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Jaarverslag KNNV- VWG de Bevelanden 2020 
 

De meest gehoorde benaming van 2020 : het was een “raar jaar”. Zo’n jaar hebben we 

nooit eerder meegemaakt, een gevaarlijk virus waart rond dat iedereen kan treffen met 

vaak verschrikkelijke gevolgen. Het gooide de plannen en voornemens van alle mensen in 

de war. Wat altijd normaal is geweest en waar je niet bij stil stond moest je nu goed over 

nadenken. Ga je nog met meer mensen op excursie? Kan ik vogels tellen met andere 

mensen in mijn auto? Kunnen we in een zaaltje vergaderen?  

Ledenvergadering (interim voorzitter Peter B. omdat nog steeds niemand deze taak wil 

overnemen)  

Op 11 februari vond de ledenvergadering plaats, de laatste van dit jaar maar dat kon 

niemand toen nog weten. Alle plannen voor excursies, lezingen, gezamenlijke 

inventarisaties werden in maart alweer in de ‘koelkast’ gezet.  

Tot maart was alles in 2020 dus hier nog normaal, de Midwintertelling waarbij het 

regelmatig gebeurde dat er twee mensen in één auto telden, we dachten er niet bij na. 

Maar nadat de eerste lockdown een feit was moesten alle plannen bijgesteld worden. 

Maatregelen om besmettingen te voorkomen op 23 maart 2020: 

Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor 

boodschappen, of om voor anderen te zorgen.  

Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep.  

Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen.  

Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en houd ook dan afstand tot elkaar. 

Wanneer één persoon binnen een gezin koorts heeft, blijft deze, en alle andere gezinsleden die geen vitaal 

beroep uitoefenen, thuis. 

Alle bijeenkomsten, samenkomsten en evenementen zijn tot maandag 1 juni 2020 verboden  

Excursies of vergaderingen waren opeens niet meer 

mogelijk en gingen we nog met anderen vogels 

kijken dan mocht dat maar met drie mensen tegelijk 

op 1,5 meter uit elkaar. Nou gaan de meeste 

vogelaars toch al vaak alleen op pad, dus er 

veranderde op dat gebied niet zo veel. Vergaderen 

dmv online met Zoom lag ook niet zo voor de hand, 

mededelingen konden ook per mail verstuurd 

worden. Een voordeel van het niet mogen reizen was 

dat de secretaris Cees L. meer thuis was dan anders 

en zelf voor de ‘post’ kon zorgen. 
Op anderhalve meter uit elkaar vogels 

tellen. Foto Trudie W. Peter B. Wilma R. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Koorts
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Ganzen en Zwanentelling maandelijkse watervogeltelling in de 

maanden sept-okt-nov-dec-febr-maart- april (gecoördineerd Peter 

B. omdat niemand op de oproep om deze tellingen te coördineren 

heeft gereageerd) 8 tellers tellen ganzen en zwanen en 2 tellers 

tellen dan álle watervogels. 

Midwintertelling ( coördinator Peter B. omdat niemand op de 

oproep om deze tellingen te coördineren heeft gereageerd )Deze 

telling vindt altijd in het weekeinde van half januari plaats. Op Noord en Zuid-Beveland 

telden 27 mensen álle watervogels, roofvogels en bijzondere vogelsoorten. Kaartje: Alleen 

de rode gebieden  worden niet geteld. Een verslag van de Midwintertelling 2020 is 

bijgevoegd in de bijlage Midwintertelling 2020. 

Kerkuilen ( Coördinator Hans M.)  

Maar kerkuilnestkastcontroles konden gelukkig nog gewoon doorgaan. Dit kerkuil 

overzicht is door de coördinator Hans M. ( Zeeuws Vlaanderen) gemaakt, dank daarvoor. 

