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DE HUISMUS IS EEN ÉCHTE STADSBEWONER. 
Hoewel huismussen ook nesten in bomen of struiken maken, nestelen ze het liefst in gebouwen, 
bijvoorbeeld onder een dakpan. Daar zit de mus goed beschermd tegen slecht weer en roofdieren.  
Ook nestkasten worden graag gebruikt, maar alleen als ze op de juiste plaats hangen. De huismus houdt 
van gezelligheid. Zo broeden ze het liefst in de buurt van soortgenoten en ook voedsel zoeken doen ze 
het liefst in de veiligheid van een groep.

1. Ophanglocatie
•  Hang een nestkast niet in de volle zon. Hang 

de invliegopening daarom het liefst naar het 
noorden, noordoosten of oosten. Probeer ook te 
zorgen dat de kast een beetje beschut hangt (uit 
de wind).

•  Hang een nestkast op een rustige plaats, op 
minimaal 3 meter hoogte.

•  Huismussen broeden graag bij elkaar in de buurt; 
het is daarom handig om meerdere nestkasten 
op te hangen in de tuin, of bijvoorbeeld ook 
eentje bij de buren. Hang de nestkasten ook 
weer niet te dicht bij elkaar, houd een afstand aan 
van tenminste 50 cm.

•  Zorg ervoor dat er op een afstand van circa 2 
meter niets voor de opening van de kast hangt, 
zodat de huismus gemakkelijk naar binnen en 
naar buiten kan vliegen.

•  Struiken of heggen in de omgeving van de 
nestkast zorgen voor bescherming tegen 
roofdieren en beschutting voor jonge vogels 
tijdens hun eerste uitstapjes.

2. Onderhoud
•  Schoonmaken van de nestkasten is in principe 

niet nodig. De vogels houden het nest zelf 

schoon en maken er het hele jaar gebruik van. 
Mocht het toch nodig zijn om de kast schoon te 
maken, wacht er dan mee tot september, na het 
broedseizoen.

•  Reinig de kast door het oude nestmateriaal 
te verwijderen en maak de kast vervolgens 
schoon met kokend water. Chemische 
schoonmaakmiddelen zoals sopjes kunnen beter 
niet worden gebruikt.

3. En verder
•  Huismussen moeten aan de nestkast wennen. 

Het kan even duren voordat de nestkast is 
bewoond. Ook in het najaar en de winter 
gebruiken huismussen de nestkast, dan 
overnachten ze er namelijk in.

•  Het is goed mogelijk dat jouw huismussenkast 
een mezenkast wordt: ook koolmeesjes en 
pimpelmeesjes broeden graag in deze nestkast. 
Dat is helemaal niet erg. Geniet ervan!


