
NATUUR IN HET OOSTERDELGEBIED- VOGELS - deel 2  Kleine tuinvogels 
 
In deel 1 van de serie “Vogels in het Oosterdelgebied – kleine tuinvogels” vertelde ik u iets over de mezen 
(kool- pimpel- en staartmees) en de roodborst. In dit deel komen de winterkoning, heggenmus, boomkruiper 
en putter aan bod. De eerste drie genoemde vogels leiden een meer verborgen bestaan en hoor je vaker 
dan dat je ze ziet. Hun verenkleed is weinig kleurrijk, waardoor zij goed gecamoufleerd zijn. De putter is juist 
het tegenovergestelde qua uiterlijk met zijn zwarte, bruine, witte, rode en gele veren. 
 
Winterkoning 
“Koning”, een grote naam voor een piepklein vogeltje en “winter”, terwijl deze vogel niet goed bestand is te-
gen koude winters. De winterkoning is een van de meest algemene broedvogels in ons land. Je herkent hem 
vooral aan zijn opgerichte staart en zijn luide zang. Je begrijpt niet dat er zo’n hard geluid uit zo’n klein vogel-
tje kan komen. Heeft de winterkoning jongen, dan kun je uren achtereen een soort wekkertje horen. 
 

  *1)  
 
Zie je een klein bruin “bolletje” met korte vleugelslagen laag boven de grond van struik naar struik vliegen 
dan kan het niet anders dan een winterkoning zijn. Tijdens het lopen wipt zijn staart telkens op. Andere ken-
merken zijn de bruin gevlekte veren, de lichte wenkbrauwstreep en de kleine spitse snavel, die kenmerkend 
is voor insecteneters. 
De winterkoning komt overal in het land voor, maar hij is wel aangewezen op een gebied met bomen en 
dicht struikgewas. Hij zoekt zijn voedsel, dat bestaat uit insecten, rupsen, larven, spinnetjes en kleine zaad-
jes in de struiken en laag bij de grond. In de herfst kruipen deze insecten graag onder de gevallen bladeren. 
Een reden dus om deze bladeren onder struiken en bomen te deponeren. Omdat er vaak in de schors van 
bomen insecten leven weet hij deze met zijn scherpe snavel eruit los te peuteren. In de winter komen we de 
winterkoning ook wel tegen bij de voedertafel of bij een vetblok gevuld met zaden of insecten. 
Het mannetje maakt meerdere bolvormige nesten, bekleed met mos met aan de zijkant een opening, in strui-
ken, maar ook tussen gestapelde takken (zogenaamde takkenrillen) en tussen klimop. Het vrouwtje bepaalt 
uiteindelijk in welk nest zij haar eieren legt. Dit zijn twee legsels per jaar met 5-7 eieren. Als het vrouwtje 
eenmaal op de eieren zit probeert het mannetje een ander vrouwtje te lokken in één van de andere nesten. 
De broedduur is 13-15 dagen. De jongen blijven nog 15-19 dagen op het nest en worden daarna door beide 
ouders nog 18 dagen gevoerd.  
 

  
Jonge winterkoningen 

 
Heggenmus 
 

  



Hoewel de naam doet vermoeden dat we hier met een soort mus, een zaadeter, te maken hebben, is dit niet 
het geval. Deze vogel met zijn bruingrijs verenkleed heeft een grijze kop en spitse snavel, waarmee hij gelijk 
verraadt dat hij een insecteneter is. Tijdens het zoeken naar voedsel scharrelt hij op de grond. Het voedsel 
bestaat uit insecten, spinnen en kleine bodemdiertjes. Misschien denk je in eerste instantie een muis te zien. 
In de winter eten heggenmussen ook kleine zaadjes. Ze vliegen dan wel naar een voederhuisje, maar vaker 
zitten ze eronder om de op de grond de gevallen zaadjes op te pikken. 
Net als een winterkoning zingt deze goed verborgen heggenmus het hoogste lied met een heldere, metalige 
klank. Vroeg in het voorjaar laat het mannetje zijn lied horen vanaf de top van een hoge boom of struik. 
Het leefgebied van de heggenmus wordt gekarakteriseerd door de aanwezigheid van struiken en heggen en 
daarom zijn zij ook vaak in tuinen te vinden. Hier bouwen zij op maximaal twee meter hoogte hun komvor-
mige nesten die ze netjes afwerken met veertjes, haren en wol. Mannetjes en vrouwtjes houden er vaak 
meerdere partners op na. Een druk bestaan voor de mannetjes dus die al die jongen helpen voeren. De 
vrouwtjes leggen 2-3 keer per jaar eieren, 3-6 per legsel. Zij broeden 11-13 dagen op de eieren en de jongen 
blijven zo’n zelfde periode op het nest voor zij het verlaten. 
De Nederlandse vogels zijn hoofdzakelijk standvogel. Zij krijgen in de winter nog wel eens gezelschap van 
heggenmussen uit Noord-Duitsland en Scandinavië. 
 
Boomkruiper 
Deze vogel, die in het Oosterdelgebied best veel voorkomt laat zich moeilijk zien door zijn goede schutkleur.  
Als je een klein, bruin vogeltje van onderaan de stam naar boven ziet klimmen en je een hoog geluidje met 
af en toe een triller hoort, dan kun je er zeker van zijn dat dit een boomkruiper is. Vliegt hij van de ene boom 
naar een andere, ook dan begint hij weer van onderaf aan die boom en klimt hij naar boven, soms ook spi-
raalsgewijs. In de baltstijd zie je mannetje en vrouwtje achter elkaar aan gaan, waarbij ze in een spiraal om-
hoog klimmen. 
Op de foto’s hieronder kun je goed zien hoe goed gecamoufleerd dit vogeltje is. 
 