KERKUILBROEDSEIZOEN   2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Algemene info             

aantal nestkasten 188 179 167 176 170 175 

aantal gecontroleerde nestkasten 182 140 155 159 163 156 

aantal wildnesten - 1 4 3 7 1 

Geen broedgevallen             

KU - solitair aanwezig - 13 9 13 9 10 

KU - paar aanwezig, geen 

broedgeval 
10 3 8 11 7 4 

1e broedsel             

aantal nestkasten succesvol 38 38 39 43 62 61 

aantal nestkasten mislukt 5 9 9 8 7 1 

aantal uitgevlogen juvenielen 108 93 111 116 241 179 

aantal geringd 83 29 56 25 80 28 

2e broedsel             

aantal nestkasten succesvol 2 9 0 1 10 1 

aantal nestkasten mislukt - 0 3 1 1 0 

aantal uitgevlogen juvenielen 5 28 0 1 34 2 

aantal geringd - 13 0 0 15 0 

Diversen             

nestkast bezet door Holenduif - 4 5 1 0 0 

nestkast bezet door Kauw - 8 0 2 1 0 

nestkast bezet door Torenvalk - - - - 1 1 
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Ransuilen  

Helaas is er tot nu toe nog niemand actief 

bezig geweest met het inventariseren van 

Ransuilen op de Bevelanden. In de loop der 

jaren zijn verblijfplaatsen van ransuilen 

gevonden en gemeld en op deze kaart 

ingetekend. Dus wie wil zich hiermee bezig 

gaan houden? 

 

foto Volwassen steenuil in Waarde op nieuwe locatie 

Monique v K. 

Steenuilen ( coördinator Peter B.) 

Het steenuilbroedseizoen begon in april en verliep prima tot 

dat de 154 jongen ( 62 nestkasten) uit gingen vliegen. Het 

was al weken veel te droog geweest waardoor ook muizen 

in de problemen kwamen en de steenuilen niet van muizen 

op regenwormen over konden schakelen omdat de grond te 

hard was. In de weken na het uitvliegen werden veel dode 

jongen gemeld. 7 mensen controleerden 250 nestkasten. 

in 2020 broedden steenuilen in 65 nestkasten, 4 gebouwen en 2 bomen.  

1e controle in mei 203 eieren/jongen, daarvan zijn 154 jonge steenuilen geringd 
en vlogen uit… 
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Het roofvogelbroedseizoen ( coördinator Elly S.) 

Jonge sperwers op nest, deze foto is 

gemaakt door Wannes als klimmer 

bij het ringen van de jongen door 

Mark H. 

Door de winter- en 

voorjaarsstormen zijn er 

nogal wat nesten uit de 

bomen gewaaid. De start 

van het monitoringsseizoen 

van roofvogels kwam dus 

maar moeizaam op gang. Later in het seizoen kwamen er toch al wat meldingen op de 

nestkaarten dat er flink wat buizerds gebroed hebben. De slechtvalken die in het nestkast 

op de televisietoren hebben succesvol 4 jongen grootgebracht. 

20 Roofvogelaars houden zich op de Bevelanden bezig met de inventarisatie van 

roofvogelnesten. (Elly S. Coördineert de Roofvogelwerkgroep) 

Mark ringt haviksjongen en Peter torenvalkjongen. 

 

Een leuke vermelding van vogelaar Bram K over een Bruine Kiekendief die in 2019 geringd 

is in Kapelle en in 2020 werd gespot op Texel in Cocksdorp. Een jonge Torenvalk geringd 

door Peter B. op 8 juni in Kapelle werd enige weken later al dood gevonden in het 

centrum in Middelburg.  

Het volledige verslag over het roofvogelseizoen 2020 komt op de VWG website. 

Huiszwaluwtelling ( coördinator Niels de S) 26 Deelnemers tellen de Bevelandse 

huiszwaluwnesten, die telling kon dit jaar gelukkig ook gewoon doorgaan. Voor meer 

details van deze telling zie 

de bijlage 

Huiszwaluwtelling. 
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aantal geslaagde nesten 23 8 30 52 6 1

Uitgevlogen jongen 47 20 113 85 16 3

Onbekend resultaat 7 4 1 8

mislukt broedsel 4 3 4 10 2



5 
 

Slaapplaatstelling Zilver Reigers en Aalscholvers 

Deze slaapplaatstelling wordt vanuit Sovon gecoördineerd en vindt alleen tijdens de 

wintermaanden plaats. Zilverreigers slapen op een gemeenschappelijke slaapplaats 

meestal in bomen. Ze zijn dan goed te tellen.  

alle witte stipjes zijn Kleine Zilverreigers, foto Cor de J.  

Op de Bevelanden bevinden zich ongeveer 9 

Zilverreigerslaapplaatsen waarvan die op de 

foto de grootste is.  (72 Kleine Zilverreigers) 

Broedende Kleine Zilverreigers en Lepelaars 

In Yerseke en in het Sloe zijn 17 Kleine 

Zilverreigers tot broeden gekomen.  

