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Inleiding:  
De werkgroep nestkasten is door enkele inwoners van Scherpenzeel in 2020 ontstaan en probeert de 
gemeente Scherpenzeel - en haar bewoners - te helpen bij het bestrijden van eikenprocessierupsen op 
natuurlijke basis, d.m.v. het plaatsen van nestkasten in en rondom straten waar eikenbomen voorkomen en 
de kans op aanwezigheid van processierupsen het grootst is, om zo de overlast voor mensen te verminderen.  
Deze natuurlijke aanpak van processierupsen heeft een natuurlijke werking, zodat er minder tot geen 
bestrijdingsmiddelen op termijn meer ingezet behoeft te worden. Bestrijdingsmiddelen hebben een 
schadelijk effect op alle andere voorkomende rupsensoorten. Het gebruik van dit middel (vaak Xentari) 
verzacht misschien wel het probleem voor de mens, maar vergroot het probleem in de natuur. De natuur 
raakt alleen maar verder uit balans en op termijn wordt het probleem zelfs alléén maar groter. 
Biodiversiteitsherstel is juist NU hard nodig! 
 

Werkgroep nestkasten: 
De werkgroep bestaat uit 3 coördinerende personen, die ondersteund worden van zo’n 8 tot 12 vrijwilligers 
en die jaarlijks het onderhoud op zich nemen. Ook het ophangen van nieuwe kasten behoort tot de taak van 
de vrijwilligers. Omdat het aanbod van vrijwilligers groot is, 
en daardoor het schoonmaken en onderhouden van 
nestkastjes gegarandeerd wordt, is het mogelijk om meer 
nestkastjes in en rondom Scherpenzeel op te gaan hangen.  
 
De werkgroep heeft de volgende doelstelling voor ogen: 

 Jaar 2021 145 nestkasten 
 Jaar 2022 230 nestkasten 
 Jaar 2023  250 nestkasten  (maximum) 

 
De eerste serie nestkasten zijn in 2020 opgehangen bij 
voetbalvereniging De Valleivogels en Zwembad ’T Willaer. 
Later ook in park Scherpenzeel, waarbij vorig jaar nog 25 
hokjes zijn opgehangen, helaas mede doordat er een aantal 
door de jeugd vernield waren. De nieuwe hangen nu hoger  
en vaster aan de bomen, Zie foto voor ‘werk in uitvoering’. 
 
 Blz. 1   Vrijwilliger Gerrit met een Parousie bewoner. 



 
 

De timmerplaats: 
Vogelhokjes worden gemaakt door vrijwilligers van Platteland Anders, en vorig jaar ook door bewoners en 
personeel van Stichting Parousie in Scherpenzeel. Ook zij zijn betrokken bij onze werkgroep en het is de 
bedoeling om dit jaar nog 15 extra vogelhokjes in en rond het park op te hangen. Hier is nog ruimte voor! 

 
Daarnaast helpen zij samen met vrijwilligers van de 
werkgroep mee om nieuwe nestkasten te plaatsen en 
jaarlijks de bestaande kasten schoon te maken en te 
onderhouden. 
 

Mede hierdoor worden 
bewoners van Parousie 
gestimuleerd en gemotiveerd 
om aan de  maatschappelijke 
biodiversiteitprobleem deel te 
nemen. Als werkgroep zijn wij 
daar heel content mee! 
 

 

De Koolmees als hulpmiddel: 
De koolmees is in Nederland uitgegroeid tot een symbool in de natuurlijke bestrijding van de 
eikenprocessierups. De koolmees is namelijk een grote liefhebber van deze rups en eet hem tijdens 
verschillende fasen van zijn levenscyclus. Een koolmezenjong eet gemiddeld namelijk zo een 400 rupsen per 
week. Daarnaast is ook bekend van de pimpelmees, spreeuw, boomklever, kauw en de mus, dat zij 
regelmatig de eikenprocessierups eten. In Nieuwsbrief nr. 1 is hier al uitgebreid op ingegaan. 
 
