
Mussen en Maaien 

Wij hebben weinig vogelsoorten in de tuin, maar 
wel erg veel mussen. Ik voer ze al jaren, vroeger 
alleen in de winterperiode, nu jaarrond. Ik geef 
pinda’s, gierst en zonnepitten en in de 
voorplantingsperiode ook meelwormen.  
 
Aan nestgelegenheid is bij ons geen gebrek. 
Daken met oude pannen, maar waar halen de 
mussen nog voedsel? Ik heb de afgelopen 20 jaar 
het gros van de tuinen zien veranderen in 
steenwoestijnen. Vandaar dat voeren.  
We hebben een populatie die schommelt van 40 
mussen als de jongen er allemaal zijn, tot een stuk 
of 8 als winter en sperwer, en nog meer dingen 
misschien, de populatie uitgedund hebben.  
 
In het voorjaar gaat dan het aantal weer snel 

stijgen. In de voorzomer wordt er bij ons minder voer gegeten, je zou denken dat het juist 
méer zou worden in verband met de aanwas. Maar vlakbij is de Hekslootpolder, met aan de 
randen langs de Vondelweg een fietspad met aan weerszijden gras. Dat gras gaat bloeien en 
zet zaad. Je vindt in de tijd dat het gras zaad zet zwermen mussen daar. Die hebben mijn 
voer niet meer zo nodig, die redden zich daar uitstekend, zowel met zaad, een mus is een 
zaadeter, als met insecten; ei-leggende vrouwtjes en vooral jongen hebben insecten nodig. 
 
Dan komt de maaimachine. Vóor de vakantie moet alle gras zijn weggemaaid, vinden we 
tegenwoordig. Niet alleen hier langs de Hekslootpolder, maar overal, let er maar eens op. 
We hebben grote machines, en in een, twee weken tijd is overal waar gras staat alles 
gemaaid. Je hoeft niet gestudeerd te hebben om te bedenken wat dat betekent voor de 
insectenstand. De meeste soorten komen zo niet meer aan reproductie toe. 
En omdat de insectenstand weer van belang is voor de vogelstand is ons huidige maaibeleid 
funest voor zowel insecten als voor vogels. 
 
In de tuin komen de mussen weer terug. ‘Tjilp, tjilp’, niks meer te eten daar. Heb je nog wat 
gierst?’ 
Volgens mij moeten we dat maaibeleid veranderen. Ik ben geen ecoloog, maar ik denk dat 
áls er al in juni gemaaid moet worden, laat dan de helft staan en maai die later, eind 
augustus of begin september.  
We mopperen steeds maar op de boeren, maar gemeenten en recreatieschap hebben veel 
grond in beheer, dat vaak ecologisch op dood spoor staat. 
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De mussen kunnen in- en uitvliegen 


