). 

Locaties stofbaden: Zandbaden bestaan uit een stuk schrale grond, zandbakken in (speel)tuinen, 

plantborders en dergelijke. De omvang van een dergelijke zandplek hoeft niet meer te bedragen dan 

een vierkante meter. 

Zonnebad 

Een zonnebad vindt veelal plaats na een waterbad en dient tevens om parasieten te activeren, zodat 

deze zich tijdens een zandbad makkelijker verwijderen van het verenkleed. 

Locaties zonnebaden: Zonnebaden doen huismussen vaak op hoge struiken of daken die op het 

zuiden staan (Stichting Witte Mus, 2011). 
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In 2008 is in Den Haag een territoriumkartering van huismussen en spreeuwen uitgevoerd (Van der 

Vliet et al., 2010). Hieruit bleek dat 26 van de 151 territoria zich in Scheveningen bevonden en vijftien 

in Duindorp. Samen dragen beide wijken daarmee de verantwoordelijkheid voor 27% van alle 

huismussenterritoria in Den Haag. Afgezien van de strikt juridische bescherming van de nesten heeft 

de Gemeente Den Haag een duidelijke zorgplicht om zorgvuldig om te gaan met deze huismussen. 

Bij deze territoriumkartering moet wel worden opgemerkt dat het aantal waargenomen territoria fors 

lager ligt dan de schattingen die naar voren kwamen uit een onderzoek uit 2000 (Loorij et al., 2001) 

(7970 territoria in heel Den Haag) en de waarnemingen die door Nederpel (2015) (79 territoria in 

Scheveningen en Duindorp) werden verzameld. Hoewel de resultaten van Van der Vliet et al. (2010) 

mogelijk een onderschatting zijn, kan er wel van uit worden gegaan dat het relatieve belang van 

Scheveningen Haven voor de huismus dat uit Van der Vliet et al. (2010) naar voren komt klopt. 

 

In 2014 is door Regelink Ecologie & Landschap onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van 

huismussen in het bestemmingsplangebied Scheveningen Haven (Nederpel, 2015). Uit de 

inventarisatie kwam naar voren dat er in en rond dit gebied zes huismussenhotspots zijn te 

onderscheiden. Binnen de zes aangetroffen huismussenhotspots zijn er in totaal 79 territoria 

vastgesteld. Van elk territorium mag worden uitgegaan dat het ten minste een nest bevat waarop 

gebroed wordt. Alle zes de hotspots maken deel uit van de totale populatie huismussen van 

Scheveningen Haven en daarmee westelijk Den Haag. Deze hotspots zijn aangetroffen op de 

volgende locaties: 

 Zeezwaluw-, Zeearend- en Gruttostraat; 

 Zeezwaluwhof, Zeezwaluwstraat en Houtrustweg; 

 de voormalige sluiswachterswoning aan de Kranenburgerweg 201; 

 Kompasstraat-Korbootstraat; 

 Reepstraat-Hoekerstraat; 

 Vuurbaakstraat-Vuurtorenweg. 
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De huismussen zijn aangetroffen in wijken met een wat oudere bouwstijl, daken met dakpannen en 

in de nabijheid van geschikt groen als foerageergebied (zie Bijlage 2 voor een weergave van de 

locaties). Nestplekken voor de huismussen zijn in het plangebied beperkt tot oude gebouwen en 

ingebouwde nestplaatsen in de nieuwbouw (Figuur 2). De in de nieuwbouw aanwezige nestplekken 

worden reeds gebruikt. 

 

 
Figuur 2. Ingebouwde neststenen voor huismussen aan de Houtrustweg en het door huismussen 
gebruikte huis aan de Kranenburgerweg. 

De aanwezige huismussenpopulatie leunt sterk op de minimaal aanwezige groenstructuur. Ingrepen 

in deze groenstructuur leiden vrijwel zeker tot het niet meer kunnen functioneren van een aantal 

huismussenterritoria. 

