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Mussen in de winter

... en vele opdrachten

Wat mussen eten?

Hoe oud een mus kan worden?

Waarom vogels ruien?

Hoe een mussennest eruit ziet?

Vogels
Iedereen kent wel vogels, 
vaak verschillende soorten. 
Hieronder zie je een vogel 
getekend. Vogels hebben vleu-
gels, twee poten, een snavel en 
een staart. Ook zie je op het 
plaatje hoe de verschillende 
delen worden genoemd. 

Aan de vorm van de vogel 
en de kleur van de veren kun 
je herkennen wat voor soort 
vogel het is. Maar ook als je 
een vogel niet kan zien kun 
je hem nog herkennen: in het 
voorjaar fluit immers iedere 
vogelsoort zijn eigen liedje!
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Wat zijn mussen
Mussen zijn kleine vogeltjes die dicht bij mensen in de 
buurt leven. Dat doen ze al heel erg lang, al sinds de oud-
heid. Ze vinden het gemakkelijk om bij mensen te wonen, 
want bij de huizen hebben ze plekjes om hun nest te bou-
wen, en ze vinden 
er ook eten. 
Vroeger woon-
den mussen vaak 
bij boerderijen, 
soms met tiental-
len tegelijk. Zo’n 
groep mussen 
bij elkaar heet 
een kolonie. Ze 
houden ervan om 
samen te zijn, het 
zijn echte gezel-
ligheidsdieren.  

Nieuwsgierig geworden?
Kijk snel in deze Mussenkrant!
Hierin vind je allerlei weetjes, tips en doe-dingen over 
en voor mussen. 
Je bent een echte mussen-expert voor je het weet! 
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Huismussen horen wel tot de meest bekende vogeltjes, 
want je ziet ze vaak bij huizen. Hier zoeken ze eten en 
plekken om te slapen en nesten te bouwen. 
Kijk eens bij jou in de tuin, zie je Huismussen? 
Of Ringmussen?
Ja? Kun je ze tellen? Wat doen ze?

 Opdracht
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In Nederland leven twee ver-
schillende soorten mussen: de 
Huismus en de Ringmus. Ze 
zijn wat verschillend van uiter-
lijk, kijk maar naar het plaatje.
Van de huismussen verschilt 
het mannetje van het vrouwtje. 
Het vrouwtje is bruingrijs, met 
een lichtere borst. Ze heeft een 
gele oogstreep en vlekjes op 
de rug en vleugels. Een 
Huismusmannetje 
ziet er heel 
anders 
uit. 

Hij heeft een grijze kruin en 
grijze wangen, en een zwarte 
bef. Verder heeft hij een zwart 
masker en een donkerbruine 
nek. De rug en vleugels zijn 
bruin met zwarte vlekjes, en 
de buik is lichtgrijs.

Bij de Ringmus zien een man-
netje en een vrouwtje er het-
zelfde uit. Ze lijken wel wat 
op een Huismusmannetje, 
maar er zijn ook verschillen. 
De Ringmus heeft een bruine 
kop met een zwart masker, een 
klein befje en een witte ring 
om de nek. Daarom heet hij 
ook Ringmus. Soms loopt deze 
ring helemaal rond de nek, 
soms niet. De Ringmus heeft 
een zwarte vlek op elke wang, 
en de buik is heel lichtbruin. 
De rug en vleugels zijn bruin 
met zwarte vlekjes.  

Ringmussen zul je minder 
vaak bij de huizen zien, ze 
houden ervan om ruimte te 

Als je bij een afgelegen boerderij bent, kijk dan eens of je ringmus-
sen kunt vinden. Neem de zoekkaart mee. Ringmussen zijn iets klei-
ner dan de huismus, maar lijken er verder veel op.

Huismus: vrouwtje

Huismus en Ringmus

Ringmus

hebben. Ze leven meer 
bij weilanden met bos-
randen en afgelegen 
boerderijen in de buurt. 
Verder lijken Ringmussen 
en Huismussen veel op 
elkaar.

 Opdracht

In het najaar al begint een 
mussenmannetje op zoek te 
gaan naar een plekje om een 
nest te bouwen. Hij kijkt over-
al totdat hij een holte vindt 
die hem bevalt. Dat kan onder 
dakpannen van een huis zijn, 

in een nestkastje of een volle 
struik als Klimop. Het liefst 
heeft hij een dak boven zijn 
hoofd. Als het kan heeft hij 
graag meer soortgenoten in de 
buurt.  
 
