
Al enkele jaren zijn dit vaak aan mij

gestelde vragen in mijn functie als stads-

ecoloog van de gemeente Amsterdam. Om

er achter te komen hoe het met de huis-

mussen is gesteld en waar ze wel en niet

voorkomen in Amsterdam, besloot ik de

uitdaging aan te gaan om broedgevallen

van de huismus letterlijk te gaan tellen. 

Ik begon in het voorjaar van 2005. In de

praktijk bleek een jaar echter te kort om

een gebied van 410 vierkante kilometer te

inventariseren. Ik kwam niet verder dan de

helft, zodat ik het jaar 2006 nodig had om

de telling te voltooien. 

METHODE: TSJILPENDE MUSSEN
TELLEN
Mijn uitgangspunt was om de tsjilpende

huismusmannetjes te tellen die ik vanuit

de openbare ruimte kon horen of zien. Een

meevaller bij deze soort is dat het niet

noodzakelijk is om vroege-ochtendtellingen

uit te voeren.

Huismussen tsjilpen, binnen de datum-

grenzen voor een geldig broedgeval, de

gehele dag door. Om dit te checken, fietste

ik op al mijn tochten even langs een van de

vijf plekken in mijn buurt waarvan ik wist

dat er huismussen broeden en controleer-

de of er werd getsjilpt. Dat was steevast het

geval en mijn bewondering voor de huis-

musmannen nam met de dag toe toen ik

ontdekte hoe onvermoeibaar zij in het

voorjaar tsjilpen. 

Voor de telling in 2005 heb ik het stedelijke

gebied van Amsterdam, Diemen en

Duivendrecht straat voor straat doorgefietst.

Diemen en Duivendrecht telde ik mee

omdat deze beide gemeenten een aaneen-

gesloten stedelijk gebied vormen met

Amsterdam. Dat geldt eveneens voor

Amstelveen, maar daar kwam ik in 2005

niet aan toe. Want hoewel ik in april, mei

en juni als stadsecoloog, maar meer als

stadsidioot, heb rondgefietst, lukte het niet

om het gehele gebied van het geografisch

informatie systeem (GIS) van de gemeente

Amsterdam (zie kaart) gebiedsdekkend te

inventariseren. Weesp, Muiden, Nigtevecht,

Amstelveen, Ouderkerk aan de Amstel,

Schiphol, Badhoevedorp, Halfweg,

Zwanenburg, delen van Zaandam, Land-

smeer, Aalsmeer en de daarbij behorende

landelijke buitengebieden heb ik in 2006

geteld.

De oorzaak van de twee- in plaats van

eenjarige inventarisatie was mijn manier

van tellen bij de start van dit project. Bij

aanvang telde ik letterlijk de aantallen

tsjilpende mannen en noteerde zelfs straat-

naam en huisnummer, totdat ik inzag dat

het project met deze manier van werken

jaren zou duren. De inflatie van het vastge-

stelde aantal in het eerste jaar zou bij een

langjarige telling te groot worden, omdat

de mussenstand binnen enkele jaren

alweer aan veranderingen onderhevig zou

kunnen zijn. Dat bleek in de praktijk al na

een jaar het geval te zijn. Op enkele plekken

waar nog in 2005 werd getsjilpt, was het in

2006 al stil. Dit gegeven heb ik verder niet

onderzocht. 

METHODE: BIJ ZANGPOSTEN
AANTALLEN SCHATTEN
Om toch in een redelijk tempo oppervlak-

kig, maar gebiedsdekkend, te kunnen

inventariseren, schakelde ik van het letter-

lijk tellen over op het schatten van de

aantallen bij zangposten. Mijn criteria voor

solisten of groepjes tsjilpende huismussen

waren: 1-4 paar, 5-10 paar en 11-50 paar. Op

deze wijze zou ik in ieder geval op twee

getallen uitkomen, die het minimale en

maximale aantal broedparen zouden weer-

geven. In de praktijk lag het vermoedelijke

aantal in de groep 11-50 altijd veel dichter

bij de 11 dan bij de 50, maar desondanks is

mijn taxatie dat het gemiddelde van het

minimale en maximale aantal broedparen

het totale bestand aan huismussen in

Groot-Amsterdam dicht benadert, omdat ik

ongetwijfeld broedgevallen gemist heb. 

