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Jongeren ontdekten een merelnest met jongen. 
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1.  Het Weer 

 
                

 
 

Controledatum      gecontroleerd   weertype             temperatuur  

 

1.1. Ter voorbereiding op nieuwe seizoen 
 

21-11-2014  Schoonmaak/reparatie kastjes, (ver)plaatsen grote kasten  

               zonnig, koude wind       6 ºC 

 

 

 
 

  

1.2. Nieuwe seizoen 
 

05-2-15  Nieuwe Bosuil- en Torenvalkkasten geplaatst. Droog weer maar koud.  

17-2-15  Controle grote kasten. Droog, koud en bewolkt, wind kr. 4  2 ºC 

14-4-15  Voorronde, zonnig, weinig wind kr. 2     5 - 15 ºC 

21-4-15  Zonnig, weinig wind kr. 2, koud      4 ºC  

25-4-15  Tussenronde met jeugdclub, lichte regen, koud    4 ºC 

28-4-15  Zonnig maar koud, weinig wind kr. 2     2 - 6 ºC 

05-5-15  Eerst lichte regen, zonnig erna, winderig kr. 3    17 ºC 

12-5-15  Bewolkt, wind kr. 3        14 - 16 ºC 

19-5-15  Bewolkt, veel wind kr. 4       11 ºC 

26-5-15  Regenbui, verder bewolkt, weinig wind kr. 1    11 ºC  

02-6-15  Regen, winderig kr. 4       13 ºC 

09-6-15  Bewolkt, winderig kr. 4       12 ºC 

16-6-15  Half bewolkt, weinig wind kr. 2      12 ºC 

23-6-15  Laatste ronde, wisselend bewolkt, soms zonnig, wind kr. 3  14 ºC 
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2.  Wie en waar, hoe en wat 

 
2.1. Voorwerk 
 

• In  het laatste kwartaal van 2014 zijn alle nestkasten schoongemaakt. Toen zijn ook 

een aantal kastjes opnieuw vastgezet, een 2-tal aan een andere boom gehangen. Dit 

heeft plaats gevonden op 21 november 2014. In kast no. 84 werd een vleermuis 

aangetroffen van redelijk formaat (grootoor?), al bezig met de winterslaap? 

• Ook in de vleermuizenkast troffen we er één aan, maar een kleiner type. 

• Kast no. 20 was geheel gevuld met een wespennest, dit verwijderd en de kast 

schoongemaakt. 

• In kast no. 28 lag een dode, vrij verse Koolmees.  

• De kasten 5, 44 en 85 zijn vervangen door nieuwe exemplaren, die nog moeten 

worden genummerd. 

• Eén Bosuilkast is vervangen en op een iets andere plaats gehangen. Ook 2 

Torenvalkkasten zijn vernieuwd en op een meer toegankelijke plaats gehangen. 

 

2.2. Seizoen 2015 
 

• De nestkasten in het gebied “Het Hexel” incl. de “Dannenkamp” aan de Haarboersweg 

te Hoge Hexel werden wekelijks op dinsdagen, vanaf 09.00 uur op inhoud en 

ontwikkelingen geïnspecteerd. Er werd gelopen volgens een vaste route in 2 

gedeelten. In de pauze werd genoten van de meegebrachte koffie + 

De groep bestond dit jaar uit: Jos Harsta, Dini Weijers, Dick Berkhof, Leo Nijhof, 

Bernhard Täge, Gerrit Schepers en Jenny Plaggenmarsch. Sommigen namen door 

andere verplichtingen of vakantie slechts een enkele keer deel aan de controles.  

