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Tijdens een Natuurpuntbijeenkomst in Heist-op-den-Berg eind 
oktober werden we op de hoogte gebracht dat er in Kessel (A) een 
Koolmees Parus major nog jongen voederde in een nestkastje in 
de tuin. Aanvankelijk reageerden we hierop met ongeloof, maar 
we besloten toch maar eens ter plaatse te gaan kijken. We bezoch-
ten de tuin van de familie Braeckmans in de Voetweg te Kessel op 
26 oktober. De vrouw des huizes wees ons het nestkastje aan en al 
snel kwam een van de oudervogels met voedsel aanvliegen, dook 
het nestkastje in en we hoorden de jongen azen. Het nestkastje 
ging niet langs boven open, maar door de invliegopening telden we 
drie bijna vliegvlugge jongen.  De eigenaars hadden de bedelende 
vogels de week voordien een eerste maal gehoord. Tijdens het half-
uurtje dat we ter plaatse waren, kwamen de oudervogels een tiental 
keren voederen. Paul Helsen kon hiervan enkele foto’s nemen. De 
prooien leken spinnen die van hun poten waren ontdaan. Enkele 
dagen later zijn de jongen uitgevlogen.
Toen we deze waarneming openbaar maakten, kwamen nog enke-
le gelijkaardige meldingen binnen. Zo was op 24 oktober nog een 
korte reportage verschenen op de Regionale Omroep Brabant:    
http://www.robtv.be/nieuws/aarschot/uitzonderlijk-voor-tijd-
van-jaar-nestje-koolmezen . In de tuin van de familie Peeters in de 

Grote Kruisweg te Wolfsdonk -Aarschot (VB) werd ook een nestje 
met waarschijnlijk vier jonge Koolmezen ontdekt. Deze waren nog 
een kleine week jonger dan het eerste geval. Michael Deryckere 
meldde dan weer een foto van een nest Koolmezen met nog bijna 
naakte jongen die de week daarvoor was verstuurd naar het VOC 
van Merelbeke (OV). Op 30 oktober liep er tenslotte nog een waar-
neming binnen van een paartje Koolmezen dat zijn pas uitgevlogen 
kroost voederde in Attenrode-Wever  (VB). Ook in Nederland werden 
enkele gevallen gesignaleerd (Ballering 2016). 
Koolmezen beginnen met hun eileg in april in West-Europa, in maart-
april in lager gelegen gebieden in het zuiden en in mei in Noord-
Europa. De lengte van het broedseizoen is heel variabel, afhankelijk 
van tweede of uitzonderlijk, zelfs derde legsels. Deze kunnen uitlo-
pen tot juli of zelfs begin augustus (Cramp et al. 1993). Broedgevallen 
in de herfst zijn zeer uitzonderlijk. In Glutz von Blotzheim & Bauer 
(1993) werden voor Europa enkele vroegere herfstbroedgevallen 
vermeld o.a. 2 in oktober 1973 in Zwitserland. Opmerkelijk ook één 
in Vlaanderen, namelijk in oktober 1985 in Boortmeerbeek (VB). Dit 
laatste geval verscheen eerder in Ornis Flandriae in 1986. Fr. Van Lani 
schreef hierin dat hij in zijn tuin in Boortmeerbeek op 12 oktober 
1985 herhaaldelijk een ouderpaar Koolmezen in en uit een natuur-

❱ Vrouwtje Koolmees Parus major duikt de nestkast in. 26 oktober 2016. Kessel (A) (Foto: Paul Helsen)
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lijke holte in een oude appelboom zag vliegen. Uit deze holte kwam 
gepiep van jonge vogels.  Ook Cramp et al. (1993) noemden bij de 
Koolmees “Autumn egg-laying exceptional “.

Het broedseizoen in 2016 was uitzonderlijk slecht. Bij de door mij 
gecontroleerde nestkasten stelden we vast dat er aanzienlijk minder 
nestkasten door Koolmezen waren bezet en dat er duidelijk minder 
jongen per bezet nest aanwezig waren. In 2015 werden door mij 
in 69 bezette nestkasten 543 koolmeesjongen geringd. Dit is een 
gemiddelde van 7,8 jongen per nest. In 2016 waren dit bij een verge-
lijkbare inspanning 318 jongen in 49 bezette nestkasten. Dit is een 
gemiddelde van slechts 6,5 nestjongen per nest. Bij het Landelijk 
Netwerk voor Studies aan nestkastbroeders, kortweg NESTKAST, die 
nestkastgegevens verwerken van heel Nederland, maar eveneens 
de gegevens opnemen die jaarlijks door de Universiteit Antwerpen 
worden verzameld, horen we hetzelfde verhaal. In hun jaarverslag 
broedseizoen 2016 (Ballering 2016) vinden we de gegevens terug 
van  6000 koolmeeslegsels (5737 eerste legsels en 263 vervolgleg-
sels) die in 2016 werden opgevolgd. Zij vonden een gemiddeld 
nestsucces van 71.5%, één van de laagste nestsuccessen over een 
tijdsreeks vanaf 1980. Ook de gemiddelde legselgrootte voor de eer-
ste legsels was met 7,17 in 2016 het laagste sinds 1980. Zij conclude-
ren: ” Voor de Koolmees was het dus ronduit een slecht broedseizoen 
met een laag broed- en nestsucces, kleine legsels, een laag vervolg-
legselpercentage en late eileg.” 

