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1.  Het Weer 

 
                

 
 

Controledatum        weertype                temperatuur  

 

1.1. Ter voorbereiding op nieuwe seizoen 
 

20-10-2015   Het was droog, weinig wind en in het begin erg mistig       6 ºC 

09-02-2016   Droog maar winderig weer       5 ºC 

 

 

1.2. Nieuwe seizoen 
 

12-04-2016 Na regen brak de zon door, weinig wind    8 ºC  

19-04-2016 Droog, wisselend zonnig en bewolkt maar droog   7 - 12 ºC 

26-04-2016 Koud, met sneeuw en wind      0 - 2 ºC 

03-05-2106 Droog, bewolkt, later zon, toenemende wind   8 ºC 

10-05-2016 Droog, bewolkt, winderig      20 ºC 

17-05-2016 Droog, afwisselend bewolkt - zonnig, weinig wind   8- 14 ºC 

24-05-2016 Droog maar wat guur aandoende wind    10 ºC 

31-05-2016 Niet genoteerd 

07-06-2016 Zonnig, droog, weinig wind      21 ºC 

14-06-2016 Droog, bewolkt soms een beetje zon, weinig wind   18 ºC 

21-06-2016 Droog, zonnig, weinig wind      16 ºC 
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2.  Wie en waar, hoe en wat 
2.1. Voorwerk 

 Op 20 oktober 2015 zijn alle nestkastjes schoongemaakt, een aantal kastjes is opnieuw 

vastgezet, een tweetal aan een andere boom gehangen. Een negental kastjes zijn 

vervangen en opnieuw van nummers voorzien, nl. 7; 13; 27; 32; 49; 50; 73; 79A en 

no. 99.  Ook de kastjes 5; 44A en 85 werden nu van nummers voorzien. 

 In kastjes 51(B.vl.v), 101(P.mees) en 7 (B.vl.v) werd nog een ei aangetroffen, wellicht 

rest van een 2
e
 broed. In kastje 78 troffen we een nest aan met nog 7 licht bebroede 

eieren van een Koolmees.  

 Op 9 februari 2016 hebben we de volgende kastjes die door schade of rotting niet meer 

voldeden vervangen nl. 1; 4; 11; 14; 18; 25; 26; 34; 42; 47 en 108 op een andere plaats 

als nieuwe kast neergehangen (aan boom bij Villa, de vroegere plaats van nr. 6) 

De kastjes 78, 34 en 38 kregen een nieuw voorfront ivm schade door een specht. 

 In de vleermuizenkast troffen we niets aan. 

2.2. Seizoen 2016. 

 De nestkasten in het gebied “Het Hexel” incl. de “Dannenkamp” aan de Haarboersweg 

te Hoge Hexel werden wekelijks op dinsdagen, vanaf 09.00 uur op inhoud en 

ontwikkelingen geïnspecteerd. Er werd gelopen volgens een vaste route in 2 

gedeelten. In de pauze werd genoten van de meegebrachte koffie + 

De groep bestond dit jaar uit: Jos Harsta, Dini Weijers, Dick Berkhof, Leo Nijhof en 

Gerrit Schepers. Sommigen namen door andere verplichtingen of vakantie slechts een 

enkele keer deel aan de controles.  

Steeds was echter een deel van de vaste groep aanwezig voor de controlerondes, met 

een minimum van 2 personen. De waarnemingen werden nauwkeurig bijgehouden en 

vindt u terug in dit verslag. 

 De controle van de grote kasten werd tussendoor verricht door o.a. Johan Niphuis, 

Dini Weijers, Gerard Spit en Gerrit Schepers. Deze eerste controle is dit jaar op 9 

februari gehouden, 84A was bezet door de Bosuil en bevatte 2 eieren.  

 Op 12 april werd de eerste ronde gehouden met 3 personen. Eerst gekeken in de 

Bosuilkasten, 84A bevatte nu 3 eieren maar was duidelijk verstoord, het nest werd 

schoongemaakt. De andere waren onbezet of bezet door Holenduif.  

In de grote kast in het schuurtje gekeken, daar vloog een “vogel”uit maar we hebben 

niet snel kunnen waarnemen welke. Later nog eens kijken. Op 3 mei tegen de kast 

getikt, er vloog een Kerkuil uit en bevatte 3 jongen die op 9 juni jl. zijn geringd. 