     *1) 
 
De rug en bovenzijde van de kop zijn bruin gevlekt, de onderzijde is wittig. Met de naar beneden krom gebo-
gen snavel peuteren de vogels tussen de schors van bomen op zoek naar insecten, insectenlarven en an-
dere ongewervelde dieren. Zij klemmen zich hierbij stevig vast met hun tenen en drukken hun stugge staart-
veren als steuntje tegen de boom. Deze vogels stellen weinig eisen aan het gebied waar zij leven, als er 
maar bomen, en het liefst oude, wat minder goed onderhouden bomen, zijn. Ook nemen ze al snel genoe-
gen met kleine openingen om een nest te kunnen bouwen. Dat kan zijn achter een loszittend gedeelte van 
schors, achter een tegen een boom groeiende klimop, spleten in muren e.d. In onze tuin leven meerdere 
boomkruipers. Al een aantal jaren achtereen broeden ze of achter een loodslab van het dak of onder een 
dakpan. Er was een jaar dat een paartje pimpelmezen ook achter die loodslab een nest maakte, nadat de 
boomkruiper hier al twee broedsels met succes grootgebracht had. 
 

    
 
Man en vrouw slepen samen nestmateriaal aan en voeren elkaar ook in de broedtijd. Van april tot juni zijn er 
meestal twee legsels van 5-7 eieren, die 17-18 dagen bebroed worden. Na het uitvliegen voeren beide ou-
ders nog 1-3 weken. 



In strenge winters kruipen meerdere boomkruipers dicht tegen elkaar aan om warm te blijven. Dat is een 
grappig gezicht. In het midden ontstaat dan een bol van donzige vogeltjes, omgeven door een kring van 
staartjes. Boomkruipers zullen niet snel op een voedertafel te zien zijn, hoogstens pikken ze op de grond, of 
tussen struiken nog wat zaadjes op die slordige vinken of andere vogels om zich heen gesmeten hebben. 
Boomkruipers zijn vooral gebaat met een niet al te nette, opgeruimde tuin, waar bomen staan. 
 
Putter of distelvink 
Van de goed verborgen vogels met hun camouflagepak gaan we nu over naar een vogel, die allesbehalve  
een schutkleur heeft, namelijk de putter of ook wel distelvink genaamd. Deze vogel is het hele jaar door te 
vinden, maar in de meeste tuinen komen we hem alleen in de late herfst of winter tegen.  
 

  

De naam “putter” dankt dit clownesk uit-
ziende vogeltje aan het feit dat putter-
tjes vroeger nog wel eens bij mensen 
thuis in een kooitje zaten en dan in staat 
waren om een miniatuur emmertje met 
water aan een kettinkje omhoog te hij-
sen. De naam “distelvink” geeft duidelij-
ker aan waarom hij zo genoemd wordt: 
hij behoort tot de familie van de vinken 
en hij eet graag de zaden van distels, 
zoals hiernaast te zien is, waar deze  

 
jonge vogel eet van de zaden van een speerdistel. Het zijn eigenlijk de enige vogels die diepliggende zaden 
uit planten weten te halen. Dat is de reden dat je alleen putters op kaardenbollen tegenkomt. 
 

 
 
Putters leefden oorspronkelijk aan de zonnige randen van vochtige bossen, maar ze hebben zich goed aan 
de door de mens gemaakte landschappen, zoals tuinen en parken aangepast. Zij hebben een rijke vegetatie 
nodig voor hun voedsel dat voor het merendeel uit rijpe en onrijpe zaden van composieten (samengesteld-
bloemigen), zoals distels en paardenbloemen bestaat. Ook het zaad van zonnebloemen is aan hen goed be-
steed. Zij zijn voor hun voortbestaan vooral gebaat bij wat ruiger begroeide stukjes grond, zoals schrale 
spoorwegtaluds. Ook bloemrijke bermen zijn voor deze vogeltjes van groot belang. In de winter zijn zij te vin-
den in elzen, waar ze de zaadjes uit de elzenproppen peuteren. 
Putters zijn sociale vogels die vooral in de winter in groepen samenleven. In deze tijd vormen zich de paar-
tjes. Putters zijn monogaam. Het komt soms voor dat enkele paartjes bij elkaar in de buurt broeden, maar 
meestal heeft elk paartje een broedterritorium van ongeveer 250 m2. Voedsel zoeken zij wel in een groter 
gebied. Van april tot begin augustus worden er twee legsels gelegd. Het vrouwtje maakt het nest met gras, 
mos en veertjes, het mannetje sleept materiaal aan. Putters stelen nog wel eens nestmateriaal van andere 
vogels, zoals vinken. Het nest wordt in dicht gebladerte van bomen of struiken gemaakt. Het vrouwtje legt  
4-6 eieren, die in 9-12 dagen uitgebroed worden. De jongen blijven nog 18 dagen op het nest en worden  
13-18 na het uitvliegen nog 10 dagen gevoerd. De jongen worden gevoerd met eiwitrijke insecten. Al na een 
jaar beginnen jonge putters zelf aan een legsel. 
 
Je wordt vanzelf blij als je deze vogeltjes ziet of hoort. Aan één stuk door kwetteren ze met een hoog, tinke-
lend geluid, ook tijdens de vlucht. Hun zang is heel gevarieerd. Waar je ze in dit gebied vaak tegenkomt is 
het begin van de Lepelaar, net voorbij de Dorpsstraat en de kruising met de Achterburggracht. 
 
 
Danny Disma-van Laar, november 2021 
 
Bron: www.vogelbescherming.nl  
 
 
*1) Foto gemaakt door Ria Sier 
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