
NESTKASTENVERSLAG 2010: 
 

Inleiding: 

Evenals voorgaande jaren zijn er ook dit broedseizoen weer talrijke nestkasten op hun inhoud 

gecontroleerd. Er zijn een aantal nestkast locaties afgevallen, door te kort aan mankracht of 

andere omstandigheden, maar hier staat tegenover dat er twee nieuwe locatie zijn bij gekomen. 

In totaal werden er 1845 nestkasten één of meerdere keren gecontroleerd op de inhoud, dat zijn er 

een flink aantal meer dan het jaar hiervoor, toen werden er 1685 gecontroleerd. 

 

Volthe (H.Kaptein) 

 

Het afgelopen broedseizoen 2010 heeft Hennie Kaptein wederom een groot aantal nestkasten gecontroleerd in 

totaal 830 stuks. Op zijn eigen erf controleerde hij 190 nestkasten en in het buitengebied controleerde Hennie maar 

liefst 640 kasten op 24 locaties. Al deze nestkasten zijn minimaal 2 keer en enkelen zelfs wel 3 keer op hun inhoud 

gecontroleerd; een geweldige prestatie al die keren ladder op en af. De locaties van de 830 gecontroleerde 

nestkasten bevonden zich op het landgoed Egheria 40, fam. Kothuis 20, fam. Haarhuis 40, fam Willemsen 20, ‟t 

venneke 40, fam. Meijer 40, fam. Schepers 20, fam. Lansink 38, fam. Hofhuis 20, fam. Scholten 20, fam. Schellings 

32, fam. Huls 25, fam.Racer Palthe 20, fam. Vernooi 60, fam. Scholten Linde 20, fam. Smellink 39, fam. Ensink op 

Reimer 40, fam. Horsthuis 20, Het Menenveld 20, fam. Bos Palthe 20, Tulkskamp 20, Konijnenbos 6, Maseland 10, 

ter Horst 16 en tot slot H. Kaptein met 190 nestkasten. 

 

Hieronder de resultaten over 2009 en 2010 van nestkasten rond het eigen erf van H. Kaptein: 

 

Vogelsoort  Nestkasten 

bezet 

Jongen uitgevlogen 

totaal 

Jongen gemiddeld 

uitgevlogen per nestkast  

Jongen geringd 

Jaargang 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Koolmees 23 35 180 280 7,8 8,0   

Bonte Vliegenvanger 32 27 155 173 4,8 6,4 155 167 

Pimpelmees 10 18 99 181 9,9 10,0   

Spreeuw 20 24 92 117 4,6 4,9 54 92 

Ringmus 2 2 8 9 4,0 4,5   

Boomklever 4 6 29 37 7,3 6,2 8 37 

Glanskop 1 1 10 7 10,0 7,0 10 .. 

Alleen nest 2 3       

Totaal 94 116 573 804 6,1 6,9 227 296 

 

Toelichting:  

 

Van de 190 nestkasten rond het eigen erf 

van Hennie waren er dit jaar 116 bezet, 

wat neer komt op een bezettings-

percentage van 61 %. Dit was een flink 

stuk hoger als in 2009 toen de bezetting 

uitkwam op 54 %. De koolmees liet de 

grootste stijging zien in het aantal bezette 

nestkasten gevolgd door de pimpelmees en 

spreeuw die ook een goed jaar hadden. De 

bonte vliegenvanger bleef iets achter bij het 

vorige broedseizoen. Het gemiddeld aantal 

uitgevlogen jongen per kast was dit jaar bij 

veel soorten goed; vooral de pimpelmees 

en bonte vliegenvanger wisten veel jongen 

groot te brengen. 

Veel jonge pimpelmezen in de nestkasten van Hennie Kaptein. 



Nestkastresultaten op alle door H. Kaptein gecontroleerde locaties: 

 

In 2009 zijn er door Hennie in totaal 780 nestkasten gecontroleerd, in dit verslagjaar 2010 waren het er precies 

830. Het bezettingspercentage was 69%; dit is 8 % hoger dan in 2009.  

 

In het hieronder staande overzicht worden de resultaten weergegeven, van zowel 2009 als 2010. 

 

Vogelsoort  Nestkasten 

bezet 

Jongen 

uitgevlogen totaal 

Jongen gemiddeld 

uitgevlogen per nestkast  

Jongen 

geringd 

Jaargang 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Koolmees 146 211 1283 1740 8,8 8,2   

Ringmus 52 47 246 210 4,7 4,5  42 

Pimpelmees 86 126 807 1096 9,4 8,7   

Bonte Vliegenvanger 111 99 588 573 5,3 5,8 464 454 

Spreeuw 39 42 182 181 4,7 4,3 81 144 

Boomklever 27 27 210 188 7,8 6,9 142 133 

Gekraagde Roodstaart 9 4 51 27 5,7 6,8 44 20 

Glanskop 4 2 37 14 9,3 7,0 28 .. 

