
- 12 – 
 
Bovendien ontvingen we een egel, die weer losgelaten kon worden. 

Een heel ander aspect van het asiel is de tuin die er rondom ligt. Deze  
heeft in de zes jaar dat het asiel nu bestaat verschillende uitbreidingen  
en veranderingen gehad. Met de hulp van o.a. Wim van Duijn is er een aardige 
collectie kruiden en de aanwezige beplanting begint zich nu goed te ontwik- 
kelen. In de afgelopen jaren hebben er al verschillende vogels gebroed zoals  
merel, koolmees, winterkoning en kneu. 
Tot slot nog dank aan de Noordwijkse politie en Rijkspolitie, die vele  
in hun bezit gekomen vogels in het asiel afleverden. 
 

J.Hoek  
Dick Hoek 
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NESTKASTENCONTROLE LEEUWENHORST 1975 
 
De kasten zijn dit jaar 3 maal gecontroleerd. 
De bezetting was in het begin van dit jaar beter dan in het vorige jaar, 
dit kwam doordat dit jaar de kasten op tijd waren schoongemaakt. 
De super-selectieve kasten waren dit jaar bij de Pimpelmezen beter in 
trek dan vorig jaar. 
Bij de Koolmees bleef het aantal nesten gelijk, maar de gemiddelden 
van eieren en pulli lagen hoger dan vorig jaar. 
De Ringmus was gestegen van 2 nesten in 1974 naar 5 nesten dit jaar. 
Deze vooruitgang was ook te merken in het aantal eieren en pulli (zie 
hieronder). 
De Torenvalken waren dit jaar ook weer van de partij. Het aantal eieren en 
pulli is niet vastgesteld om verstoren te voorkomen, maar na de broedtijd 
heb ik er 2 onvolwassen Torenvalken waargenomen. 
Van de 19 kasten heb ik aan het eind van het seizoen 1 Wageningse en 
2 super-selectieve kasten niet meer teruggevonden. 
 
soort aantal nesten gemiddeld  

aantal eieren 
gemiddeld  
aantal pulli 

 1974 1975 1974 1975 1974 1975 
Koolmees 5 5     7,--     8,--     6,6    7,3 
Pimpelmees 2 3     8,5     8,6     8,5    8,6 
Ringmus 2 5     4,--     5,4     3,5    5,-- 
Torenvalk 1 1     2,-?     2,-?     2,-?    2,-? 
 
 

H. van Duijn 
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