Hoe je broedgevallen van huismussen kan

missen, wordt het beste geïllustreerd in

dierentuin Artis. Hier broeden huismussen

inpandig in de volières van de dierentuin-

vogels en eten daar ook een hapje mee.

Goede kennis van het te onderzoeken

gebied is een voorwaarde om tot een zo

exact mogelijke telling te komen. Ik ben

van mening daarin redelijk geslaagd te zijn

door de ruime marge bij 11-50 broedparen,
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waardoor het aantal 'gemiste broedgevallen'

meer dan gecompenseerd wordt. 

Omdat ik alleen vanuit de openbare ruimte

tsjilpende huismussen heb geteld, lag een

ondertelling voor de hand in het gebied

met gesloten bouwblokken. In dit relatief

kleine deel van het totale onderzoeksge-

bied zijn zeker huismussen gemist, want

het geluid van tsjilpende huismussen

draagt niet ver. Uiteindelijk zal het aantal

niet opgemerkte mussen meevallen, want

ook hier broeden de mussen vooral onder

de dakbedekking en tsjilpen de mannen in

ieder geval op het dak, zodat ze goed vanaf

de straatzijde te horen zijn. Bij het tellen

noteerde ik zoveel mogelijk bijzonderheden

over daken, groen en voor mussen gunstig

gedrag van mensen in de directe omgeving

van de zangposten.

STAD MET MUSSENPARADIJZEN
EN -WOESTIJNEN
Een huismustelling neemt je flink te grazen.

In het voorjaar van 2006 werd ik een keer

om drie uur ‘s nachts zwetend wakker en

hoorde overal tsjilpende mussen. Het leek

wel of ik ijlde. Ik was duidelijk doorgescho-

ten in mijn fanatisme om alle broedende

huismussen te willen tellen. Twee dagen

ringslangen kijken brachten de brood-

nodige rust terug en ik hervatte het onder-

zoek. 

De afstanden die ik moest fietsen, werden

in het buitengebied steeds langer. Per

omliggende gemeente was ik een volle dag

kwijt en voor de huismustelling in

Amstelveen had ik ruim drie dagen nodig.

In het buitengebied noteerde ik, net als in

de stad, nieuwe gegevens, ook wat betreft

de strategie die huismussen hanteren.

Amsterdam was in 2005 en 2006 voor mij

een jungle waarin ik op zoek was naar

getsjilp. Ik ontdekte mussenwoestijnen en

onverwachte eldorado’s. Er is vast van alles

aan te merken op de uitvoering van dit

onderzoek. Maar één ding staat als een

paal boven water: de mussen van Groot-

Amsterdam zijn nog nooit zo nauwkeurig

geteld. 

BROEDGEBIEDEN MET BOLLE
DAKPANNEN
Huismussen zijn stand- en kolonievogels

die zich tijdens hun leven niet ver van hun

geboorteplaats verwijderen (SUMMER-

SMITH, 1963). Hun leefgebied kennen ze

uitstekend en ik ontdekte tijdens mijn fiets-

tochten door en rond de stad enkele

belangrijke eigenschappen, die de meeste

broedgebieden van de huismussen

gemeen hadden. 