Soms moet een mannetje zijn 
nestplaats verdedigen tegen 
andere mannetjes. Als een 
mannetje een nestplaats heeft 
veroverd gaat hij luid zitten 
tjilpen voor die plek: dit is van 
mij! Zo maakt hij aan mussen-
vrouwtjes duidelijk dat hij een 
vrijgezel is met een eigen huis. 
 
Komt er een nieuwsgierig 
vrouwtje op het geroep af, dan 

Huismus: mannetje

Leuk om te doen! 
Vraag je leraar om een excur-
sie naar buiten met een echte 
vogelaar. De Vogelwacht en 
de IVN hebben in veel steden 
mensen die excursies hou-
den. Een vogelaar kan je alles 
laten zien van de mussen en 
van andere vogels.

Het leven van de mus



laat het mannetje haar de holte 
zien. Het vrouwtje bekijkt 
deze, terwijl het mannetje zijn 
best doet om indruk te maken: 
hij zet zijn borst op en laat zijn 
vleugels naar beneden hangen, 
en hij tjilpt luid terwijl zijn 
staart steeds omhoog wipt. Dit 
noem je baltsgedrag. Als het 
vrouwtje de holte en het man-
netje goedkeurt is de relatie 
geregeld: mussen-stelletjes 
blijven meestal hun hele leven 
bij elkaar. Gaat één van de twee 
dood, dan zoekt de ander een 
nieuwe partner. In het wild 
kan een mus een jaar of 6 oud 
worden. 

Na de kennismakingen paren 
de vogels en begint de bouw 
van het nest: mussen maken 
een bolrond nest van gras, 
kleine takjes, reepjes boombast 
en wortels van planten. Het is 
zo groot als een voetbal en ziet 
er wat slordig uit: er steken 
overal sprieten uit. 
 In het binnenste van het nest 
wordt zacht materiaal gelegd: 
mos, veertjes, haren van dieren 
en zaadpluis. In de stad gebrui-
ken huismussen ook stukjes 
plastic en papier en draad-
jes die ze overal vinden. Bij 
Huismus en Ringmus bouwen 
mannetjes en vrouwtjes samen 
aan hun nest. Het vrouwtje is 
vaak de baas: zij slaapt in het 
nest.

Jonge musjes
Als het nest af is, in maart, 
begint het leggen van de eie-
ren al snel: zo’n 3 tot 5 eieren 
per nest. Het zijn groene eitjes 
met bruine spikkeltjes. Als 
de eitjes allemaal gelegd zijn 
begint het vrouwtje met broe-
den. Het mannetje brengt haar 
steeds voedsel. Na een dag of 
12 komen de eieren uit. De 
jongen tikken hun schaal kapot 
met hun eitand: een hard 
plekje op de punt van de sna-
vel. Jonge musjes zijn helemaal 
kaal en hulpeloos: ze moeten 
warm gehouden worden en 
gevoerd. De ouders geven de 
jonge mussen rupsjes, bladlui-
zen, spinnetjes en vliegjes. Na 
een week eten ze ook brood 
en zachte zaden. 
 
Alle jonge vogels, dus ook 
musjes, hebben een gele rand 
langs de snavel en een opval-
lende rode keelholte. Als een 
oudervogel op het nest landt, 
sperren de jonge mussen hun 
bekjes wijd open; dit heet 
spergedrag. De oudervogel ziet 
de gele rand en de rode keel 
en weet precies waar hij het 
eten in moet stoppen.   
De jongen eten heel veel, ze 
moeten immers groeien.  
 
Twee weken na het uitkomen 
vliegen de jonkies uit. Ze lijken 
een beetje op hun moeders: 
grauwachtig van kleur, met 
nog wat donsveren ertussen. 
Ze hebben korte vleugels en 
een kort staartje. Langs hun 

 Opdracht
Kijk eens bij je in de buurt 
rond: misschien zie je mus-
sen die steeds naar een holte 
onder een dakpan vliegen. 
De kans is groot dat er een 
nest in de holte zit. Komen 
er meer dan twee volwassen 
vogels uit? Dan is er meer dan 
één nest.

