
Door Bart Jonker

Heemstede/Bloemendaal – Nee, 
met de ‘pimpelmees’ bedoelen we 
niet een persoon die de hele dag aan 
de bar in de kroeg rondhangt. Het 
gaat hier echt om het fraaie en kleur-
rijke vogeltje, lid van de mezenfa-
milie (Paridae). Nederland kent acht 
soorten mezen. De pimpelmees 
(Cyanistes caeruleus) is een rank 
vogeltje, dat veelvuldig te zien is in 
de tuin, ‘s winters vooral rond en op 
de voedertafels. Oorspronkelijk is de 
pimpelmees een bosbewoner, maar 
door zijn sterke aanpassingsver-
mogen voelt de pimpelmees zich net 
zo thuis in tuinen en parken van 
verstedelijkte gebieden. Zolang er 
maar voedsel, bomen en struiken zijn 
te vinden. 

Pimpelmezen lijken op de net zoveel 
voorkomende en verwante koolmees 
(Parus major).  De koolmees is echter 
groter dan de pimpelmees en is 
daarmee de grootste mezensoort 
van ons land. Hij heeft veel weg van 
de pimpelmees qua kleur en veren-
kleed, met dien verstande dat kool-
mezen op de kop een zwarte kap en 
borstband hebben. 

Melk!essen
De pimpelmees heeft een kobalt-
blauwe kap op de kruin en ook dit 
blauw op de vleugels en staart. 
Mannetjes zijn net iets uitgespro-
kener van kleur dan de vrouwtjes. 
Pimpelmezen zijn minder luidruchtig 
dan de koolmees, maar vrij brutaal 
en overheersen andere mezen op de 
voedertafel. Wel is de pimpelmees 
vaak de eerste vogel die waarschuwt 
voor gevaar, bijvoorbeeld bij aanwe-
zigheid van een kat. Ze zijn tamelijk 
intelligent en kunnen goed kleuren 
onderscheiden. Zo ging het verhaal 
in Groot-Brittannië rond over melk-
!essen met een dop van folie voor de 

voordeur. De pimpelmees wist 
precies welke kleur folie van de !es 
karnemelk was en hoe deze te 
openen.
Pimpelmezen eten insecten, larven, 
spinnetjes, nectar van bloemen, 
rupsen en bladluizen. Vooral in fruit-
boomgaarden ziet men graag 
pimpelmezen, omdat ze veel blad-
luizen verorberen. In de winter zijn ze 
gek op het voer dat de mens aan ze 
verstrekt, zoals zaad, vet- en pinda-
bollen. Overigens kiest een pimpel-
mees er zelf voor om met een 
strenge winter in Nederland te 
blijven of naar warmere streken te 
verkassen.

Sterk gevoel voor UV-licht
Het sterke gevoel van kleuronder-
scheiding van de pimpelmees is niet 
vreemd. Pimpelmezen kunnen 
namelijk buitengewoon goed 
UV-licht waarnemen. Dit geldt trou-

wens voor alle zangvogels. Zo kan 
het vrouwtje op deze manier duide-
lijk een mannetje van een vrouwtje 
onderscheiden: UV-licht versterkt 
namelijk de kleuren van de manne-
lijke mees. Het mannetje probeert op 
zijn beurt het vrouwtje te imponeren 
met de felle kleuren van zijn veren-
kleed en zijn blauwe kruin, samen 
met een dans, zang en door haar 
voer aan te bieden.

Broedtijd
De broedtijd van pimpelmezen loopt 
van maart tot juli. Pimpelmezen 
houden zich dan graag op in holtes 
van bomen of in door de mens 
geplaatste nestkasten. Een legsel 
varieert van 7 tot 13 eitjes. In 13-15 
dagen worden de eitjes uitgebroed. 
De jongen verblijven 18-21 dagen op 
het nest. Daarna vliegen ze uit, maar 
worden door de ouders nog 2-3 
weken gevoerd.

