
  

 

Mussen: alledaagser kan toch niet? 
Kent u hem nog? De mus? Geen gewoner vogeltje 

zult u zeggen. 

Maar het gaat niet goed met de huismus. In enkele 

decennia is het aantal broedparen gehalveerd van 

zo’n 2 miljoen naar ½ -1 miljoen broedparen. Wie had 

kunnen denken dat de – tot voor kort – meest 

algemene vogel van ons land op de Rode Lijst van 

Nederlandse broedvogels terecht zou komen?  

Ook in Aa en Hunze merken we de teruggang. Vooral 

in de nieuwere wijken met meer bebouwing gaat het 

niet zo goed met de mus. Nog maar in enkele stukjes 

is de mus nog ‘heer en meester’ over de dakgoot.  

De mussenklussers 
Het project Klussen voor de Mussen heeft als doel om 

in een aantal wijken binnen de gemeente Aa en 

Hunze betere leefomstandigheden voor de mus te 

creëren. Wij bieden u daarom de mogelijkheid om oa. 

met korting mussenkasten en musvriendelijke 

planten aan te schaffen. Wij helpen u graag met 

ophangen van de kasten. 

Wat u zelf kunt doen voor de mus  
De huismus is eigenlijk een verwende rakker. Een 

paar dingen zijn wel heel belangrijk voor hem. 

Bijvoorbeeld:  een mooie heg om in te kunnen 

vluchten bij gevaar, nestgelegenheid en voedsel. 

Gedeeltelijk kunt u zelf voor deze zaken zorgen. 

Bijvoorbeeld door een van de onderstaande tips. 

  

Foto: een van de nieuwe generatie mussenklussers 

Voeding 
Klop iedere dag uw tafelkleed buiten uit: de 

broodkruimels voorzien de mussen van voedsel. Richt 

ook uw tuin vogelvriendelijk in, zodat er het hele jaar 

insecten en zaden te vinden zijn.  

U kunt de mussen het hele jaar door blijven voeren 

met zaden en bruin brood. In de wintermaanden 

kunnen vetbollen en pinda's een welkome aanvulling 

op het menu zijn.  

Nestkast  
U kunt huismussen nestgelegenheid aanbieden door 

nestkasten of mussenpotten op te hangen of speciale 

mussenpannen op het dak te plaatsen. Zorg dat 

mussen (weer) onder uw dakpannen kunnen komen.  

Tuintips  
Creëer een slordige tuin, met veel variatie aan 

struiken en (on)kruiden. Vervang houten schuttingen 

door een haag of een heg. Hier kunnen vogels in 

overnachten en schuilen voor gevaar. Een waterpartij 

wordt vaak gebruikt om in te badderen, zodat het 

verenkleed in goede conditie blijft. Plaats 

bijvoorbeeld een drinkschaal, zodat mussen kunnen 

drinken en baden.  

Eenvoudig bestellen 
U kunt uw mussenkasten en andere materialen 

eenvoudig en met korting thuis laten bezorgen. Vul 

het bijgevoegde bestelformulier in en lever dit in  bij 

het adres op het formulier. We nemen dan contact 

met u op. 

Of stuur een mailtje naar mgahinfo@gmail.com, als u 

geen bestelformulier hebt. Of andere vragen hebt, of 

gewoon om te laten weten dat u nog wèl mussen 

onder de pannen hebt.   

U vindt ook informatie over de mussenklussers op 

www.ivnaaenhunze.nl. 



  

 

 

Foto: Een van de mussenklussers plaats met een 

medewerker van de Multimate een mussenvide in 

Rolde. 

Wie zijn de Mussenklussers  
De Mussenklussers zijn een groep enthousiastelingen 

uit de gemeente Aa en Hunze die graag de mussen 

willen helpen. De leden zijn afkomstig uit het IVN of 

de Milieugroep Aa en Hunze, maar er zitten ook 

andere mussenliefhebbers in. Initiator van het project 

is Frits Mulder uit Gieten. De Mussenklussers werken 

liefst samen met de mensen in de wijk. In Gieten 

wordt bijvoorbeeld nauw samengewerkt met mensen 

uit de wijk Boddeveld.  

Mussenklussers informatie  
Kijk voor informatie over wat u voor de mussen kunt 

doen op www.ivnaaenhunze.nl. 

Of stuur een mailbericht naar de Mussenklussers, 

voor vragen over het project of het bestellen van 

mussenkasten en en andere materialen.   

Mailadres: mgahinfo@gmail.com.  

U kunt ook bellen: 0592-265900. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Mussenklussers worden financieel bijgestaan door de 

Gemeente Aa en Hunze. Maar ook andere sponsoren verlenen hun 

medewerking. Zo zorgt Vivara ervoor dat er nestkasten met fikse 

korting kunnen worden aangeschaft. Verder ontvangen we steun 

van Multimate, Rabobank en Woningcorporatie de Volmacht. 
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