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restaureerd nest
Op 14 maart 2014 begon een merelvrouwtje 
een nest te bouwen op een grote plantenscho-
tel bij een opslag van bloempotten en andere 
‘tuinprullen’ onder een afdakje naast ons huis. 
Het nest zat op circa twee meter hoogte. Na 
dertien dagen – op 27 maart – was het nest 
gereed en na nog eens vijf dagen – op 2 april 
– waren er drie eieren in het nest gelegd. Het 
merelmannetje leek afwezig en nauwelijks 
betrokken, maar zong wel elke avond en in de 
vroege ochtend.
Merels broeden precies twaalf dagen. Op 19 
april kropen twee pulli uit het ei. Het derde 
ei bleek schier. Zodra er jongen zijn begint 
zowel het vrouwtje als het mannetje intensief 
te voeren. De pulli van Merels groeien als 
kool en ze zijn na circa elf dagen vliegvlug. 
Op 21 april vlogen ze uit en gingen met 
het mannetje mee. Het mannetje zong toen 
nauwelijks meer. Hij was druk met het voeren 
van de jongen. Het vrouwtje daarentegen 
voerde niet meer maar begon direct in twee 
dagen het oude nest op te knappen. Vanaf 
23 april startte ze een tweede broedsel. Het 
mannetje zong ‘s morgens en ’s avonds weer 
volop. De twee uitgevlogen jongen van het 
eerste broedsel werden niet meer gezien en 
waren waarschijnlijk omgekomen of gewoon 
op eigen vleugels verdwenen.
Op 11 mei begon het merelvrouwtje voor de 
tweede keer, na een grondige restauratie van 
hetzelfde oude nest, een nieuw legsel van 
vier eieren. De jongen groeiden voorspoedig 
en vlogen op 30 mei 2014 uit. Zij verdwenen 
met het mannetje en werden niet meer gezien.
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Direct daarna – op 2 juni – begon het vrouw-
tje het oude nest voor de derde keer drastisch 
te restaureren. Vanaf 6 juni werd een legsel 

ervan schier. De drie jongen vlogen uit op 
2 juli. Eén van de jongen verdronk in een 
emmer met water.
Een week later – op 9 juli – begon het vrouw-
tje het oude nest voor de vierde maal op te 
knappen. Daarin was op 12 juli een nieuw 
legsel met vier eieren aanwezig. Het broeden 
begon opnieuw. Op 26 juli waren er twee 
pulli. Deze vlogen op 8 augustus uit, maar er 
bleven twee schiere eieren in het nest achter. 
Het vierde broedsel is volbracht in hetzelfde 
steeds opnieuw gerestaureerde nest. Het man-
netje zong nauwelijks meer tijdens de derde 
en vierde broedperiode.
Het nest bleef gedurende de herfst, winter en 
het voorjaar aanwezig onder het afdakje.
Wie schetst mijn verbazing toen op 20 maart 
2015, dus circa één week later dan in 2014, 
het merelvrouwtje het oude nest keurig en 
perfect begon op te kalefateren. Reeds op 27 
maart (in 2014 op 19 maart) werden de eerste 
vier eieren gelegd. Het vrouwtje begon te 
broeden. Op 12 april kropen er drie pulli uit 
hun ei. Op 25 april waren de jongen vliegvlug 
en vlogen uit. Er bleef één schier ei in het 
nest achter. Ook nu verdwenen de jongen met 
het mannetje en werden niet meer gehoord of 
gezien.
Op 29 april betrok het vrouwtje, voor de 

gerestaureerde nest. Ze legde vanaf 2 mei drie 
eieren als voltallig legsel. Op 17 mei kropen 

Het broedende vrouwtje Merel op het nest.
Foto: H. Leijs.

