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Dit is een gecombineerde samenvatting van de resultaten van afgelopen twee 

jaren. Er is namelijk nog geen verslag verschenen van de nestkastresultaten van 

2011 en van 2012. 

Resultaten van de nest-
kasten op Koningshof 
in 2011 en 2012 
Jan Wouters 

Begin maart 2011 hebben we de kasten weer 

schoongemaakt. We troffen nog enkele dode 

vogels in de kasten aan, waaronder een grote 

bonte specht, een soort die je er niet elk jaar 

in tegenkomt.  Het meest verrassende was 

echter een nestje met vier jonge eekhoorns, 

ondanks de koude in de voorgaande 

maanden. Ik had de kast al leeg gemaakt, 

toen er ineens gepiep uit de kluwen 

nestmateriaal klonk. Daar lagen vier 

halfnaakte jonge eekhoorntjes in hun 

grasbedje op de grond. Toen heb ik alles 

maar weer in de kast terug gestopt in de 

hoop dat het nest niet te veel verstoord was. 

Bij de volgende controle in april waren de 

jongen uitgelopen. 

We hebben enkele kasten vernieuwd zodat er 

in totaal weer ruim 100 kasten hingen.  

In 2012 was de schoonmaakronde eind 

februari. Daarbij hebben we weer enkele 

nieuwe kasten opgehangen om de verdwenen 

of versleten kasten weer aan te vullen tot 

ruim 100 kasten. 

De drie nestcontroles waren in beide jaren 

om de drie weken vanaf de laatste week van 

april. In tabel 1 zijn de resultaten 

samengevat. 

Jaar 2011 2012 

Soort Eerste 

broedsels

Tweede 

broedsels
Totaal 2011

Eerste 

broedsels

Tweede 

broedsels

Totaal

2012 

Holenduif 4 4 8 5 4 9

Bosuil 0 0 0 1 0 1

Grote bonte specht 0 0 0 1 0 1

Roodborst 1 0 1 0 0 0

Bonte vliegenvanger 2 0 2 3 0 3

Zwarte mees 1 0 1 2 0 2

Pimpelmees 21 1 22 15 1 16

Koolmees 36 2 38 58 14 72

Boomklever 6 0 6 7 0 7

Totaal 71 7 78 92 19 111 

twee keer gebruikt  6   20

totaal aantal kasten   105   107 

      

Tabel 1: Resultaten van de nestkastcontroles op Koningshof in 2011 en 2012 
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Bespreking

Holenduif: blijft min of meer op hetzelfde 

niveau, afhankelijk van het aantal geschikte 

kasten.

Bosuil: in 2011 een jaar overgeslagen. In 

tegenstelling tot de voorgaande jaren vonden 

we tijdens de schoonmaakronde geen bosuil 

die al op eieren zat. Dit was een aanwijzing dat 

het een slecht bosuilenjaar was. Dit werd later 

ook bevestigd door de controles van 

nestkasten in Reusel. In 2012 hadden de 

bosuilen al jongen bij de schoonmaakronde. Ze 

waren toen nog geen week oud. Er lagen flink 

wat prooien bij: 9 bosmuizen en 4 rosse 

woelmuizen. Eten genoeg dus.  

Grote bonte specht: in 2012 een legsel van 4 

eieren bij de eerste controle, waarvan bij de 

tweede controle geen spoor meer was te 

bekennen. Dus geen succesvol broedsel. Het 

was de tweede keer dat we deze soort in de 

kasten hadden. Vorige keer was in 1981. 

Roodborst: in 2011 weer eens een broedgeval. 

Ook dit was de tweede keer, vorige keer was in 

1988. 

Bonte vliegenvanger: blijft aanwezig in kleine 

aantallen. 

Zwarte mees: de laatste jaren steeds weer in 

de kasten met 1 of 2 broedparen. 

Pimpelmees: in  2011 een goede bezetting 

maar in 2012 weer ingezakt naar 15 broedsels. 

Koolmees: in 2011 voor het derde jaar op een 

rij een matige bezetting. In 2012 een nieuw 

record in de kasten met 58 eerste broedsels. 

Ook nog flink wat tweede broedsels. 

Boomklever: de opgaande lijn gaat nog steeds 

door, in 2012  al 7 broedsels. 

Koolmees, pimpelmees en boomklever

 op Koningshof sinds 2002
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Figuur 1: De aantallen eerste broedsels van koolmees, pimpelmees en boomklever op Koningshof 

vanaf 2002. 
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Boomklever 
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