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Grote schoonmaak 

Het eerste werk van de vrijwilligers van de MNV na het zomerreces; alle nest-

kasten schoonmaken.!! Soms  een niet al te fris werkje maar noodzakelijk voor 

een succesvol nieuw  broedseizoen. 

Niet uitgebroede, onbevruchte eieren, dode jongen, poep en andere onge-

rechtigheden, bron van parasieten, worden verwijdert.  

Een vuile nestkast vol parasieten zal niet worden be-

woond. Een spreeuw weet wat goed is voor z'n kroost. 

Waarnemingen bij de schoonmaak 

Dit jaar waren er beduidend minder hoornaarnesten  

in en rond de nestkasten. Het aantal ‘nesten’ van de 

processierups was echter beduidend meer. 

Het terrein van de Madese Boys spande de kroon wat 

betreft de eikenprocessierups. Niet verwonderlijk 

want daar hingen ook de meeste kasten in de zomer-

eik. Dit bleek echter voor onze spreeuwen geen belet-

sel tot nestelen.  

1 van de nestkasten was hier zelfs helemaal ingepakt door de processierup-

sen , in de kast zat bovenin tegen het dakje een hoornaarnest  daaronder  had 

een spreeuw genesteld !  

Bijzonder was ook de vondst van kersenpitten  in een nestje.  

Navraag wie of wat dit gedaan zou kunnen hebben bij Marco Rennes van het 

Brabants Landschap  kwamen we tot de slotsom dat een muis gebruik moet 

hebben gemaakt van het kastje.   

Heel treurig waren dit jaar de broedresultaten van de kastjes in het park bij 

het Gemeentehuis. In alle kastjes die bezet zijn geweest waren of dode vogel-

tjes, skeletjes of onbevruchte/niet uitgebroede eitjes te vinden van kool- en of 

pimpelmees. Foto rechts bovenin 

Nature To Day  meldde dat de bestrijding van buxusmotten niet  heeft geleid 

tot meer sterfte van koolmezen wel andere bestrijdingsmiddelen/

diergeneesmiddelen tegen vlooien bij honden en katten. Meer weten lees het 

artikel  achter de link! 

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=25645  

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=25645


Edoch...In Made zou het ook zomaar het geval kunnen zijn dat de mezen buxusmotrupsen uit aanliggende tui-

nen gegeten hebben waar bewoners gespoten hebben tegen buxusmot….de echte reden is ons niet bekend! 

Nestkasten die uit de boom vallen 

Op meerdere locaties zijn nestkasten  van de bomen af gekomen. Soms konden ze gelijk terug worden gehan-

gen. De kasten lijken uit de boom ‘te groeien’. 

De bout verdwijnt langzaam door de ophanglat. We kijken nu of het plaatsen van rivetten helpt tegen het uit-

groeien. 

NB De nestkasten bij VC Terheijden zijn ondanks de goede resultaten dit jaar na schoonmaak verwijdert. 

Jaar op jaar  bleek het een probleem om bij de kasten te kunnen om deze schoon te maken. Leden van de voet-

balclub waren op andere dagen actief dan onze vrijwilligers. 

Resultaten 

Ook dit jaar hebben we de resultaten voor u in een tabelletje gezet. 

De waarnemingen laten een wisselend beeld zien. Bij de golfbaan in Hank zijn steeds meer nestkastjes bezet 

waarvan slechts 1 kastje door koolmezen. 

Ondanks de vele processierupsen deden de 

spreeuwen het bij de Madese Boys ook goed. 

Het aantal broedgevallen loopt bij VC Wagen-

berg terug….oorzaak onbekend. (Wie heeft hier 

een antwoord op??)Is er iets gebeurd op terrein 

of in de omgeving? 

In het gemeente park hadden we geen broedge-

vallen van de spreeuw. NB In de Wilhelminastr. 

hangen geen spreeuwenkasten. 

Mogelijk is her en der een nestkastje gekaapt 

geweest door de grote bonte specht die ook dit 

jaar weer flink te keer is gegaan met het vergroten van  nestopeningen.  Met absolute zekerheid kunnen we 

niet zeggen dat alle broedgevallen ook daaadwerkelijk van de spreeuw waren en ook niet hoeveel jongen er 

geweest zijn. 

Uw waarnemingen blijven dan ook voor ons van belang.   

Voor alle waarnemingen of vragen rond de kasten kunt u mailen naar: 

stoop@ankieenarjen.demon.nl 

 

 


