
Koninklijke Belgische Ornithologische Federatie V.Z.W. 

Vogels kweken is niet alleen cultureel en wetenschappelijk verantwoord, 

het is ook een duurzame vorm van natuurbescherming en een zekere manier om hun verdwijning te voorkomen. 

 

     Nestkastenwerking 
 
 

Verzamelstaat van het jaar 2020   Aantal nestkasten: 220 
 
Naam + verantwoordelijke v/d vereniging:  Walbers Daniël  

De Witte merel Vosselaar 
 

Naam v/h werkgebied: Kempens Landschap Zwartgoorheide en omgeving 
 

Vogelsoort Aantal 
bewoonde 

kasten 

Aantal 
eieren 

Aantal 
uitgevlogen 

jongen 

Opmerkingen 

Koolmees 66 503 478 
11 eieren verlaten 

1 man + 14 jongen dood 

Pimpelmees 46 385 356 
14 eieren verlaten 

8 jongen dood 

Winterkoning 2   
1 uitgevlogen 

1 moeilijk zien 

Boomklever 2 17 17 - 

Huismus 3 13 11 
2 eieren verlaten 

1 nestkast 3de ronde 

Bonte vliegenvanger 12 74 69 5 eieren verlaten 

Roodborst 3 10 5 
1 kast uitgevlogen 
5 eieren verlaten, door mezen storen 

Bosuil 1 2 2 - 

Kerkuil 1 3 2 1 dood (privé) 

Holenduif 2 4 4 - 

     

Bezet 7   Uitgevlogen, niet geteld 

Onbezet 75    
     

Totaal  220 1011 944  

 
 
 
 

Daniël Walbers 2020 
Meewerkende Nestkast Werking 

De Witte Merel Vosselaar 
 

Vereniging zonder winstgevend doel 

Gesticht op 26 maart 1933 

Maandblad “ De Witte Spreeuwen” 

 

Nationaal Veldornithologisch Comité N.V.O.C. 



Koninklijke Belgische Ornithologische Federatie V.Z.W. 

Vogels kweken is niet alleen cultureel en wetenschappelijk verantwoord, 

het is ook een duurzame vorm van natuurbescherming en een zekere manier om hun verdwijning te voorkomen. 

 

Inclusief aantal nestkast, eieren, jonge en probleem 

 

 
Daniël Walbers 2020 

Meewerkende Nestkast Werking 
De Witte Merel Vosselaar 

 
 

2 bewoond nest gemaakt en verlaten / 1 ei dan verlaten 

roodborst 5 ei, bovenop mos mezen, dus niets gebruiken 

winterkoning onder boomwortel / moeilijk zien, goed verstopt 

1 kast koolmees man volwassen, ligt dood op mooie nest 

enkele kasten enkele jonge koolmezen sterven tijdens broeden 

enkele kasten enkele jonge pimpelmezen sterven tijdens broeden 

kerkuil maat genomen dat 2 jonge zijn groot 

bonte vliegenvanger 5 eieren verlaten, waarschijnlijk verstoord of ouders gestorven 

huismus 3 maal in zelfde nestkast 

3 kasten  Hoornaar 

meerdere kasten processierups - mot - larven gevonden 

7 bewoond uitgevlogen en niet mee geteld 

8 kasten nieuw geplaats / vervangen (versleten) 

torenvalk was te hoog en schuilplaats / zal verplaatsen open 

  

145 nestkast in bos  

39 nestkast gebouw  

20 nestkast aan wegen  

16 nestkast aan weide  

  

2 zijopen kast 

2 valkkast 

4 spreeuw kast 

4 ruit kast 

3 beton kast 

2 dakpan kast 

168 normaal kast 

1 nest in boom 

2 kwikstaart kast 

1 gevel hol kast 

12 halfopen kast 

3 halve schaal kast 

2 half boog kast 

1 achter beeld 

1 bosuil kast 

5 standaard dak kast 

8 nieuwe nestkasten geplaatst / vervangen (versleten) 

 