Het mussennest



snavel loopt nog een gele rand 
en ze hebben grote poten. Als 
de jongen uitgevlogen zijn, 
worden ze nog gevoerd door 
Vader mus. Moeder mus heeft 
dan alweer nieuwe eieren 
gelegd.
 Een jonkie bedelt door met 
zijn vleugels te bibberen en 
zijn bek wijd open te doen: 
“Ik heb honger!” Vader mus 
stopt er snel iets in. Na nog 
eens twee weken bijvoeren is 
het jonge musje volwassen en 
kan voor zichzelf zorgen.

Wat eten mussen?
Jonge mussen vormen groep-
jes en trekken naar gebieden 
waar ze eten kunnen vinden. 

De nu volwassen mussen zijn 
echte zaadeters: dat kun je zien 
aan hun snavel. Deze heeft de 
vorm van een kegel. Zulke sna-
vels zijn sterk en mussen kun-
nen dan ook goed graankorrels 
kraken.
Later in de zomer sluiten ook 
volwassen vogels zich aan bij 
de groepen 
jonge mus-
sen. Soms is 
de groep zelfs 
gemengd met 
ringmussen. 

In de herfst begint de rui van 
de vogels; hun oude veren 
zijn versleten en deze wor-
den vervangen door nieuwe. 
Hierdoor vind je overal veer-
tjes in het najaar, kijk dan 
maar eens goed rond. Ruien is 
belangrijk voor vogels: als het 
kouder wordt moet het veren-
pak immers dik zijn en goed 
isoleren? Daarom besteden 
vogels veel aandacht aan hun 
verenpak: ze nemen zonne- 
water- en stofbaden. Vooral de 
stofbaden zijn belangrijk. Het 
zand zorgt ervoor dat ze lastige 
beestjes als luizen en teken 
kwijtraken. Daarnaast zie je 
vogels vaak knabbelen aan hun 
veren: die worden gepoetst.  
 Zo, nu kunnen de vogels weer 

tegen een stootje. Het nieuwe 
verenpak ziet er in de winter 
vaak doffer en minder opval-
lend uit. Maar ook deze veren 
slijten weer; in het voorjaar zie 
je dat de vogels er opvallender 
en mooier uitzien, ze hebben 
hun ‘bruidskleed’ aan. Vogels 
trouwen dus ...... in de versle-
ten veren van de vorige herfst! 

Samen gaan ze op zoek naar 
rijp graan. Ze kunnen dan wel 
eens het graan vernielen.
Mussen eten ook zaden 
van wilde planten, gras  en 
onkruiden als Teunisbloem, 
Distels, Ganzevoet en Bijvoet. 
Veel van deze planten worden 
weggehaald uit de tuinen 
maar voor mussen kunnen ze 
belangrijk zijn. Laten staan, 
dus.

 Puzzel

Hier zie je allemaal letters. Er 
zijn verschillende woorden in 
verborgen die te maken heb-
ben met mussen. Je kan de 
woorden van links naar rechts, 
rechts naar links, boven naar 
beneden en weer terug en 
diagonaal vinden. Als je alle 
woorden hebt doorgestreept 
blijft er een gezegde over.
Deze woorden moet je zoeken: 
bef - dakpan - ei - kat - nest 
- onkruid - pinda - ringmus 
- ruien - snavel - tjilp - veer 
- zonnepit

Oplossing: 

 Opdracht
Kijk eens of je jonge mussen 
kunt vinden. Dit kan je het 
beste doen in april, mei en juni. 
Worden ze nog gevoerd? Door 
vader of moeder? Hoe gedragen 
ze zich?

Oude veren, nieuwe veren 
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Wat heb je nodig?
Om in elkaar te zetten: stevig papier, 
schaar, lijm, wattenbolletje.

Knip de tekening uit en plak hem goed 
op het papier. (Je kan ook een fotoko-
pie van de tekening maken en opplak-
ken). Knip daarna de delen uit langs de 
kniplijnen.
Zijkanten links en rechts: plak eerst de 
buiknaad in het midden van elk deel, 
en knip de buik in zoals aangegeven. 
Plak de twee delen met de buiken 
tegen elkaar vast, begin steeds bij de 
knip. Deze moet goed recht zijn.
Plak de koppen op elkaar, tussen de 
kleine streepjes. Plak de staartdelen op 
elkaar en lijm ze aan de binnenkant 
bij het staartstuk. Vouw de standaard 
en plak hem vast. Zet de delen A en 
B rechtop omhoog. Zet de mus op de 
standaard, de knip precies in de uitspa-
ring. Zo staat de mus op zijn pootjes. 
Doe een wattenbolletje in de mus.
Vouw de vleugels op de vouwlijn naar 
beneden, en plak ze vast op de stip-
pellijntjes boven de knip. De voorkant 
van de vleugels komt op het streepje in 
de nek. Je kan de rug ook bij de staart 
nog vastzetten.
Als je klaar bent kun je de mus gaan 
kleuren!
  