 

 
 

Kinderen van de Jeugdclub met de jonge kerkuilen. 
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 De stenen kast hoog in de boom, gaf een verrassing: er vloog een stel Boomklevers 

omheen en bij nadere inspectie was de grote invliegopening (Uil) op een klein gaatje 

na geheel dicht gemetseld. Het resultaat van hun inspanningen is ons niet bekend. 

 Van de kleine kastjes waren er bij de 1
e
 ronde nog diverse leeg of we troffen een nest 

in opbouw aan (meest meesjes), twee ervan bevatten 1 ei, één zelfs 3.  

 Op 26 april hebben we niet de ronde gedaan, maar slechts 2 kastjes die op de grond 

lagen weer opgehangen. Het weer was te koud en de sneeuw hinderlijk. 

 De zwaluwenwand werd druk bevlogen door de Oeverzwaluwen, ruim 50 gaten 

geteld. Toen een sperwer over kwam vliegen was alles ineens verdwenen. 

 Het was rond de Pinksteren zodanig koud dat veel vogels, ondanks de aanwezigheid 

van jongen, nog op het nest zaten en er niet afwilden. 

 Ook opvallend is dat er weinig Koolmeesnesten zijn dit jaar en ook maar 3 

Boomklevers plus de eerder vermelde in de stenen kast. 

 Op 17 en 24 mei troffen we enige nesten aan die een vorige keer nog eieren of heel 

kleine jongen bevatten en nu totaal leeg waren. Geroofd?  In kast 68 troffen we een 

nest met 6 dode jongen aan (koolmees, zie foto) 
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 Op 24 mei hing kastje 9 open, leeg geroofd gezien het groter gemaakte gat in de klep. 

Er bleken 3 lagen nesten in te zitten, waarbij in de onderste laag een dode Pimpelmees 

op het nest zat. Alles verwijderd. Op 14 juni was de kast bezet door 3 vleermuizen, 

een week later nog meer, op het 1
e
 oog waren het franjestaarten. Die hebben we in 

voorgaande jaren in deze kast vaker aangetroffen. 

 
 

 Kastje 87 bevatte 15 eieren c.q. jongen (P. mees) die alle zijn uitgevlogen. 

 Kastje 21 bevatte een Pimpelmeesnest met 6 eieren c.q. jongen die bleken dood te zijn, 

maar bij het constateren ervan bleek een Bonte vliegenvanger er al overheen te hebben 

genesteld, wat 1 jong en 5 loze eieren opleverde. 

 Hetzelfde verschijnsel troffen we aan in kastje 8, waar een Koolmees was gestart met 

1 ei, echter daar overheen was een nest gebouwd door een Boomklever wat 7 stuks 

jongen opleverde. 

 De nesten in de kastjes 17; 33; 39; 86; 91 en 92 bleken verstoord. De nesten waren 

daarna verlaten wat ook gold voor 71; 74; 45 en 63. 

 In kastje 109 was een wespennest gebouwd. 

 Op 14 juni ook opnames gemaakt van een nest met 2 jonge buizerds in een boom 

achter de Fam. Peters (buren) 

 

 
 

 Op 22 juni hebben we de laatste volle ronde gedaan, nog 2 nestkasten bleken jongen te 

bevatten, die zijn later nog eens gecontroleerd en in het verslag meegenomen. 

 Kastje 60 heeft een erg grote invliegopening en kastje 83 lag op de grond, beide 

moeten worden gerepareerd of vervangen worden. 
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3.  Broedresultaten 2016 

 
 

Vogelsoort Aantal nesten Broedpoging Aantal 
eieren 

Aantal 
jongen 

Uitgevlogen Opmerkingen 

 
Koolmees  
 

 
14 

 
14 

 
94 

 

77 
 

69 

17 eieren niet 
uit / 18 dode 

jongen 

 
Pimpelmees 

 
23 

 
23 

 
195 

 
146 

 
143 

49 eieren niet 
uit, 1 dood 

jong 
 
Boomklever 

 
3 

 
3 

 
10 

 
8 

 
8 

2 eieren over 
door 

verstoring 
Bonte 
vliegenvanger 

 
20 

 
17 

 
100 

 
76 

 
59 

24 eieren niet 
uit / 17 dode 

jongen 
 
Glanskop 

 
1 

 
1 

 
7 

 
5 

 
0 

2 eieren over, 
5 dode 
jongen 

 
Roodborst 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Wel 
begonnen, 

niet 
doorgezet 

N.B.: Bij de boomklever is het nest dat in de grote stenen kast was gesitueerd, niet in 

de resultaten meegenomen. 

