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Het koolmeesje 

Wie kent het niet, het vrolijke vogeltje op de 
voerplank, balancerend aan een pindanetje of 
vetbollen. Het hele jaar door te vinden in de 
tuinen binnen en buiten de bebouwde kom. Als 
je ergens een nestkastje hebt hangen is er een 
grote kans dat er een nestje jongen in wordt 
grootgebracht. Ik woon midden een woonwijk 
en heb twee mezenkastjes hangen, elk jaar is er 
één van de twee bezet. Maar ze zijn niet 
kieskeurig wat hun woning betreft. Ze nestelen 

in holle boomstammen of in allerlei ruimtes waar je het niet zou verwachten. In de periode dat ik als 
monteur bij het ministerie van defensie werkte werden de vrachtwagens meestal vrijdagmiddag gebracht 
zodat we er na het weekend aan konden beginnen voor reparaties of een grote beurt. Ze stonden dan 
buiten op de parkeerplaats. Het gebeurde wel eens dat we ’s maandags ’s morgens een koolmeesje uit de 
uitlaat van een vrachtwagen zagen vliegen. Meteen werd er dan een bord opgehangen met RIJVERBOD 
erop en de accu’s werden er dan uitgehaald om te voorkomen dat iemand per ongeluk de wagen zou 
starten. Deze wagen stond daar dan net zolang tot we zeker wisten dat de jongen waren uitgevlogen. Er 
werd dan wel eens gevraagd waarom er een rijverbod op die wagen zat, dat komt omdat we op onderdelen 
moeten wachten, was dan het antwoord. Op een ander moment zag ik een hele tijd enkele koolmeesjes op 
het beton tegen de muur van de werkplaats zitten. Ik had dit die dag al enkele keren gezien dus ik moest 
toch weten waarom die vogeltjes daar zaten want daar was niets te eten en ze waren duidelijk in paniek. 
Langs de muur zat een klein gaatje met een doorsneden van ongeveer een centimeter, daaronder hoorde ik 
iets piepen en bewoog iets. Ik heb toen met een hamer en beitel het gaatje voorzichtig groter gemaakt en 
heb toen op afstand kijken wat er gebeurde. Binnen enkele minuten kwamen er één voor één 7 jonge 
koolmeesjes uitgevlogen. Waarschijnlijk hadden ze een nestje boven in de spouwmuur en waren ze naar 
beneden gevallen. Als je zoiets ziet is je dag weer goed. 

Het koolmezen heeft bijzonder eigenschappen zoals het zingen. Bij veel stadslawaai gaat het mannetje 
steeds harder zingen om daar bovenuit te komen. Ook is gebleken dat het mannetje steeds lager begint te 
zingen als het vrouwtje zich in de vruchtbare periode bevindt, op deze manier hoopt hij dat het vrouwtje 
overstag gaat. Dit is wel een probleem als de mannetjes steeds hoger gaan zingen als ze boven het 
omgevingslawaai uit willen komen b.v. in de stad.  
Ook is gebleken dat koolmezen bewust hun zang variëren maar dan ook telkens veranderen van plek. 
Daardoor krijgen de concurrenten, de andere mannetjes, het idee dat dit territorium al dicht bevolkt is en 
gaan op zoek naar een ander omgeving.  
Veel mensen denken dat je vogels in het voorjaar of zomer niet bij mag voeren maar dat is niet zo. 
Als het een paar dagen regent of hard waait zijn er te weinig insecten te vinden, dus dan kunnen ze extra 
voedsel goed gebruiken. Eiwitrijk voedsel is dan wel belangrijk. 
Voor meer informatie zie  https://www.natuurpunt.be/pagina/koolmees 
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Langs het rolstoelpad zijn we weer volop aan het werk geweest. De poelen zijn weer zoveel mogelijk 
opgeschoond, rond de poelen is gemaaid. De wilgen, elzen en hazelaar rond de poelen zijn allemaal 
afgezaagd. Het overige snoei en zaagwerk wordt komende tijd door de gemeente uitgevoerd. 
                                                                                                                                                                                                          Foto Jos Laarakker 

 

Witte Kluifzwam 

Beide foto’s zijn door Karin Laarakker gemaakt 

Wat zijn er toch mooie korstmossen 
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Ondanks het grijze en trieste weer zijn 
de vrijwilligers van onze vereniging toch 
volop aan het werk geweest in het 
patrijzenproject. De zijscheuten aan de 
wilgen moesten hoognodig worden 
verwijderd. 
 
                                                      Foto’s Huub Joosten 
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Nieuws van de bestuursvergadering. 

 Sinds de invoering van de nieuwe coronamaatregelen overlegt het bestuur weer online. 
 Subsidie voor wildcamera’s is aangevraagd, de aanvraag is positief beoordeeld. Het bedrag moet 

nog worden goedgekeurd.  
 Tijdens het laatste overleg was Wim de Jong van Brabants Landschap aangesloten.                                

De toekomstplannen voor het Buspad zijn besproken.                                                                         
Stand van zaken betreffende de paddenschermen in het Beleven zijn besproken.                              
Dit is in behandeling bij Brabants Landschap samen met de gemeente. Als het goed wordt gekeurd 
zullen deze in januari moeten worden geplaatst. Dit gaat over een lengte van 1100 meter 
waarschijnlijk aan beide zijde van de weg. 

 De loopvergunningen voor de weidevogels worden voor aanvang van het seizoen geüpdatet. 
 De vrijwilligers van de uilenwerkgroep gaan een cursus c.q. herhalingscursus veilig werken op 

hoogte volgen via Brabants Landschap. 
  Van Stibex hebben we opdracht gekregen om 100 nestkasten voor de sportparken van Hooge en 

Lage Mierde te maken. Het hout is besteld, we hopen na de feestdag eraan te kunnen beginnen. 
 De leden die regelmatig werkzaamheden voor de vereniging verrichtten kunnen 

veiligheidsschoenen kopen met korting, dit geld ook voor zaaglaarzen. Wel in overleg met het 
bestuur.  

Op 9 december werd Piet Peijs gebeld dat er 
bij de Lange Voren een ransuil in een boom 
zat, dit bericht werd via de waarnemingenapp 
gedeeld. Dat was voor Wim Castelijns een 
mooi moment om hem op de foto vast te 
leggen. 
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Dit was dan de laatste nieuwsbrief van 2021, een jaar waarin weer van alles is gebeurd. 
Ondanks de coronabeperkingen hebben we toch nog veel acties ondernomen. In het jaarverslag van 2021 
komt dit allemaal ter sprake. Zonder de vrijwilligers van onze vereniging, de gastgevers en de sponsoren 
was dit allemaal niet mogelijk geweest. Via deze nieuwsbrief willen we al onze leden en alle instanties waar 
we mee hebben samengewerkt bedanken voor hun inzet van afgelopen jaar. 

 

 

De foto’s van alle seizoenen 
op deze kerstkaart zijn 
gemaakt door onze 
vrijwilligers, de kaart is 
ontworpen door Petra 
Lauwers.  