 Maakmus



 Weet je wat?

Leuk om te doen!
Eet je wel eens pompoen of 
meloen? Laat de pitten drogen 
en bewaar ze tot de winter: 
rijg er dan kettingen van en 
hang ze in de bomen voor de 
vogels. Pinda-slingers maken 
kan natuurlijk ook! Let op: 
neem hiervoor ongebrande 
pinda’s (dierenwinkel). Of zaai 
eens Zonnebloemen en laat ze 

uitbloeien en zaadvormen: je 
zal zien dat je heel wat vogels 
aantrekt! Vogels kan je het beste 
voeren met voer dat geschikt is: 
zaden als zonnebloempitten en 
noten, rozijntjes, een rotte appel, 
vetbollen, pinda’s, een stukje 
spekzwoerd. 
Als je een voederplank hebt kun 
je zien welke vogels erop afko-
men: er zullen zeker mussen tus-

sen zitten! Het 
beste kun je vogels voeren van 
eind november (als het koud is) 
tot eind februari. 
Sommige vogelsoorten hebben 
dan al jongen. Zaden en der-
gelijke zijn niet het beste eten 
voor jonkies: ze kunnen dan 
doodgaan. De oudervogels kun-
nen beter de jongen voeren met 
allerlei insecten. 

Nu de winter in aantocht is zie je 
meer vreemde vogels in de tui-
nen: ze komen op het eten af dat 
mensen in de tuin strooien.
Sommige vogelsoorten trek-
ken weg, maar mussen blijven 
meestal dicht bij de buurt waar 
de geboren zijn, ze zijn echt 
honkvast.
Ze hebben ook geleerd zich bij 
mensen aan te passen: kijk maar 
eens op een terras in de stad. 
Soms zijn mussen zo brutaal dat 

ze de patat van je 
bord wegeten. 
Deze vogels 
leven meest-
al van het 
afval van 
mensen. 
Voor vogels 
is dit niet zo 
gezond, omdat 
het vaak te zwaar, 
te zout en te bewerkt 
eten is.

Hier zie je de koppen van verschillende vogelsoorten. Aan de snavels kan 
je vaak zien wat vogels eten. Kun jij het ook zien?

3 (aalscholver)

a (konijn)

f (zaad)

b (vis)

c 

(insec-

ten)

1 (roodborst) 

2 (kraai)

4 (vink)

5 (havik)

6 (scholekster)

e (aas)

d (schaaldieren) 

1 eet

2 eet

3 eet

4 eet

5 eet

6 eet

Mussen in de winter



Wist je dat .....

 Rebus

Als het winter wordt kruipen 
vogels vaak bij elkaar op een 
beschut plekje zoals bijvoorbeeld 
een struik. Luister maar eens 
bij een grote klimop langs een 
muur: in de namiddag hoor je 
vaak zacht getjilp: er zijn mussen 
in de klimop. Ze slapen hier, en 
ook wel in hun nestplaats.

 mussenmannetjes soms 
wel heel erg hun best doen 
om indruk op de vrouwtjes te 
maken? Een mannetje zoekt een 
opvallend wit donsveertje, waar-
mee hij naar de nestplaats vliegt 
om zo te pronken.
 dat mussen ook een sociale 
balts kennen? Het komt bij mus-
sen voor dat er een stel manne-
tjes ineens achter een vrouwtje 
aangaat. De oorzaak is niet hele-
maal bekend, maar de mannetjes 
vertonen baltsgedrag: borst voor-
uit, afhangende vleugels, getjilp. 
Ze pikken naar het vrouwtje. Het 
lijkt alsof ze allemaal tegelijk haar 
aandacht willen. Het is een luid-
ruchtige kluwen, het lijkt alsof ze 
ruzie maken maar dat is niet zo. 
Vaak houdt het ook ineens weer 
op. Na dit gebeuren paren er 
meer mussenstelletjes. Zo worden 
de meeste eieren op dezelfde tijd 
gelegd, en zijn alle jonkies in de 
buurt dus ongeveer allemaal even 
oud.