In bijna alle gevallen waren in de broed-

gebieden daken met bolle dakpannen

aanwezig. Er was altijd dichte, dekking

biedende vegetatie in de vorm van conife-

ren, laurierstruiken, hulst, ligusterhagen en

klimop. Ook bladverliezende maar zeer

dichte bruidssluiers, meidoornhagen,

bramen en andere struwelen voldeden aan

de eisen van de huismus. Hierin vluchtten

ze weg bij nadering van een predator en

van hieruit werd ook 'onder dekking'

gezongen. Het voederen van de jongen

vond eveneens in deze dekking plaats en

niet zoals vroeger overal op straat. Op

plekken waar het gehele jaar werd bijge-

voerd en waar veel nestkasten of broed-

gelegenheid was, waren opvallend grote

groepen huismussen aanwezig. Extra

groen op korte afstand in de vorm van

plantsoen, park, wegberm of spoordijk,

maakte een leefgebied voor de huismus

compleet. Hier foerageerden de huismus-

sen op insecten. De gegevens die ik bijeen

fietste in de plaatsen rondom Amsterdam

waren een kopie van wat ik in de laagbouw

van de naoorlogse tuinsteden in de stad

aantrof. 

Nieuwe inzichten kreeg ik bij vrijstaande

boerderijen. Veel plekken die ik nu bezocht,

had ik al eerder op huismussen geïnventa-

riseerd ten behoeve van het boek Sijsjes en

drijfsijsjes, waarin de broedvogels van

hetzelfde Groot-Amsterdam worden

beschreven over de periode 1984-1995.

Vrijstaande boerderijen met een goed

ontwikkelde erfbeplanting en altijd met

dekking biedend struweel leverden, net als

in de stad, de belangrijkste vestigingsvoor-

waarde. Het waren in 2006 onveranderd

goede broedlocaties voor huismussen. 

Bij boerderijen die waren opgenomen in

recreatiegebieden en waar bosaanplant op

de aangrenzende weilanden en akkers had

plaatsgevonden, waren de huismussen

meestal verdwenen ondanks de goed

ontwikkelde erfbeplanting. Dat zelfde trof

ik aan bij maneges die te midden van bos-

achtige omgevingen stonden en waar het

voorheen krioelde van de huismussen.

Geen mus meer te bekennen!

SPERWERS EN ANDERE
PREDATOREN 
Als je veel naar huismussen kijkt, blijken ze

bij nadere beschouwing trage en minder

wendbare vliegers te zijn, in vergelijking

met soorten van gelijke grootte. En dat zijn

er in het stedelijke gebied veel. Koolmees,

pimpelmees, heggenmus en winterkoning

zijn de laatste decennia enorm toegenomen

in het stedelijke gebied. Aan voedsel voor

zowel zaad- als insecteneters is blijkbaar

geen gebrek. 

Maar ook aan gevaar door verkeer en pre-

datoren ontbreekt het tegenwoordig niet.

Alleseters als ekster, gaai, zwarte kraai,

kauw, blauwe reiger, zilvermeeuw, kleine

mantelmeeuw en huiskat maken tot midden

in de stedelijke kernen korte metten met

iedere vogeltje dat niet 100 procent op zijn

qui-vive is. Al deze predatoren heb ik

opportunistisch een huismus zien pakken. 

Zelfs een uitgesproken vogeljager als de

sperwer heeft de laatste decennia de stad

veroverd. In mijn jeugd waren al deze

vogeletende vogels schaars of afwezig in

het stedelijke gebied. Jonge huismussen

zaten toen nog overal bedelend op de

straat. Dat is niet meer mogelijk met de

huidige stadsvogelsamenstelling. Ook het

intensieve verkeer maakt een wat langer

verblijf op straat tot een hachelijke onder-

neming. 

Sinds hun vestiging als broedvogel begin

jaren negentig spelen sperwers als uitge-

sproken vogeljagers een op het oog specta-

culaire rol in Amsterdam. Dat zij veel mus-

sen in de stad vangen is boven alle twijfel

verheven door observatie in 1998 van een

sperwernest binnen de grachtengordel met

behulp van een time-lapse videorecorder-

camera. Naast vierhonderd huismussen

werden maar incidenteel andere prooien

aangevoerd (mondelinge mededeling Ruud

Vlek). Sperwers kennen de plaatsen waar

de kolonies huismussen verblijven en

nemen deze op in hun dagelijkse jacht-

route. Tijdens mijn telling kwam ik dan ook

veelvuldig jagende sperwers tegen. 

