
INFORMATIE: 
 
Deze informatie folder wordt u 
aangeboden door het IVN Aa en Hunze. 
Voor meer informatie over het IVN Aa en 
Hunze kunt u terecht op de website 
www.ivnaaenhunze.nl.  U kunt ons  werk 
steunen door lid of donateur te worden.  
 
 
Voor meer informatie over de huismus 
kunt u ook terecht bij de 
Vogelbescherming. 
Op de website, www.vogelbescherming.nl, 
vindt u informatie over de huismus en kunt 
u de tekening van de nestkast 
downloaden. Via tel.: 030-6937700 kunt u 
informatie en tekening aanvragen.  
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Een nieuw huis voor de 
huismus 
 
    
 
                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Help de huismus van de rode lijst 
 
 
 

Er komen in Nederland twee soorten 
mussen op grote schaal voor. 
Onderstaande plaatjes en beschrijvingen 
geven het verschil aan.  

   
huismus 

 

 
 

ringmus 
De huismus is een kolonievogel die zelfs 
in het broedseizoen in groepen bij elkaar 
broedt in de nabijheid van mensen, bij 
voorkeur onder dakpannen. De huismus 
ziet er vaak nogal onverzorgd uit. De 
kruin is grijs met een kastanjebruine nek, 
zwarte keel en witachtige wangen. 
Vrouwtjes hebben geen zwarte keel en 
zijn van boven dof bruin.  
De ringmus broedt bij voorkeur in 
bosranden die grenzen aan een 
landbouwgebied. De ringmus is mooier 
getekend. Hij heeft een roodbruine kruin, 
zuiver witte kopzijden met zwarte 
wangvlek en een smalle witte halsband,  
waaraan de ringmus zijn naam dankt. 
Mannetjes en vrouwtjes zijn gelijk.      
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Om het tij te keren heeft de 
Vogelbescherming een aantal tips 
opgesteld, een ingewikkeld 
beschermingsplan is vooralsnog niet 
nodig. 
De tips: 
• Tafelkleed buiten uitkloppen. Door uw 

tafelkleed buiten uit te kloppen maakt u 
de huismus blij met uw broodkruimels. 
Bij voorkeur op een vaste plaats en 
tijdstip. 

• Vogelvriendelijke tuin of balkon. Kies 
bij de inrichting van uw tuin of balkon 
voor beplanting die er voor zorgt dat er 
het hele jaar insecten te vinden zijn. 
Creëer plekken waar katten niet bij 
kunnen. Zorg voor dichte struiken of 
een haag waar de vogels veilig kunnen 
schuilen voor overvliegende sperwers 
en andere roofvogels. De brochure 
“Meer vogels in de tuin” staat 
boordevol tips over dit onderwerp en is 
gratis aan te vragen bij de 
Vogelbescherming. 

• Speciaal vogelvoer. Voer de mussen 
het gehele jaar door speciaal 
vogelvoer, ’s winters aangevuld met 
vetbollen en pindanetjes. Mussen 
hebben in het voorjaar eiwitrijk voedsel 
nodig.  Meer informatie hierover bij de 
Vogelbescherming of Vivara. 

.  
 

• Drinkschaal in tuin of op balkon. Plaats 
een drinkschaal in uw tuin of op het 
balkon, zodat mussen kunnen drinken 
en baden. Haal de schaal bij vorst 
binnen of dek deze af met gaas, zodat 
mussen en andere vogels niet in het 
water kunnen. Met bevroren vleugels 
kunnen ze niet meer vliegen. 

• Geef mussen weer onderdak. Maak de 
toegang tot de onderste rij dakpannen 
van uw huis weer toegankelijk. 
Verwijder eventueel gaas of 
vogelschroten. U kunt ook speciale 
mussenpannen op uw dak plaatsen. 
Breng er minimaal vijf aan met een 
onderlinge afstand van ongeveer één 
meter. Deze mussenpannen zijn 
verkrijgbaar bij www.waveka.nl  

• Speciale mussenpotten of nestkasten. 
Hang speciale mussenpotten of 
nestkasten op tegen uw woning of 
schutting. Nestkasten zijn verkrijgbaar 
bij tuincentra, dierenwinkels, de 
Vogelbescherming en www.vivara.nl. 

• De mussenpotten zijn verkrijgbaar 
www.waveka.nl. Huismussen broeden 
in een los kolonie verband. Het beste is 
dus meerdere potten of kasten te 
plaatsen. In de speciale nestkast voor 
huismussen zitten drie nestruimtes. 

• Nestkasten, potten en pannen indien 
mogelijk met de opening naar het 
noord-oosten ophangen/plaatsen. 
 

 

Wie kent het niet. Het kwetteren van een 
grote groep huismussen in de bosjes 
achter in de tuin. Iets dat gaat verdwijnen 
uit Nederland. Sinds kort staat de 
huismus op de rode lijst. De huismus is 
een van de soorten die tot voor kort als 
algemeen voorkomend werd gezien 
maar de laatste jaren zo hard achteruit 
gegaan, dat hij sinds kort als gevoelig op 
deze lijst is geplaatst. 
 
De reden waarom de huismus, Passer 
domesticus, op de rode lijst geplaatst is, 
is de enorme achteruitgang van de 
populatie. Sinds 1980 is het aantal 
huismussen gehalveerd en het aantal 
neemt snel verder af. 
 
De belangrijkste oorzaak voor de enorme 
achteruitgang is het ontbreken van 
goede nestgelegenheid. Door het 
moderne bouwen en het renoveren en 
isoleren van oude daken kan de huismus 
niet meer terecht onder de dakpannen 
voor het bouwen van zijn nest. Een 
ander probleem is het voedselaanbod. 
Het aantal hectares graan is de 
afgelopen jaren fors minder geworden en 
met name van deze akkers moet de 
huismus het hebben in de nazomer. 
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