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Memo resultaten Huismussen onderzoek 

Locatie: Hoofdweg 80 te Zegveld 

Bezocht op : 18 september 2018. 

Groo t 
•ologisch oriderz-oeks- en adviesbureau 

Inleiding 

Er bestaan plannen verschi l lende opstal len gelegen aan de Hoo fdweg 80 te Zegveld te s lopen. Uit 
vooronderzoek (BEEKMAN, 2017) is gebleken dat er mogel i jk Huismussen in het plangebied 
v o o r k o m e n . Ti jdens het vooronderzoek is zowel het r iet (onder het meta len p laatwerk op het dak) 
als de ru imte onder het pannendak als potent ie le broedplek aangemerkt . Ti jdens een veldbezoek, 
dat heef t p laatsgevonden op 17 februar i 2017, zijn geen Huismussen aanget ro f fen . 

Om de aanwezigheid van Huismussen en nesten nader te onderzoeken heef t ecologisch 
onderzoeks- en adviesbureau Van der Goes en Groot op 18 september 2018 vervolgonderzoek 
u i tgevoerd con fo rm het 'Kennisdocument Huismus' (Versie 1.0 Juli, BIJ12, 2017). Dit onderzoek 
heef t bestaan uit één veldbezoek waarb i j met behulp van een grote ladder door middel van 
'dakpannen l ichten ' gezocht is naar in gebruik zi jnde nesten van Huismussen. Tevens w e r d gelet 
op de aanwezigheid van Huismussen in het plangebied en de omgev ing daarvan. De inventar isat ie 
heef t p laatsgevonden t i jdens d roog en zonnig weer . Dankzij deze weersomstand igheden was de 
kans o m eventueel aanwezige Huismussen aan te t re f fen op t imaa l . 

Ti jdens het onderzoek is tevens gelet op aanwezigheid van andere beschermde, niet vr i jgestelde, 
soor ten . 

Met behulp van een lange ladder zijn ook de dakpannen bovenop de oude veestal gecontroleerd 
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Gebiedsbeschrijving 

Het plangebied bevindt zich te midden van de l i n tbebouwing van het dorp Zegveld. Het 
landgebruik in de omgeving van het plangebied is agrarisch. Langgerekte graslandpercelen w o r d e n 
doorsneden door een g roo t aantal s lo ten. 

Resultaten 
Tijdens het onderzoek zijn geen Huismussen gezien of gehoord in en nabi j het p langebied. Het 
l ichten van dakpannen heef t slechts één nest opgeleverd. Dit be t re f t een oud nest dat niet meer in 
gebruik is. Vanwege de staat van het nest is niet met zekerheid vast te stel len of d i t nest in het 
ver leden door Huismussen is gemaakt . 

Andere soor tg roepen: 

Er zijn geen sporen of aanwi jz ingen van aanwezigheid van andere beschermde, niet vr i jgestelde 
soor ten aanget ro f fen op het te r re in . 

Conclusie 
De afwezigheid van Huismussen en in gebruik zi jnde nesten van Huismussen in het p langebied aan 
de Hoo fdweg 80 te Zegveld betekent dat d i t niet door Huismussen gebru ik t w o r d t als broedplaats. 

Op het te r re in zijn geen andere beschermde, niet vr i jgestelde soor ten aanget ro f fen . Deze w o r d e n 
ook niet verwacht . Voor niet beschermde soor ten o f voor vr i jgestelde soor ten geldt we l de 
zorgpl icht. 
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