In het buitengebied ontdekte ik dat preda-

toren bij vrijstaande boerderijen met een

goede mussenpopulatie weinig kans
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maken. Er zitten altijd mussen op de uitkijk

die de vijand (kraai, gaai of sperwer) al van

verre zien aankomen en hun soortgenoten

met een alarmroep waarschuwen. Als een

boerderij of manege door aanplant van

jonge boompjes na verloop van jaren in het

bos komt te staan, hebben predatoren

onder dekking van deze bomen een ideale

sluiproute naar hun prooi. In dit soort

situaties was de huismus verdwenen ten

opzichte van de inventarisatie tot halver-

wege de jaren negentig.

MUSSEN EN SPERWERS
VERDWIJNEN UIT CENTRUM
Een vitale huismuspopulatie in een ideale

biotoop merkt weinig van predatie. Zeker

in het buitenland zijn nog diverse gebieden

te vinden die daar het bewijs voor leveren

en waar zowel mussen als predatoren

talrijk naast elkaar leven (mondelinge

mededeling Rob Bijlsma). De toename van

kraaiachtigen en de komst van de sperwer

in de stad zal ongetwijfeld traumatisch zijn

geweest voor de huismus, maar zeker vol-

wassen mussen herkennen de 'nieuweling'

sperwer snel en hebben hun gedrag daarop

inmiddels aangepast door te vluchten en te

schuilen. Ze tsjilpen overwegend vanuit de

veilige dekking van dicht struikgewas of

vanuit allerlei holtes in bebouwing. Op

goede locaties oogsten de gemeenschap-

pelijke predatoren wel, maar de aanwas

compenseert hier het verlies. Maar dit aan-

gepaste gedrag geeft dus geen garantie op

overleven, want het gaat ronduit slecht met

de huismus.

De inventarisatie van broedgevallen van de

sperwer in de stad in 2006 toont iets

opmerkelijks: In het centrum van de stad

waar de huismus grotendeels verdwenen

is, is de sperwer eveneens als broedvogel

verdwenen. Dat verschijnsel is interessant

genoeg om de komende jaren te onderzoe-

ken. En daar zou ook zomaar uit kunnen

blijken dat we hele wijken voor de huismus

ongeschikt gemaakt hebben en daarmee de

opkomst van de sperwer vroegtijdig de kop

hebben ingedrukt. Het is in ieder geval te

vroeg, en wellicht zelfs onterecht, om de

sperwer en andere rovers de zwartepiet toe

te spelen. 

RESULTATEN: HUISMUSZONE IN
NAOORLOGSE WIJKEN
In Amsterdam en enkele aangrenzende

gemeenten is na de Tweede Wereldoorlog

nogal wat veranderd. De stadsuitbreidin-

gen zijn voltooid, verdichting van de stad

heeft plaatsgevonden en er hebben zich

enorme veranderingen voorgedaan in de

samenstelling van zowel flora als fauna.

Soorten zijn verdwenen maar er zijn er

meer nieuwe verschenen. In dat beeld is de

sterke achteruitgang van de huismus niets

bijzonders. 

Zelf ben ik geboren (1944) en getogen in

Amsterdam. In mijn kleutertijd was de stof-

bad nemende huismus in de zandbak een

gewone verschijning. Dat is een beeld dat

op mijn netvlies gebrand staat. Nu zoek je

daar tevergeefs naar – een feit dat toch wel

confronterend is. 

Het oude stadshart, dus de burgwallen, de

Nieuwmarktbuurt en de grachtengordel

vanaf de Brouwersgracht tot aan de

Amstel, is musloos. Binnen de Singel-

gracht bevinden zich nog groepen van

meer dan 11 mussen onder de kap van het

Centraal Station, in Artis, bij de kinderboer-

derij aan de Panamalaan en aan de Groen-

marktkade. In de Jordaan telde ik welgeteld

één tsjilpende mussenman. Ongetwijfeld

heb ik hier mussen gemist, maar dit is een

plek waar de mus bijna verdwenen is. Op

een aantal andere plaatsen zoals de

Zwanenburgwal, Bickersgracht, Korte

Lepelstraat en Nieuwe Keizersgracht zijn

nog enkele exemplaren of kleine groepjes

aanwezig, steeds in combinatie met het

ideale huismusleefgebied. Dat beeld zet

zich voort in wijken uit de negentiende

eeuw zoals Admiralenbuurt, Concertge-

bouwbuurt, De Pijp en Oud-Zuid. 