Huismus .. 1 .. 4  4,0   

Eekhoorn .. 1       

Alleen nest 4 12       

Totaal 478 572 3404 4033 7,1 7,1 759 793 

 

 

Toelichting: 

 

Zoals in het overzicht te zien is maakten negen soorten gebruik 

van de nestkasten. De koolmees bezette ook het afgelopen jaar 

de meeste nestkasten, gevolgd door de pimpelmees. De 

bezetting door bonte vliegenvanger bleef ook in het totale 

controle gebied van Hennie iets achter in vergelijking met het 

vorige broedseizoen. Het aantal uitgevlogen jongen gemiddeld 

per nestkast is bij de meeste soorten het afgelopen jaar licht 

gedaald, met uitzondering van bonte vliegenvanger en 

gekraagde roodstaart. Het totale aantal verlaten legsels 

bedroeg dit jaar 9; 

de helft minder 

dan in 2009. Hierin 

had de bonte 

vliegenvanger met 

vijf verlaten legselshet 

grootste aandeel, gevolgd 

door koolmees met twee en 

boomklever en ringmus met elk 

één verlaten legsel. In vijf 

gevallen werd een broedvogel dood op het nest 

aangetroffen. In alle gevallen ging het hierbij om koolmezen. In één nestkast met ringmussen werden alle 

jongen dood aangetroffen. Er werden het afgelopen jaar meer jongen geringd, voornamelijk door een hoger 

aantal geringde jonge ringmussen en spreeuwen. 

 

 

 

 

Minder nestkasten bezet maar wel grotere broedsels bij de  
     gekraagde roodstaart 



Weerselo (Fam. Kleissen) 

 

Op 11 mei was het weer “spreeuwenringdag” bij de familie Kleissen. In totaal werden 80 nestkasten 

gecontroleerd, waarvan er 18 bezet waren. Een bezettingspercentage van 23 %. In totaal zijn er die dag 80 

jonge spreeuwen geringd. Naast spreeuwen worden er elk jaar ook andere vogels op deze locaties geringd, 

zoals onder meer kerkuilen. Maar ook op deze vanouds bekende kerkuilenlocatie, liet deze muizenvanger het in 

2010 afweten. Wel konden er 6 jonge torenvalken worden geringd. 

 

In het hieronder staande overzicht worden de resultaten weergegeven, van zowel 2009 als 2010. 

 

Vogelsoort  Nestkasten 

 bezet 

Jongen 

uitgevlogen totaal 

Jongen gemiddeld 

uitgevlogen per nestkast  

Jongen geringd 

Jaargang 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Spreeuw  25 18 106 80 4,3 4,4 106 80 

Torenvalk 1 1 5 6         5,0 6,0 5 6 

Kerkuil 1 .. 3  3,0  3  

Steenuil 1        .. 2  2,0  2  

         

Totaal 28 19 116 86 4,1 4,5 116 86 

 

Saasveld (A. Hofstede)    

 

Van de 68 gecontroleerde nestkasten die rondom het huis van Alfons hangen waren er dit jaar 45 bezet. Het 

bezettingpercentage van 66% was 2% hoger dan het voorgaande jaar. Alle nestkasten werden gedurende het 

broedseizoen minimaal 3 maal gecontroleerd.  

 

In het hieronder staande overzicht worden de resultaten weergegeven, van zowel 2009 als 2010. 

 

Vogelsoort Nestkasten 

bezet 

Jongen 

uitgevlogen totaal 

Jongen gemiddeld 

uitgevlogen per nestkast 

Jongen 

geringd 

Jaargang 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Koolmees 15 20 146 170 9,7 8,5   

Bonte Vliegenvanger 9 12 51 59 5,7 4,9 51 51 

Pimpelmees 16 6 156 48 9,8 8,0   

Spreeuw .. 1 .. 4 .. 4,0   

Grauwe vliegenvanger 1 1 10 4 10,0 4,0 10  

Boomklever 1 1 8 7 8,0 7,0 8 7 

Gekraagde roodstaart 3 .. 25 .. 8,3 .. 25 .. 