Steeds was echter een deel van de vaste groep aanwezig voor de controlerondes, met 

een minimum van 2 personen. De waarnemingen werden nauwkeurig bijgehouden en 

vindt u terug in dit verslag: 

 

 
 

• De controle van de grote kasten werd verricht door Johan Niphuis, Gerard Spit en 

Gerrit Schepers. Deze eerste controle is dit jaar op 17 februari gehouden, de meeste 

waren onbezet, maar één was bezet door de Bosuil en bevatte 1 ei. Enige weken later 

waren dat 3 eieren, maar ze lagen verstrooid in de kast. KWW! Op 12 mei hebben 

Gerrit en Dini de grote kasten nog gedeeltelijk gecontroleerd met de constatering dat 

in de nieuwe Bosuilkast een Holenduif broedde, in de betonkast 1 ei lag en in de 

andere Bosuilkast de eieren kapot waren (gekraakt?) De TV- kasten waren leeg. 
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• Op zaterdag 25 april was er gelegenheid voor de jeugdclub om een keer mee te lopen, 

maar vanwege de (voorspelde) regen en lage temperatuur was de animo gering, maar 3 

jongeren met leiding. Achteraf viel het weer best mee, slechts nu en dan een lichte 

regenbui. 

• Onder één van de houthokken hoorden we op 12 mei een krijsend geluid. Nader 

onderzoek wees uit dat er een nest jonge Steenmarters o.i.d. moest zitten onder het 

hout, maar het was niet goed bereikbaar met de camera. Dini heeft getracht een 

filmpje te maken en dan zie je iets bewegen op de achtergrond, maar het is niet te 

beoordelen wat het is. 

• Tijdens de reguliere rondes was er zo nu en dan ook een kleinkind van deze of gene bij 

dat met veel enthousiasme deelnamen. Na de ronde van 12 mei nog even gekeken bij 

de plas aan de Haarboersweg. Daar troffen we 3 jonge Dodaars, 4  jonge 

Knobbelzwanen en 5 jonge Meerkoeten aan. Een week later waren de jonge zwanen 

verdwenen. Ook de jonge Meerkoeten niet weer gezien. Reden???  

• De Zwaluwenwand werd druk “bevlogen”, hetgeen duidt op flinke bezetting.  

• Bij één van de ontmoetingen vertelde Ben dat hij regelmatig de Gekraagde roodstaart 

hoorde maar nog niet had ontdekt waar die “huisde”. 
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3.  Broedresultaten 2015 

 
 

Vogelsoort Aantal nesten Broedpoging Aantal 
eieren 

Aantal 
jongen 

Uitgevlogen Opmerkingen 

Koolmees  
 

24 22 174 165 159 9 eieren niet 
uit / 6 dode 

jongen 
Pimpelmees 19 17 161 158 158 3 eieren niet 

uit 

Boomklever 4 4 21 21 21 Alles 
uitgevlogen 

Bonte 
vliegenvanger 

21 18 118 114 99 4 eieren niet 
uit / 15 dode 

jongen 
Glanskop 1 1 6 6 6 Alles 

uitgevlogen 

       

3.1. Nadere toelichting per soort vergeleken met vorig jaar 
 

Koolmees: 

Deze had hetzelfde aantal nesten. De resultaten waren beduidend minder t.o.v. 2014: 

•  3 legsels minder, 

•  34 eieren minder, 

•  37 jongen minder uitgevlogen. 
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Pimpelmees: 

De Pimpelmees deed het dit jaar ook slechter t.o.v. 2014: 

•   1 legsel minder, 

•   21 eieren minder, 

•   18 jongen minder uitgevlogen. 

 

 
 

 

 

 

Boomklever: 

Hier en daar wat  “metselwerk”, dit jaar 1 kastje te openen. Resultaat t.o.v. 2014: 

•   1 legsel minder, 

•   5 eieren minder, 

•   5 jongen minder uitgevlogen. 

 

     
  

Broedzorg van de Boomklever in het enige kastje wat niet was dichtgemetseld en het resultaat 
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Bonte vliegenvanger: 

Deze deed het qua nesten beter dan vorig jaar. De resultaten t.o.v. 2014: 

• 3 legsels meer, 

• 33 eieren meer, 

• 36 jongen meer uitgevlogen. 

 

 
 

 
 
 
Glanskop: 
Ook dit jaar weer aanwezig met één nest evenals vorig jaar, toen met 10 jongen uitgevlogen, 

dit jaar waren het er 6 stuks, het was de eerste nestkast met jongen op 5 mei 2015. 
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4.  Bijzonderheden 

 
� Het controleseizoen begon, behalve voor de grote kasten op 14 april en duurde tot  23 

juni. Er waren de 1
e

 ronde al nestjes in aanbouw en sommige al gereed. In 2 ervan was  

zelfs al een ei gelegd. Drie kastjes waren al “dichtgemetseld” door de Boomklever. 