Figuur 3. Voor de aanwezige huismussen essentiële groenstructuren. Langs de Zeezwaluwstraat, de 
Houtrustweg, de Kranenburgerweg en de Kompasstraat (van links naar rechts). 

De wezenlijk belangrijke groenstructuren (Figuur 33) zijn: 

 de bosschages van het Zenderpark grenzend aan de Zeezwaluwstraat; 

 de groenzone langs de Houtrustweg; 

 de bruidssluier nabij de Kranenburgerweg 201; 

 de groenzone langs de trambaan parallel aan de Kompasstraat. 
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Het is van essentieel belang dat er in de overgangsfase (bouwfase) tussen de huidige situatie en de 

uiteindelijke realisatie van het bestemmingsplan Scheveningen Haven rekening wordt gehouden met 

de functionele leefomgeving van de huismus. Dit is noodzakelijk omdat hiermee voorkomen wordt 

dat de huidige staat van instandhouding van de huismussenpopulatie in en rondom Scheveningen 

Haven tijdens de bouwfase negatief beïnvloed wordt. Een afname van het aantal huismussen in de 

tijdelijke situatie is een overtreding van de Flora- en faunawet en kan in de uiteindelijke situatie van 

het bestemmingsplangebied niet (eenvoudig) hersteld worden. 

Er zijn twee locaties in het plangebied Scheveningen Haven waar tijdens de bouwfase tijdelijke en/of 

blijvende maatregelen getroffen moeten worden om de gunstige staat van de huismus te waarborgen 

(Figuur 4). 

Dit zijn de volgende twee locaties: 

 de voormalige sluiswachterswoning (monumentaal pand) aan de Kranenburgweg 201; 

 de groenzone langs het hekwerk dat parallel aan de Houtrustweg loopt. 

 

 

Figuur 4. De voormalige sluiswachterswoning (boven) en de groenzone langs het hek van de Houtrustweg 
(beneden). Beide van belang voor huismussen. © Ondergrond: Dienst voor het kadaster en de openbare 
registers, Apeldoorn, 2015. 
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De situatie 

De voormalige sluiswachterswoning (Figuur 4) wordt omringd door een stenen muur van circa 1 

meter hoog. Aan de oostzijde van de woning is een nieuw gebouw tegen deze muur aan gebouwd. 

Tegen de muur en de zijkant van het gebouw groeit bruidssluier. De bruidssluier wordt door mussen 

gebruikt om te foerageren en dient als beschutting voor net uitgevlogen jongen. Mogelijk dient de 

bruidssluier ook als roestplek. Het verdwijnen van deze bruidssluier tast de functionaliteit van de 

nesten in het pand aan en is daarmee een overtreding van de Flora- en faunawet. 

Uit te voeren acties 

1. Door de gemeente wordt nog uitgezocht of dit deel van de muur op deze locatie kan blijven 

staan, of dat deze vervangen moet worden, waarmee de bruidssluier zou komen te 

verdwijnen. Omdat de werkzaamheden op deze locatie pas van start gaan in 2020, wordt de 

bruidssluier op deze locatie voorlopig met rust gelaten. 

2. In het najaar van 2015 wordt op deze locatie bruidssluier (of ander geschikte soorten zoals 

liguster) bijgeplant, op een plek waar deze plant kan blijven staan. 

3. Vlak bij de woning is een groenstrook gepland. Op termijn wordt ook deze groenstrook 

speciaal voor mussen ingericht, 

Blijkt in 2020 dat de huidige bruidssluier verwijderd moet worden, dan heeft dit geen nadelig effect op 

de huismussen die hier gebruik van maken, omdat de nieuwe bruidsluier groot genoeg is geworden 

om de functie van de te verwijderen bruidssluier over te kunnen nemen. Hiermee wordt voorkomen 

dat er een essentiële betrouwbare en continue voedselbron voor de huismussen verloren gaat.  

Overigens maken de huismussen ook gebruik van de overige beplanting in de tuin. Er moet voor 

worden gezorgd dat de groenstrook deze waarde voldoende kan overnemen.  