Torenvalk 1 1 6 5 6,0 5,0 6 5 

Merel .. 1 .. 8 .. 8,0   

Bosuil .. 1 .. 2 .. 0,2  2 

Ringmus .. 1 .. 4 .. 0,4   

Alleen nest 1        

Totaal 47 45 402 311 8,6 6,9 100    65 

 

 

Toelichting: 

 

Zoals blijkt uit het overzicht maakten tien vogelsoorten gebruik van één of meerdere kasten, drie meer dan het 

jaar hiervoor. Nieuw t.o.v. 2009 zijn spreeuw, merel, ringmus en bosuil. Helaas waren er geen nestkasten bezet 

door de gekraagde roodstaart. De bezettingsgraad van de nestkasten is met 66% redelijk goed te noemen.  



De koolmees had met 20 bezette nestkasten het grootste aandeel hierin en heeft hiermee de leiding weer 

overgenomen van de pimpelmees. Het gemiddeld aantal uitgevlogen jongen per nestkast was bij de meeste 

soorten lager dan in het broedseizoen 2009. Ook het totale aantal uitgevlogen jongen was beduidend lager. 

Totaal werden 3 nesten verlaten, koolmees 2x en 1 x pimpelmees. Ook werden er dit jaar weer menig jonge 

vogel geringd op het erf van Alfons. Weliswaar een wat lager aantal dan in voorgaande jaren, maar toch al met 

al een mooi resultaat. 

 

Landgoed Herinckhave Fleringen: (Frans Stopel, Jan Peddemors). 

 

Herinckhave is een landgoed in 

Noordoost Twente, rijk aan historie, 

natuurschoon en culturele 

waarden.Het landgoed in zijn 

tegenwoordige vorm en omvang 

bestaat uit de gelijknamige 18-

eeuwse havezate die geflankeerd 

wordt door twee bouwhuizen en 

omringd door grachten. Twee lanen 

geven toegang tot het landgoed. Op 

het landgoed staan voorts enkele 

voormalige boerderijen en 

landbouwschuren; de totale 

oppervlakte aan bossen, 

boomgaarden en cultuurgrond is 

ruim 65 hectare. De havezate, de 

lanen en bossen met eiken en 

beuken - diverse soorten onderbegroeiing en struiken – een hoogstamboomgaard met hofgracht – kleine 

extensieve weilandjes – cultuurland – en een meanderende beek vormen samen een aantrekkelijke 

leefomgeving voor tal van vogels. 

 

Op deze voor het nestkastenproject nieuwe locatie hebben Frans en Jan dit jaar naast de al bestaande 

nestkasten een flink aantal nieuwe kasten bijgeplaatst, zodat het totale arsenaal aan nestkasten uitkwam op 98. 

Van deze 98 kasten, die in het broedseizoen minimaal drie keer zijn gecontroleerd waren er 87 bezet. Een 

bezettings percentage van 89 %. Voor het eerste jaar een zeer hoge score.  

 

In het overzicht de resultaten van 2010. 

 

Vogelsoort  Nestkasten 

bezet 

Jongen 

uitgevlogen totaal 

Jongen gemiddeld 

uitgevlogen per nestkast  

Jongen geringd 

Jaargang  2010  2010  2010  2010 

Pimpelmees  37  290  7,8   

Koolmees  23  176  7,7   

Bonte vliegenvanger  13  64  4,9  64 

Boomklever  6  32  5,3  32 

Kauw  2       

Torenvalk  1  4  4,0   

Mees Spec.  1       

Alleen nest  4       

         

Totaal  87  566  6,5  96 

 

 

 

Havezate Herinckhave in Fleringen. 



Toelichting: 

 

In totaal hebben 6 soorten vogels het afgelopen jaar op het landgoed gebruik gemaakt van 1 of meerdere 

nestkasten. Gezien de hoge bezettingsgraad van deze nestkasten was hier kennelijk wel behoefte aan 

huisvesting. Vaak worden nieuwe nestkasten in het eerste jaar niet bezet en gaat er één of meerdere jaren aan 

vooraf voor een nieuwe kast gebruikt wordt. Het aantal uitgevlogen jongen per nestkast was bij de meeste 

soorten iets aan de lage kant. In twee nestkasten werd een verlaten nest aangetroffen;eenmaal bonte 

vliegenvanger en eenmaalboomklever.  

 

Deurningen: ( Horsthuis, Ophuis, Koopman, Bleijenberg) 

 

In Deurningen en omgeving werden dit jaar op 8 locaties in totaal 224 nestkasten op hun inhoud gecontroleerd. 

De nestkasten op deze locaties zijn als volgt verdeeld: 76 fam. Jonker/Bosscha, 30 fam.Hofsté, 17 fam. 

