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Beste mensen,

Na de “kastenverhangactie” van jl februari, was het afgelopen zaterdag de hoogste tijd om de kasten 
weer eens te inspecteren. Hoewel, Daniel en ondergetekende hadden dit voorjaar zo hier en daar al 
wat kasten ingekeken en gezien dat ze weer behoorlijk bewoond waren. Maar dan nu alle kasten op 
een morgen.
Wat zeg ik: in dik een uur! Zo snel waren we nog nooit rond. Of het nou kwam door de extra hulp van 
Arend, Karl, Michelle en Petra, of doordat we de kasten allemaal rond Eerde hebben hangen, of 
doordat…. In ieder geval, het was zo gepiept.
De resultaten vielen een beetje tegen. Hoewel, het is maar hoe je er tegenaan kijkt, want we weten 
dat in de zomermaanden de kasten minder bezet zijn dan in het voorjaar en najaar.
Toch hadden we al met al heel aantal verlaten vogelnesten, een aantal verlaten wespennesten en een 
nog groter aantal nog in gebruik zijnde wespennesten. Zowel de hoornaar als de gewone wesp was 
hierbij aanwezig.
En natuurlijk ook nog vleermuizen. Een klein aantal rosse vleermuizen, een drietal gewone 
dwergvleermuizen en verschillende grootoorvleermuizen. Een paar kasten met losse individuen, maar 
ook nog twee kasten met een groep van resp. 9 en 10 dieren.
Grappig was wel dat een van de nieuw opgehangen series verschillende kasten bezet had.
En verder minder grappig: bij een andere nieuw opgehangen serie aan het Eerderveld, is ongeveer de 
helft van de bomen gemerkt met een lichtgroene band. Dat betekent dat ze om gaan en daar moeten 
we nog wel even wat aan doen, voordat ook onze kasten naar beneden komen en er plots heel anders 
uitzien.
Kortom, het was weer een nuttige morgen. Zeker niet in de laatste plaats omdat Karl heeft toegezegd 
voor de komende jaren het initiatief te willen nemen om de controles (zo’n 4-5 keer per jaar) te 
organiseren. Belangrijk om via deze kasten het onderzoek door te laten gaan!

Nog even een close-up van een paar lieve rosse vleermuizen in een kast op Eerde

Theo