 

3.1. Nadere toelichting per soort vergeleken met vorig jaar 
 

Koolmees: 

Deze had 10 nesten minder. De resultaten waren ook beduidend minder t.o.v. 2015: 

  8 legsels minder, 

  80 eieren minder, 

  90 jongen minder uitgevlogen. 
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Pimpelmees: 

De Pimpelmees deed het dit jaar gedeeltelijk beter t.o.v. 2015: 

  6 legsels meer, 

 34 eieren meer, 

 Echter 15 jongen minder uitgevlogen. 

 

 
 

 

Boomklever: 

Weinig “metselwerk”dit jaar in de kleine kastjes. Resultaat t.o.v. 2015: 

   1   legsel minder, 

   11 eieren minder, 

   14 jongen minder uitgevlogen. 
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Bonte vliegenvanger: 

Deze deed het qua nesten minder dan vorig jaar. De resultaten t.o.v. 2015: 

   1 legsels minder, 

 18 eieren minder, 

 40 jongen minder uitgevlogen. 

 

 

 
 

 

 

Glanskop: 
Ook dit jaar weer aanwezig met één nest evenals vorig jaar, nu met 7 eieren c.q. met 5 jongen 

die later dood bleken te zijn, dus geen resultaat in 2015. 

 

Roodborst:  

Was in kastje 100a (nog nooit in gebruik geweest) begonnen met een nest, maar wellicht door 

verstoring niet afgemaakt. 

 

Bosuil: 

In een grote kast lagen 3 eieren, echter door verstoring niets van terecht gekomen. 

 

Kerkuil: 

In de grote kast binnen het schuurtje een nest met 3 eieren c.q. 3 jongen die geringd zijn en 

uitgevlogen. 

 

Uitvliegdata: 

Koolmees:   Tussen 31mei en 24 juli met nadruk op de week van 4 juni 

Pimpelmees:   Tussen 31 mei en 14 juni 

Bonte Vliegenvanger: Tussen 14 juni en 5 juli, met nadruk op de eerste week 

Boomklever:  Het enige nest werd in de laatste week van juni verlaten. 

 

Eindconclusie: 

Zoals de media al melden is het zowel in ons land als in b.v. Engeland een zeer slecht jaar 

geweest voor de vogels. Gebrek aan voedsel (rupsen, muggen, etc.) vanwege een korte 

koudeperiode in april met ’s nachts nog vorst. Ook waren over het geheel genomen de daarop 

volgende periode van april tot half mei de nachten koud  en viel er veel regen. Vandaar de 

vele nesten met dode jongen. 
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4) Overzicht broedresultaten van 2005 – 2016 
 

  Koolmees 
              2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

legsels 28 21 25 26 17 24 23 29 16 24 23 14 

eieren 227 143 220 199 150 187 234 194 122 200 180 94 

uit 204 135 195 182 133 146 226 166 110 188 165 69 

verloren 23 8 25 17 17 41 8 28 12 12 15 25 

  
 

                        
 

            

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             Pimpelmees 
              2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

legsels 15 25 20 19 29 22 16 20 14 18 18 23 

eieren 133 215 180 179 283 192 169 184 119 182 182 195 

uit 117 181 176 177 264 184 158 167 93 176 176 143 

verloren  16 34 4 2 19 8 11 17 26 6 6 52 
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Boomklever                       

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

legsels 5 5 5 4 7 3 2 5 3 5 5 3 

eieren 26 24 37 22 33 17 11 25 17 25 25 9 

uit 25 24 37 22 29 17 11 18 12 25 25 7 

verloren  1 0 0 0 4 0 0 7 5 0 0 2 
 

             

 
 

            

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

            

 
 

Bonte vliegen vanger                   

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

legsels 13 13 13 10 11 19 17 17 17 14 14 17 

eieren 74 81 72 63 68 102 108 87 94 79 79 100 

uit 71 71 69 61 52 91 95 64 82 58 58 59 

verloren  3 10 3 2 16 11 13 23 12 21 21 41 
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Bosuil 

           

 
 

legsels 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1   1 

eieren 3 0 5 4 0 0 0 4 0 4   3 

uit 3 0 4 2 0 0 0 4 0 3   0 

verloren  0 0 1 2 0 0 0 0 0 1   3 
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5.  Nestkastbezetting 2016 
 

1. Bezet door de Koolmees: 

8 - 12 - 30 - 48 - 52a – 63 - 68 - 74 – 80 - 81 - 84 – 84a - 89 – 100 - 109. 

