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Pimpelmees, Foto: George Hageman 
Vrijwel iedereen kent de Pimpelmees. Bij de tuinvogeltelling van januari 2020 stond hij op de 
derde plaats wat talrijkheid betreft. Pimpelmezen zijn trouwe bezoekers van vetbollen, 
pindaslingers en potjes vogelpindakaas. Voor de grotere Koolmees gaat hij daar geen stapje 
opzij! 
Pimpelmezen broeden vrijwel overal waar bomen staan. Door de aanplant van bomen in 
woonwijken en langs wegen is deze soort dan ook flink in aantal toegenomen. Wat die bomen 
betreft, moet het wel om loofbomen gaan. In een monotoon naaldbos zijn Pimpelmezen vrijwel 
niet te vinden. Zo nam het aantal broedparen in de Noordduinen pas toe, toen daar door forse 
dunningen in het dennenbos meer ruimte kwam voor loofhout.  
Pimpelmezen zijn het talrijkst op plaatsen met een breed scala aan loofbomen. In eiken, maar 
ook in een kersenboom, zoals te zien op de foto die George Hageman in april 2019 in Noord-
Griekenland nam, vindt een Pimpelmees veel rupsen en vliegende insecten. Het nest is te 
vinden in allerlei boomholten en in nestkastjes.  
De Pimpelmees is een van de weinige soorten waarvan het broedgebied vrijwel tot Europa beperkt blijft. In sommige 
najaren bereiken broedvogels uit Noord-Duitsland en het Oostzeegebied ons land. Voedselgebrek, soms veroorzaakt door 
een zeer goed broedseizoen, kan hiervan de oorzaak zijn. Uniek was de gigantische influx van Pimpelmezen in de laatste 
dagen van juni 2019. Op de telpost Berkheide (bij de Wassenaarseslag) passeerden op drie ochtenden ruim 5000 
Pimpelmezen. De telpost Ketelbrug (tussen NO-polder en Oostelijk Flevoland) noteerde op dezelfde dagen zelfs 15000 
zuidwaarts trekkende Pimpelmezen!   
 Jelle van Dijk