 

De situatie 

Langs de Houtrustweg staat een hekwerk (Figuur 3) waar een essentiële groenstructuur voor 

huismussen tegenaan groeit. Voorkomen moet worden dat er een situatie ontstaat waarbij deze 

groenstructuur verdwijnt en er geen afdoende alternatief aanwezig is. Het (ook tijdelijk) niet aanwezig 

zijn van een groenstructuur tast de functionaliteit van de nesten in Duindorp aan en is daarmee een 

overtreding van de Flora- en faunawet.  

Geplande ingrepen 

De Houtrustweg wordt gedeeltelijk opgehoogd en parallel aan de Houtrustweg wordt een nieuwe 

trambaan gerealiseerd. De huidige groenstrook zal ten gevolge van de ingrepen verdwijnen. Een 

alternatief is echter mogelijk in de vorm van een groenstrook ter hoogte van de trambaan (Figuur 5). 
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Voorgestelde fasering 

1. De Houtrustweg wordt opgehoogd waarbij de huidige groenstructuur zoveel mogelijk 

behouden blijft. 

2. Ter hoogte van de beoogde groenstrook voor de trambaan wordt over een breedte van 5 

meter een groenstructuur aangebracht. Deze groenstructuur wordt als semipermanent 

gelabeld, omdat de locatie waarop deze groenstructuur wordt aangebracht permanent is, 

maar door de werkzaamheden die hier nog gaan plaatsvinden het struweel nog bewerkt en 

aangepast kan worden. Het plaatsen van de nieuwe groenstructuur vindt bij voorkeur plaats 

aan het begin van het groeiseizoen van planten, in de maanden maart en april. Mocht dit 

qua tijdsplanning niet haalbaar zijn, dan kan de groenstructuur ook in andere perioden van 

het jaar aangeplant worden. Voorwaarde is een overlap van enkele maanden in het 

groeiseizoen (maar bij voorkeur een heel jaar) met de aanwezigheid van het hek met 

groenstructuur.  Het plant materiaal moet minimaal 1 tot 1,5 m hoog zijn Om te voorzien in 

voldoende voedsel voor de huismussen wordt de groenstructuur tevens ingezaaid met een 

onkruidenmengsel. 

3. De huidige groenstructuur blijft nog enkele maanden staan, zodat de nieuwe beplanting tijd 

heeft om te groeien en de huismussen kunnen wennen aan de nieuwe beplanting.  

Tabel 1. Tijdpad inrichten Houtrustweg. 

Jaar I II III 

Kwartaal I II III IV I II III IV I II III IV 

Start bouwwerkzaamheden blok 4c                         

Ophogen Houtrustweg                     

Afronden ophogen Houtrustweg                   

Reconstructie Houtrustweg                     

Aanleg trambaan                     

Hekwerk met groenstrook aanwezig                     

Inrichten semipermanente structuur                     

Aanwezig semipermanente structuur                       

Definitief inrichten groenzone                         

Volgorde van de werkzaamheden staat vast. Mogelijk wordt er nog wel wat in de tijd  geschoven. Voorwaarde is wel dat 

semipermanente structuur in of voor het groeiseizoen wordt aangeplant en er enige twee maanden overlap is om de 

mussen aan de nieuwe situatie te laten wennen. 

Zie Bijlage 3 voor een impressie van de fasering. 

Aan te raden te plaatsen beplanting 

De groenstructuur wordt ingericht met grote, deels groenblijvende struiken. Het gebruikte plantgoed 

moet minimaal 1 meter hoog zijn. Het is hierbij belangrijk dat er een variatie aan struweel wordt 

aangeplant dat als schuilplaats kan dienen en er een variatie aan struweel wordt aangeplant dat 
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dient als voedselbron.  

