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Verslag
Monitoring tijdelijke huismustil 
HMT3, geplaatst in Deurne e.o., 

herfst 2019



Toelichting
Algemeen
Datum van plaatsen: 
- Huismustillen HMT3 tussen 02-10-2019 & 04-10-2019

Datum monitoring: 17-04-2020 

Externe factoren: De tillen zijn geplaatst als tijdelijke voorziening voor een renovatie die is uitgevoerd in   
   de winter van 2019. Op het moment van de monitoring was de renovatie afgerond. In de  
   huidige gerenoveerde situatie hebben huismussen weer toegang tot de pannendaken.

Resultaten
In totaal werden in 25 tillen vijf broedgevallen van huismussen aangetroffen. In één til waren twee broedgevallen. 
Naast huismusnesten werden ook mezennesten en twee nesten van boomklevers aangetroffen. Vrijwel alle overige 
huismusnesten die werden aangetroffen waren aanwezig in de omliggende pannendaken. Zowel in pannendaken 
van gerenoveerde woningen als van niet gerenoveerde woningen. In de gerenoveerde woningen zijn op verscheidene 
plaatsen ook gootbetimmeringen aangebracht met nestvoorzieningen voor gierzwaluwen. Geen van deze verblijf-
plaatsen was bezet door huismussen.

Conclusie
Deze resultaten tonen aan dat tijdelijke huismustillen effectief kunnen zijn voor het doel waarvoor ze bestemd zijn: 
namelijk het bieden van tijdelijke uitwijkingsmogelijkheden vlak bij de oorspronkelijke verblijfplaats. Deze extra 
uitwijkingsmogelijkheid helpt huismussen om in hun oorspronkelijke leefgebied te blijven. Tijdens de monitoring 
viel op dat veel huismussen hun oorspronkelijke verblijfplaats in de gerenoveerde daken weer hadden betrokken. 
Het is aannemelijk dat de geplaatste huismustillen een bijdrage hebben geleverd in de snelle herbezetting van de 
gerenoveerde daken.

Resultaten
Nr. Locatie Bezetting

1 Voortuin 2 paar huismussen

2 Achtertuin -

3 Achtertuin 1 paar huismussen

4 Achtertuin -

5 Voortuin 1 paar koolmezen

6 Zijkant -

7 Zijkant woning 1 paar boomklevers

8 Achtertuin -

9 Voortuin -

10 Achtertuin -

11 Achtertuin -

12 Zijkant -

13 Zijtuin -

Nr. Locatie Bezetting

14 Gemeente gazon -

15 Gemeente gazon 1 paar boomklevers

16 Achtertuin -

17 Voortuin 1 paar huismussen

18 Zijkant -

19 Voortuin -

20 Voortuin -

21 Voortuin -

22 Voortuin 1 paar koolmezen

23 Voortuin -

24 Voortuin/zijtuin -

25 Zijtuin 1 paar huismussen, 1 paar pimpelmezen



Een aangetroffen verblijfplaats.

Op de voorgrond een bezette til. Op de achtergrond een verblijfplaats in een niet gerenoveerd pannendak.

Een aangetroffen verblijfplaats.



In de categorie bijzonder waarnemingen: een boomklever die alle vier de nestruimtes voor zichzelf geclaimd heeft …

Een aangetroffen verblijfplaats in een recent gerenoveerd dak.

Een aangetroffen verblijfplaats in een niet gerenoveerd dak, naast een recent gerenoveerd dak.



Bijlage: Foto's van de geplaatste tillen  
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