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BROEDGEVAL VAN DE BUIDELMEES OP DE DIEMERZEEDIJK Fred Vogelzang 

In 1986 vond een - waarschijnlijk geslaagd - broedgeval van de Buidelmees 
plaats op de Diemerzeedijk, gemeente Amsterdam. Hieronder volgt een overzicht 
van het verloop van de waarnemingen. 

Op 28 mei zag Willem van der Waal een zingend mannetje Buidelrnees. De
zelfde middag hoorde Guus van Duin een paar maal de zang, mogelijk zelfs van 
twee exemplaren. 

Op 29 mei ontdekte GvD een nest. Het hing op ongeveer 3,5 meter boven de 
grond aan het uiteinde van een wilgetak en was nog niet voltooid, maar er 
werd aan gewerkt. 

Op 1 juni werd er nog steeds aan het nest gebouwd, bovendien werd een adult 
mannetje gezien dat met lisdoddepluis in de snavel naar een andere plaats vloog. 
Later op de middag vond GvD een tweede nest, met ernaast twee Buidelmezen. Ook 
dit nest hing aan het uiteinde van een wilgetak, dit keer slechts op ongeveer 
twee meter hoogte. Er vond hier aggresief gedrag plaats van Buidelmees met 
Rietgors en Bosrietzanger - het was niet duidelijk wie er begon. WvdW nam deze 
dag in totaal zeker twee verschillende mannetjes waar, waarvan één bij het eer
ste nest. 

Op 12 juni zagen GvD en FV bij het tweede nest zowel een mannetje als een 
vrouwtje. Dit was de eerste zekere waarneming van een vrouwtje, Onder gunstige 
omstandigheden is het verschil tussen adult mannetje en vrouwtje eenvoudig: bij 
het mannetje is de mantel dieper donker kastanjebruin dan bij het vrouwtje, het 
zwart van het masker wordt achter op de oorstreek breder en is boven de snavel 
duidelijk aanwezig, het grijs van de kop is lichter en op de borst is dikwijls een 
uitgebreidere kastanjebruine vlekking. In de veldgidsen staan deze sexe-verschil
len niet of nauwelijks vermeld, in Svensson (1984) staan goede afbeeldingen. 
De oude vogels vlogen regelmatig in en uit het nest, maar met tamelijk lange 
tussenposen, grof geschat 10 à 25 minuten. Een tweede mannetje verzamelde onge-
veer 100 meter verderop zaadpluis van een grote lisdodde en vloog hier mee weg 
naar een geheel nieuwe plek. 
WvdW vond 1 s middags een derde nest, Bij het eerste - nog steeds onvoltooide -
werd deze dag geen Buidelmees meer gezien. 

Op 19 juni bevonden zich in het tweede nest in elk geval jongen. WvdW en 
Frank Visbeen zagen de oude vogels (vrouwtje èn mannetje) met voer in- en met 
luiers uitvliegen, Het derde nest kon niet meer worden teruggevonden, 

Op 22 juni deden GvD, FV en Rob Sjouken ruim twee uur waarnemingen bij het 
tweede, bezette, nest. Vanaf zo'n 80 meter werd met kijker en telescoop het nest 
konstant in de gaten gehouden en werden in- en uitvliegtijden genoteerd. Het re
sultaat van deze waarnemingen is in figuur 1 weergegeven, Vermoedelijk zaten er 
minstens drie jongen in het nest, daar er binnen zes minuten drie luiers uit 
het nest werden gebracht, Omdat in- en uitvliegen meestal nogal snel plaatsvond 
kan er door ons een enkele luier gemist zijn. Om dezelfde reden èn door de grote 
waarnemingsafstand was het meestal niet mogelijk de sexe van de voerende vogel 
te bepalen. Toch waren we er drie keer van overtuigd met een mannetje te doen 
te hebben (zie ook 19 juni). Dit nu is wat vreemd want volgens Makatsch (1976), 
geciteerd in Van Beusekom (1985), bouwt het mannetje alleen maar nesten en is 
het vrouwtje met de verdere broedzorg belast. Het verdient dus aanbeveling eens 
wat meer naar buidelmeesnesten te kijken om hier meer duidelijkheid in te krijgen. 
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figuur 1 Verblijftijden in nest (voederingen) in seconden (Y-as), ge
durende 2 uur en 5 minuten waarnemingstijd (X-as), 22 juni 1986, 
10:43 - 12:48, van Buidelmees op de Diemerzeedijk. 
? ~ verblijftijd niet precies bekend.*= oude vogel met luier uit
vliegend. 

Nest van Buidelmees, Diemerzeedijk, juni 1986 Guus van Duin 
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Uit figuur 1 blijkt dat er tussen 10:40 en 12:45 in totaal 31 maal werd gevoerd. 
Het is niet bekend of dit normaal .is of niet. De verblijftijden in het nest 
liepen uiteen van vijf tot 375 seconden, de tijd tussen twee voedingen (uit- en 
invliegen) varieerde van 13 tot 894 seconden. De zeer korte tijd van 13 seconden 
duidt ook op het voeren door beide ouders. Zevenmaal werd het wegbrengen van 
een luier gezien die steeds minimaal enkele tientallen meters verder werd weg
gegooid. 

Op 24 juni waren de jongen nog niet u~tgevlogen. Tussen 6:37 en 6:42 zagen 
GvD en Joop Buker drie keer een oude vogel het nest uitvliegen, waarvan zeker 
twee keer met luier. Bij het voeren was verschillende malen te zien dat de vogel 
niet geheel i n het nest verdween. De jongen waren dus al groot. 

Na 24 juni werd het terrein vrijwel niet meer bezocht. Op 26 juni nam Jan 
Kok twee exemplaren waar. De laatste controle op 8 juli leverde geen Buidel
mezen op. Op 6 september ten slotte hoorde WvdW (weer? nog?) enkele exemplaren. 

Het is dus niet bekend of de jongen voorspoedig zijn uitgevlogen, maar er is 
weinig reden daar aan te twijfelen. Vermoedelijk waren er op 12 juni al (kleine) 
jongen. In dat geval waren ze op 24 juni niet ver meer van het uitvliegen ver
wijderd. De nestboom stond in een nat gedeelte van het terrein, zodat verstoring 
onwaarschijnlijk is, ook al omdat het nest vanaf de dijk niet zichtbaar was. 
Hoe dan ook, het eerste broedgeval van de Buidelmees in Groot-Amsterdam is een 
feit. Geheel onverwacht kwam het broeden niet. In de periode 1982-85 werd de 
soort ieder najaar op de nabij gelegen Vijfhoek waargenomen . Deze waarnemingen 
hadden betrekking op trekkers of zwervers die op z'n minst een korte tijd in 
het terrein verbleven. Op de Diemerzeedijk komt 1 net als op de Vijfhoek , nog ge
noeg geschikt broedbiotoop voor de Buidelmees voor, zoals riet- en lisdodde
moeras met wilgeopslag. 
Voor zover bekend was dit het meest westelijke broedgeval van de Buidelmees in 
Nederland. Alleen de nestvondst in de Brabantse Biesbosch in 1962 (Braaksma 
1965), waarmee tevens voor de eerste maal het voorkomen in Nederland vast kwam 
te staan, lag westelijker. 

Mijn dank gaat uit naar alle in dit artikeltje genoemde waarnemers voor het 
beschikbaar stellen van hun waarnemingen. 
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