Verder worden steeds meer andere dieren en insecten ingezet in het terugdringen van de 
eikenprocessierupsen. Zoals een ingezaaid bloemzaadmengsel voor bijen, vlinders en hommels door de 
plaatselijke Imkervereniging i.o.m. de gemeente. Daarnaast werkt ook Staats Bosbeheer (SBB) steeds meer 
aan een natuurlijke aanpak om aan plaagbestrijding te doen. Voorbeelden zijn een verbeterd bermbeheer 
en nestkasten voor vleermuizen. Op de Polschesteeg zijn meerdere vleermuiskasten opgehangen, zie foto.  
 
Gemeente Scherpenzeel zet breed in op het versterken van biodiversiteit. Gelderse ambitie is dat in 2050 
‘het goed gaat met de biodiversiteit’. Biodiversiteit wordt overal waar mogelijk versterkt en ingepast. 
Goed voorbeeld is dat de inwoners van Scherpenzeel het Zaaierspad in wijk Akkerwinde ‘het mooiste paadje 
van het dorp’ vinden. Dit pad vind je in de groene, biodiverse wijk Akkerwinde in Scherpenzeel Zuid. 
 
Al deze activiteiten doet de gemeente niet alleen, maar samen met inwoners en groene organisaties.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingezaaid bloemenmengsel (imkervereniging) Vleermuiskasten (SBB) 
 

Blz. 2 



 

 
Nestresultaten 2022: 
In oktober-november zijn door 12 vrijwilligers 229 nestkasten bezocht, schoongemaakt en zo nodig ook 
gerepareerd. Hieronder het overzicht van het totaal aantal nestkasten, inclusief de bezettingsgraad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
Toelichting resultaten: 
Van totaal 229 nestkasten, waren 159 kasten bezet door een mees, en 13 kasten door een andere vogel. De 
onderverdeling tussen de kool- een pimpelmezen waren 93 nesten van de koolmees (58%) en 66 nesten van 
de pimpelmees (42%). Deze verhouding kan iets afwijken, omdat er twee typen nestkasten opgehangen zijn 
met twee verschillende vliegopeningen, nl. 28 en 32 mm. Koolmezen gebruiken enkel een 32mm vlieg-
opening, terwijl de pimpelmees de 28mm opening gebruikt, maar deze kleinere mezensoort kan wel in een 
32mm opening. Omgekeerd is dat niet mogelijk! 
Andere vogels, zoals mus en spreeuw hebben een grotere vliegopening nodig, en deze vogels zien we dan 
ook niet terug als broedvogel in onze vogelhokjes. Enige kans om hier toch gebruik van te maken is de 
vliegopening vergroten, dit wil nog wel eens gebeuren door een grote bonte specht. 
Daarnaast valt het de werkgroep op dat er drie straten zijn met een lagere kastbezetting (<60%), mogelijk 
hangen hier te veel nestkasten te dicht bij elkaar, of is de leefomgeving voor mezen minder geschikt. 
 

Andere broedvogels: 
In 13 nestkasten hebben vrijwilligers een andere vogelsoort aangetroffen, zoals de bonte vliegenvanger (5st.) 
de boomklever (2st.), de mus (3 st.) en in 3 gevallen was ‘soort onbekend’. Bovenstaande vogels hebben 
allemaal een andere nestopbouw, die totaal anders zijn dan die de mezen gebruiken. Mezen gebruiken veel 
mos, wol en andere zachte materialen en het nest ziet er vaak groenig uit. Een bonte vliegenvanger gebruikt 
daarentegen vnl. grassprieten en strootjes als nestmateriaal. Een boomklever, gebruikt veelal dennenschors 
en dode blaadjes, en een mus gebruikt vaak ook veertjes als nestmateriaal. Zie onderstaande foto’s.   

