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Factsheet

Eieren leggen

Broeden

Jongen vliegvlug na

5 dagen

11-12 dagen

17 dagen

In totaal 33-34 dagen van eileg tot vliegend jong

KALENDER

De huismus is een honkvaste en sociale vogel die jaarrond in groepen leeft.

Maart
Aanvang broedseizoen
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April – september
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Broedseizoen

•	Start nestbouw en reparatie oude nesten.
•	Broedt onder dakpannen en in kieren en gaten van gebouwen.
Is afhankelijk van bebouwing voor nestgelegenheid. Broedt
in mindere mate ook in nestkasten (ook van andere soorten
zoals gierzwaluw).
•	Koloniebroeder. Grotere kolonies (meer dan 25 broedpaar)
hebben een beter broedresultaat dan kleine kolonies. Kolonies
kleiner dan 10 paar zijn voor hun voortbestaan afhankelijk van
toestroom van exemplaren uit andere kolonies.
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•	Twee tot drie legsels per jaar, met per legsel 4-6 eieren.
•	Om de soort in stand te houden is een tweede legsel noodzakelijk.
•	De jongen krijgen de eerste twee weken vooral insecten, veelal
bladluizen, te eten. Het broedsucces is daarmee ook sterk
afhankelijk van voldoende eiwitrijk voedsel (insecten en hun
larven) in de directe omgeving.

Deze factsheet is te downloaden van www.vogelbescherming.nl/stadsvogelfactsheets

Jouke Altenburg

Jouke Altenburg

HUISMUS

VERVOLG KALENDER
Oktober – december

• Standvogel, de huismus trekt in de winter niet weg.
•	Jonge huismussen verspreiden zich in de regel niet meer dan
1 kilometer van de geboorteplaats.
• Omschakeling naar plantaardig voedsel (90%).
•	In stedelijk gebied is de huismus sterk afhankelijk van het
voedsel dat mensen aanbieden, al dan niet bewust.
• De nesten worden als verblijf- en slaapplaats gebruikt.

Na het broedseizoen

Winter
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December – februari

•	Groenblijvende struiken en klimplanten worden gebruikt als
gezamenlijke rust- en slaapplaats.
•	De nesten worden vooral in koude periodes ook als verblijf- en
slaapplaats gebruikt.

Inrichting

Beheer
•	De nesten hoeven niet schoongemaakt te worden.

Vivara Pro

Er zijn diverse speciale neststenen en -kasten voor huismussen in de handel.
Plaats bij nieuwbouw of renovatie standaard:
•	Meerdere neststenen ingemetseld in de gevel.
•	Meerdere neststenen/-kasten aan de buitenmuur onder een overstek of dakgoot (met RVS-schroeven).
•	Een speciaal ontwikkelde Vogelvide adviseren we niet
meer.
•	Zorg dat de vliegopening op het noorden of oosten
hangt.

•	Snoei buiten het broedseizoen
en snoei niet alles in hetzelfde
jaar (maar om en om).
•	Gebruik geen gif tegen insecten
of onkruid.
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Binnen een straal van 100 tot 200 meter, bij voorkeur
minder, van de nestplaats moet het hele jaar rond aanwezig zijn:
•	Natuurlijke voedselbronnen: groenstroken of bermen
met inheemse kruiden, grassen en onkruid.
•	Water en zanderige grond (om een zandbad te kunnen
nemen).
•	Voldoende schuilplaatsen in de vorm van inheems
groen zoals bomen, (groenblijvende) hagen en klimplanten en (stekelige) struiken op enkele meters
afstand van de voedselbronnen, water en zandbad.
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Zie ook
maatregelfactsheet:
•	Bermen en
groenstroken
•	Nieuwbouw
•	Na-isolatie
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Kolonies bij kinderboerderijen, maneges, dierentuinen, terrasjes, stations en dergelijke zijn
vaak de laatste bolwerken van huismussen in het stedelijk gebied. Rond deze bolwerken bevinden zich vaak andere deelkolonies. Het behoud van deze laatste bolwerken is essentieel voor
het behoud van de soort. Ruimtelijke wijzigingen in de directe omgeving van deze bolwerken
kunnen effect hebben op de populatie.
De meeste jonge huismussen verspreiden zich na het broedseizoen in de directe omgeving
(minder dan 1 kilometer). Als men het aantal kolonies wil uitbreiden, is het belangrijk om binnen een straal van 1 kilometer van een huidige kolonie voorzieningen te treffen.

Wettelijke bescherming
De huismus is een beschermde soort. De nesten van de huismus zijn jaarrond beschermd en
mogen niet weggenomen of vernietigd worden. Een ontheffing van Gedeputeerde Staten van de
betreffende provincie is nodig, bijvoorbeeld bij renovatie- of isolatiewerkzaamheden aan gebouwen met nesten van huismussen. Huismussen zijn zeer gevoelig voor verstoring van hun nest en
zullen, als het wordt verstoord, niet meer terugkeren. Voor specifieke maatregelen kan ook een
gedragscode worden opgesteld. Voor meer informatie, kijk op www.vogelsendewet.nl

Meer informatie: www.vogelbescherming.nl/huismus
Of stel uw vraag via www.vogelbescherming.nl/contact of 030 - 69 37 700
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