
  

Vroege Vogels in de klas 
De huismus 
 

Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Menno Bentveld van Vroege Vogels hoeft 
dit keer alleen maar in de tuin te kijken 
om de huismus te vinden. Je ziet ze heel 
vaak, maar we weten niet zo veel van 
mussen af. Wat maakt dit simpel ogende 
vogeltje nou eigenlijk zo mooi? 
 
Vakgebied 
Biologie 
 
Kernbegrippen 
Huismus, mussen, vogels  
 
Kerndoelen 
Mens en natuur, kerndoelen 30 en 31.  
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Vroege Vogels in de klas’. Op Schooltv.nl 
staan nog meer video’s uit dit 
programma, zoals: ‘De miljoenpoot’. 
 
Antwoorden 
1 Een kippenhok met voer, een zandbad, 
genoeg te drinken en struiken om in te 
slapen. 2a Er komen daar heel veel 
insecten voor als voedsel voor jongen. b 
Er worden meer jongen geboren. 3 Zij 
hoeven in de winter niet ver weg te 
trekken. 4 Ze blijven vooral op één plek. 5a 
Op stenen en grind heeft de mus vrijwel 
niets te zoeken. b Dit zijn uitheemse 
planten en daar komen weinig insecten op 
af. 6 De inbreng van uitheemse planten, 
het ontwerpen van het landschap, de 
groei van steden etc.  

Kijkvragen 
 
1 Welke vier elementen maken de tuin tot 
een geschikte mussentuin? 
 

 
 
2 Op een oude fruitboomkwekerij zijn ook 
veel mussen te vinden. 
a Wat is het gevolg van de grote variatie in 
gewassen? 
b Wat is het bijkomende gevolg voor de 
(jonge) mussen? 
 
3 Waarom hebben huismussen geen of 
slechts een beetje vet? 
 
4 Wat is er opvallend aan het 
verplaatsingspatroon van (volwassen) 
mussen? 
 
5a Waarom zitten de mussen niet vaak in 
een woonwijk?  
b Er zijn wel bloemen, struiken en planten 
in een woonwijk. Waarom zitten daar toch 
geen mussen? 
 
Verdiepingsvraag 
 
6 Het aantal mussen in Nederland is de 
laatste jaren flink afgenomen. Wat zouden 
de oorzaken hiervoor kunnen zijn? Gebruik 
ook de video over de huismussen. 
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