De grote verrassing diende zich aan in de

naoorlogse nieuwbouwwijken. In deze

groene wijken bevinden zich slechte gebie-

den, maar ook wijken met laagbouw, voor-

zien van daken met dakpannen waar nog

heel veel huismussen voorkomen. Door

Geuzenveld, Slotermeer, Slotervaart,

Osdorp, Overtoomse Veld, delen van

Duivendrecht, Diemen en Gaasperdam

loopt een huismuszone. Absolute top is

Gaasperdam waar ik mij met mijn ogen

dicht in mijn jeugdjaren waande. 

Een andere opvallende uitzondering vormen

de Venserpolder en Strandvliet. Huizen

met platte daken en via poortjes openbaar

toegankelijke binnenblokken herbergen

grote groepen huismussen, die in de holtes

van de gebouwen broeden en hun portie

insecten zoeken in het groen en op de

spoortaluds.

SCHRIKBARENDE ACHTER-
UITGANG
In 2005 telde ik in het stedelijke gebied dat

ik inventariseerde minimaal 1131 en maxi-

maal 3904 broedparen. In 2006 telde ik in

het buitengebied en in de aangrenzende

gemeenten minimaal 1354 en maximaal

4418 broedparen. Het totaal vastgestelde

broedparen van de huismus in Groot-

Amsterdam over de periode 2005/2006 is

bij elkaar opgeteld minimaal 2485 en maxi-

maal 8312. Met een kritische kijk op het

resultaat van mijn telling zal het gemiddel-

de van deze twee aantallen een reële bena-

dering zijn van het aantal broedende huis-

mussen. Het is redelijk om aan te nemen

dat er in Groot-Amsterdam bijna 5400

broedparen van de huismus aanwezig zijn. 

Dat aantal steekt schril af tegen het resul-

taat van de ‘huismustelling’ over de

periode 1984-1995. Guus van Duin, de

auteur van het hoofdstuk ‘huismus’ in het
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boek Sijsjes en drijfsijsjes, schatte het aantal

broedparen aan de hand van de toen

beschikbare gegevens voor hetzelfde

gebied op meer dan 30.000 paar. Hij ging

daarbij uit van honderd paartjes per kilo-

meterblok – midden jaren tachtig werd in

Alkmaar (348), Hoorn (256), Hilversum

(382) en Den Helder (413) een veelvoud

daarvan per blok geteld – en wees op de

afwezigheid van de soort midden in de

polders, her en der rond Schiphol en op

enkele plekken in het havengebied. Die

gebieden vormen samen echter lang niet

een kwart van het onderzochte gebied

(ruim 400 vierkante kilometer). Zou hon-

derd broedparen per vierkante kilometer

toen een gerechtvaardigd uitgangspunt zijn

geweest, dan zou je op 40.000 paren uitko-

men. Een achteruitgang van 40.000 paar

naar 5400 is schrikbarend.

Overal zijn voor alle inwoners van Groot-

Amsterdam op korte fietsafstand, zowel in

het centrum als in de naoorlogse nieuw-

bouwwijken, nog tsjilpende huismussen te

horen. Dat is aan de hand van de stippen-

kaart met broedgevallen eenvoudig af te

lezen. Ga daar de komende jaren van

genieten, want vooral de binnenstad lijkt

als broedgebied voor de huismus te ver-

dwijnen.