Broekhuis, 27 fam. Vrielink, 12 fam. Borghuis, 24 fam. Stoffels en 27 fam. Mentink. Alle nestkasten werden 

gedurende het broedseizoen 3 keer gecontroleerd. Van de 224 nestkasten waren er 147 bezet; een 

bezettingspercentage van 66 %. 

 

In het hieronder staande overzicht worden de resultaten weergegeven, van 2009 en 2010. 

 

Vogelsoort  Nestkasten 

bezet 

Jongen 

uitgevlogen totaal 

Jongen gemiddeld 

uitgevlogen per nestkast 

Jongen geringd 

Jaargang 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Koolmees 38 62 337 540 8,9 8,7 .. .. 

Pimpelmees 28 30 257 264 9,2 8,8 .. .. 

Ringmus 5 2 25 10 5,0 5,0 .. 4 

Spreeuw 14 14 55 67 3,9 4,8 42 62 

Huismus 4 6 19 31 4,8 5,7 .. .. 

Bonte Vliegenvanger 15 12 83 75 5,5 6,2 45 49 

Boomklever 4 6 28 36 7,0 6,0 23 13 

Bosuil 2 2 5 5 2,5 2,5 5 5 

Grauwe 

Vliegenvanger 

1 .. 4 .. 4,0 .. 4 .. 

Kauw 1 .. 4 .. 4,0 .. .. .. 

Holenduif  1  2  2,0   

Totaal 119 147 817 1030 6,9 7,0 119 133 

 

 

Toelichting: 

 

In 2010 maakten 9 vogelsoortenin Deurningen 

gebruik maakten van één of meerdere 

nestkasten. Een nieuwe soort dit jaar was de 

holenduif die in een bosuilkast 2 jongen groot 

bracht. Voor de koolmezen was het, met een 

toename van 24 kasten, ook in Deurningen een 

heel goed jaar. Ook de pimpelmezen deden het 

in 2010 wat beter. Dit integenstelling tot de 

bontevliegenvanger die een paar kasten moest 

inleveren. Met de ringmussen gaat het ook hier 

dramatisch slecht. In 2005 waren er nog 20 nestkasten door deze soort bezet,waarna de bezetting in de loop 

der jaren terugliep naar 2 kasten in 2010. De totale bezetting van de nestkasten kwam uit op 66% en was 

daarmee iets hoger als in 2009, toen we uitkwamen op 62 %.  

 

Twee jonge holenduiven in een bosuilkast. 



Landgoed Baasdam Tubbergen; (Gerard Bossink, Jan Oude Engberink). 

 

 

Het circa 65 ha. grote landgoed „Baasdam‟ 

ligt 15 km voorbij Almelo, tussen 

Tubbergen en Reutum, in het hart 

van Twente. Het landgoed ligt 

in een typisch Twents 

landschap. Het kenmerkt zich 

door bospercelen, een es 

omgeven door houtwallen en 

knoteiken, weilanden en 

landbouwgrond omringd door 

loof- en naaldbossen. Het 

specifieke karakter ontleent het 

landgoed aan enerzijds het oude 

boerenland met de kenmerkende 

essen en houtwallen en anderzijds de 

parkachtige structuur met ronde lijnen, bijzondere 

bomen en een grote zwemvijver. Op het landgoed staan diverse gebouwen, waaronder een Saksisch erf, twee 

privé huizen en voor recreatief verhuur drie vakantiehuizen.  

 

Het afgelopen jaar wisten beide hierboven genoemde heren in korte tijd 46 nestkastjes op te hangen op het 

landgoed Baasdam in Tubbergen. De bezetting is voor het eerste jaar uitstekend: Van de 46 gecontroleerde 

nestkastjes waren er 38 bezet wat neer komt op een bezettings percentage van 82,5 %. Van een aantal 

nestkasten kon niet de volledige controles worden uitgevoerd zodat het aantal uitgevlogen jongen bij de mezen 

in werkelijkheid hoger zal zijn geweest. 

