
 
 

 

 

 

Huismus 

Kenmerken 

 

De bovenzijde is bij het mannetje rood-bruin en bij het vrouwtje bruin 

 

Op de bovenzijde bevinden zich donkere lengtestrepen 

 

De onderzijde is vaalwit of lichtgrijs 

 

Over de vleugels loopt een witte streep 

 

De kruin van het mannetje is grijs van kleur 

 

Het mannetje heeft een zwarte keelvlek 

 

Het gebied tussen oog en snavel is bij het mannetje zwart 

 
Omschrijving 
De huismus is één van de meest voorkomende vogels van Nederland. Het geluid is een typisch tsjilpen, waardoor de 
aanwezigheid van een groep huismussen snel duidelijk wordt. Het mannetje is duidelijk van het vrouwtje te 
onderscheiden door het donkerbruine verenkleed en de grijze kruin. Huismussen hebben zich aan de mens 
aangepast en broeden vrijwel overal waar mensen wonen. De vogels broeden in kleine groepen en bouwen onder 
andere nesten in gaten van muren, onder dakpannen en in nestkasten. Doordat moderne huizen vaak geen 
nestgelegenheid meer bieden, is de populatie huismussen in Nederland de laatste decennia meer dan gehalveerd. Dit 
is de belangrijkste reden dat de vogel in 2004 op de rode lijst is geplaatst. 
 

Nestkastje ophangen 

 
Vogels zijn vrij kieskeurig en willen alleen de allerbeste plekjes. Met deze tips voor het ophangen van een nestkastje 
zorg je ervoor dat er ook in jouw nestkastje vogeltjes worden grootgebracht. 

- Hang de invliegopening naar het noordoosten of oosten. Zo zorg je ervoor dat hij uit de wind, regen en zon 
hangt. 

- Hang hem op een rustige plaats. Vogels houden niet van te veel activiteit rondom hun nest. Naast de 
voordeur of boven het terras zijn wat dat betreft minder ideaal. 

- Let bij het ophangen ook op de beplanting. Beplanting rondom de kast helpt jonge vogels bij hun eerste vlucht 
en geeft ze fysieke ondersteuning en goede beschutting. Let er wel op dat er geen takken of andere obstakels 
recht voor de invliegopening hangen. 

- De ideale ophanghoogte is 2 tot 2.5 meter van de grond. Huismussen zitten graag bij elkaar. je kunt meerdere 
nestkasten naast elkaar hangen voor de huismussen. 

- De beste periode om een nestkast op te hangen is het vroege voorjaar of gek genoeg het najaar. Vogels zijn 
dan namelijk al op zoek naar goede plekjes voor een nest. Daarnaast maken ze graag gebruik van neskastjes 
om te schuilen tegen de regen en de kou. De kans is groot dat als er een vogel af en toe overwintert in jouw 
kastje, hij in het voorjaar langskomt om zijn nestje te bouwen.  

- Verplaats de nestkast wanneer deze twee broedseizoenen onbewoond blijft. Houd daarbij deze tips in je 
achterhoofd, dan komt het zeker goed! 

 
In het najaar het nestkastje schoonmaken. Het nestmateriaal verwijderen en de kast schoonmaken 
met lauw water. 