Totaal 15 stuks, waarvan 5 in dezelfde kastjes als vorig jaar, toen waren er in totaal 24 

stuks bezet. N.B.:Kastje 8 is overruled door Boomklever 

 

2. Bezet door de Pimpelmees: 
9 – 13 - 20 – 22 - 40 – 44a - 52 - 64 – 66 – 67 – 69 - 73 - 76 – 77 - 79 - 85 -86 – 87 - 

92 – 93 – 96 - 99 - 101. 

Totaal 23 stuks, waarvan 6 x in eenzelfde kastje als vorig jaar, toen waren er in totaal 

17 stuks bezet. 

 

3. Bezet door de Bonte vliegenvanger: 
2 - 5 - 15 - 17 – 19 - 21 – 24 - 31 – 33 – 39 – 46 - 53 - 55 - 59 -70 - 71 - 75 - 79a - 82 -  

105. 

Totaal 20 stuks, waarvan 10x in dezelfde kastjes als vorig jaar, toen waren er in totaal  

21 stuks bezet. 

 

4. Bezet door de Boomklever: 
8 - 45 - 91. 

Totaal 3 waarvan geen in eenzelfde kastje als vorig jaar, toen waren er in totaal 4 stuks 

bezet. N.B.: Kasje no. 8 was van Koolmees maar is overgenomen door Boomklever. 

Exclusief het nest in de stenen kast.  

 

5. Bezet door de Glanskop: 
98. Deze kast bleef vorig jaar onbezet. Vorig jaar in kast 62, deze was nu onbezet. 

 

6. Bezet door Roodborst 
Deze had kastje 100A ingenomen maar leeg nest achtergelaten. 

 

7.  Overige info m.b.t. bezetting of niet: 

- Leegstand was er in de kasten: 

1 - 3 - 4 - 6 - 7 - 10 - 11 - 14 - 16 – 18 - 23 – 25 - 26 - 27 – 28 - 29 - 32 – 34 – 35 - 

36 - 37 - 38 – 41 - 42 - 43 – 44 - 46 - 47 - 49 - 50 - 51 -57 – 58 – 60 - 61 – 62 - 65 

- 72 - 78 - 83 - 88 - 90 - 97 – 101a - 102 - 103 - 104 - 106 – 108 – 109.. 

Totaal 49 stuks, waaronder 23 dezelfde als vorig jaar. 

 

- Kast nr.’s, die niet in gebruik zijn: 

54 – 56 - 94 – 95 

 

- Enkele kastjes zijn gelijk genummerd als grote kastnummers, nl. 41, 77, 80 en 82. 

Ook zijn er dubbelingen in de nummering bij de kleinere kasten. Waar dat het 

geval is hebben ze een “A” toegevoegd gekregen. 

N.B.: Ik stel voor de A - nummers te vervangen door de bovenstaande 4 nummers.  

 

- In  kastje 9 troffen we wederom vleermuizen aan, 1 x 4 stuks een week later 

minstens 8 stuks. 
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6.  Lijst van waargenomen (vogel)soorten 

     (inclusief in “nieuwe natuur” achter- en voorzijde)__ 
 

 

Bonte vliegenvanger 

Boomklever  

Boomkruiper 

Bosuil 

Buizerd 

Dodaars 

Ekster 

Gaai 

Grauwe vliegenvanger 

Groene specht 

Grote bonte specht 

Grote lijster 

Goudhaantje 

Heggenmus 

Holenduif  

Houtduif 

Huismus 

Kauw 

Kerkuil  

Kievit 

Knobbelzwaan 

Koekoek (gehoord)  

Kokmeeuw  

Koolmees 

Kuifeend 

Meerkoet  

Merel 

Oeverzwaluw 

Ooievaar 

Patrijs 

Pimpelmees 

Putter 

Roodborst 

Sperwer 

        Staartmees  

Spreeuw  

Tjiftjaf 

Turkse tortel 

Tuinfluiter (gehoord) 

Vink 

Wilde eend 

Winterkoning 

Witte kwikstaart  

Wulp  

Zanglijster + nest  

Zwarte kraai 

Zwartkop 

Zwarte Specht 

 

 

  

 

 

 