   

Mezennest  Bonte vliegenvanger nest    Mussennest 
 

Blz. 3 

Totaal nestkasten 229 stuks 
met mezennest 159 69% 
ander vogelnest 13 6% 

sub aantal nesten 172 75% 
geen nest aanwezig 57 25% 
      
bezet pimpelmees 66 42% 
bezet koolmees 93 58% 
dubbelnest in kast 3   

 

Straat / Laan 
Aantal 
nesten 

% nesten 
aanwezig 

Het Witte Hek 18 78% 
Lambalgerkeerkade 22 96% 
Polschesteeg-Jaagpad 15 71% 
Park Scherpenzeel 26 79% 
Dashorsterweg 19 95% 
De Kleine Haar 12 60% 
Sportpark-Zwembad 27 90% 
De Maatjes 13 72% 
Oude Barneveldseweg 14 50% 
Industrielaan 6 46% 

Eindtotaal 172 75% 

 



 
 
Vogels hebben ons nodig? 
Vogels hebben een steeds groter wordende uitdaging om nestgelegenheid te vinden. Dit komt doordat er in 
woonwijken steeds minder natuurlijke broedplaatsen voorkomen. Er zijn namelijk minder boomholtes. 
Tuinen worden tegenwoordig vaak modern aangelegd met weinig tot geen bomen of struiken. Ook de huizen 
worden steeds beter geïsoleerd, waardoor ze niet in holtes kunnen nestelen. Uiteraard is dat jammer voor 
de vogels. Maar we kunnen er met zijn allen iets aan doen. Namelijk door in onze tuinen te zorgen voor 
nestgelegenheid en één of meerdere nestkastjes op te hangen.  
 
Een nestkastje heeft bovendien nog een belangrijke functie. Tuinvogels zoeken ook vaak een schuilplaats 
voor koude of natte dagen. In de winter kunnen de vogels er een plekje vinden om lekker warm te worden. 
Tijdens regenachtige dagen kunnen ze er schuilen. Dus ben je op zoek naar een nestkast? Of ben je benieuwd 
welke opties er allemaal zijn? Dat vind je via onderstaande link van Vogelbescherming. 
 

Links: 
www.vogelbeschermingshop.nl/nestkasten  (alles over nestkasten) 
www.naturetoday.com  (> Natuurberichten > Dossier > Eikenprocessierups) 
www.samenvoorbiodiversiteit.nl  (Deltaplan Biodiversiteitsherstel) 
www.duurzaamscherpenzeel.nl  (> Duurzaam Scherpenzeel) 
 
Slot conclusie: 
Binnen de grenzen van Scherpenzeel staan 2545 inlandse eiken die gevoelig zijn voor de eikenprocessierups. 
Afgelopen jaar zijn er bij de gemeente geen klachten gemeld. De plaagdruk was daarmee wederom lager dan 
voorgaande jaren. In 2022 heeft de gemeente alléén preventief bestreden. Samen met de gemeente gaan we 
komend jaar 2023 bespreken, en daarmee hopen wij nog minder preventief bestrijdingsmiddelen in te gaan 
zetten. Bij overlast kan dan gekozen worden om hinderlijke rupsennesten direct weg te zuigen. 
Er wordt steeds meer ingezet op ‘natuurlijke plaagbestrijding’ aangevuld met een optimaal bermbeheer, 
bijv. door gevarieerd te maaien, hierdoor ontstaat er een gevarieerder begroeiing, en aanleg van akker- 
en/of bloemenranden.  
Tevens zou mooi zijn als de gemeente alle werkgroepen met elkaar weet te verbinden, dit komt de algemene 
biodiversiteit in Scherpenzeel zeker ten goede. Door deze verbinding krijgt men een bredere aanpak van 
biodiversiteitsherstel met mogelijkheden om nieuwe ideeen nog verder te versterken! 
 
Bij deze willen wij een ieder bedanken, die zich heeft ingezet aan biodiversiteitsherstel in Scherpenzeel.   
 
Met vriendelijke groet; 
 

Margriet Vink, Gerrit van de Haar & Henk de Leeuw  |  U kunt ons bereiken via email: info@margrietvink.nl 

Schoonmaakactie 2022, waaronder een aangetroffen nestkast met (Europese) hoornaars. 