De oorzaak moet waarschijnlijk gezocht worden in het extreme 
natte en koude voorjaar met weinig rupsen als voedselbron. Het 
heeft tot begin juli geduurd eer er een drogere periode aanbrak. 
Waarschijnlijk zijn er dus niet alleen weinig jongen uitgevlogen, 
maar hebben een groot aantal van de uitgevlogen jongen het ver-

der ook niet gehaald. Het was in ieder geval opvallend dat er in de 
winterperiode in heel Vlaanderen haast geen Koolmezen, maar ook 
geen Pimpelmezen Parus caeruleus op de voederplaatsen in de tui-
nen van de mensen verschenen. Op het secretariaat van Natuurpunt 
in Mechelen, maar ook plaatselijk kregen we hierover heel veel onge-
ruste vragen. Deze lage aantallen mezen waren ook te zien in de 
resultaten van Het Grote Vogelweekend. In normale jaren worden er 
Koolmezen opgemerkt in 87 tot 92% van de tuinen, in januari 2017 
was dat slechts in 74,5% van de getelde tuinen, een dieptepunt sinds 
deze tellingen werden georganiseerd (mededeling Gerald Driesens). 
Deze lage aantallen mezen in de tuinen hadden dus waarschijnlijk 
enerzijds te maken met de lage aantallen aanwezige mezen, maar 
anderzijds mogelijk ook met de zeer goede beukenoogst. Hierdoor 

❱ Mannetje Koolmees Parus major aankomend met spinnenlijf (poten verwijderd). 26 oktober 2016. Kessel (A) (Foto: Paul Helsen)

❱ Koolmees Parus major vrouwtje verlaat de nestkast met een ontlastingspak-
ketje. 26 oktober 2016. Kessel (A) (Foto: Paul Helsen)

95-97



Natuur.oriolus  I  83 (3)  I  20-30 IN HET VELD • 97

was er de hele winter veel voedsel beschikbaar in de bossen en had-
den de reeds kleine aantallen mezen geen nood om naar de tuinen 
af te zakken om voldoende voedsel te vinden.  

De zomer en het najaar 2016 waren dan weer heel droog en warm. 
Er waren heel die tijd heel wat rupsen en andere insecten te vinden. 
Mogelijk hebben de Koolmezen omwille van dit slechte broedsei-
zoen, maar vooral ook om het heel mooie weer in het najaar, toch 
hier en daar nog een herkansing gewaagd. Het is ons trouwens ook 
opgevallen dat er vooral in september heel wat Koolmezen opnieuw 
waren beginnen zingen. We kijken uit naar de volgend broedseizoe-
nen. Het zal m.i. enkele jaren duren om onze mezenpopulatie weer 
op peil te krijgen. 
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Summary - Résumé
Autumnal breeding of Great Tits in 2016
In the autumn of 2016 (October) several cases of breeding of Great Tit 
Parus major were reported in Flanders. This might well be the result of 
a combination of a low breeding season success in spring due to the 
heavy rains in June and the warm, dry autumn weather.

Nidification automnale de la Mésange charbonnière en 2016
À l’automne 2016 (octobre), plusieurs cas de reproduction de la Mésange 
charbonnière Parus major ont été signalés en Flandre. Cela peut être dû 
à la combinaison du faible taux de reproduction au printemps en raison 
de la forte pluie en juin et du beau temps à l’automne.

02 & 03 DECEMBER 2017 - VLAMINGVELD 89, JABBEKE

ONTDEK ER O.A. DE NIEUWE SWAROVSKI BTX

EEN SAMENWERKING VAN:

Tijdens de vogelkijkdagen te Jabbeke op 2 en 3 december 2017
kunt u in de gebouwen van Kite Optics kennismaken met een ruim aanbod aan: 

•   verrekijkers
•   telescopen
•   statieven
•   outdoor equipment
•   ornithologische reizen
•    boeken, reisgidsen, ... 

Alle grote merken zijn er aanwezig om u uitgebreid advies te geven over hun 
instrumenten, maar vooral te laten genieten van zeer uitzonderlijke 
kortingen en promoties.

Natuurbeleving op het natuurdomein “De Hoge Dijken”
5 kilometer verderop ontdekt u het prachtige en vogelrijke natuurgebied 
‘de hoge dijken – roksemput’.
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