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Laat ik beginnen met de oeverzwaluwenkunstwand (in de betonnen wand zitten 108 

voorgeboorde gaten van 9 of 11 cm doorsnee; de nestholtes in het zand zijn 5 cm breed en 3 

cm hoog). Aan het rijtje kan ik voor 2021 48 nesten toevoegen:   

2011 - 15 nestholtes 

2012 - 25 nestholtes 

2013 - 68 nestholtes 

2014 - 59 nestholtes 

2015 - 63 nestholtes 

2016 - 60 nestholtes 

2017 - 43 nestholtes 

2018 - 34 nestholtes 

2019 - 52 nestholtes  

2020 - 44 nestholtes 

2021 - 48 nestholtes. 

 

 Dan de vleermuizenkelder. Die is dit jaar weer niet gemonitord door de drie 

vleermuizenkenners: Geert Euverman, Rick Ruis en Jan Mannak. Ook van de zomer zeer 

weinig vleermuizen gezien. Enkele grootoorvleermuizen, maar geen enkele laatvlieger. 

 

 Na drie gortdroge zomers, waar wij mensen van genoten hebben, hadden we nu weer 

eens een echte Hollandse zomer, met een opvallend koude en natte meimaand. Daardoor zijn 

m.i. de vruchtbomen niet bevrucht: geen enkele appel of peer of mispel. Wel heeft de 

sleedoorn, die de uitgelopen onderstam is van een peer, prachtig gebloeid. De tamme kastanje, 

waar wij 61 jaar geleden onder getrouwd zijn, kwijnt. Weinig en kleine bladeren en voze 

kastanjes. Ouderdom kan toch niet het probleem zijn? 

 

 De plassen (de “Leemkuilen” en het “Plas-dras”) hebben goed veel water: regenwater 

in de Leemkuilen, grondwater in het Plas-dras. Maar geen enkele parnassia gevonden en bijna 

geen klokjesgentianen. Wat kan daar de oorzaak van zijn? 

 

 Alle buxussen zijn doodgegaan door de buxusmot. Ze zijn gerooid en verbrand. 

Vandaag zag ik dat ook bijna alle ligusters dood zijn gegaan… van de droogte?  

 

De spechten doen het goed. Regelmatig vliegt de zwarte specht over al roepend “ru-ru-

ru”. Dan gaat hij zitten en laat zijn ieieng-geluid horen. De boomklever is als steeds de 

luidruchtigste vogel in het bos. De groene specht vernielt de mierenhopen op de hei, zegt 

men. De tjiftjaf hoorde ik tot eind september en het roodborstje zingt nu nog volop. De fitis en 

de boompieper zijn er bijna niet meer, en de boomleeuwerik, de kleine bonte specht en de 

nachtzwaluw zijn er helemaal niet.                
         

      


