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Tips voor huismussen 
Onze huismus heeft het lastig. Dit brutale vogeltje wist zich altijd 

goed aan te passen aan veranderingen in zijn leefomgeving. Het 

overmatig gebruik van pesticiden, verdwijnen van bomen en hagen 

en het sterieler worden van onze omgeving zou wel eens het einde 

van de huismus kunnen betekenen. 
 

Plant een haag! 

Hagen vormen een biotoop op zich. Huismussen kunnen er in nestelen, schuilen voor 

de kat en vinden er insecten en andere diertjes voor hun  jonge kroost. Met een haag 

bouw je dus heel wat vierkante meters natuur. Plant best een inheemse haag. Haagbeuk, meidoorn, 

esdoorn, groene beukhaag of liguster zijn aanraders. Planten doe je best als de plantjes in winterrust 

zijn. (tussen november en april) 

 Met gevelbegroeiers doe je ook heel wat. Ook zij bieden plekjes om te nestelen, voedsel en ze 

verfraaien je gevel en dat zonder extra plaats in te nemen. Populaire gevelbegroeiers zijn klimop, 

blauwe regen, forsythia en winterjasmijn. Klimop blijft het hele jaar groen en is daarom erg 

dankbaar. Het is een zeer sterke plant die  je wel op tijd moet snoeien. Klimop kan namelijk schade 

aan je dak aanrichten.  

Geef ze water en voedsel 
Net als bij de mensen is tijdig en voldoende drinken ook voor vogels 

levensnoodzakelijk.  Insecteneters halen veel vocht uit hun voedsel maar zaadeters 

zoals de huismus moeten vaker drinken om voldoende vocht binnen te krijgen. Zeker op warme 

zomerdagen kan je hen best iets te drinken aanbieden. Water in een  brede ondiepe schaal 

bijvoorbeeld. Plaats de schaal op je tuintafel buiten het bereik van katten en andere roofdieren.   

Ververs het water regelmatig want mussen nemen er ook al eens graag een bad in. Zeer mooi om 

naar te kijken!    

Serveer kanariezaad en fruit  
In de winter help je de mus en alle andere vogels door ze wat bij te voederen. Vooral 

als het vriest en sneeuwt geraken ze moeilijker aan eten. Op zo’n momenten help je 

ze met een stevig ontbijt. Huismussen eten bijna alles maar zijn vooral dol op kanariezaad. Mezen 

verkiezen de vetbolletjes of ongezouten pindanootjes aan een touwtje  om aan te hangen. Spechten 

en boomklevers verwen je door pindakaas op een boom te smeren. De merel, de vink of het 

roodborstje scharrelen dan weer op de grond. Serveer hen fruit, rozijnen of broodkruimeltjes. 

Brood met boter of margarineresten voeder je beter niet. Dat werkt laxerend.  

Bind de kat de bel aan  
Omdat mussen hun voedsel vooral op de grond vinden, vallen ze vaak ten prooi aan 

de kat. Dat is nu eenmaal de natuur zegt u? Ja, klopt, maar er lopen steeds meer 

katten in die natuur. Bind dus een belletje aan de halsband van je kat, want een verwittigde mus is 

er twee waard. Met de huismus gaat het niet goed. Dat is iets om over na te denken… maar niet te 

lang, bouwen moeten we!  

Zie het groots: probeer het mussenappartement  
Heb je mussen in de tuin, maar zijn er in je woning of schuur geen nestgaten 

voorhanden hang dan nestkasten. De huismus is een kolonievogel dus er moeten 

verschillende nestgaten zijn. Een mussenappartement biedt plaats aan drie huismusgezinnen. 

Probeer het mussenappartement op te hangen onder de dakgoot of tussen muurplanten zoals 

klimop. Je kan ook een aantal nestkasten in serie plaatsen tegen een muur of hoog hek. Hang de 

nestkast op een plaats die niet direct door de warme middagzon wordt beschenen. 
 


