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Mussentellen in het Vondelkwartier 
in corona-tijd

In maart 2020 werd onze wereld in één klap een stuk kleiner. Het devies van de  

regering was: zo min mogelijk reizen en in de buurt van je eigen huis blijven. Daar zit 

je dan als natuuronderzoeker die juist zo veel mogelijk naar buiten gaat. Veroordeeld 

tot je eigen omgeving.

Maar als je goed kijkt valt daar ook veel 
te zien en te onderzoeken. In ons geval 
de Huismussen in het Vondelkwartier. 
Bij de renovatie van een blok huurwo-
ningen heeft de woningbouwcoöperatie 
mussennestkasten opgehangen. Waar-
schijnlijk zijn bij de vervanging van de 
dakpannen broedplaatsen van mussen 
verloren gegaan en vormen de nestkas-
ten compensatie. Op acht blinde muren 

zijn clusters van vier kasten opgehan-
gen. Vanaf de straatkant goed te bekij-
ken en dus gemakkelijk te inventarise-
ren tijdens een lockdown-wandeling. 
Tijdens elk van de tien telrondes heb-
ben we broed-indicerend gedrag per 
nestkast genoteerd.  
Op basis van de tellingen komen we op 
14-21 broedparen en minimaal één 
tweede legsel.

 Kast Zeker  broedgeval Mogelijk broedgeval
Jephtaplein 1 1 1
  2 1  
  3 1  
  4 1 1
Muiderslotweg (Vondelweg) 1   1
  2 1 1
  3    
  4 1 1
Palamedestr 61 (Vondelweg) 1 1  
  2   1
  3    
  4 1  
Vondelweg 292c  (Palamedestraat) 1   1
  2    
  3 1  
  4    
Jephtastraat 16 1 1  
  2    
  3    
  4    
Jephtastraat 18 1 1  
  2    
  3    
  4    
Palamedestr 51 1 2  
  2 1  
  3    
  4    
Totaal   14 7
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Daarnaast is op twee stille zondagoch-
tenden de hele noordoosthoek van het 
Vondelkwartier op roepende en baltsen-
de mussen geteld. De meesten zaten op 
daken met oude, nog niet gerenoveerde 
daken en oude dakpannen. Op twee 
plaatsen zaten mussen te roepen in een 
dichte muurbegroeiing van klimop.

   

De nestkasten zijn een succes
Op basis van deze tellingen komen we 
voor de noordoosthoek van het Vondel-
kwartier op minimaal 34 paar mussen, 
waarvan dus zeker14 in de nestkasten. 
De kasten leveren dus een grote bijdra-
ge aan de mussenpopulatie.  Wat ook 
helpt is dat in de buurt van elk cluster 
nestkasten een paar hoge bomen staan. 
We zagen de mussen veelvuldig heen en 
weer vliegen tussen de bomen en de 
nestkasten. Je kunt dus stellen dat de 
woningbouwvereniging de natuurcom-
pensatie effectief heeft aangepakt. Het 
loont om dit soort mussenkasten aan te 
bieden als vervangende woonruimte.
Verder viel ons op dat heel veel tuinen 
inmiddels betegeld zijn en dus als voed-
selgebied voor de mussen verloren zijn 
gegaan (tenzij de bewoners vogelzaad 
strooien). Dus op het gebied van verbe-
tering van de natuur in de stad valt in 
de betegelde tuinen nog een wereld te 
winnen.

Ringmussen
Tot slot nog een bijzondere waarne-
ming. In een blok nieuwbouw aan de 

  6-5- 19-5- Totaal
 2020 2020
Badelochstraat 1 2 2
Dullaartstraat   1 1
Gijsbrecht v Amstel 4 5 5
Jephtastraat 0   0
Muiderslotweg 2 2 2
Palamedestraat 2 2 2
Roskamstraat  3   3
Vergierdeweg 2 2 2
Vondelweg 3   3
  17 14 20

Muiderslotweg is aan de voorzijde bij 
iedere woning een nestholte ingemet-
seld. Op 5 mei zat op twee adressen ge-
lijktijdig een mannetje Ringmus in de 
ingang van zo’n kast te roepen. Helaas 
was dit eenmalig, maar misschien is dit 
een verkenning die uiteindelijk tot 
daad werkelijk broeden leidt.

Nabrander
De mussentelling was een leuk effect 
van de lockdown. We zijn er beter naar 
onze directe omgeving gaan kijken en 
een stuk wijzer geworden van de broed-
ecologie van de Huismus. Het thuis wer-
ken duurt nog wel door tot de zomer, 
zodat we ook dit jaar weer de nodige 
‘mussenrondjes’ gaan lopen. Met dank 
aan Dick Melman voor de plaatjes van 
de mussenkasten en Tobias en Mira 
voor de hulp tijdens het tellen.

■ Nico Jonker en
 Annemarie Blakborn
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