
 
 

 

Eerste resultaten Huismussentelweekend 2022 
Het aantal tellers is gestegen tot 5000, nu nog de groepsgroottes 

 
 
Vogelbescherming Vlaanderen en ABLLO vzw blikken terug op een succesvol Huismussentelweekend. We 
verzamelden telgegevens van bijna 5000 locaties over heel Vlaanderen. Dit is alvast meer dan het 
dubbele van vorig jaar (2375 locaties). Het mooie weer trok duidelijk meer tellers naar buiten.  
 
Dit jaar verzamelden we voor de 20ste keer op rij deze data. Onderzoekers van UGent en ABLLO vzw zullen 
een gelijkaardig rapport schrijven zoals reeds voor 10 jaar huismussen tellen gebeurd is. Hoe 
evolueerden de huismussenkolonies in Vlaanderen de afgelopen 20 jaar? Deze keer kunnen we ook die 
eerste 10 jaar vergelijken met die tweede 10 jaar. We hopen te zien dat de huismussen steeds meer hun 
weg vinden naar steden die investeren in groene infrastructuur.  

 
Eerste resultaten voor Vlaanderen 
 
Voorlopig zien we amper verschil met vorig jaar: er werden opnieuw vooral (40%) kleine groepjes 
huismussen (1-5 huismussen) geteld. Uit onderzoek blijkt dat deze kleine groepjes huismussen nefast 
zijn. Kolonies die bestaan uit minstens tien broedparen zijn daarentegen stabiel genoeg om te blijven 
bestaan. Het overige aandeel ziet er als volgt uit: 
 
Procentueel aandeel per aantalscategorie (groepen van mussen) voor heel Vlaanderen (%) 

 
Spreiding van het aantal deelnemers 
 



 
 

 

De top drie van provincies waar zich het meeste aantal deelnemers bevonden, blijft ongewijzigd t.o.v. 
vorig jaar: van Antwerpen, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen ontvingen we de meeste tellingen, 
respectievelijk 28%, 24% en 19%. Hun aandeel is ook nog eens gestegen t.o.v. vorig jaar. Wederom zijn er 
minder tellers uit Vlaams-Brabant en Limburg.  
 

Deelnemers per provincie (%) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Nieuwe tellingen t.o.v. herhaalde tellingen 
Waar we vorig jaar zagen dat vooral trouwe tellers meededen, zien we dit jaar meer deelnemers die voor 
de eerste keer een telling doorgaven. Momenteel hebben we de telgegevens van 2260 nieuwe locaties. 
Alleen in Limburg deden er nipt meer oude dan nieuwe tellers mee. Van 1945 tellocaties hebben we 
reeds een eerdere telling. Herhaalde tellingen zijn vooral heel belangrijk om een juist beeld te krijgen 
van de evolutie die lokale mussenkolonies doormaken. 

Eerste deelname versus herhaalde deelname (%) 

 

 

Eerste deelname versus herhaalde deelname per provincie (%) 

 

Kleine en grote kolonies 



 
 

 

De groepsgrootte is erg belangrijk voor huismussen. Een grotere groep is stabieler voor eventuele 
tegenslagen en heeft dus meer kans om te blijven bestaan. Helaas werden er echter wederom in elke 
provincie vooral kleine groepen (1 tot 5 koppels) gemeld. Hoewel het verschil klein is, werd in Limburg 
een groter aantal middelgrote groepen (zes tot tien koppels) en grote groepen (meer dan tien koppels) 
geteld. 
  

 
 

Hoe krijgen we opnieuw mussen in de tuin?   

Vogelbescherming Vlaanderen kreeg heel wat mails binnen van mensen die vroegen hoe ze terug (meer) 
mussen in hun tuin kunnen krijgen.  

In eerste instantie moeten ze de weg naar je tuin vinden. Jonge huismussen verplaatsen zich na het 
broedseizoen opzoek naar een geschikt plekje om een nieuwe groep te vormen of zich aan te sluiten bij 
een andere huismusgroep. Dit is belangrijk om een genetisch gezonde groep te vormen! Om tot aan je 
tuin te geraken, hebben deze huismussen verbindend groen nodig. Dit zijn dichte hagen of struiken en 
kruidige planten die ze gebruiken als stapstenen. Soms is het ook een kwestie van geluk dat een 
mussenkolonie jouw tuin passeert. 

Eenmaal ze geland zijn in je tuin, wil je natuurlijk dat ze blijven. Het perfecte habitat voor onze 
gevleugelde vrienden bevat een combinatie van nestgelegenheid, water en voedsel (voor volwassen en 
jongen), schuilmogelijkheden (heggen/struiken) en een plekje voor een stofbad. Deze elementen liggen 
liefst binnen een straal van enkele meters (dekking bij voedselbronnen) tot enkele honderden meters 
(nestplek en voedselbronnen) van elkaar. Een groep verplaatst zich nooit meer dan 500m om 
bijvoorbeeld voedertafels te bezoeken of in groep te slapen.  
 
Deelnemers krijgen als bedanking een eenmalige korting op Vivara natuurbeschermingsproducten en 
bijhorend tips om hun tuin helemaal musvriendelijk te maken. Geïnteresseerden vinden ook heel wat 
informatie terug op www.mussenwerkgroep.be/een-musvriendelijke-tuin/ 
 



 
 

 

 
 


