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Begin maart werd, samen met diverse 
vrijwilligers, begonnen met het schoon-
maken van de nestkasten. In de kasten 
werden vijf dode volwassen vogels aange-
troffen. Op 14 maart bleek één van de 
nieuwe grote kasten, speciaal voor deze 
soort gemaakt, bezet te zijn door een 
Bosuil. Het legsel bevatte vier eieren.  
Helaas is het legsel in de eifase mislukt. 
Waarschijnlijk is het vrouwtje veronge-
lukt. Het mannetje is nog diverse malen 
gesignaleerd en gebruikt de kast als 
slaapplaats.  
Elke kast is dit jaar minstens vier keer 
gecontroleerd. De eerste ronde werd ge-
daan op 23 april. Vanwege het slechte 
weer in het voorjaar, koud en nat, werden 
veel oudervogels op het nest aangetrof-
fen. Om verstoring te voorkomen werd de 
kast direct gesloten en werd deze op een 
later tijdstip opnieuw gecontroleerd.  
Enkele kasten moesten zelfs zes maal 
worden gecontroleerd. In totaal hangen 
er 147 kasten. Dit waren er in 2004: 140. 
Zonodig werden er kasten vervangen of 
gerepareerd. Kasten die aan vervanging 
toe waren zijn niet weggegooid, maar zijn 
evenals vorig jaar in een houtwal ge-
plaatst. Deze zijn ongenummerd en wor-
den niet meegeteld. Twee van deze kas-
ten waren dit jaar bezet, respectievelijk 
door een Koolmees en een Winterkoning.  
Er zijn dit jaar 24 kasten niet in gebruik 
geweest (ongeveer 16%), waarbij opge-
merkt dat één kast pas in mei is opge-
hangen. Ter vergelijking, in 2004 waren 
er van de 140 kasten, 18 niet in gebruik 
(ongeveer 13%). In 2003 waren er van 
de 132 kasten, 24 niet in gebruik 
(ongeveer 18%). In 2002 waren er van 
de 90 kasten, 36 niet in gebruik (40%). 

De Koolmees en de Pimpelmees hebben 
het dit jaar weer goed gedaan. Het lijkt 
erop dat het aantal broedparen stabiel is. 
Het streven is om in de nestkasten een 
gemiddelde te halen van 45 Koolmezen 
en 35 Pimpelmezen. De Bonte Vliegen-
vanger heeft het dit jaar weer beter ge-
daan dan voorgaande jaren. Voor deze 
soort werd ook in dit voorjaar bij enkele 
kastjes een plaatje voor het invlieggat ge-
plaatst. Dit om te voorkomen dat andere 
vogels gebruik maken van deze kastjes. 
De Bonte Vliegenvanger arriveert pas la-
ter in het voorjaar en diverse andere 
soorten zijn dan al aan het broeden.  
Opgemerkt dient te worden dat indien bij 
het vaststellen van het aantal territoria 
van de Bonte Vliegenvanger blijkt dat er 
geen kast voor deze soort meer voorhan-
den is, terwijl er wel een territorium 
wordt vastgesteld, er direct een geschikte 
kast wordt opgehangen.  
Vastgesteld werd de laatste jaren dat de 
soort de kast dan direct in gebruik neemt. 
Een van de paartjes heeft gebruik ge-
maakt van een kastje dat bedoeld is voor 
de Boomkruiper.  
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FIGUUR 1: VERHOUDING TOTAAL AANTAL KASTEN
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Tabel 1: BROEDRESULTATEN VAN KOOLMEES EN PIMPELMEES IN 2004 EN 2005 IN HET WESTELIJK DEEL.

Soort Aan-
tal 

Uitgevlogen jongen 2004 Uitgevlogen jongen 

Pimpelmees 07 47 06 56 

Koolmees 04 40 04 37 
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De Kauw heeft in dezelfde kast als het vo-
rige jaar een nest gemaakt, maar in te-
genstelling tot vorig jaar was het nu wel 
een succesvol broedsel en er zijn drie jon-
gen uitgevlogen. De Zwarte Mees heeft 
gebruik gemaakt van verschillende type 
kastjes. In het kastje met een doorzichti-
ge zijkant, heeft ook dit jaar een koppel 
Koolmezen met succes gebroed.  
De doelstelling om de Spreeuw als broed-
vogel terug te krijgen op de golfbaan lijkt 
succesvol. In vergelijking met vorig jaar 
is de soort met ruim zestig procent toege-
nomen. Het aantal uitgevlogen jongen 
was dit jaar met 35 jongen beduidend ho-
ger dan de 15 jongen in 2004 en de 5 
jongen in 2003. Vijf kasten zijn, evenals 
in 2004, twee keer gebruikt.  
In totaal zijn er negen soorten broedvo-
gels die gebruik hebben gemaakt van de 
nestkasten. Dit waren er tien in 2004. 
Het gebied is verdeeld in twee gedeelten 
waarbij op het westelijk deel, tussen het 
fietspad en het Beatrixkanaal, eveneens 
kasten zijn gehangen. De broedresultaten 
in het westelijk deel zijn niet mee geno-
men in de vergelijking met de resultaten 
van 2004. Wel worden deze in dit verslag 
apart vermeld (tabel 1).

In het westelijk deel hangen negentien 
kasten, waarvan er vier niet in gebruik 
zijn geweest (ongeveer 21%). In 2004 
werd door drie soorten gebruik gemaakt 
van de kasten. De Spreeuw heeft in 2005 
geen gebruik gemaakt van de kasten die 
op het westelijk deel hangen. Vorig jaar 
broedde deze soort nog in drie kasten.  
Twee van de vlinderkasten die dit jaar 
zijn opgehangen zijn in gebruik genomen 
door wespen. Een vlinderkast is door on-
bekenden meegenomen. De metselbijen 
hebben goed gebruik gemaakt van de 
houtblokken die zijn opgehangen. Dit is in 
het eerste jaar al direct een succes. De 
vleermuiskasten worden veelal gebruikt 
door nachtvlinders, die er de dag in door-
brengen. Een van de kasten wordt door 
een vleermuis gebruikt als rustplaats. 

Een woord van dank gaat uit naar de vrij-
willigers, de eigenaar van de golfbaan en 
firma De Leeuwerik waar steeds een be-
roep op kon worden gedaan als er hout 
nodig was om kastjes te maken. Zonder 
hun medewerking was dit alles niet mo-
gelijk geweest. Allen hiervoor hartelijk 
dank.

* Om verstoring te voorkomen is het juiste aantal niet vastgesteld. 

Soort Aantal Uitgevlogen 
jongen

 2004  Uitgevlogen 
jongen

Bosuil 01 - 01 02 

Kauw 01 03 - -

Bonte Vliegen-
vanger 

07 47 04 13 

Zwarte Mees 03 >14* 01 meerdere* 

Pimpelmees 37 >290 34 >251 

Koolmees 45 >362 47 >320 

Boomklever 03 meerdere* 01 meerdere* 

Boomkruiper 02 >04 01 01 

Spreeuw 08 35 05 15 

Tabel 2:  Vergelijking broedresultaten 2004 en 2005, uitgezonderd het westelijk deel van  
              Golfbaan Welschap. 