Voor de beplanting valt te denken aan vuurdoorn, klimop langs geleiding, hulst, liguster, meidoorn, 

rimpelroos, hondsroos, duindoorn, duinroos, coniferen, struikkamperfoelie, bamboe, sneeuwbal of 

olijfwilg. Als voedselbron is beplanting waar insecten als bladluizen en vliegen op afkomen (voedsel 

in de vorm van bladluizen is essentieel voor het opgroeien van de jongen) van essentieel belang. 

Insecten zijn te vinden in onkruidvelden, maar ook in gras en hogere vegetatie. Ook locaties met een 

grote dichtheid aan bloemen trekken insecten aan. 

Ook dient er beplanting geplaatst te worden die dient als plantaardig voedsel voor de huismussen. 

Geadviseerd wordt de strook in te zaaien met onkruidzaden en/of een Heembepanting aan te 

leggen. Heem is een concept waarbij een speciaal op de omgeving afgestemd zadenmengsel wordt 

aangebracht. Dit mengsel levert een langdurige situatie op met bloeiende en zaadleverende planten. 
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Om te garanderen dat de huismussenpopulatie in en rondom Scheveningen Haven na de realisatie 

van het bestemmingsplan Scheveningen Haven duurzaam in stand gehouden wordt, dient de 

definitieve situatie van het plangebied ruim te voldoen aan de eisen die huismussen stellen aan hun 

omgeving.  

Er zijn vier locaties in het plangebied Scheveningen Haven waar na de realisatie van het 

bestemmingsplan blijvende maatregelen worden getroffen voor de huismussenpopulatie. Dit zijn de 

volgende locaties: 

 groenzone parallel aan de Houtrustweg (trambaan); 

 gebied langs het kanaal, halverwege de Houtrustweg; 

 nieuwbouw woningcomplexen ten noordoosten van de Houtrustweg; 

Tevens is het van belang dat de bosschages van het Zenderpark grenzend aan de Zeezwaluwstraat 

behouden blijven. 

 

De situatie 

Voor de tijdelijke situatie (bouwfase) (zie par. 5.3) is voorgesteld om als alternatief voor de te 

verdwijnen groenstrook die parallel loopt aan de Houtrustweg een semipermanente groenstrook ter 

hoogte van de nieuw aan te leggen trambaan te realiseren (Figuur 5). Na de realisatie van het 

bestemmingsplan wordt deze groenstrook permanent ingericht voor de huismus. 

Uit te voeren actie – aan te raden inrichting van de groenstrook 

De huidige groenstrook heeft een essentiële functie voor de huismussen. Het is daarom van groot 

belang dat de nieuw aan te leggen groenstrook deze essentiële functie over gaat nemen, zodat 

achteruitgang van de populatie voorkomen wordt. Nadat alle werkzaamheden in en rondom de 

semipermanente groenstrook zijn afgerond kan de groenstrook definitief ingericht worden. Om de 

nieuw aan te leggen groenstrook in haar definitieve fase zo optimaal mogelijk in te richten voor de 

huismus, wordt daarom aangeraden om zo veel mogelijk essentiële factoren voor de huismus te 

waarborgen in de definitieve groenstrook.  
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Figuur 5. Globale locatie van de groenstrook langs de trambaan. © Ondergrond: Dienst voor het kadaster 
en de openbare registers, Apeldoorn, 2015. 

De volgende factoren dienen gerealiseerd te worden: 

 voedselaanbod en schuilgelegenheid; 

 badgelegenheid (water-, zonne- en zandbaden). 

Voedselaanbod en schuilgelegenheid 

Het is aan te raden om op deze groenstrook vegetatie te planten die kan dienen als 

schuilgelegenheid en voedselaanbod voor huismussen.  

De groenstructuur wordt ingericht met grote, deels groenblijvende struiken van circa 1 meter hoog. 

