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IInnlleeiiddiinngg
Het Mushaagbos te Lier ligt temidden van
weilanden en wordt begrensd door de druk-
ke spoorverbinding Lier- Aarschot. Dit
gebied van ca. 7 ha werd als reservaat inge-
huldigd in 1978, maar was toen nog in
privé- handen. In 2000 heeft de stad Lier
een deel aangekocht en werden de canada-
populieren gerooid en streekeigen heesters
en jonge boompjes aangeplant.

NNeessttkkaasstteenn
In dit reservaat hangen nestkastjes voor
mezen en Spreeuwen Sturnus vulgaris, maar
ook een 25-tal kasten voor Holenduif. Deze
zijn veelal bezet door Holenduiven en de
laatste jaren ook  een 5-tal door Kauwen
Corvus monedula. Verder is er ook vrijwel
jaarlijks een broedgeval van Mandarijneend
Aix galericulata of Carolina-eend Aix spon-
sa. 

IInnbbrreekkeerrss……
In 2006 heeft zich hier iets merkwaardigs
afgespeeld. Het ging om een spreeuwenkast
van 22x17x37 cm met invliegopening van

4,5 cm diameter. Als dakbedekking lag er
een losliggende dunne metalen plaat op,
waarvan de achterzijde geklemd zat tussen
de boom en de nestkast. Deze plaat stak een
9-tal cm uit. Op 16 mei 2006 vloog er tot
mijn grote verbazing een Holenduif uit deze
nestkast. Normale afmetingen van een
nestkast voor Holenduif zijn 25x25x40 cm
en een invliegopening van 8 cm. Niet alleen
was deze nestkast dus te klein, de invlieg-
opening was ook veel te klein en hij moest
het dak dus ook even optillen om de nest-
plaats te bereiken.

Bij het aandragen van nestmateriaal, het
invliegen voor eileg of het voeren van de
jongen moest deze vogel dus telkens het
dak een stukje opheffen om zich binnen of
buiten te wurmen. Jammer genoeg heb ik
niet kunnen zien of hij dit deed door met
zijn poten steun te zoeken in het vlieggat of
door te blijven fladderen voor de nestkast.
Het is echter niet eenvoudig om dit te ach-
terhalen. De jongen worden de eerste 5
levensdagen maar 3 tot 4 keer per dag
gevoederd, daarna 2 keer  (‘s morgens vroeg
en ‘s avonds laat). De eerste levensdagen
worden de jongen voortdurend ‘bebroed’.
Tot de jongen ongeveer 14 dagen oud zijn
zit het vrouwtje ‘s nachts altijd in de kast.
Ook aflossingen aan het nest zijn zeer moei-
lijk waar te nemen.

EMIEL VOORSPOELS

Holenduif Columba oenas broedt in spreeuwenkast

Holenduif (Foto: Marcel Vos)

AAbbssttrraacctt  --  RRééssuumméé

SSttoocckk  DDoovvee  CCoolluummbbaa  ooeennaass bbrreeeeddss  iinn
SSttaarrlliinngg  nneesstt  bbooxx..
In both 2006 and 2007 in the Mushagenbos
at Lier (A) it seems that a Stock Dove
Columba oenas has bred in a nest box
meant for Starlings Sturnus vulgaris. It
gained access to the nest box by raising a
loose-fitting lid with a 9 cm overhang.

PPiiggeeoonn  ccoolloommbbiinn  CCoolluummbbaa  ooeennaass nniicchhee
ddaannss  uunn  nniicchhooiirr  ddeessttiinnéé  àà  ll''EEttoouurrnneeaauu
ssaannssoonnnneett  SSttuurrnnuuss  vvuullggaarriiss
En 2006 et en 2007 un Pigeon colombin
Columba oenas a couvé dans un nichoir
destiné à l'Etourneau sansonnet Sturnus
vulgaris au Mushagenbos à Lier (prov.
d'Anvers). Il s'est introduit en soulevant le
toit détachable qui dépassait de 9 cm.

Emiel Voorspoels,
Vredestraat 5B, B- 2590 Berlaar

Spreeuwenkast die door Holenduif gebruikt

wordt. Mei 2007 (Foto: Robin Vermylen)

Bij controle op 7 juni 2006 bleken er 2 jon-
gen aanwezig. Op 23 juli waren er voor de
tweede maal jonge Holenduiven in dezelfde
nestkast.

Ook in 2007 bleek deze nestkast ingepalmd
te zijn door een Holenduif.