 

Hieronder de resultaten van 2010 in een overzicht: 

 

Vogelsoort  Nestkasten 

 bezet 

Jongen 

uitgevlogen totaal 

Jongen gemiddeld 

uitgevlogen per nestkast  

Jongen 

geringd 

Jaargang  2010  2010  2010  2010 

Koolmees  11       45     

Bonte Vliegenvanger  2  13  6,5  13 

Pimpelmees  7        8     

Boomklever  1  5  5,0   

Spreeuw  1  4  4,0   

Mees Spec.  14  50     

Alleen nest  2       

         

Totaal  38     215  5,7    13 

 

 

Toelichting: 

 

Zoals er in het overzicht te zien is zijn er 5 vogelsoorten die gebruik hebben gemaakt van 1 of meerdere 

nestkasten. Bij de kolom vogelsoorten staat ook mees spec. Dit wil zeggen, dat in deze 14 nestkasten niet de 

juiste meessoort kon worden vastgesteld. Het kan een kool- of pimpelmees of zelfs een glanskop zijn geweest. 

 

 

 

 

Landgoed Baasdam in Tubbergen. 



Agelo (J.Stevelink) 

 

Johan Stevelink controleerde dit jaar 207 nestkasten in het gebied Agelo. Rond zijn eigen erf en aan de 

zuidzijde Voortsweg in totaal 145 kasten. Op een 4 tal andere locaties waren er dat 16 bij de fam. Cristopoulos, 

20 bij de fam. Ter Brake, 15 bij fam. Poppink en 11 bij de fam. Luiken. Van deze 207 nestkasten bleken er na 

controle 169 bezet te zijn. Hiermee ligt het bezettingspercentage met 82 % een flink stuk hoger dan in 2009. 

Jammer dat er door tijdgebrek maar één keer gecontroleerd is zodat er van deze locaties geen uitgevlogen 

jongen kunnen worden vermeld.  

 

In het hieronder staande overzicht worden de resultaten weergegeven, van 2009 en 2010. 

 

Vogelsoort nestkasten 

Bezet 

Percentage 

Bezet 

nestkasten 

Bezet 

Percentage 

Bezet 

Jaargang 2009 2009 2010 2010 

Koolmees 50 20,6 48 23,2 

Spreeuw 20 8,2 25 12,1 

Pimpelmees 55             22,6 38 18,4 

Ringmus 1 0,4 2 1,0 

Bonte Vliegenvanger 25 10,3 31 15,0 

Boomklever 5 2,1 4 1,9 

Gekraagde Roodstaart             2 0,9 3 1,4 

Glanskop 1               0,4 -- -- 

Bosuil 2 0,9 3 1,4 

Kerkuil 2 0,9 1 0,5 

Steenuil 1 0,4 2 1,0 

Torenvalk 1 0,4 1 0,5 

Holenduif 1 0,4   

Mandarijneend 2 0,9 1 0,5 

Mees  Spec.   4 1,9 

Kasten met alleen nest 11 4,6 4 1,9 

     

Bezette nestkasten 179 74 % 169 82 % 

 

Toelichting: 

 

Door omstandigheden zijn er dit jaar een 40 tal 

nestkasten minder gecontroleerd. Toch hebben nog 

12 vogelsoorten gebruik gemaakt van 1 of meerdere 

nestkasten. De koolmees had bijna 25 % van alle 

nestkasten bezet en heeft daarmee de pimpelmees 

weer van de eerste plaats verdrongen. Met 17 

nestkasten minder als in 2009 eindigde de 

pimpelmees dan ook als tweede. De bonte 

vliegenvanger had net als in 2009 weer een goed jaar 

met 31 bezette kasten. Dit kon ondanks een goede 

bezetting van 25 nestkasten niet worden gezegd van 

de spreeuw. Helaas zijn op twee na, alle kasten 

gepredeerd door de eekhoorn. Het bleef echter niet beperkt tot spreeuwenkasten. Ook de nesten van twee 

boomklevers en twee bonte vliegenvangers moesten het ontgelden. Boosdoeners waren ook hier de eekhoorns. 

Er werd dit jaar 1 verlaten legsel geconstateerd. Dit betrof een koolmees. Doordat Johan het afgelopen jaar een 

flink aantal nestkasten minder heeft gecontroleerd is een vergelijking met 2009 niet reëel. 

Geduchte predator van spreeuwenkasten; de eekhoorn. 



Nestkastenproject Basisschool St. Aegidius. 

 

De leerlingen van groep 7/8 hebben ook het afgelopen jaar met veel enthousiasme gewerkt aan 

het nestkastenproject. Alle kastjes zijn geplaatst in de directe omgeving van de school; in de 

schooltuin in en rond de kerststallen en in het bos bij het openluchttheater.  

 

De kinderen controleren, in groepjes van twee of drie, hun eigen kastjes. Ze noteren hun bevindingen; is er 

nestmateriaal, een nest of zijn er eitjes of jongen aanwezig? Ook de naam van de vogel en andere opmerkelijke 

zaken worden genoteerd. In de klas verzamelen de kinderen informatie over de vogels die hun kastjes 

bezetten. Van internet worden tekst en plaatjes gehaald en verwerkt in een verslag of power point.  

