
NATUUR IN HET OOSTERDELGEBIED- VOGELS - deel 1  Kleine tuinvogels 
 
Nadat het Oosterdelgebied met de door tuinders bewerkte akkers veranderde in een gebied met vrijstaande 
huizen ontstonden ook tuinen, die gelijk allerlei dieren aantrokken, waaronder vogels. In een aantal artikelen 
vertel ik u het een en ander over de vogels in dit gebied. 
In deel 1 en 2 besteed ik aandacht aan kleine tuinvogels die we hier het hele jaar tegen kunnen komen, zoals 
de verschillende soorten mezen, roodborst, winterkoning, heggenmus, boomkruiper en putter. In dit deel 
komen de mezen en roodborst aan bod. 
 
Mezen 
De mezen die we hier tegenkomen zijn de koolmees, de pimpelmees en de staartmees.  
 

   
Koolmees Pimpelmees *1) Staartmees 

 
Koolmees 
De koolmees is de grootste mees die we kennen. Mannetje en vrouwtje lijken veel op elkaar, het mannetje is 
echter te herkennen aan de bredere en ook tot aan de poten doorlopende zwarte “stropdas”. Naast een geva-
rieerde zang laat een koolmees verschillende soorten roepen horen, waaraan hij goed te herkennen is. 
Koolmezen leven in gebieden met veel bomen en struiken waar zij voldoende nestgelegenheid maar ook ge-
noeg voedsel moeten kunnen vinden. Het is in ons land een algemene broedvogel, een holenbroeder, die zijn 
nest bouwt in boomholtes, maar ook in gaten van muren. In onze tuinen maken koolmezen graag gebruik van 
nestkastjes, die zij bekleden met grassen, mos, haren, veertjes, draadjes en plukken wol. 
Vaak gaat het mannetje op zoek naar een geschikte nestplaats. Hij houdt zijn kopje scheef bij de opening, zo-
dat de zwart-witte zijkant van zijn kop goed zichtbaar is voor het vrouwtje. Zijn snavel wijst de opening aan. 
Als deze plek mevrouw aanstaat kruipt zij in de holte of het nestkastje. Zij draait hierin rond en ook hoor je 
haar constant tegen de wanden kloppen. Dit kan wel een aantal dagen zo doorgaan, voordat zij akkoord gaat 
met de keuze van haar man. Pas daarna sleept zij nestmateriaal aan. 
Koolmezen hebben vaak twee legsels per seizoen, waarbij 13 gelegde eieren geen uitzondering zijn. Mezen 
leggen zoveel eieren omdat er veel sterfte optreedt onder jongen. Komt er een indringer te dicht bij het nest 
dan sist het vrouwtje zo hard dat de indringer gelijk op de vlucht slaat. 
Na ca. twee weken komen de eitjes uit. Zowel vader als moeder slepen daarna rupsen af en aan. Tegen de 
tijd dat de jongen uitvliegen ziet hun verenkleed er verfomfaaid uit door het in- en uitvliegen van het nest-
kastje. Af en toe zie je een ouder met iets wits uit de nestkast vliegen. Dat is een “luier”. De jonge vogel die 
zijn ontlasting kwijt wil, gaat met zijn achterwerk naar de ouder toestaan, waarna de ouder de uitwerpselen, 
verpakt in een vlies, in de snavel neemt en ver van de nestplaats af deponeert. De jonge meesjes zitten muis-
stil in het nestkastje, maar op de een of andere manier hebben ze in de gaten wanneer hun ouders in de buurt 
zijn, want dan kun je ze horen. Het duurt drie weken voordat de jongen uitvliegen. Ze worden dan nog drie we-
ken door beide ouders gevoerd. 
 

    
Mannetje wijst de plek Vrouwtje verzamelt wol Af en aan vliegend Jonge mees vliegt uit 

  
De laatste jaren hebben koolmezen problemen met het grootbrengen van hun jongen door verschillende facto-
ren. Vanwege de zachte winters beginnen zij vrij vroeg te broeden, terwijl er dan nog niet genoeg rupsen voor-
radig zijn. Op arme zandgronden zorgt stikstof voor verzuring, waardoor kalkgebrek optreedt en de eierscha-
len te dun zijn. En door de achteruitgang van de inheemse flora dreigt er een tekort aan rupsen te ontstaan. 
In gebieden waar veel eiken langs wegen staan en de eikenprocessierups voor veel problemen zorgt helpen 
koolmezen de eikenprocessierups binnen de perken te houden. Men zaait de bermen en randen langs akkers 
en weilanden in met inheems bloemenzaad. Hier komen vlinders op af, die hun eitjes afzetten op de planten. 



Men hangt veel nestkastjes op, waar mezen op afkomen en zij  voeren hun jongen met de eikenprocessierup-
sen. 
 
Vogelbescherming Nederland geeft veel voorlichting over hoe mensen hun tuin vogelvriendelijk kunnen inrich-
ten en wat we kunnen doen om de mezen de winter goed door te laten komen en hun jongen te kunnen groot-
brengen. Enkele tips: zorg voor vetbollen, pinda’s, (in een korfje zonder plastic netje) zonnepitten en andere 
zaden en vooral voor water, waarvan zij dagelijks kunnen drinken of zich in wassen. Hang nestkastjes op. Ook 
In de winter worden deze gebruikt als slaap- en schuilplaats. 
 