Het is hierbij belangrijk dat er een variatie aan struweel wordt aangeplant dat als schuilplaats kan 

dienen (verschillende hoogten en dichtheden) en er een variatie aan struweel wordt aangeplant dat 

dient als voedselbron. Als voedselbron is beplanting waar insecten als bladluizen en vliegen op 

afkomen (voedsel in de vorm van bladluizen is nodig voor het opgroeien van de jongen) van 

essentieel belang. Voor de beplanting valt te denken aan vuurdoorn, klimop langs geleiding, hulst, 

liguster, meidoorn, rimpelroos, hondsroos, duindoorn, duinroos, coniferen, struikkamperfoelie, 

bamboe, sneeuwbal of olijfwilg. Insecten zijn te vinden in onkruidvelden, maar ook in gras en hogere 

vegetatie. Ook locaties met een grote dichtheid aan bloemen trekken insecten aan. Daarnaast zijn 

bruidssluier en rimpelroos geschikte vegetatie. Ook dient er beplanting geplaatst te worden die dient 

als plantaardig voedsel voor de huismussen. Geadviseerd wordt de strook in te zaaien met 

onkruidzaden en/of een Heembepanting aan te leggen. Heem is een concept waarbij een speciaal 

op de omgeving afgestemd zadenmengsel wordt aangebracht. Dit mengsel levert een langdurige 

situatie op met bloeiende en zaadleverende planten. 

Tevens dient er drinkwater beschikbaar te zijn in de groenstrook. Hierbij kan gedacht worden aan het 

plaatsen van enkele ingegraven betonnen schalen, die vol kunnen regenen. Houd er hierbij rekening 

mee dat deze schalen dicht bij aanwezige begroeiing worden geplaatst, zodat de huismussen snel 
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geschikte dekking kunnen vinden. Hoe betrouwbaarder de aanwezigheid van water is hoe meer hier 

gebruik van wordt gemaakt door huismussen. 

Badgelegenheid (water-, zonne- en zandbaden) 

Waterbad 

Waterbaden en drinkplaatsen zijn vaak één en dezelfde. Net als bij de drinkplaats geldt ook hier dat 

huismussen een waterbad prefereren die zich dicht bij geschikte dekking bevindt.  

Zonnebad 

Zonnebaden doen huismussen onder andere vaak op hoge struiken die op het zuiden staan. Hogere 

vegetatie dient daarom aanwezig te zijn in de groenstrook. 

Zandbad 

Zandbaden bestaan uit een stuk schrale grond. De omvang van een dergelijke zandplek hoeft niet 

meer te bedragen dan een vierkante meter en kan prima functioneren tussen de vegetatie in de 

groenstrook. Aanbevolen wordt om op enkele plekken kunstmatig een vegetatieloze zone aan te 

leggen en deze jaarlijks weer open te maken. 

 

Voor de aanleg van de trambaan wordt aan de noordzijde van het kanaal een stuk groen aangelegd. 

Dit wordt mogelijk een hondenuitlaatplek. Dit stuk groen gaat ook ingericht worden voor de huismus. 

Door delen ruimtelijk af te scheiden kan het beide functies vervullen. Het verdient aanbeveling om 

haaks op de waterlijn een of twee heggen aan te planten van doornige struiken of hondsroos die 

doorloopt tot aan de variabele waterlijn van het kanaal. De datum waarop de realisatie van dit stuk 

groen plaatsvindt, is nu nog niet bekend. Voor de inrichting van dit deel gelden vergelijkbare 

aanbevelingen als voor de trambaan. 

 

Figuur 6. Locatie van de groenstrook ten noorden van het kanaal. © Ondergrond: Dienst voor het kadaster 
en de openbare registers, Apeldoorn, 2015. 
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Een onderdeel van het bestemmingsplan Scheveningen Haven is de nieuwbouw van 

woningcomplexen ten noordoosten van de Houtrustweg en de nieuw aan te leggen trambaan. De 

gemeente benadert proactief projectontwikkelaars over het opnemen van nestgelegenheden voor 

huismussen in de bouwplannen voor deze woningcomplexen en de functionaliteit van het groen voor 

de huismus dat binnen de bouwplannen wordt gerealiseerd. Het inbouwen van nestgelegenheden 