Het nest met eieren. Het is goed te zien dat het nest al 
meerdere malen is gerestaureerd.
Foto: H. Leijs.
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drie jongen uit het ei. En precies veertien 
dagen later, op 29 mei, waren de jongen 
vliegvlug. Zij zijn toen met het mannetje 
vertrokken en niet meer gezien.
Op 1 juni ontdekte ik dat het merelvrouwtje 
voor de derde maal in 2015 was begonnen het 
oude nest te restaureren. Vanaf 4 juni werden 
voor de derde maal in 2015, eieren gelegd. 
Ditmaal waren er vijf. Van dit derde broed-
sel vlogen uiteindelijk twee jongen uit op 6 
juli. Er bleven drie schiere eieren in het nest 
achter.
Daarna begon het vrouwtje voor de vierde 
maal. Begon op 8 juli 2015, maar dit keer met 
een totaal nieuw nest bij de buren in een dich-
te klimop. Hier werd één keer een jongenvoe-
dering waargenomen (op 12 augustus 2015).
Opvallend was dat zowel in 2014 als in 2015 
het merelmannetje steeds met de vliegvlug-
ge jongen vertrok en zich daarna niet of 
nauwelijks meer liet zien. Een enkele maal 
werd waargenomen dat het mannetje op het 
naastliggende parkeerterrein voedsel ver-
zamelde. Kennelijk bestemd voor de vlieg-
vlugge jongen. In de directe omgeving zijn 
namelijk weinig of geen grasgazons. Het was 
derhalve niet bekend hoeveel jongen op eigen 

werden nauwelijks jonge Merels gezien. Dat 
duidt erop dat de positieve jongenreproductie 
minimaal was. Er wonen wel veel katten in de 
omgeving en die eisen de nodige tol.
In ‘Vogels in Friesland’ deel III staat op 
pagina 1147 een opmerking over hetzelfde 
fenomeen. In 1935 werd een Merel beschre-
ven die driemaal in hetzelfde nest broedde in 

ook plaats te Oudwoude in 1936 en tweemaal 
in hetzelfde nest in 1961 te Veenwouden.
In het ‘Handbuch der Vögel Mitteleuropas’ 
(deel II 1988) wordt vermeld dat het bekend 
is dat soms tweemaal, driemaal en – uitzon-

derlijk – ook viermaal in één seizoen achter-
een gebruikte merelnesten wederom gebruikt 
werden door hetzelfde vrouwtje.
Opnieuw gebruik van oude merelnesten 
uit voorgaande jaren wordt onder andere 
genoemd door B. Ryves (British Birds 22, 
1928) alsmede door Bawtree (British Birds 
45, 1952).
Het restaureren van het nest duurde in de 
regel enkele dagen, bijna direct na het uit-
vliegen van de jongen, die vrijwel steeds met 
het mannetje meegingen, die de verdere zorg 
overnam.
Het leggen van de eieren gebeurde na de 
restauratie van het oude nest meestal met 
één ei per dag of soms één ei per twee of 
drie dagen. De broedduur startte vanaf het 
derde gelegde ei en duurde dertien à veertien 
dagen. De verzorging van de jongen op het 
nest door beide ouders duurde meestal twaalf 
tot veertien dagen en hoogstens enkele dagen 
vooral door het mannetje als de jongen waren 
uitgevlogen.
De broedduur per nest duurde vanaf de res-
tauratie van het nest tot en met het uitvliegen 
van de jongen 32 tot 37 dagen (gemiddeld 
35,5 dagen).
Mijn beschreven geval is dus enigszins uit-
zonderlijk, vooral ook omdat zeker is dat het 
om hetzelfde vrouwtje gaat dat bijzonder ver-
trouwelijk was en geen enkele poging deed 
om het nest te verlaten als je heel dicht in de 
buurt kwam. Met mijn gezicht kon ik tot op 
minder dan 20 cm het nest met het broedende 
vrouwtje benaderen.
Het is ondertussen half september 2015. Het 
merelpaartje is nog steeds aanwezig. Hoe 
gaat het verder in 2016? Ik zal de broedplaats 
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Overzicht van de broedplaats. Het nest ligt op de schaal 
binnen de gekleurde ring.
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