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NESTKASTEN KONINGSHOF IN 1997,
Jnru Wourens

Bij de voorjaarsschoonmaak op 1

maart hebben we een aantal nieuwe kasten
opgehangen van het model van Ton Geerts.

Tijdens de werkzaamheden krvam de heer

Leermakers, die op Konin-eshof het bosbe-
heer verzorgt, nog even kijken. Hij vertelde
dat hU ook nog rvat nieur.ve kastjes had la-

ten maken. om op te hangen Deze heeft
hij, met een numller. opgehangen in het
voorste stuk bij de ingang. N,{et een schroe-
vedraaier zqn ze te openen. Wij hebben ze

meegenomen in de controles.
Bq de schoonmaakronde op 1 maart

had de Bosuil al*'eer I ei De echte contro-
les waren op de ar,'onden i,,an 13 mei, 3 en

24 juni. Dat is ongeveer een rveek later dan

in andere jaren. wegens mijn vakantie begin
mei. Of er daardoor eerste broedsels gemist

zijn kan ik niet zeker ze,qgen. maar het zul-
len er maar weinig z4n. hoogstens van de

Holenduif. Bij de mezen waren er al wel

veeljongen tijdens de eerste controle, maar
nog geen uitgevlogen nesten.

In tabel 1 zijn als eerste broedsel
genomen alle broedsels van de eerste con-
trole en als tweede broedsel de broedsels
van de tweede of derde controle. Dit wijkt
af van de andere jaren omdat de tweede
controle dit jaar later viel.

De tabel laat zien dat 1997 een ma-
ger jaar is geweest r,'oor de nestkastbewo-
ners. Het totaal aanlal broedsels is een laag-

terecord sinds 1978. \'ooral de Koolmees
deed het slecht met maar 27 eerste broed-
sels. Waarschrlnhlk heeft deze soorl toch
veel geleden van de strenge elfstedenwin-
ter. Ook de Pimpelmees is afgenomen. Bei-
de soorten zijn rn tu'ee jaar tijd met onge-
veer een derde teru-ugelopen (zie figuur l)
Dit kan niet alieen een gevolg zijn van een

verminderd aantal kastjes, want het aantal

in 1997 was hetzelfde als het jaar ervoor.

Tabel 1: Resultaten van de nestkastencontroles op Koningshof te Veldhoven in 1997.

Soort Eer.ste hroedsel Tweecle broeclsel I'oíeul

Torenvalk
Holenduif
Bosuil
Zwar-te Mees
Pirnpelmees

Koolmees

1

5

1

I
12

27

4

J

ll

1

9

I
I

15

38
I

65

1

1

1

JJ
-L

101

t4

Totaal aantal broedsels
Eekhoornnest

Wesp
Hommel

Niet gebruikte kasten

Twee keer gebruikte kasten
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Totaal aantal kasten 87
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Figuur 1: Aantal eerste broedsels
van Pimpel- en Koolmees sinds
1995

Het aantal tweede broedsels lag een

stuk hoger dan voorgaande jaren, zeker bij
de Koolmees Ook bij de Pimpelmees is het
sinds 1980 niet meer zo hoog geweest Dit
hangt waarschijnlijk samen met het klernere
aantal eerste broedsels.

Het aantal soorten was dit jaar niet
spectaculair. Zo ontbrak de Bonte \'liegen-
vanger opnieuw. hoervel er u-el een zat te
zingen in een van de tuinen. die qrenzen

aan de noordoostkant van Konineshof Die
zal daar wel een kastje gel'onden hebben.

De Holenduif b1ijft het goed doen
door een flink aantal geschikte kasten En
zonder concurrentie van Kauu en. die we
dus ook weer misten dit jaar.

Wel konden we dit jaar rveer de

Torenvalk vaststellen. Vrij laat in het sei-
zoen nl. pas bij de tweede controle, vloog
er een wrjfie uit de kast waar eerder de

Bosuil had gebroed. Ze had toen 3 eieren.
Bij de derde controle lagen er 5 eieren. Zo
komen we op een legbegin van ongeveer 27
mei. Dat is, volgens de Handleiding veld-
onderzoek roofuogels van Bijlsma, be-
hoorlijk laat. Toch heb ik in juli nog 4
jongen kunnen ringen.
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Dit was de derde keer dat er een

Torenvalk in onze kasten broedde. Het is

frappant dat de valken in alle drie de jaren,

steeds die nestkast kozen, w,aarin eerder in
het seizoen de Bosuil had gebroed. Terwrjl
er toch twee of drie geschikte kasten
beschikbaar waren. Bh.lkbaar is het aantrek-
ke11k om zo'n eerder gebruikte kast te
bezetten. Misschien is de concurrentie met
Holenduiven om zo'n kast minder. Ten
eerste hebben de Holenduiven al een andere
broedplaats gekozen tegen de tr.1d dat de
jonge Bosuilen uitvliegen. Ten tweede zijn
de duiven bang om in die kast te komen, als
ze denken dat er nog een Bosuil in zit. F,en

Holenduif die al eens bij de Bosuil op be-
zoek is seweest, kan het vaak niet meer
navertellen En anders bh.1ft ze er voorlopig
u el rveg want die uil is niet vies van een

lekker duiveboutje.
Zoals we weten was 1997 een slecht

jaar voor de Wespendieven, bij gebrek aan
\\'espen. Daarom mogen we bhj zrjn dat een
van onze kastjes toch plaats heeft geboden
aan een w'espennest. Ook een hommelvolk
en een eekhoorn. zoals gewoonlijk, ge-

bmikten een kast
Tot slot hartehlk dank aan allen die

meegeholpen hebben brl de schoonmaak en

controles We blijven toch ieder jaar weer
benieurvd naar w'at er in die kasten en
kastjes qaat u,onen.

-{is je ook eens een Bosuil wilt zien,
in plaats van alleen maar horen, dan is de

schoonmaakronde in maart zeer geschikt.
Ben je benieuwd of de achteruitgang van de

mezen doorgaat, zorg dan dat je erbij bent
in mei en juni. Die controles zijn altijd goed
om nos wat bijzonders te zien. In het
jaaroverzicht elders in dit nummer, staan de

data rnet plaats en fuiste tiid. 
.L


