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Om maar gelijk met de deur in huis te vallen, zover mij bekend, kan ik u  
melden dat de eerste geregistreerde ggk een feit zijn.  

 

Na de wekelijkse controle, waarbij mij het opviel dat er aan de 
Waterleidingdijk regelmatig ggk gesignaleerd werden, bleek op 30 april de 

nestkast bezet te zijn, een aantal dagen later, was de nestkast verlaten,  
de ouders waren op zoek naar voedsel en dus een mooie gelegenheid om 

een controle uit te voeren.  
 

 
 
Mijn geluk kon niet op, drie jonge ggk net uit het ei gekropen openden 

hun bekkies, in de veronderstelling dat ze voedsel kregen. Thuis 
aangekomen heb ik meteen Hans/Sonja Grooters en onze voorzitter Anton 

Meenink op de hoogte gebracht, het eerste broedsel was een feit, een 
prachtig resultaat en eerlijk gezegd had ik dit vooraf niet durven dromen.  

 
En dan ga je toch alweer stiekem hopen op een 2e broedsel en op 4 juni 

2003 tijdens een controle werd ik opnieuw verrast met 4 jonge ggk. Ik 

heb ze nadien regelmatig, in gezelschap van de ouders zien rondvliegen in 
de nabijheid van hun nest, ook werd ik aangesproken door mensen van de 

vogelwerkgroep Neede, dat ze meerdere ggk ter plekke hadden gezien.  



 
In Losser hadden ze soms wel drie legsels, zou dat hier ook gebeuren en 

ja hoor tijdens een controle waren er opnieuw drie jongen en een ei. Dat 
is toch prachtig zo'n eerste jaar, nieuwsgierig of ook het laatste ei was 

uitgekomen, ging ik bij een geschikt moment kijken en tot mijn stomme 
verbazing moest ik constateren dat het gehele nest leeg was, uitgevlogen 

kon niet, daar waren de jongen nog te klein voor.  
 

Het zal altijd wel een raadsel blijven hoe dit heeft kunnen gebeuren. Al 
met al ben ik toch tevreden met bovenstaand resultaat en nu maar hopen 

dat we volgend jaar nog meer broedresultaten kunnen melden.  

 
Rest u mij nog te melden dat Hans en ik een aantal nestkasten nog zullen 

verhangen en dat we er nog een aantal bij plaatsen. Mocht u zelf een 
mooi plekje weten, het liefst in de buurt met stromend water dan hoor ik 

dat graag.  
 

Kees van Rijn 