� In één van de kastjes troffen we een Glanskop nest aan op een andere plek dan vorig 

jaar. 

� In één kastje lag een nog redelijk verse dode Koolmees. (ook al één bij de voorronde) 

Een week later troffen we een dode Pimpelmees aan in een andere kast. Het bijzondere 

daarbij is echter dat de partner de broed heeft voortgezet en er later 6 jongen te zien 

waren, alle 6 uitgevlogen. 

� In de nabijheid van kastje 38 troffen we in een dode boom een Grote bonte specht aan 

bezig met het maken van een nestholte. Een paar weken later was de holte blijkbaar al 

klaar en was mevrouw aanwezig, telkens kwam het kopje even naar buiten om de  

“kijkers” in de gaten te houden. Zie foto: 

 

 
 

� In de diverse (houtopslag)schuurtjes en struiken zagen we  nesten van o.a. een Merel 

en een Houtduif, die naar het lijkt succesvol zijn uitgebroed, maar niet alle jongen zijn 

groot geworden, wellicht door nestroof (dicht bij Steenmarter o.i.d.). 

� In kast no. 9 troffen we half mei 2 (jonge) vleermuizen aan, het lijkt te gaan om 

Franjestaart. In dit nestkastje troffen we al enige keren eerder dezelfde soort 

vleermuizen aan, zowel dit jaar als in voorgaande jaren, het lijkt een gewild plekje. 

Echter ook andere kastjes zijn in trek, dan eens hier dan daar. 
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� In de enige vleermuizenkast is één keer (in het voorseizoen) een tweetal vleermuizen 

gezien. 

� In de kast in het schuurtje lagen 2 eieren van de Holenduif. 

� Tijdens één van de laatste rondes troffen we op de grond een leeg nestje aan van een 

Staartmees. 

� Via de fam. Tilanus kregen we nog de volgende aanvullende informatie: 

- De Oeverzwaluwenwand had dit jaar een redelijke bezetting. 

- Diverse vogelsoorten zijn gespot waarvan sommige met broedresultaten, o.a.  

Nijlgans, Meerkoet, Dodaars, Kuifeend, Kievit, Knobbelzwaan, Witte kwikstaart 

e.a.  

- Regelmatig werd een stel Kuifeenden gezien en ook een stel Dodaars met jongen. 

- In het omringende struweel zijn veel zangvogels aangetroffen, vooral in het 

voorjaar zingend in de toppen van de struiken. 
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5.  Overzicht broedresultaten van 2004 - 2015 
 

Koolmees             

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Legsels 21 28 21 25 26 17 24 23 29 16 25 22 

Eieren 176 227 143 220 199 150 187 234 194 122 208 174 

Uit 157 204 135 195 182 133 146 226 166 110 196 159 

Verloren 19 23 8 25 17 17 41 8 28 12 12 15 

                          

 

 
 

            

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

Pimpelmees             

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

legsels 19 15 25 20 19 29 22 16 20 14 18 17 

eieren 198 133 215 180 179 283 192 169 184 119 182 161 

uit 141 117 181 176 177 264 184 158 167 93 176 158 

verloren  57 16 34 4 2 19 8 11 17 26 6 3 
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Boomklever                       

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

legsels 1 5 5 5 4 7 3 2 5 3 5 4 

eieren 5 26 24 37 22 33 17 11 25 17 26 21 

uit 5 25 24 37 22 29 17 11 18 12 26 21 

verloren  0 1 0 0 0 4 0 0 7 5 0 0 

             

 

 
 

            

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

Bonte vliegenvanger                   

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

legsels 17 13 13 13 10 11 19 17 17 17 15 18 

eieren 106 74 81 72 63 68 102 108 87 94 85 118 

uit 79 71 71 69 61 52 91 95 64 82 63 99 

verloren  27 3 10 3 2 16 11 13 23 12 22 19 
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6.  Nestkastbezetting 2015 
 

1. Bezet door de Koolmees: 

4 - 12 - 19 - 22 - 26 - 29 - 31 - 34 - 36 - 41 - 44a - 48 - 52a - 58 - 63 - 64 - 67 - 68 - 78 

- 86 - 87 - 89 - 109. 

