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Het afgelopen jaar heeft de Vogelwerkgroep van Natuurgroep Gestel huismussen 

binnen de gemeente Sint-Michielsgestel in kaart gebracht. Dit deden we in het kader 

van het project om de biodiversiteit rond gebouwen te verhogen. De huismus is na de 

merel de meest algemene vogel van Nederland. Geschat wordt dat er 500.000 tot wel 1.000.000 

broedparen in ons land zijn. Waarom besteden we dan toch speciaal aandacht aan deze soort?  

Populatie neemt drastisch af. 

De huismus was lang onze meest algemene vogel. Maar vanaf 

de jaren 90 is het aantal huismussen gekelderd. De landelijke 

aantallen zijn vermoedelijk meer dan gehalveerd. Vooral 

binnen de stedelijke omgeving neemt de huismus sterk af (-

77%). Het broertje van de huismus, de ringmus laat een nog 

grotere daling zien (-85%). Dat is een soort die zich meer thuis 

voelt in het kleinschalige landschap. Dat de meest algemene 

vogel sterk afneemt geeft aan dat onze omgeving sterk 

verandert  en dat de kwaliteit voor de huismus sterk afneemt. 

Het is een beetje als de kanarie voor een mijnwerker: als er 

daar niet goed mee gaat is het tijd voor actie. 

Waarom de huismus afneemt is niet duidelijk maar vermoedelijk is het een combinatie van de 

volgende factoren: 

- verminderd voedselaanbod (nettere tuinen met veel exoten, stedelijke verdichting) 

- minder broedgelegenheden  

- meer predatie (vooral door sperwer) 

Zeker nu we allemaal onze huizen verder verduurzamen is te verwachten dat er nog veel meer 

geschikte broedplaatsen zullen verdwijnen.  

 

Hoe staat het met de huismus binnen onze eigen 

gemeente? 

De vogelwerkgroep heeft geprobeerd begin 2019 het 

aantal broedpaar van de huismus in kaart te brengen. 

We hebben nog niet de hele gemeente gedaan en gaan 

hier dit jaar mee verder. 

Onze indruk is dat het in de woonkernen inderdaad 

niet goed gaat met de huismus. In bepaalde delen zijn 

bijna geen huismussen meer te vinden. In  kleinscha-

lige gebieden, zoals Gemonde, zijn duidelijk meer 

huismussen te vinden maar ook hier waren er weinig 

huismussen in straten met veel moderne woningen. 

Opmerkelijk was dat huismussen vrijwel te vinden 

waren op plekken waar mensen hobbydieren hielden, 

en dan vooral kippen. Blijkbaar pikken huismussen hier 

letterlijk een graantje mee. 

Figuur 1. De rode stippen geven één of meerdere territoria aan van 

huismus. 

Mussen die we in onze tuin kunnen verwachten. De 

heggenmus heet wel ‘mus’ maar is geen familie van 

de huis- en ringmus. 



 

 

Dat we weinig broedparen vonden is een slecht teken omdat de huismus een grote populatie nodig 

heeft om zichzelf in stand te houden. De huismus is voor veel predatoren een makkelijke prooi. Van 

de jongen overleeft maar 25 % het eerste jaar en van de volwassen 65%. Een populatie blijft alleen 

bestaan als er meer dan 25 paar binnen een klein gebied broeden. Deze aantallen zien wij alleen nog 

maar in het buitengebied. Binnen een wijk met weinig huismussen, zoals bijvoorbeeld in 

Theereheide, zie je ook dat de meeste broedparen dicht bijeen zijn en dat daarbuiten bijna geen 

broedparen meer te vinden zijn. 

 

Project biodiversiteit rond gebouwen 

 

Binnen het project om de biodiversiteit rond gebouwen te stimuleren is 

de huismus daarom één van de doelsoorten. Er zijn voorzieningen als 

nestkasten beschikbaar voor huismussen. Ook worden adviezen gegeven 

om het leefgebied te verbeteren. 

Iedereen die interesse heeft om hier een steentje aan bij te dragen kan 

gratis een vogelkast ontvangen. Ook kan de kast opgehangen worden. We 

komen graag langs om te zien of de woning en tuin geschikt zijn voor 

huismussen. De favoriete broedplaats van de huismus is overigens nog 

steeds onder de dakpannen….  

Er zijn verschillende kasten beschikbaar. Deze zijn groter dan de 

traditionele huismuskasten omdat de jongen hierin veel meer 

beweegruimte hebben en een hogere overlevingskans. 

 

Hoe ziet een ideale tuin voor huismussen eruit? 

Hoewel de huismus een algemene vogel is stelt dit dier veel eisen aan zijn omgeving. De ideale 

omgeving ziet er ongeveer als volgt uit: 

1. Voldoende nestgelegenheid. Als die er niet is dan bieden nestkasten uitkomst! 

2. Steeds voldoende voedsel in de vorm van zaden, insecten, (jong) bladgroen, bloemknoppen 

en vruchten. Een strak aangeharkte tuin heeft de huismus liever niet. 

3. Voldoende water om te drinken en de veren te wassen  

4. Wintergroene hagen of gevelbegroeiing waarin huismussen dekking vinden.   

5. Los zand om stofbaden te kunnen nemen. 

Dit alles ligt bij voorkeur binnen een straal van een paar honderd meter. Heel dicht bij de nestlocatie 

moet dekking in de vorm van een boom of struik aanwezig zijn. 

 

Figuur 2. De favoriete broedplaats van 

de huismus 

Figuur 3. De nestkast voor gierzwaluwen 

valt ook erg in de smaak bij huismussen 



Helpt u onze huismussen ook een handje?  

Heeft u plaats in uw tuin voor de huismus? Dan kom ik graag bij u langs om 

te overleggen. U kunt me bereiken via sebastiaan.bakker@outlook.com. U 

krijgt dan ook tips om de tuin huismus vriendelijker te maken. 

Daarnaast nodigen we als vogelwerkgroep ook iedereen uit eens met ons 

mee op pad te gaan. Zowel de beginnende vogelliefhebber als de 

doorgewinterde vogelaar is van harte welkom om samen met ons van die 

prachtige en gezellige dieren als de huismus te genieten. 

 

Leuke weetjes over de huismus 

Meer weten over de huismus? In de bijgesloten PDF kunt u nog veel meer leuke feitjes terugvinden 

over onze huismus!  

En in de checklist huismus kunt u puntsgewijs tips vinden om uw tuin geschikter te maken voor 

vooral de huismus. 

 


