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Release notes 
Kennisdocument Huismus 2.0 
 

 

 

Opgesteld door: BIJ12 

Datum:  Juni 2022 

 

 

Achtergrond 
In opdracht van de 12 provincies is het Kennisdocument Huismus (versie 1.0, juli 2017) aange-

scherpt op basis van de meest recente ecologische kennis. Hiervoor heeft BIJ12 het kennisdocu-

ment laten beoordelen door deskundigen vanuit soortenorganisaties, adviesbureaus en provincies. 

 

Naast het verwerken van de inhoudelijke reacties is het format van het kennisdocument in de 

nieuwe versie door BIJ12 aangescherpt. In enkele paragrafen zijn de teksten geherstructureerd, 

enkele informatie tekstueel verduidelijkt en enkele informatie verplaatst naar de juiste alinea of pa-

ragraaf. 

 

Aangebrachte wijzigingen 
Deze release notes geven een opsomming van de belangrijkste wijzigingen die zijn doorgevoerd in 

de 2.0 versie ten opzichte van de vorige 1.0 versie. Deze worden hieronder puntsgewijs weergege-

ven. 

 

Uniformering standaard teksten 

BIJ12 heeft enkele inleidende en standaard teksten geüniformeerd en gestructureerd. Daarbij is 

zoveel mogelijk soortspecifieke informatie uit deze algemene paragrafen gehaald. Hierdoor is het 

kennisdocument beter leesbaar geworden met een logische structuur tussen algemene informatie 

en soortspecifieke informatie. 

 

Deze aanpassingen zijn met name doorgevoerd in de volgende onderdelen: 

• Leeswijzer en Inleiding 

• H2.1 en H2.2 

• H2.3.1 

 

Inhoudelijke aanpassingen  

Hoofdstuk 1 

o Info aangevuld over gebruik van dekkingsmogelijkheden en begroeiing door huismus 

(paragraaf 1.3 en 1.4); 
o Info aangevuld over migratie en dispersie (paragraaf 1.4); 
o Info toegevoegd over de verspreidingsgegevens van de soort (paragraaf 1.5); 

o Info geactualiseerd over de aantalsontwikkeling van de soort (paragraaf 1.5). 

 

Hoofdstuk 2 
o Info aangescherpt over wanneer gebruik gemaakt kan worden van bestaande versprei-

dingsgegevens (paragraaf 2.2.1); 

o Periode vervroegd voor het aantonen van de aanwezigheid van de soort door middel 

van een waarneming in potentieel broedbiotoop (paragraaf 2.2.2); 
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o Aantonen van afwezigheid aangepast en nader beschreven, o.a. met betrekking tot de 

onderzoeksomstandigheden, de minimale duur van een veldbezoek en dat altijd mini-

maal één bezoek in de optimale periode moet plaatsvinden (paragraaf 2.2.2); 
o Methodiek voor het komen tot effectbeoordeling aangevuld met het in beeld brengen 

van de omvang van de populatie (paragraaf 2.3.2). 
 

Hoofdstuk 3 
o Info toegevoegd over het rekening houden met cumulatieve effecten (inleidende 

tekst); 

o Info toegevoegd over waarop gelet kan worden bij het bepalen van het aantal aan te 

bieden alternatieve nestplaatsen (paragraaf 3.2);  

o Info aangepast over passende broedruimte en afstand verkleind waarbinnen benodigde 

dekking aanwezig moet zijn bij het aanbieden van alternatieve nestplaatsen (paragraaf 

3.2); 
o Info toegevoegd over het (vooralsnog) afraden van vogelvides o.b.v. recente studie 

(paragraaf 3.2); 
o Info aangescherpt over de afmetingen van de gewenste begroeiing in bestaand of 

nieuw leefgebied (paragraaf 3.2 en 3.3); 
o Tekst aangescherpt dat uiterlijk twee weken van tevoren maatregelen getroffen moe-

ten worden voorafgaand aan de start van de activiteiten en/of het broedseizoen waarin 

de activiteiten plaatsvinden (paragraaf 3.3 en 3.6); 
o Maatregel uitgebreid over de mate van het aanbieden van de functionele leefomgeving 

bij aantasting (paragraaf 3.3);   

o Illustratie toegevoegd ter verduidelijking van de genoemde afstanden van de elemen-

ten in het leefgebied van de huismus (paragraaf 3.3); 

o Minimaal ervaringsniveau uitgebreid bij beschrijving van in te schakelen deskundige 

(paragraaf 3.7); 
o Omschrijving uitgebreid over de invulling van het ecologische werkprotocol (paragraaf 

3.8). 
 

Hoofdstuk 4 
o Info aangevuld over waarom activiteiten met een gering ruimtebeslag niet altijd gelijk 

zijn aan geringe effecten (inleidende tekst). 
 