   
 
Pimpelmees 
Pimpelmezen bewonen dezelfde leefgebieden als de koolmees en ook zij maken dankbaar gebruik van de 
nestkastjes en het voedsel dat wij in de winter verschaffen. Mannetjes zijn iets helderder van kleur dan vrouw-
tjes. Het mannetje met het helderst blauwe petje is het meest begeerlijk voor de vrouwtjes. 
Het geluid dat pimpelmezen voortbrengen is een heldere triller, die klinkt als een zacht belletje. 
Een pimpelmees is kleiner dan een koolmees en behendiger. Vanwege zijn lage gewicht kan hij met gemak 
aan dunne twijgjes ondersteboven hangen om bijvoorbeeld bij de zaadjes van een berk te komen. In het zo-
merhalfjaar eten pimpelmezen meer insecten, waaronder rupsen en spinnen. De laatste paar jaren zie ik pim-
pelmezen ook bessen eten of bovenin appels een gaatje pikken en een klein hapje eruit nemen. Niet zo leuk 
voor ons, want regenwater blijft daarna in het kommetje achter, waarna de appel snel gaat rotten en er allerlei 
insecten, waaronder wespen op af komen.  
 

    
  
Het leven van een pimpelmees is vergelijkbaar met dat van een koolmees. Zij hebben een voorkeur voor nest-
kastjes met een kleinere vliegopening dan die voor koolmezen geschikt is, namelijk 28mm. Af en toe prefere-
ren ze andere kleine, veilige plekjes. 
 

    
Pimpelmees bij appel Een nest onder een loodslab Met rups in de snavel Een jong voerend 

 
Staartmees 

    
 
Staartmezen zijn kleine, bolronde vogeltjes met een in verhouding tot hun lichaam lange staart. Je ziet ze bui-
ten de broedtijd altijd in groepjes samen optrekken. Ze leven heel sociaal en wachten op een achterblijver 
voor ze weer verder trekken. Ze vliegen van takje naar takje, van boom naar boom en roepen elkaar constant 
met hoge, korte, scherpe en tjirpende geluidjes. Je hoort ze vaak eerder dan dat je ze ziet.  



Ook zij maken in de winter graag gebruik van vetbollen en zaden, waar zij met meerdere tegelijk op afkomen. 
In de zomer staan veel kleine insecten en rupsen op het menu, ’s winters eten zij het liefst zaden, die zij vin-
den aan de dunste uiteinden van de takken. Je ziet ze dan ook vaak bungelen aan de dunne twijgjes van de 
berk. 
In tegenstelling tot kool- en pimpelmezen hebben zij één legsel per seizoen met meestal 8-12 eieren en neste-
len zij niet in een nestkastje. Zij maken prachtige, bolvormige nestjes van korstmossen in dicht struikgewas. 
Staartmezen broeden van eind maart tot in mei gedurende 12-14 dagen. De jongen blijven 18-19 dagen op 
het nest en worden na het uitvliegen nog zeker 2 weken gevoerd. Hoewel ik wel jonge staartmeesjes in onze 
tuin zie, ben ik nog nooit zo’n korstmossen-nestje tegengekomen. 
 
Roodborst 
De roodborst die we in de zomer in onze tuin tegenkomen hoeft niet dezelfde te zijn als die we ’s winters zien. 
Een deel van de roodborsten trekt in de herfst namelijk naar het zuiden en daarvoor in de plaats komen an-
dere uit het noorden en noordoosten deze kant op.  
 

   
 
Roodborsten leven buiten de broedtijd erg solitair en mannetjes verdragen geen andere mannetjes roodborst 
in hun nabijheid. Zij reageren dan behoorlijk agressief. Omdat zich in het Oosterdelgebied grote tuinen bevin-
den kun je wel eens twee mannetjes tegenkomen. Die geven elkaar kennelijk genoeg ruimte. Om te voorko-
men dat mannetjes in de aanval zouden gaan op hun jongen hebben deze nog een hele tijd niet de bekende 
roodoranje borstveren, zoals te zien is op de foto hierboven. 
Naast een tikkende roep, kunnen we zelfs midden in de winter hun parelende, metaalachtige zang horen. 
De roodborst leeft in gebieden waar veel en niet al te jonge bomen groeien, zoals in bossen, parken en ook 
tuinen. Als er veel struiken en kruiden zijn is, vormt dit een ideale situatie voor deze vogel, want hier vindt hij 
kleine insecten, spinnetjes en andere kleine diertjes, bessen en zaden. Een rijke ondergroei en dood hout is 
dan ook voor hen van belang. In de winter foerageert een roodborst daarnaast graag op voedertafels en heeft 
hij zelfs, door goed op te letten hoe mezen op de korfjes met vetbollen en pinda’s landen, geleerd hoe hij ook 
bij dit voedsel kan komen. Bij voorkeur scharrelen roodborsten op de grond op zoek naar voedsel. ’s Winters 
kun je ze naast zaden voeren met universeelvoer, gedroogde havervlokken en meelwormen. En zoals voor 
elke vogel is het ook voor een roodborst van belang om water te kunnen drinken en een bad te nemen 
 

   
 

  
 
Roodborsten bouwen open nesten op of laag boven de grond in een boom, muur of dichte klimplanten, zoals 
in klimop. Het is een slordig nest van grassen en bladeren. Een nestkast die aan de voorkant voor de helft is 
opengelaten wordt ook wel eens gebruikt. Ze broeden van april tot juli en produceren twee legsels per seizoen 
met ieder 5-7 eieren. Na een broedtijd van 12-15 dagen blijven de jongen ongeveer zo’n zelfde tijd op het 
nest. Na het uitvliegen voeren de ouders hen nog 2-3 weken. 
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*1) Foto gemaakt door Ria Sier 
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