
 

 

Verslag nestkasten Grote Gele Kwikstaart 2016. 

 

In de veertien nestkasten, die wij als vogelwerkgroep van IVN Maasduinen voor de Grote 

Gele Kwikstaart hebben opgehangen en controleren, heeft in 2016 jammer genoeg geen Grote 

Gele Kwikstaat gebroed. Deze 

nestkasten hangen allemaal in de 

buurt van de Lingsforterbeek en 

het Geldersch Nierskanaal. 

Langs de Lingsforterbeek bij de 

Zandhoekse Brug, waar het water 

door stenen wordt opgestuwd, zijn 

zowel door Martijn Verheijen en 

mijzelf in juni diverse keren adulte 

Grote Gele Kwikstaarten 

waargenomen met juveniele 

exemplaren. Dit betekent dat ze 

daar ergens gebroed hebben. 

Langs het Geldersch Nierskanaal 

zijn ook enkele malen adulte 

Grote Gele Kwikstaarten 

waargenomen(Waarneming.nl) 

 

Ook in de wijdere omgeving blijft het aantal waarnemingen van de Grote Gele Kwikstaat 

toenemen. Tussen half februari en begin juli zijn er op de website van Waarneming.nl 23 keer 

Grote Gele Kwikstaarten gemeld. Behalve bij de Lingsforterbeek en het Geldersch 

Nierskanaal, gaat het hierbij om waarnemingen in de buurt van de Rijnbeek in Venlo, 

Romeinenweerd/Watermolen Hout-Blerick, het Gebroken Slot in Grubbenvorst, de 

Holtmühle in Tegelen en het Koelbroek. 

 

Van de veertien nestkasten zijn er in 2016 zeven bewoond 

geweest. Langs het Geldersch Nierskanaal waren de nestkasten 

nrs. 1 en 4 bezet door de Koolmees. In nestkast nr. 3 is een 

onderaannemer in de weer geweest, namelijk een Boomklever. 

Maar waarschijnlijk kreeg die niet genoeg betaald, want hij 

heeft het project niet afgemaakt. Langs de Lingsforterbeek was 

de Winterkoning de bewoner van twee nestkasten. Namelijk in 

nestkast nr. 6 en NR 13. 

 

We willen dit nestkastenproject ook in 2017 weer voortzetten. 

Omdat er afgelopen jaar ook enkele malen Grote Gele 

Kwikstaarten zijn waargenomen langs de Rijnbeek in Venlo, 

overwegen wij om daar ook een paar nestkasten op te hangen. 

 

Ook dit jaar willen we natuurlijk de mensen van het Limburgs 

Landschap bedanken voor het verlenen van toegang tot hun 

terreinen, en dhr. Jos Hoogveld van het Waterschap Peel en 

Maasvallei voor het doorgeven van de locaties en het doel van 

de nestkasten aan hun medewerkers. 



 

Namens de vogelwerkgroep IVN De Maasduinen: 

Theo Lommen, Burg.v.Deelensingel 102, 5941 BD Velden. 

Martijn Verheijen, Lingsforterweg 39, 5944 BB Arcen. 

 

Foto’s:  

Grote Gele Kwikstaart langs Lingsforterbeek, Theo Lommen. 

Onderaannemer Boomklever, Martijn Verheijen. 

 