Ken uw tuin: de intelligente pimpelmees

De pimpelmees (Cyanistes caeruleus). Foto: Bigstock.
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Door Leo van Os    

Wandelbos Groenendaal heeft op haar terrein 
een paar prachtige houten bruggetjes; bij de 
Ritzema Boskade bijvoorbeeld en over de 
Lelievijver. Maar eigenlijk is ‘houten brug’ niet 
steeds een correcte omschrijving, want bij het 
bruggetje over de Ritzema Boskade bijvoorbeeld is er van hout nog 
nauwelijks sprake. Toen een aantal jaren geleden de houten leuning op 
verschillende plaatsen weggerot was, nam de gemeente het verstandige 
besluit om de leuning in prachtig op hout lijkende kunststof te laten 
uitvoeren; gemaakt van onze plastic afval. Als je niet beter wist…… 
 
De brug over de Lelievijver is nog wel grotendeels van hout; en dat is te 
merken! Zo is het bovenste deel van een van de leuningen dusdanig 
verrot, dat het er onlangs af is gevallen. Gevaarlijke spijkers steken er 
bovenuit en de leuning zelf is tamelijk laag. Zo laag, dat je er maar beter 
niet tegen kan leunen, als je tenminste geen nat pak wil.  
Maar ja, wie leunt er nou ook tegen een brugleuning?

Deze rubriek komt tot stand met medewerking van Vereniging Vrienden 
Wandelbos Groenendaal.
www.wandelbosGroenendaal.nl, info@wandelbosgroenendaal.nl.

Niet leunen tegen de leuning 

Foto’s: Vrienden Wandelbos Groenendaal.

Heemstede - Natuurliefhebbers die 
het leuk vinden om te zagen en de 
natuur een handje te helpen zijn van 
harte welkom. Het IVN Zuid-Kenne-
merland organiseert samen met 
Landschap Noord-Holland zaterdag 
18 december een leuke werkdag in 
natuurgebied De Overplaats in 
Heemstede. De Overplaats is een 
deel van het landgoed De Harten-
kamp, waar ooit de beroemde 
geleerde Linnaeus planten bestu-
deerde. Het ligt op een strandwal 
met gazons en met opvallend veel 
hoogteverschillen.      

De Hartenkamp was ooit een van de 
mooiste buitenplaatsen van het land. 
Vanaf het huis gezien, aan de over-
kant van de Herenweg, ligt het 
gebied dat we nu weer Overplaats 
noemen. Het is een interessant 
loofbos rond een fraaie vijver. In het 
voorjaar valt er volop te genieten van 
bloeiende stinsenplanten en in het 
najaar groeien er veel padden-
stoelen. Het is er rijk aan vogels. 
Regelmatig laat de zeldzame appel-
vink zich hier zien.
Hier op de Overplaats gaan vrijwil-
ligers een deel van het oude hakhout- 
bos afzetten. En takkenrillen worden 
gemaakt. Broedvogels, padden-
stoelen, mossen en de stinsen-

planten hebben daar baat bij. Dit 
afzagen van voornamelijk esdoorn is 
nodig om de natuurwaarde van dit 
bijzondere natuurgebied verder te 
vergroten en de oorspronkelijke !ora 
weer een kans te geven. Wie heeft zin 
om mee te doen?

Ervaring is niet vereist. De werkdag is 
9.30 tot 14.30 uur. Verzamelen om 
9.30 uur op de kleine parkeerplaats 
aan de Prinsenlaan, gelegen tussen 

de Herenweg en de Glipperweg in 
Heemstede. Zorg zelf voor werkkle-
ding, lunch, laarzen en neem je eigen 
ko"e/thee lunch mee. Het IVN Zuid-
Kennemerland zorgt voor gereed-
schap, handschoenen, begeleiding 
en voor lekkere vlaai bij de ko"e. 

Aanmelden graag bij:
Marc van Schie, 06–2575748, of 
marcmargriet@hetnet.nl of kijk op 
www.ivn.nl/zk.

Werkdag op 
De Overplaats

Werkdag IVN. Foto: aangeleverd door IVN Zuid-Kennemerland. 

Heemstede - Op vrijdag 17 
december gaat Lucia Hartmann met 
u een prachtig kerststukje maken. Er 
is een workshop bij WIJ Heemstede 
in de Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede om 13.30 uur en onder voorbe-
houd nog één extra om 10.00 uur. 
Kosten: #10,-. Aanmelden is verplicht 
en kan via: www.wijheemstede.nl,

info@wijheemstede.nl of 023 –  
5483828. Vanzelfsprekend houdt WIJ 
Heemstede zich aan de geldende 
coronamaatregelen: aanmelden 
verplicht, vanaf 13 jaar in openbare 
ruimtes een mondkapje op, bij zitten 
mag deze af, 1,5 meter afstand 
houden. Er wordt geen QR-code 
gescand. 

Workshop kerststukje maken met Lucia Hartmann


