
De reeks verslagen over het Goois 
nestkastonderzoek, die nu al gedurende 
iets meer dan een halve eeuw zijn 
gepubliceerd, wordt met het jaar 
waardevoller. Het is een monitoring die 
in ons land zijn weerga niet kent en die 
een belangrijke bijdrage vormt op het 
onderzoek dat wordt uitgevoerd door 
wetenschappers van het Nederlands 
Instituut voor Ecologisch Onderzoek 
(NIOO-KNAW) in Wageningen. Dit 
instituut had trouwens dit jaar voor 
eigen onderzoek op de landgoederen 
Boekesteyn en Schaep & Burgh in 
’s-Graveland ook nestkasten opgehangen 
in verband met het voorkomen van de 
Eikenprocessierups. 
Het verslag kwam tot stand dankzij de 
medewerking van enkele tientallen 
nestkastcontroleurs en de bezielende 
coördinatie van ’good old chap’ Ronald 
Beskers. Zoals gebruikelijk nam hij 
naast controles ook het monnikenwerk 
van het samenstellen van dit verslag 
voor zijn rekening. Petje af! Bovendien 
hebben enkele fotografen prachtige 
foto’s aangeleverd. Bij de bespreking van 
zeventien in de nestkasten aangetro en 
soorten broedvogels staat een kort stukje 
tekst met enkele bijzonderheden over 
de broedparen. Er wordt o.a. melding 
gemaakt van de ‘hausse’ bij enkele 
Gooise gemeenten, die een paar duizend 
nestkasten ophingen. Dit met de bedoeling 
de holenbroeders als natuurlijke 
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bestrijders van processierupsen te laten 
fungeren. 
Ook wordt de aanwezigheid van 
Boommarters en vleermuizen, die 
in de kasten werden aangetro en, 
gerapporteerd. Een opmerkelijk 
fenomeen deed zich voor bij een kast 
waarin dit seizoen broedactiviteit 
werd geconstateerd van Pimpelmees, 
Boomkruiper en Boomklever. In 
31 gebieden werden nestkasten 
gecontroleerd. De talrijkste holenbroeder 
was de Pimpelmees (463 paar) op de 
voet gevolgd door de Koolmees (458). In 
de middenmoot bevonden zich Bonte 
Vliegenvanger (69) en Boomklever (58). 
Van de overige soorten werden veel 
kleinere aantallen aangetro en. Voor de in 
cijfers geïnteresseerde vogelaars worden 
tabellen getoond, waarin details te vinden 
zijn. Verder zijn er tabellen opgenomen 
met respectievelijk zoogdieren, gemengde 
legsels, insecten, volwassen dode vogels, 
broedpogingen en bijzonderheden die zijn 
geconstateerd in de nestkasten.
Het is jammer dat er een tekort is aan 
leden die opgeleid willen worden om 
nestkasten te gaan controleren. Evenzo 
is er behoe e aan iemand die gaat 
samenwerken met de huidige coördinator 
van de Werkgroep Nestkasten om t.z.t. 
diens functie over te nemen. Wanneer er 
geen aanmeldingen komen leidt dit tot 
verval en mogelijk tot ophe ing van de 
werkgroep.

Onder de kop ‘De eerste keer’ opent 
deze monografie met het ontdekken 
van een Zwarte Specht. Deze primeur 
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zal, ook met wat twee bladzijden erna 
volgt, bij vogelaars en vooral bij de 
senioren, veel herkenbaars oproepen. 
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