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Nestkastenproject Groenendael 

door Peer Busink 

Op het landgoed Groenendael bleek een aantal 
nestkasten te hangen dat niet meer gecontro-
leerd werd. Wie deze opgehangen had, was (en 
is) niet bekend. De beheerder van het landgoed 
deelde dat in 2009 tijdens een praatje met Bart 
Ketelaars terloops aan hem mee. Bart zag het 
wel zitten om hier iets mee te doen en stelde 
aan zijn maat Geert Matheeuwsen voor om de 
zorg van deze nestkasten over te nemen. In dat 
jaar werden de nestkasten waar nodig gerepa-
reerd en schoon gemaakt. Tevens werd er een 
aantal bijgeplaatst (zie ook artikel van Bart Ke-
telaars in Egelsporen 2010-2).  
Het jaar daarop heb ik meegeholpen. Vanaf dat 
jaar zijn de nestkasten genummerd en zijn de 
broedsels geïnventariseerd. Dit gebeurt twee 
maal per jaar, namelijk een controle van de 
eerste broedsels omstreeks half mei en later, 
eind juni, die van de tweede. Met ladder en een 
kruiwagen gevuld met gereedschap en onder-
delen wordt dan rondgereden. Bij de tweede 
ronde worden, indien al mogelijk, de nestkasten 
schoongemaakt en zo nodig ter plekke gerepa-
reerd. Indien de nestkasten aan vervanging toe 
zijn (bv door het “bewerken” door spechten), 
worden deze meegenomen om thuis te repare-
ren.. Tijdens een derde ronde na de zomer 
worden de overgebleven nestkasten schoon-
gemaakt en de kapotte nestkasten vervangen.  
Toch een tijdrovende klus, waarbij hulp welkom 
is. Dit jaar hebben Rien van Hoesel en Martin 
van Mol het “Groenedaelteam” geassisteerd. 
Het nestkastenproject omhelst 41 nestkasten 
bestaande uit verschillende typen, waardoor 
verschillende vogelsoorten die holenbroeder 
zijn, hun “eigen soortige” woonruimte aange-
boden krijgen. 
Niet alle broedsels waren succesvol: 19 broed-
sels hebben vliegvlugge jongen grootgebracht.  
Tijdens de eifase zijn 9 broedsels verlaten,  

 
waarschijnlijk is hiervan het koude voorjaar de 
oorzaak. Doordat in die periode minder voedsel 
(insecten, vooral rupsen) voorradig was, is be-
kend dat insecteneters het dan voor gezien 
houden omdat het grootbrengen van een 
broedsel dan toch niet mogelijk is. Dat het voor 
insectenetende broedvogels een slecht voorjaar 
is geweest, blijkt ook uit het feit dat slechts 1x 
een tweede broedsel was geproduceerd (kool-
mees).  
Opmerkelijk is ook dat boomklevers wel twee 
maal een nest hadden gemaakt, maar niet tot 
broeden waren over gegaan, terwijl in een der-
de nest een broedsel bestaande uit vijf halfwas 
jongen dood was aangetroffen.  
Verder opmerkelijk was dat één broedsel be-
stond uit 5 witte eitjes. Het is ons niet bekend 
van welke soort dit is geweest, omdat het leg-
sel verlaten was en daardoor de vogels niet 
werden gezien. Het nest leek op die van een 
koolmees en in dat geval is het mogelijk dat 
door een afwijking de pigmentvlekken tijdens 
de eileg niet op de eischaal zijn afgezet.  
De bezetting van de nestkasten en vooral de 
resultaten van de broedsels vormen ook hier 
weer een afspiegeling van de omstandigheden 
in het gebied. Het lijkt me dan ook duidelijk, 
dat het koude voorjaar een negatieve impact 
heeft gehad in de reproductie van de vogel-
stand op dit landgoed. 

 
 
 

 
  


