
 
 

 

 
 

 
Huismus 
Latijns: Passer domesticus L. 
Familie: Wevervogels (subfamilie: Mussen) 
Orde:    Zangvogels 
Status:  Beschermde diersoort 
 

 
 
Uiterlijk en kenmerken 

De huismus is 14 cm lang en weegt maximaal 30 gram. Ze hebben een dikke kegelvormige 
snavel. Het mannetje heeft een grijze kruin en grijze wangen, een zwarte keel en borst, 
een zwart masker met witte stip achter het oog, een witte streep over de vleugels, en in 
het broedseizoen een zwarte snavel.  
 
Het vrouwtje heeft een minder contrastrijke tekening dan het mannetje, een lichte 
oogstreep, enige tekening op rug en vleugels en een effen licht grijs/bruine borst. Soorten 
die uiterlijk op de huismus lijken en daarmee verward kunnen worden zijn de heggenmus, 
de ringmus. 
 

Ontwikkeling en leefwijze 
Een huismus legt gemiddeld 3-5 eieren die naar ongeveer 14 dagen uitkomen. De jongen 
verlaten na ca. 2 weken hun nest. Huismussen broeden gemiddeld 3-4 keer per jaar. Het 
zijn cultuurvolgers en leven in de nabijheid van mensen. Ruimten waar levensmiddelen of 
grondstoffen worden verwerkt zijn aantrekkelijke verblijfplaatsen voor mussen.  
 
Nestelen doen ze vaak onder de dakpannen, hier word het gehele jaar aan gewerkt omdat 
het niet alleen als broedplaats, maar in de winter ook als slaapplaats word gebruikt. 
Huismussen voeden zich voornamelijk met zaden, in de zomer eten ze ook insecten en 
spinnen. Ook menselijke voedingsresten staan op het menu o.a. broodkruimels. 
 

Schuilplaatsen  
In nesten in bomen, vogelhuisjes en in dakranden van schuren.  
 

Mogelijke risico’s, schade of hinder 
Huismussen veroorzaken soms een ware plaag in de voedselverwerkende industrie, ze 
bevuilen voorraden met hun uitwerpselen, veroorzaken (pik)schade aan zakgoed en 
isolatiemateriaal. Ze veroorzaken overlast door insecten en mijten die zich in hun nesten 
ontwikkelen. Ze verspreiden een onaangename geur. Huismussen kunnen ook ziekten 
verspreiden waaronder de salmonellabacterie.  



 
 

Sporen 
• Uitwerpselen en nestmateriaal onder broed/rust plaatsen. 

 
Wering 
Plaats vogelschroot onder dakpannen en golfplaten. Houd toegangsdeuren zoveel 
mogelijk gesloten, plaats indien noodzakelijk roldeuren, flapdeuren of een luchtgordijn. 
Het aanbrengen van netten biedt soms een uitkomst.  
 
Advies: goede hygiëne moet altijd op de 1e plaats staan en voorkom voedselaanbod. 
Bestrijding noodzakelijk! 