De Lepelaars hebben het moeilijk op de Bevelanden sinds de vos zijn intrede heeft 

gedaan: 54 broedparen in het Sloe (alle jongen zijn door de vos gepredeerd);  

Zuidgors 42 broedparen waarvan slechts 3 jongen geringd en uitgevlogen, oorzaak 

extreem hoogwater waardoor de nesten weg gespoeld zijn. 

Slaapplaatstellingen kiekendieven  In alle voorgaande jaren zijn de overwinterende 

kiekendieven op hun gemeenschappelijk slaapplaatsen geteld. Maar dat werden er door 

de warmer wordende winters steeds minder. Dit winterseizoen is er niet geteld. 

Blauwe Reigernesten telling 

Ook in 2020 werden de nesten van de Blauwe Reigers geteld. Een grote kolonie bevindt 

zich op de Begraafplaats van Goes, goed te zien vanaf 

de Ringbaan.  

 

 

Eurobirdwatch  Op 3 okt 2020 

werd zoals ieder jaar in het eerste weekeinde van oktober de internationale 

Trekvogeltelling georganiseerd. Door Corona dit keer geen kustmarathon waarvan de 

lopers de vogeltellers op de telpost bij de Banjaard rond 10 uur verjagen. Maar helaas nu 

gooide het weer roet in het eten. Het regende zo hard dat deze telling werd afgelast.   

Telling nesten Blauwe reigers 2020

Eversdijk 13

Yerseke 18

Postweg/Oude Rijksweg 17

Totalplas 13

Schelphoek camping 3

Schelphoek eiland 7

Begraafplaats ringweg Goes 24

Middelplaten 3

Wilhelminadorp 2

Poelbos 3

TOTAAL 103

In 2019 96 nesten
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PTT Telling ( Punt-Transect-Tellingenproject ) tussen 15 dec tot 31 dec: 2 deelnemers 

Op door Sovon op een kaart vastgelegde telpunten worden alle dieren die men binnen 5 

minuten ziet en hoort genoteerd. Meer tellers zijn nodig, neem contact op met Sovon. 

Poldernatuur Zeeland: Poldernatuur Zeeland wil leefruimte behouden en creëren voor 

dieren en planten die thuis horen in het agrarische buitengebied. 5 VWG leden 

ondersteunen de akkerboeren door samen met hen de akkerranden op vogels te 

inventariseren. Meer tellers zijn nog nodig! Info Peter 

Website VWG en KNNV, Er gaat heel veel 

veranderen aan de twee websites KNNV 

Bevelanden en KNNV Vogelwerkgroep.  

Onze IT-er Bram K. schrijft: Als het goed is 

komen de twee KNNV websites eind 

januari 2021 online te staan. Voor meer 

details over deze verandering van website 

zie Bijlage “aanpassing VWG website”             concept vernieuwde website door Bram K. 

In Memoriam Tijdens het schrijven van dit verslag bereikte ons het droevige bericht dat 

één van onze leden, Hans K. op Oudejaarsdag is overleden. We kwamen Hans en Ria vaak 

tegen tijdens onze excursies en op de vergaderingen. Ik denk dat ik namens iedereen zijn 

vrouw Ria, veel sterkte toe mag wensen.  

We zijn nog op zoek naar…Momenteel telt de KNNV Vogelwerkgroep de Bevelanden 

 69 leden. Deelnemen aan een vereniging heeft consequenties, iedereen zal bereid 

moeten zijn een handje uit te steken. Veel leden hebben al een taak binnen de VWG maar 

even zoveel leden hebben zich wel als lid opgegeven maar doen nog niet echt mee. Dus 

hierbij een oproep voor een 

nieuwe voorzitter van de Vogelwerkgroep 

nieuwe coördinator Ganzen/Zwanentellingen 

nieuwe coördinator Midwintertelling  

Ik stop hiermee per 1 mei a.s. uiteraard ben ik bereid mijn opvolger(s) in te werkenIk heb 

de taak om excursies te organiseren weer terug van Elly S. overgenomen. Verder zijn we 

nog op zoek naar iemand die wil helpen om een inventarisatie van Ransuilen op te zetten 

en nog iemand die de Kiekendiefslaapplaatstellingen wil coördineren.  

Als interim voorzitter wens ik jullie allemaal een vogelrijk maar vooral gezond 2021! 

8 januari 2021 Peter Boelée  


