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Notitie veldonderzoek huismus Oude Kerkstraat 42 te Veldhoven 
 

Naar aanleiding van een uitgevoerde quickscan is aanvullend onderzoek naar aanwezigheid van de 
jaarrond beschermde nesten van huismus uitgevoerd op een locatie aan de Oude Kerkstraat te Veldhoven 

Onderzoeksgebied 

Het betreft het met een rode lijn aangegeven gebied in figuur 1. 
 

 
Figuur 1: Ligging onderzoeksgebied (rode cirkel) 
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Onderzoeksaanpak 

Er hebben veldbezoeken plaatsgevonden op woensdag 11 en 18 april 2012 en op dinsdag 15 mei. Hierbij 

is gelet op de aanwezigheid van huismus op de betreffende locatie als mede de omgeving van het 

onderzoeksgebied.  

Resultaten 

Zowel op de locatie als in de directe omgeving zijn huismussen waargenomen. Bij elk bezoek zijn kleine 

aantallen huismussen waargenomen. Tijdens één veldbezoek zijn nooit meer dan 10 vogels 
waargenomen. De meeste aan de overzijde van de onderzoekslocatie. Aan de overzijde van de weg waren 

enkele nestlocaties bij een woonhuis aanwezig. Op de te onderzoeken locatie zijn geen zekere 

broedgevallen vastgesteld. 

Conclusie  

Op de onderzochte locatie is geen zeker broedgeval van huismus aangetroffen. Mogelijk dat er toch een 

enkel broedgeval is geweest. In de directe omgeving zijn echter voldoende alternatieven aanwezig. Op 
(lokaal) populatieniveau zijn geen effecten te verwachten als gevolg van de sloop van het gebouw. 

 

Hopelijk hebben wij u bij deze voldoende geïnformeerd. Voor vragen naar aanleiding van deze notitie 
kunt u natuurlijk altijd bij ons terecht. 

 

Met vriendelijke groet, 

 
 

 

Bart Hendrikx. 


