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Nieuwsbrief augustus 2016  
 
Aan onze donateurs. 
 
Geachte donateur,  
Met dit schrijven willen wij u op de hoogte 
houden van het wel en wee van onze 
stichting. Zonder uw ondersteuning 
kunnen wij de mooie Wehlse bossen niet 
onderhouden. Een bijzonder woord van 
dank is op zijn plaats aan alle 
medewerkers die zich elke zaterdag weer 
en bij projecten ook door de week,  
inzetten voor het Wehlse bos en 
landschap. Indien u in het vervolg deze 
nieuwsbrief per mail wilt ontvangen, kunt 
u  een mailtje te sturen naar 
info@vriendenwehlsebos.nl .  
In deze nieuwsbrief komt Maarten Hageman 
aan het woord over zijn passie voor vogels in 
de wilde natuur, met name in onze Wehlse 
bossen. 
 
Jan Menting, voorzitter 
 
Maarten Hageman. 
 
Ik zal mij even voorstellen: Mijn naam is 
Maarten Hageman en ben een geboren 
en getogen ‘’Diemse”. Alweer 40 lentes 
jong en vader van Meike en Mart en 
woon samen in Didam, met mijn vriendin 
Hilde. Al mijn hele leven ben ik bezig 
met tellen en beschermen van wilde 
vogels in de natuur. Door mijn opleiding 
voor bos- en natuurbeheer ben ik 
betrokken geraakt bij het Wehlse bos. In 
1993 heb ik bij de heer Moorman 10 
weken stage gelopen op landgoed ‘t 
Jagershuis. Vanaf 2008 ben ik 
vrijwilliger van het Wehlse bos en hou 
me bezig met het inventariseren van 
broedvogels en controleren van 
nestkasten die ik heb opgehangen in het 
Wehlse bos.  
 

 
 
 
 

 
Foto: B. Teunissen 
 
 
Broedvogel in het Wehlse Bos. 
 
Een bekend spreekwoord luidt: ‘’iedere 
vogel zingt zoals hij gebekt is.’’ En dat 
komt bij het inventariseren van 
broedvogels erg van pas, want bij het 
(her)kennen van een vogelsoort is het 
geluid 99% van het werk. In het 
broedseizoen ga ik ’s morgenvroeg op 
pad om alle vogelsoorten in kaart te 
brengen. Maar ook avond bezoeken 
voor uilen hoort erbij en overdag zijn 
vooral roofvogels actief.  
In het voorjaar van 2013 werd het 
Wehlse bos geïnventariseerd op 
broedvogels in het kader van de nieuw 
broedvogelatlas van Nederland. De 
gemiddelde inventarisatietijd bedroeg 
13,5 minuten per hectare. 
Doel van de inventarisatie was om de 
huidige broedvogels en verspreiding 
vast te leggen. In de het Wehlse bos 
(250 ha) werden 54 soorten als 
broedvogel vastgesteld. Hiervan staan 
er vier op de Rode Lijst van bedreigde 
en/of karakteristieke vogelsoorten, te 
weten Groene Specht, Zwarte Specht, 
Grauwe Vliegenvanger en Matkop. Bij 
Plakslag broedde in 2013 net buiten het 
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onderzoeksgebied een Torenvalk 
succesvol in een nestkast.  
Het gebied heeft al lang te kampen met 
verdroging en voor vogels zou het 
bevorderen van kwel gunstig zijn. Het 
ontbreken van soorten als Zomertortel, 
Nachtegaal en Wielewaal en het vrijwel 
ontbreken van de Matkop onderstrepen 
dit. Opvallend is het de lage dichtheid 
van de grote holenbroeders Zwarte 
Specht, Kauw, Bosuil en Holenduif. De 
biotoop is uitermate geschikt voor deze 
soorten. 
 
Nestkasten. 
In 2008 ben ik begonnen met het 
ophangen van nestkasten in de 
bospercelen behorende bij ’t Jagershuis. 
Vanaf begin april ga ik iedere week 
langs de nestkasten om deze te 
controleren. Noteer de soort, aantal 
eieren en aantal uitgevlogen jongen. 
Ook krijgen allen jongen een ring van 
het vogeltrekstation in Heteren om de 
poot, met daarop een uniek nummer. Zo 
help ik ook direct mee aan 
wetenschappelijk onderzoek aan de 
dispersie en overleving van wilde 
vogels. Alle verzamelde gegevens voer 
ik in het programma nestkaart van 
SOVON.  
 

 
Foto: Een heel nest vol met 10 jonge pimpelmezen klaar om 
uit te vliegen. Wehlse Bos, mei 2015. Foto M. Hageman 
 
In totaal hebben 6 soorten gebruik van 
de nestkasten gemaakt. Hofleverancier 
zijn Koolmees, Pimpelmees en 
Boomklever, maar soms zit er ook een 

Bonte vliegenvanger, Zwarte mees of 
Roodborst in een van de nestkasten.  
Aan het eind van het seizoen worden 
alle nestkasten weer netjes 
schoongemaakt. Ook in de winter 
maken vooral mezen gebruik van de 
nestkasten om lekker in te slapen.  
Vlak voor het seizoen weer begint maak 
ik alweer een ronde om eventueel  
kapotte of verdwenen nestkasten te 
vervangen.  
Nog even wat leuke statistieken: In de 
periode 2008-2015 legden de 
Koolmezen totaal 2447 eieren, wat in 
totaal 1779 uitgevlogen jongen 
opleverde. De Pimpelmezen 
produceerden 1011 eieren, dit 
resulteerde in 839 uitgevlogen jongen. 
De Boomklevers legde 180 eieren die 
161 uitgevlogen jonge Boomklevers 
opleverde. Helaas heb ik bij het 
schrijven van dit stukje de 
broedresultaten van 2016 nog niet 
beschikbaar, maar ik verwacht dat in de 
periode 2008-2016 meer dan 3000 
jongen vogels succesvol zijn uitgevlogen 
uit de nestkasten. Laten we het dan nog 
niet hebben over hoeveel ‘’schadelijke 
insecten en rupsen’’ de ouder vogels 
verzameld hebben om hun kroost groot 
te brengen in het Wehlse bos -. 
Voorlopig ben ik nog lang niet 
uitgekeken in het Wehlse bos.  
 
Oproep. 
Is er nog iemand die houten planken of 
platen beschikbaar heeft om nestkasten 
(ook voor uilen en torenvalken)  van te 
maken dan hou ik me aanbevolen. Het 
hout moet minimaal 30 x 45 cm zijn en 
watervast verlijmd en 15 tot 18 mm dik. 
Vuren of douglas is altijd goed. Mijn 
telefoonnummer is 0316-226901. Alvast 
hartelijk dank.  
 
Maarten Hageman 
m.hageman11@upcmail.nl  
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