
 
 

HANDLEIDING  
   NESTKAST HUISMUS 
 

& RINGMUS 
 

Algemeen 
Van oudsher nestelen mussen vaak onder dakpannen. Door de moderne bouwtechnieken 

kunnen ze helaas niet meer onder de pannen van de meeste huizen. Het plaatsen van 
nestkasten is dan zinvol. Mussen nestelen graag in elkaars nabijheid, in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld mezen. Het is daarom mogelijk een mussenkast te kiezen die uit meerdere 

appartementen bestaat. Losse kasten kunt u eventueel bij elkaar in de buurt hangen maar 
ook een enkele kast wordt vaak gebruikt. De doorsnede van de invliegopening moet 

ongeveer 34/35 mm zijn. Zowel huismussen als ringmussen kunnen er dan gebruik van 
maken.  

Let op: De heggenmus is eigenlijk geen mus en gebruikt ook geen mussenkast maar soms 
een zogenaamde halfopen nestkast. 

Voedsel 
Huismussen en ringmussen leven van zaden aangevuld met insecten en kruiden. 

Allerlei etensresten uit de keuken zoals broodkruimels worden ook door mussen gegeten. 
Als u de huismus goed wilt voeren kunt u bijvoorbeeld Vogelbescherming tafelmix 

verstrekken, dat mag het hele jaar door. Mussen helpen bij de biologische bestrijding van 
o.a. bladluis en muggen. 

 
Plaatsing 

Op minimaal 2 m hoogte ophangen. Bij voorkeur iets hoger, onder de dakrand aan de 
Noordoost kant van uw huis of aan een stevige boom. Niet in de volle middagzon hangen. Er 

mogen meerdere kasten bij elkaar geplaatst worden.   
 

Onderhoud 
In het najaar de kast schoonmaken met heet water. Buitenkant eventueel behandelen met 

milieuvriendelijke verf of olie. Eventuele reparaties uitvoeren. 
 

Biotoopverbetering 
Om de mussenstand te verbeteren is het van belang dat uw tuin of erf geschikt is. Mussen 

houden van een enigszins rommelige tuin met voldoende beschutting (bijvoorbeeld een heg 
met doorns waar ze zich veilig voelen). Onkruidzaden en graszaden kweekt u door wat 

vogelvoer te zaaien en onkruid en gras niet te verwijderen op bijvoorbeeld een ongebruikt 
strookje grond. Verder zijn mussen gek op droog zand voor een zandbad en een vijver of 

waterschaal.  
 

Meer informatie 
Als u meer wilt weten over de huismus en zijn broedgedrag kunt u het terecht op de website 

van Vogelbescherming Nederland. 
www.vogelbescherming.nl 

http://www.vogelbescherming.nl/