betekent een toename van het aantal nestgelegenheden voor huismussen in het plangebied en een 

vergroting van de gunstige staat van instandhouding van de huismus. Voor typen en locaties van de 

nestgelegenheden wordt gebruik gemaakt van de expertise van de Haagse Vogelbescherming. 
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Om te volgen of de getroffen maatregelen uit het soortmanagementplan positief bijdragen aan de 

instandhouding van de huismussenpopulatie in en rondom Scheveningen Haven, is het monitoren 

van deze populatie essentieel. Het doel van deze monitoring is het bepalen van het effect (en het zo 

nodig bijsturen) van de getroffen en te treffen maatregelen voor de huismussen door de gemeente. 

De monitoring moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 hij moet jaarlijks worden uitgevoerd; 

 hij moet bestaan uit een inventarisatie waarbij het aantal huismussenterritoria in kaart wordt 

gebracht volgens de Soortstandaard Huismus van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland, 2014); 

 inzicht geven in het gebruik van de aangebrachte nestvoorzieningen; 

 inzicht geven in het gebruik van de groenstroken binnen een vastgesteld gebied. 

Het ligt voor de hand wanneer de Gemeente Den Haag deze inventarisatie oppakt in samenwerking 

met de Haagse Vogelbescherming en jaarlijks bekijkt waar nog bijsturing nodig is. 
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De huismus is een beschermde inheemse diersoort als bedoeld in artikel 4, lid 1, onderdeel b, van 

de Flora- en Faunawet. Hij staat ook vermeld in de Vogelrichtlijn. Bij de beoordeling van 

ontheffingsaanvragen voor deze soort geldt de uitgebreide toets. De huismus staat tevens als 

gevoelig vermeld op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels (2004). 

De nesten van huismussen zijn het gehele jaar beschermd en vallen onder categorie 2 van 

vogelnesten (DR, 2009): ‘nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats 

broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) 

voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar’.  

Als een ontheffing voor de huismus nodig is, geldt bij de beoordeling de uitgebreide toets. De 

aanvraag wordt beoordeeld op de onderstaande onderdelen: 

 In welke mate wordt de functionaliteit van de vaste voortplantings-, rust en/of verblijfplaats 

aangetast door de voorgenomen activiteiten? 

 Welk wettelijk belang is er? Er moet een van de volgende belangen gelden: 

- bescherming van flora en fauna (b); 

- veiligheid van het luchtverkeer (c); 

- volksgezondheid of openbare veiligheid (d). 

 Is er een andere bevredigende oplossing ten aanzien van: 

- de locatie; 

- de inrichting op de locatie; 

- de wijze van uitvoering van de werkzaamheden? 

 Komt de gunstige staat van instandhouding van de landelijke populatie niet in gevaar? 

In de Flora- en faunawet zijn verbodsbepalingen opgenomen. Wanneer wordt er een verbod 

overtreden? Het is verboden: 
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 Artikel 9: huismussen te doden, te verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog 

daarop op te sporen. 

Het overtreden van de verbodsbepalingen van artikel 9 is bij de huismus in het algemeen niet aan de 

orde bij beheer, onderhoud, gebruik en ruimtelijke inrichting of ontwikkeling. Dit artikel kan wel 

overtreden worden bij bijvoorbeeld activiteiten in het kader van de bestrijding van schade door 

huismussen. 

 Artikel 10: huismussen opzettelijk te verontrusten. 

De verbodsbepalingen van artikel 10 zijn bij de huismus in het algemeen niet aan de orde bij beheer, 

onderhoud, gebruik en ruimtelijke inrichting of ontwikkeling. Als er gehandeld wordt overeenkomstig 

de zorgplicht genoemd in artikel 2 van de Flora- en faunawet is er geen sprake van opzettelijk 

verontrusten. Dit artikel kan wel overtreden worden bij bijvoorbeeld activiteiten in het kader van de 

bestrijding van schade door huismussen. 