Totaal 24 stuks, waarvan 13 in dezelfde kastjes als vorig jaar, toen waren er in totaal 

25 stuks bezet. 

 

2. Bezet door de Pimpelmees: 
6 - 20 - 35 - 40 - 44 - 45 - 65 - 70 - 75 - 79 - 81 - 83 - 85 - 92 - 97 - 101 - 104. 

Totaal 17 stuks, waarvan 6 x in eenzelfde kastje als vorig jaar, toen waren er in totaal 

18 stuks bezet. 

 

3. Bezet door de Bonte vliegenvanger: 
3 - 7 - 8 - 15 - 17 - 24 - 33 - 51 - 53 - 55 - 59 - 60 - 71 - 73 - 76 - 79a - 82 - 91 - 99 - 

102. 

Totaal 20 stuks, waarvan 9x in dezelfde kastjes als vorig jaar, toen waren er in totaal 

16 stuks bezet. 

 

4. Bezet door de Boomklever: 
18 - 84 - 84a - 100. 

Totaal 4 waarvan 2x in eenzelfde kastje als vorig jaar, toen waren er in totaal 5 stuks 

bezet. 

 

5. Bezet door de Glanskop: 
62. Deze kast bleef vorig jaar onbezet. Vorig jaar in kast 86, daar zat nu Koolmees in. 

 

6. Overige info m.b.t. bezetting of niet: 
- Leegstand was er in de kasten: 

1 - 2 - 5 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 16 - 21 - 23 - 25 - 27 - 28 - 30 - 32 - 37 - 38 - 39 - 

42 - 43 - 46 - 47 - 49 - 50 - 52 - 54 - 56 - 57 - 61 - 66 - 69 - 72 - 74 - 77 - 80 - 88 - 

90 - 93 - 95 - 96 - 98 - 100a - 103 - 105 - 106 - 107. 

Totaal 47 stuks, waaronder 17 dezelfde als vorig jaar. 

 

- Kast nr.’s, die niet in gebruik zijn: 

94 - 108. 

 

- Enkele kastjes zijn gelijk genummerd als grote kastnummers, nl. 41, 77, 80 en 82. 

Ook zijn er dubbelingen in de nummering bij de kleinere kasten. Waar dat het 

geval is hebben ze een “A” toegevoegd gekregen. 

 

- In  kastje 9 troffen we 2 Franjestaart (vleermuizen) aan. 
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7.  Lijst van waargenomen (vogel)soorten 

(inclusief in “nieuwe natuur” achter- en voorzijde) 
 

 

Blauwe reiger 

Bonte vliegenvanger 

Boomklever  

Boomkruiper 

Boompieper 

Bosuil 

Brandgans  

Buizerd 

Dodaars 

Ekster 

Fitis (gehoord)  

Gaai 

Gekraagde roodstaart (gehoord door Ben T.) 

Glanskop 

Goudhaantje 

Grauwe gans 

Groene specht 

Grote bonte specht 

Grote lijster 

Holenduif  

Houtduif 

Houtsnip  

Huismus 

Kauw  

Kievit 

Kleine bonte specht 

Knobbelzwaan 

Koekoek (gehoord)  

Kokmeeuw  

Koolmees 

Meerkoet  

Merel 

Nijlgans  

Oeverzwaluw 

Pimpelmees 

Putter 

Roodborst 

Staartmees  

Spreeuw  

Tjiftjaf 

Turkse tortel 

Tuinfluiter 

Vink 

Wilde eend 

Winterkoning 

Witte kwikstaart  

Wulp  

Zanglijster  

Zwarte kraai 

Zwarte specht 

Zwartkop 

 

 
   

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
N.B.: 

Deze foto’s zijn, met eerdere toestemming,  

      uit Vogeldagboek.nl Adri de Groot gekopieerd. 

 


