Alkmaar,
woensdag 19 september 2018

Memo resultaten Huismussen onderzoek
Locatie: Hoofdweg 80 te Zegveld
Bezocht op: 18 september 2018.

Inleiding
Er bestaan plannen verschillende opstallen gelegen aan de Hoofdweg 80 te Zegveld te slopen. Uit
vooronderzoek (BEEKMAN, 2017) is gebleken dat er mogelijk Huismussen in het plangebied
voorkomen. Tijdens het vooronderzoek is zowel het riet (onder het metalen plaatwerk op het dak)
als de ruimte onder het pannendak als potentiele broedplek aangemerkt. Tijdens een veldbezoek,
dat heeft plaatsgevonden op 17 februari 2017, zijn geen Huismussen aangetroffen.
Om de aanwezigheid van Huismussen en nesten nader te onderzoeken heeft ecologisch
onderzoeks- en adviesbureau Van der Goes en Groot op 18 september 2018 vervolgonderzoek
uitgevoerd conform het ‘Kennisdocument Huismus’ (Versie 1.0 Juli, BIJ12, 2017). Dit onderzoek
heeft bestaan uit één veldbezoek waarbij met behulp van een grote ladder door middel van
‘dakpannen lichten’ gezocht is naar in gebruik zijnde nesten van Huismussen. Tevens werd gelet
op de aanwezigheid van Huismussen in het plangebied en de omgeving daarvan. De inventarisatie
heeft plaatsgevonden tijdens droog en zonnig weer. Dankzij deze weersomstandigheden was de
kans om eventueel aanwezige Huismussen aan te treffen optimaal.
Tijdens het onderzoek is tevens gelet op aanwezigheid van andere beschermde, niet vrijgestelde,
soorten.

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 lintbebouwing van het dorp Zegveld. Het
landgebruik in de omgeving van het plangebied is agrarisch. Langgerekte graslandpercelen worden
doorsneden door een groot aantal sloten.
Resultaten
Tijdens het onderzoek zijn geen Huismussen gezien of gehoord in en nabij het plangebied. Het
lichten van dakpannen heeft slechts één nest opgeleverd. Dit betreft een oud nest dat niet meer in
gebruik is. Vanwege de staat van het nest is niet met zekerheid vast te stellen of dit nest in het
verleden door Huismussen is gemaakt.
Andere soortgroepen:
Er zijn geen sporen of aanwijzingen van aanwezigheid van andere beschermde, niet vrijgestelde
soorten aangetroffen op het terrein.
Conclusie
De afwezigheid van Huismussen en in gebruik zijnde nesten van Huismussen in het plangebied aan
de Hoofdweg 80 te Zegveld betekent dat dit niet door Huismussen gebruikt wordt als broedplaats.
Op het terrein zijn geen andere beschermde, niet vrijgestelde soorten aangetroffen. Deze worden
ook niet verwacht. Voor niet beschermde soorten of voor vrijgestelde soorten geldt wel de
zorgplicht.

Literatuur:
BEEKMAN, E.R.,2017. Quickscan Wet natuurbescherming, sloop en nieuwbouw, Hoofdweg 80 te
zegveld. Van Dijk Geo- en Milieutechniek b.v., De Meern.

Van der Goes en Groot

ecologisch onderzoeks- en adviesbureau

Pagina 2 van 2