 Artikel 11: voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van huismussen te beschadigen, 

te vernielen, weg te nemen of te verstoren. 

Het nest van een huismus is de plaats of ruimte die de huismus gebruikt voor het leggen en 

uitbroeden van de eieren en het grootbrengen van de jongen. In de context van artikel 11 van de 

Flora- en faunawet moet onder nest ook de inhoud van het nest en de functionele omgeving van het 

nest, voor zover het broedsucces van de huismus daarvan afhankelijk is, worden begrepen. Alle 

activiteiten die het broedsucces negatief beïnvloeden of teniet doen, leiden tot een overtreding van 

artikel 11. Artikel 11 van de Flora- en faunawet is gedurende het gehele jaar van toepassing op alle 

in gebruik zijnde nesten van huismussen. Vaste rust- en verblijfplaatsen van de huismus zijn die 

plekken waar de huismus bijvoorbeeld in de winter overnacht. Ook bij deze plekken moet de 

functionele leefomgeving van die plekken worden begrepen. Overtreding van dit artikel is aan de 

orde wanneer het object of het gebied waarin de voortplanting of de rust van de huismus plaatsvindt 

vernietigd of aangetast wordt of wanneer de kwaliteit daarvan voor de huismus verslechtert, 

waardoor dit niet meer de functie van voortplantingsplaats of vaste rust- en verblijfplaats kan 

vervullen. 

 Artikel 12: eieren van huismussen te zoeken, te rapen, te beschadigen of te vernielen. 

De verbodsbepalingen van artikel 12 zijn bij de huismus aan de orde bij beheer, onderhoud en 

ruimtelijke inrichting of ontwikkeling wanneer de handelingen effecten tot gevolg hebben op eieren, 

zoals bij werkzaamheden in het broedseizoen. 

 Artikel 13: huismussen dan wel eieren van huismussen te vervoeren of onder zich te 

hebben. 

De verbodsbepalingen van artikel 13 zijn bij de huismus in het algemeen niet aan de orde bij beheer, 

onderhoud, gebruik en ruimtelijke inrichting of ontwikkeling. 
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Let erop dat veel werkzaamheden niet uitgevoerd worden omwille van een van de belangen zoals 

genoemd in paragraaf 1.2. Hierdoor is ontheffing voor het overtreden van een verbodsbepaling bij 

het uitvoeren van die werkzaamheden niet mogelijk! Het voorkomen dat er een overtreding plaats 

gaat vinden is dan de enige mogelijkheid om de werkzaamheden toch doorgang te laten vinden. Dit 

kan door het vooraf treffen van aanvullende (mitigerende) maatregelen. 

De vooraf te treffen maatregelen moeten van dien aard zijn dat de functionaliteit van de 

voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaatsen behouden blijft. Hierbij moet naast het eigenlijke 

nest ook gedacht worden aan geschikt gebied om te foerageren en voldoende bedekking voor 

schuilmogelijkheden. Essentieel is dat de getroffen aanvullende maatregelen moeten functioneren of 

met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zullen functioneren, voordat het oorspronkelijke 

onderdeel van het leefgebied wordt aangetast. Ook moet er voldoende invulling aan de zorgplicht 

worden gegeven. 

Er kan vrijstelling gelden wanneer er aantoonbaar gewerkt wordt volgens de voorwaarden zoals 

vermeld in een door de Minister van EL&I (voorheen LNV) goedgekeurde gedragscode. Voor de 

huismus is dat het geval voor de artikelen 9, 11 en 12 van de Flora- en faunawet, wanneer de 

activiteiten uitgevoerd worden vanwege bestendig beheer en onderhoud of bestendig gebruik. Voor 

activiteiten die uitgevoerd worden vanwege ruimtelijke inrichting of ontwikkeling geldt nooit een 

vrijstelling en moet bij overtreding van een verbodsartikel een ontheffing of omgevingsvergunning 

worden aangevraagd  

(Informatie is verkregen via Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 2014.). 
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