
Inventarisatie Ketelhuis – Broedseizoen 2016 

   - 3 november 2016, Jan Op ’t Hoog, Peter van de Heuvel en Hannie Nilsen 

Een teleurstellende inventarisatie. Tekenen die zouden wijzen op gierzwaluwen, hadden we niet 

verwacht. Maar dat alle kastjes leeg zouden zijn, evenmin. Het contrast met andere jaren toen we 

nestjes vonden, eitjes, volop uitwerpselen en soms echt veel nestmateriaal, kon bijna niet groter. In 

enkele kasten lag een heel klein beetje nestmateriaal, in 2 kasten wat uitwerpselen van kleine vogels 

zoals mus of mees. In slechts 13 kasten vonden we een zeer geringe hoeveelheid nestmateriaal, 

nergens was er sprake van serieuze nestbouw. 

De oorzaak? Het duurde even voor het kwartje viel maar toen was het ook meteen heel logisch. Met 

de start van de nieuwbouw zijn alle braakliggende veldjes met hun begroeiing verdwenen. Geen 

beschutting, geen voedsel, geen nestmateriaal. En dus zijn de vogels naar elders vertrokken. 

Wel telden we weer meer overwinterende vlinders: 10 stuks (8x dagpauwoog, 2x kleine vos). Eén 

vlinder (kleine vos)werd in de toren op de grond gevonden en verplaatst naar kast 10. 

Maar voor vogels zullen we waarschijnlijk geduld moeten hebben tot de huizen hun tuin krijgen. En 

dan maar hopen op een natuurvriendelijke tuin. 

1. 17.  nestmateriaal-mees-1 

2. 18.  dagpauwoog 

3. 19.  nestmateriaal-mus?-1  (plastic e.d.) 

4. 20.  nestmateriaal-mees-1 

5. 21. nestmateriaal-mees-1 

6. 22.  dagpauwoog, beetje mos, uitwerpselen 

7.   dagpauwoog 23.  nestmateriaal-mees-1, uitwerpselen  

8.   dagpauwoog 24.  dagpauwoog 2x 

9. 25.  nestmateriaal-spreeuw-2 

10.  luidspreker/kleine vos 26.  nestmateriaal-spreeuw-2, meer nestbouw 

11.  nestmateriaal-spreeuw-1 27.  nestmateriaal-spreeuw-2/3, meer nestbouw 

12. 28. 

13. 29.  nestmateriaal-spreeuw-1 

14. 30.  dagpauwoog 2x, nestmateriaal-spreeuw-1 

15. 31.  kleine vos 

16.  wat troep, stukjes plastic e.d.   
Bij fijn nestmateriaal (twijgjes, mos) is dit vermeld als mees. Is er meer rommel aanwezig (plastic) hebben we dit vermeld als 

mus, bij nog grover materiaal (takjes, populierenproppen) zijn we uitgegaan van spreeuwen. Het getal in de tabel vermeldt 

de hoeveelheid op een schaal van 0-10.  

 

Samenvattend: 

Kast 1-23 (noordgevel): kasten zijn overwegend leeg. Er overwinteren nu 4 vlinders, voornamelijk 

dagpauwoog. In de kasten op de onderste rij ligt hier en daar wat nestmateriaal maar nergens is er 

echt sprake van een nestje. In 2 kasten liggen wat uitwerpselen van kleine vogels. 

Kast 24-31 (oostgevel): de meeste kasten zijn hier nog wel bezocht door spreeuwen. In 2 kasten lijken 

ze zelfs begonnen met nestbouw maar er is niet gebroed. Zes vlinders overwinteren hier. 

  



 

 

 

 

 

 

Alle braakliggende veldjes met kruidenvegetatie, struiken en boompjes zijn verdwenen. 

 

 


