
Op zoek
Nieuwsgierig geworden, omdat ik nog 
nooit het fenomeen met zo'n reuzennest 
had meegemaakt, volgde een zoektocht 
in de literatuur naar nesten van eksters 
en de hoogte van hun bouwsels. De con-
structie bestaat uit een hecht bouwwerk 
van enkele decimeters lange in elkaar ge-
vlochten takken met modder in de basis. 
Over de gemiddelde nesthoogte wordt in 
de literatuur vermeld, dat die gemiddeld 
vijftig centimeter bedraagt. Wanneer er 
geen calamiteiten zijn en het nest dus in 
de boom blijft zitten, komt hergebruik 
veel voor. Een paar maakt dan jaren ach-
tereen gebruik van dezelfde nestelplek. In 
die gevallen vindt restauratie plaats en 
kunnen eksters stapelaars worden.
Naar aanleiding van waarneming van het 
in mijn ogen extreem hoge nest werd 
sindsdien overal naar in hoogte afwij-
kende nesten gekeken en bij anderen ge-
informeerd. Een aantal van die personen 
gaf aan, geregeld grote nesten te zien, tot 
soms wel 90 cm hoog. Je ontwikkelt zelf 
een zoekbeeld en daardoor was er ook 
een vondst van een circa één meter hoog 
nest langs de A29 bij Rhoon.

Op 1 juni 2015 werd in de blog Almere 
Natuur een melding gedaan over een van 
de markantste eksterbouwwerken in Al-
mere. Het bestaat uit vier of vijf verschil-
lende nesten die op elkaar zijn gebouwd. 
De hoogte ervan wordt niet aangeven. 
De berichtgever gaf het net als ik de 
naam eksterflat. We hebben dus een-
zelfde beeld voor ogen. Het nest bevindt 
zich in een eik in de middenberm van de 
Veluwedreef. De auteur schreef, dat het 
stapelen van een nest in de literatuur 
sporadisch aan de orde komt. Dat is ook 
mijn ervaring na het gericht zoeken naar 
publicaties over eksternesten.

Op internet bevond zich het volgende 
schrijfsel: "Wat opvalt, zijn de vele ek-
sters, inclusief hun nesten. Je kunt wel 

zien dat ze in de Randstad huizen. Er is 
kennelijk krapte op de woningmarkt. 
Daarom zie je regelmatig dat twee nesten 
(soms wel drie) boven op elkaar gebouwd 
zijn.

Record in Huizen?
Om goed beslagen ten ijs te komen over 
de hoogte van  eksternesten is ook nog 
hèt standaardwerk geraadpleegd  over 
Europese vogels  (Glutz von Blotzheim  & 
Bauer 1993). Deze auteurs maken mel-
ding een meer dan tien jaar achtereen 
volgend benut en uitgebouwd  nest in 
de kruin van een Italiaanse populier. De 
hoogte daarvan was 1m 30cm. 
Van het beschreven nest in Almere is de 
hoogte niet aangegeven. 

Iedereen wil nu natuurlijk weten hoe 
hoog het nest van de rioolwaterzuive-
ringsinstallatie in Huizen is. Huub Casan-
der heeft samen met mij de hoogte uit-
gerekend. We kwamen uit op 2m 40 cm, 
dat zou een record zijn. Eens zal de grens 
bereikt zijn, moeten de eksters stoppen, 
of desintegreert het nest door een of an-
der gebeurtenis. We zullen het nest blij-
ven volgen.
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Eksterflats
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Tijdens het onderhoud van de oeverzwaluwwand eind februari op het terrein van de rioolwaterzuiveringsinstal-
latie in Huizen viel mijn oog op een enorm eksternest. In mijn beleving wordt het gros van de nesten geschat op 
een grootte van vier tot vijf decimeter. Dit was een heel hoog nest: een eksterflat.

De eksterflat bij de RWZI in Huizen.  Foto: Dick A. Jonkers
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