Met veel plezier nemen de kinderen elk jaar weer deel aan deze praktische natuurlessen. Steeds weer zijn ze 

verbaasd over de jonge vogeltjes die ze aantreffen in de kastjes, vinden ze deze jonge vogeltjes iets 

wonderbaarlijks. Naast het plezier dat de kinderen beleven aan deze lessen, zie je dat de leerlingen eerbied 

voor de hele natuur blijven houden. De bezettingsgraad van de kastjes was ook dit jaar weer goed; slechts 

tweekastjes zijn echt leeg gebleven en jammer genoeg zijn de twee uilenkasten ook niet bezet geweest.  

 

Alle gegevens zijn verwerkt in onderstaand schema, zo hebt u een indruk waar de kinderen mee 

bezig zijn geweest. 

 

nestkast 
nummer 

1de controle 
7 mei 

2de controle 
20 mei 

3de controle 
12 juni 

1 t/m 6  
 
Marleen en 
Sofie  

 1: leeg 
 2: leeg 
 4: pimpelmees op nest 
 5: koolmees 1 ei 
 6: gekraagde roodstaart 8 ei 

bonte vliegenvanger 6 ei 
leeg 
9 jongen 3 ei 
koolmees 5 jongen 8 ei 
gekr. roodstaart 4 jong en 4 ei 

6 grote jongen 
leeg 
uitgevlogen nog 3 ei 
13 jongen 
3 jongen rest al uit 

7 t/m 12 
 
Jochem en  
Niels 

 7: pimpelmees 11 ei 
 8: koolmees 12 ei 
 9: spreeuw 5 ei 
10: koolmees 3 ei 
11: pimpelmees 9 ei 
12: nest bonte vliegenvanger 

pimpelmees 11 jongen 
nest vol jongen 
leeg – uitgevlogen 
2 jongen en 1 eitje 
pimpelmees 9 jongen 
bonte vliegenvanger 6 ei 

uit bij controle 
uitgevlogen 
uitgevlogen 
3 jongen, koolmees 
9 grote jongen 
6 grote jongen 

13 t/m 19 
 
Pim, Tom 
en  Mart 

13: pimpelmees 12 ei  
14: koolmees 9 ei  
15: koolmees 10 ei  
16: koolmees 5 ei 
17: koolmees 13 ei 
18: pimpelmees 6 ei  
19: koolmees 9 ei 

nest met jongen pimpelmees 
koolmees 11 jongen 
9 grote jongen koolmees 
11 jongen koolmees 
nest met grote jongen 
10 eitjes pimpelmees 
9 grote jongen 

uitgevlogen, 1 ei 
uitgevlogen 
uitgevlogen 
vliegen uit bij controle  
uitgevlogen 
11 eitjes 
uitgevlogen 

20 t/m 28 
 
Lennard 
en  
Matthijs 

20: koolmees 9 ei  
21: pimpelmees broedend  
22: bonte vliegenvanger nest  
23: pimpelmees 12 ei 
24: koolmees 3 ei 
25: vliegenvanger nest  
26: koolmees 10 ei 
27: koolmees broedt 
28: leeg 

9 grote jongen koolmees 
9 jongen pimpelmees 
bonte vliegenvanger broedend 
nest vol pimpelmeesjes 
6 jongen – koolmees 
5 eitjes – bonte vliegenvanger 
7 jonge koolmeesjes en 3 ei 
8 jonge koolmeesjes 
leeg  

uitgevlogen 
uitgevlogen, 1 ei 
3 grote jongen 
uitgevlogen 
grote jongen 
5 jongen 
9 grote jongen 
uitgevlogen 
Leeg 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het hieronder staande overzicht worden de resultaten weergegeven, van zowel 2009 als 2010. 

 

Vogelsoort nestkasten 

Bezet 

Percentage 

Bezet 

nestkasten 

Bezet 

Percentage 

Bezet 

Jaargang 2009 2009 2010 2010 

Koolmees 224 13,3 379  20,5 

Ringmus 65 3,9 58 3,1 

Pimpelmees 188 11,2 247 13,4 

Bonte Vliegenvanger 160 9,5 169 9,2 

Spreeuw 106 6,3 104 5,6 

Kerkuil 35 2,1 27 1,5 

Boomklever 38 2,3 46 2,3 

Bosuil 16 0,9 21 1,1 

Huismus 8 0,5 9 0,5 

Steenuil 32 2,0 35 1,9 

Gekraagde Roodstaart 14 0,8 7 0,4 

Torenvalk 21 1,2 26 1,4 

Glanskop 5 0,3 2 0,1 

Holenduif 15 0,9 8 0,4 

Mees Spec. .. .. 19              1,0 

Grauwe Vliegenvanger 2 0,1 1 0,1 

Mandarijneend 1 0,1 1 0,1 

Merel .. .. 1 0,1 

Kauw 6 0,4 4 0,2 

Eekhoorn .. .. 1 0,1 

Hommel .. .. 3 0,2 

Hoornaar 2 0,1 .. .. 