 tamme mussen wel 10 jaar 
oud kunnen worden?
 op plekken waar geen huis-
mussen zijn de ringmussen bij de 
mensen in de buurt wonen?
 er meer vogelsoorten zijn 
in Nederland die mus wordt 
genoemd? De Heggemus en de 
Grasmus. Deze lijken een 
beetje op een Huismus-
vrouwtje maar zijn geen 
familie van de mussen. Ze 
eten insecten.  
 om goed te kunnen 
broeden, een vrouwtjesmus 
kale plekjes op haar buik 
krijgt?: dit zijn broedplekken 
en zo worden de eitjes gemakke-
lijker warm gehouden.
 vroeger, toen er nog veel 
paarden waren, mussen vaak van 
paardenvoer aten? Ze pikten ook 
in paardenvijgen, omdat daar nog 
stukjes graan in zaten. Nu zijn er 
minder paarden, maar mussen 
doen nog steeds hetzelfde ...... bij 
hondenpoep!

Kijk in de buurt rond of er 
mogelijkheden zijn om mussen 
te helpen. Een paar mussen-
dakpannen plaatsen, een goede 
voertafel en gezond voer kunnen 
heel goed helpen.

In deze tijd hebben mussen het 
moeilijker gekregen: er zijn 
andere vogels die hun plekjes 
innemen en veel van de huizen 
die nu gebouwd worden hebben 
platte daken of daken waarin 
geen nesten gebouwd kunnen 
worden. Om mussen te helpen 
zijn er speciale dakpannen in de 
handel die je tussen de gewone 
pannen kan zetten. Een paar van 
deze pannen bij elkaar - mussen 
houden van gezelschap! - kan 
ervoor zorgen dat er weer mus-
sen op het dak gaan nestelen. 
Dan kun je op zolder weer zach-
te geluidjes en getjilp horen. 
Want het zou 
toch jammer zijn 
dat we het meest 
gewone vogeltje 
uit Nederland 
moeten missen.

Mussen hier en nu

 Opdracht

 Opdracht



Het hoogste aantal getelde huismussen is: ......................................

Het hoogste aantal getelde ringmussen is: ....................

  Ik heb mijn onderzoek gedaan:

   in een stad met ongeveer  .......................  inwoners

  in een dorp met ongeveer  ......................  inwoners

   op het platteland   bij een flat, ik heb op straat geteld

   op een boerderij   anders nl. ..................................................

  Het huis waar ik onderzoek gedaan heb is gebouwd in het jaar ................

  De dichstbijzijnde boerderij (kinderboerderij en manege telt ook) 

  ligt ................................ kilometer van mijn huis.

   De rand van mijn dorp of stad ligt  ...............  meter van mijn huis.

Dan kun je nog meer lezen in… 
Meer informatie treft u in het 
boekje Mussen in beeld 
dat het leven van de Huismus 
en de Ringmus uitgebreid 
beschrijft en is voorzien van 
prachtige illustraties. 
Verkrijgbaar bij de boekhandel 
of via www.knnvuitgeverij.nl

Dit project werd mede 
mogelijk gemaakt door: 
VSB Fonds, 
De Triodos Bank NV en 
het K.F. Heinfonds.

Oplossing Rebus:
Iemand blij maken met een dode 
mus.

Wil je nog meer weten ...

Colofon
Samengesteld door en 
op aanvraag te verkrijgen bij
KNNV 
Postbus 310
3700 AH Zeist
Illustraties en tekst: 
Renée den Besten, Bilthoven
Vormgeving:  
UltraMarijn, Leusden

 Onderzoek

Oplossing 
Kris-kras kruiswoordspel:
In mei leggen alle vogels een 
ei!

Oplossing Weet-je-wat: 
1 (roodborst) + c (insecten)
2  (kraai) + e (aas)
3  (aalscholver) + b (vis)
4  (vink) + f (zaad)
5  (havik) + a (konijn)
6  (scholekster) + 
 d (schaaldieren) 

Stuur dit onderzoek voorzien van je naam, adres 
en leeftijd naar Vrije Vogel Club Mussenonderzoek, 
Postbus 925, 3700 AX Zeist.

Help de 
Vrije Vogel Club 
bij het onderzoek 
naar Huismus en 
Ringmus.

Auteur:  Minouk van der Plas-Haarsma 
Tekeningen: Reneé den Besten
Pagina’s: 32
Uitvoering: vele illustraties in kleur
Prijs: e 4,95
ISBN: 978 90 5011 144 7
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