CONCLUSIE EN HOOP VOOR DE
TOEKOMST
Uit twee inventarisaties van het stedelijke

gebied Groot-Amsterdam blijkt dat de

stand van de huismus in de periode 1995

tot 2006 is afgenomen van ongeveer

40.000 paar in 1995 tot 5400 paar in

2005/2006. Toch zijn er nog veel plekken

met een goede mussenstand. Onmisbaar

zijn daarvoor het jaar rond dekking

biedend groen, nestgelegenheid en foera-

geergebied met gegarandeerd voedselaan-

bod op zeer korte afstand van elkaar.

Hoopvol zijn de plekken waar huismussen

in het onderzoeksgebied talrijk zijn en

gebruikmaken van speciale huismusnest-

kasten waarin meer paren tegelijk tot broe-

den komen. Op deze plekken wordt het

gehele jaar door bijgevoerd op voedertafels

die dichtbij dekking biedend groen staan.

BROODKRUIMELS EN
NESTSTENEN
De laatste tijd staat de huismus volop in de

belangstelling en de vogel is een geliefd

onderwerp voor de media. We moeten ons

tafelkleed weer uitkloppen in de tuin en

dan vooraf bij het eten flink morsen met

broodkruim. Het staat vast dat huismus-

sen gek zijn op broodkruim, maar dat ligt

al overal in de stad. 

Mussen zouden verdwijnen uit steden waar

teveel elektromagnetische golven ten

behoeve van mobiel telefoonverkeer aan-

wezig zijn. Dat rijmt niet erg met een

mussennest dat ik vond in een zendmast

voor telefoonverkeer. 

Er bestaat sinds 1 januari 2003 een bouw-

besluit dat aannemers verplicht om daken

met dakpannen aan de onderzijde af te

sluiten met 'vogelschroot', stroken penne-

tjes die het muizen, ratten en vogels onmo-

gelijk maken zich onder de dakpannen te

begeven en gaten groter dan één centime-

ter ontoegankelijk maken. Dat is een

ingreep die feitelijk al vijftien jaar in

opmars is. Tja, dat hakt er flink in, en niet

alleen voor huismussen.

In steden zorgen onze huizen al eeuwen

voor onderdak aan allerlei soorten zoals

vogels en vleermuizen die ons van vogel-

zang voorzien en zorgen voor het in toom

houden van insectenplagen. Een nieuw

bouwbesluit zou bouwers moeten verplich-

ten standaard neststenen in te metselen.

Dergelijke stenen, die geen verbinding met

de woonruimte hebben, zijn nu soms

ingemetseld en daarin trof ik tot mijn

vreugde en hoop enige huismusnesten

aan. Als je met het programma van Google

Earth Groot-Amsterdam bekijkt, zie je

hoeveel groen en ogenschijnlijk geschikt

mussenbiotoop overal nog aanwezig is, tot

in het stadshart aan toe. Met enige inspan-

ning zijn de aantallen wellicht weer op te

vijzelen.

Ik heb slechts een telling verricht, geen

gedegen onderzoek naar het hoe en

waarom van de ontwikkeling van de popu-

laties. Natuurlijk had ik mijn ogen en oren

open op mijn fietstochten en ik kan

daarom ook opmerkingen maken over de

mogelijke oorzaken van de afnemende

aantallen huismussen in Amsterdam en

omgeving. Er zijn meer predatoren, het

verkeer is drukker geworden en het ideale

leefgebied afgenomen. Er zijn mogelijk

meer oorzaken. 

Het is niet vanzelfsprekend dat er allerlei

beesten met ons het stedelijke gebied

delen omdat ze niet veeleisend zijn. Het

tegendeel is waar. Als leefgebieden niet

voldoen aan de eisen die soorten stellen

dan verlaten ze die plaatsen. Er is in ieder

geval meer onderzoek nodig om tot ant-

woorden te komen en om de oorzaken in

hun onderlinge verhoudingen te bezien. En

misschien moeten we dan wel tot de con-

clusie komen dat niet alles wat de natuur

ons voorschotelt te verklaren is.

Martin Melchers is stadsecoloog in

Amsterdam.
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Op de kaart van Amsterdam zijn met stippen de broedgevallen van de huismus
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