Kasten met alleen nest 21 1,2 38 2,1 

Bezette nestkasten 964 57% 1206 65 % 

Gecontr. nestkasten 1685  1845  

 

 

Totaal overzicht 2010:  

 

In totaal werden in 2010 op alle locaties 1845 nestkasten één of meerdere keren 

gecontroleerd. Hiervan waren er 1206 bezet waarmee het bezettingspercentage 

uitkwam op 65%. Dit was een stijging van 8% ten opzichte van 2009. 

Ongetwijfeld werden er in het onderzoeksgebied nog meer nestkasten op hun 

inhoud gecontroleerd, echter hiervan werden geen gegevens bijgehouden. De 

nestkasten waarvan verdere gegevens ontbraken maar die in 2010 wel zijn 

bezocht i.v.m. het ringen van de jongen zijn wel in dit overzicht verwerkt. Het 

betref hier voornamelijk nestkasten van de bosuil, kerkuil, steenuil en torenvalk. 

Aangezien we de laatste jaren zeer actief zijn in het plaatsen en controleren van 

deze nestkasten, is het totale aantal gecontroleerde nestkasten per saldo iets 



Samenvatting: 

Samenvattend kunnen we zeggen dat de bezetting van de nestkasten met 65% een stuk hoger was dan in 

2009 toen deze op 57% uitkwam. Er hebben 18 soorten gebruik gemaakt van een nestkast, 1 soort meer dan 

in 2009. De kool en pimpelmees hebben een heel goed broedseizoen gehad waarbij vooral de koolmees eruit 

sprong met een nestkastbezetting van 20%. Bij de bonte vliegenvanger en spreeuw bleven de resultaten 

nagenoeg gelijk aan het vorige broedseizoen. De boomklever deed het weer iets beter dan de ringmus die we 

steeds minder vaak tegenkomen in de nestkasten. Van de vogelsoorten die niet we vaak aantreffen in een 

nestkast deed de gekraagde roodstaart het slecht, met een halvering van het aantal bezette nestkasten. Ook 

hebben we dit jaar weer een Manderijneend broedend in een nestkast aangetroffen. Er werden totaal 16 

verlaten legsels aangetroffen waarvan 6 x bonte vliegenvanger, 2 x steenuil, 1 x pimpelmees, 4 x kolmees, 2 x 

een boomklever en 1 x ringmus. In 2 nestkasten werd een broedvogel dood op het nest aangetroffen; het ging 

hier om een koolmees en een pimpelmees. Dit jaar hadden we ook op verschillende locaties te maken met 

predatie. Veelal ging het hierbij om predatie van spreeuwenkasten door een eekhoorn. Met een vlieggat van ca. 

50 tot 55 mm kan een eekhoorn gemakkelijk in deze kasten komen om deze leeg te plunderen. Er zijn in enkele 

gebieden ook al eekhoorns die de kunst verstaan om de klepjes te openen om daarna de kast leeg te halen. 

Door een extra haakje op de kast te plaatsen kunnen we dit voorkomen. Gelukkig blijft het bij ons nog beperkt 

tot de eekhoorn. Als we naar ons buurland Duitsland kijken, dan zijn daar de problemen een stuk groter. 

Plaatselijk schijnt verstoring van nestkasten op te lopen tot soms wel 75% van het nestkasten arsenaal. De 

predator is dan niet de eekhoorn maar de relmuis ook wel zevenslaper genoemd. De relmuis is een stukje 

kleiner dan de eekhoorn en kan gemakkelijk door een vlieggat van 30 a32 mm. Gelukig ontwaakt de 

zevenslaper, vandaar ook zijn bijnaam, pas wanneer de meeste nestkastbewoners al met hun tweede legsel 

bezig zijn. 

