
 
Pimpelmees 

Kenmerken      

 

De rug is groen van kleur 

 

De onderzijde is geel van kleur 

 

De kruin, de stuit en de staart zijn blauw gekleurd 

 

De wangen en het voorhoofd zijn wit van kleur 

 

Er is een opvallende blauwzwarte oogstreep aanwezig 

 

De kin is zwartblauw en gaat over in een zwarteblauwe halsband 

Omschrijving 

De pimpelmees is door de bonte kleuren een gemakkelijk te herkennen vogel, die enigszins lijkt op de koolmees. De 
pimpelmees is echter duidelijk kleiner en heeft een blauwe in plaats van een zwarte kruin. De vogel is ook goed te 
herkennen aan de witte wangen met de zwarte oogstreep. Doordat de pimpelmees erg klein en licht is, kan de vogel 
probleemloos ondersteboven aan een dunne tak hangen. 
 
De roep van de pimpelmees klinkt als tsi tsi tsit, de zang is een hoog si si sirrr. Het hoofdvoedsel van de pimpelmees 
bestaat uit insecten, die de vogel in tegenstelling tot veel andere mezen ook op de grond vangt. In de winter eet de 
vogel voornamelijk zaden, maar toch kan de populatie pimpelmezen in strenge winters meer dan halveren. Om dit 
verlies te compenseren zijn de legsels tamelijk groot, de vogel legt per broedsel ongeveer tien eieren. Het nest wordt 
gebouwd in allerlei soorten holen en bestaat voor een groot gedeelte uit mos. Aan de binnenkant wordt het nest 
bedekt met een laag zacht materiaal. 
 

Nestkastje ophangen 
Vogels zijn vrij kieskeurig en willen alleen de allerbeste plekjes. Met deze tips voor het ophangen van een nestkastje 
zorg je ervoor dat er ook in jouw nestkastje vogeltjes worden grootgebracht. 

- Hang de invliegopening naar het noordoosten of oosten. Zo zorg je ervoor dat hij uit de wind, regen en zon 
hangt. 

- Hang hem op een rustige plaats. Vogels houden niet van te veel activiteit rondom hun nest. Naast de 
voordeur of boven het terras zijn wat dat betreft minder ideaal. 

- Let bij het ophangen ook op de beplanting. Beplanting rondom de kast helpt jonge vogels bij hun eerste vlucht 
en geeft ze fysieke ondersteuning en goede beschutting. Let er wel op dat er geen takken of andere obstakels 
recht voor de invliegopening hangen. 

- De ideale ophanghoogte is 2 tot 2.5 meter van de grond.  

- De beste periode om een nestkast op te hangen is het vroege voorjaar of gek genoeg het najaar. Vogels zijn 
dan namelijk al op zoek naar goede plekjes voor een nest. Daarnaast maken ze graag gebruik van neskastjes 
om te schuilen tegen de regen en de kou. De kans is groot dat als er een vogel af en toe overwintert in jouw 
kastje, hij in het voorjaar langskomt om zijn nestje te bouwen.  

- Verplaats de nestkast wanneer deze twee broedseizoenen onbewoond blijft. Houd daarbij deze tips in je 
achterhoofd, dan komt het zeker goed! 

In het najaar het nestkastje schoonmaken. Het nestmateriaal verwijderen en de kast 
schoonmaken met lauw water. 

http://www.vogelvisie.nl/soort/koolmees.php