 

Broedresultaten uilen en torenvalk; 

 

 

 

Bosuil: Bij de bosuilen was de bezetting dit jaar iets 

hoger. Van de gecontroleerde nestkasten waren er dit 

broedseizoen 21 bezet, de resterende kasten worden 

vooral door holenduif en kauw bezet. Ook maken elk 

jaar een aantal mandarijn-eenden gebruik van deze 

nestkasten. Het gaat hierbij vooral om kasten die in de 

buurt van water hangen m.n. bij het Almelo - 

Nordhornkanaal. Uit de 21 door de bosuilen bezette 

nestkasten zijn in totaal 46 jongen uitgevlogen, wat 

neer komt op 2,2 jongen per nestkast. In totaal zijn er 

60 nestkasten van deze soort gecontroleerd. 

Kerkuil; Voor de kerkuil was het broedseizoen 2010 

net als het broedseizoen van 2009 slecht. Een jaar met 

weinig veldmuizen gevolgd door een winter met veel 

sneeuw heeft deze vogels behoorlijk parten gespeeld. 

Als gevolg hiervan was hun conditie in het voorjaar niet 

goed genoeg om voor nalatenschap te zorgen. In totaal 

werden 128 nestkasten gecontroleerd. Slechts in 27 

hiervan was er door de kerkuil een broedpoging 

ondernomen met eieren of uitgekomen jongen. Het 

aantal uitgevlogen jongen bedroeg totaal 90, wat neer 

komt op 3,3 jongen per nestkast. In 5 kerkuilenkasten 

werden broedende holenduifjes aangetroffen 



 

 

 

 

 

 

Overzicht broedresultaten uilen en torenvalk van 2008 t/m 2010; 

 

Soort vogel 

 

Bezette nestkasten Uitgevlogen jongen Jongen gemiddeld 

uitgevlogen per nestkast 

Jaargang  2008  2009  2010  2008  2009  2010   2008   2009   2010 

Kerkuil    66  35      27 215  83       90 3,3   2,8 3,3  

Bosuil 16  16      21 40  33  46 2,5  2,1  2,2  

Steenuil   22 32 35  63      66 108   2,9 2,1  3,1  

Torenvalk 26  21      26 132   87 81   5,1  4,1  3,1  

Totaal   130   104 109    450  269   325   3,5 2,6  3,0  

 

Resumerend kunnen we vaststellen dat het gemiddeld aantal uitgevlogen jongen per nestkast in 2010 voor de 

uilen het iets beter was dan in 2009. De torenvalk bleef duidelijk achter met 3,1 jong per kast. Voor wat betreft 

de bezetting van de nestkasten hadden de bos- en steenuil weer iets meer kasten bezet en bleef de torenvalk 

gelijk. De kerkuil beleefde een dramatisch slecht seizoen met slechts 27 bezette kasten wat meer dan een 

halvering is t.o.v. 2008. Uiteraard gaan we door met het plaatsen van nestkasten voor zowel bosuil, kerkuil als 

torenvalk en steenuil. Vooral voor steenuil zijn in onze regio nog genoeg mooie locaties om nestkasten op te 

hangen en zo dit fraaie uiltje een handje te helpen met nestgelegenheid. 
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Steenuil: De steenuil doet het steeds beter in onze regio. 

Ook het broedseizoen 2010 gaf weer een stijgende lijn aan in 

het aantal bezette nestkasten. Waren er in 2009 al 32 kasten 

bezet, het afgelopen broedseizoen is dit opgelopen naar 35 

bezette nestkasten. Het aantal uitgevlogen jongen bedroeg 

108 stuks wat neer komt op 3,1 jong per nestkast. Het 

hoogste aantal van de afgelopen jaren waarin we intensief 

bezig zijn met het plaatsen van nestkasten. Dit aantal had 

zelfs nog hoger kunnen zijn ware het niet dat in twee nesten 

de eieren niet zijn uitgekomen, en in één nestkast de jongen 

al waren uitgevlogen. Het totale aantal nestkasten dat in 

2010 werd gecontroleerd bedroeg 104, waarvan er zoals 

vermeld 35 daadwerkelijk door steenuilen bezet waren.  

 

Torenvalk; Het aantal van 26 bezette torenvalkkasten in het 

afgelopen broedjaar was gelijk aan 2008. Maar met een 

tegenvallend gemiddelde van 3,1 jongen per kast, lag het 

aantal van 81 uitgevlogen jongen een stuk lager. Wel moet 

vermeld worden dat in 2 nestkasten de jongen al waren 

uitgevlogen en dus niet zijn meegeteld in het totaal aantal 

uitgevlogen jongen. Er werden in totaal 52 nestkasten 

gecontroleerd. Hiervan waren er dus 26 bezet.  
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