
 

Jaarverslag 2019 VWG De Bevelanden 

 

Wannes C. heeft door ziekte de voorzittershamer neergelegd en bij 

gebrek  aan geïnteresseerden voor deze functie heeft Peter B. de 

functie van (interim) voorzitter op zich genomen, verder zijn er nog de 

secretaris Cees L. en webmaster Bram K .  

Momenteel zijn er 70 leden waarvan er ongeveer 35 leden  meedoen aan activiteiten. 

Activiteiten:  

• Een zeer informatieve website ondergebracht op de site van de KNNV afdeling Beveland: 

https://www.knnv.nl/vwgbevelanden   Op de site o.a. jaarverslagen van alle activiteiten 

en een openbare agenda.  

• Onze VWG heeft zich gecommitteerd aan de AVG regels, op de website en in notulen 

zullen geen volledige namen meer zichtbaar zijn en op foto’s geen herkenbare gezichten. 

• Na een ‘prijsvraag’ onder de leden is een nieuw VWG logo in gebruik genomen.  

• Iedere maand wordt door Elly S. een excursie in de regio georganiseerd die met een 

wisselend aantal deelnemers worden bezocht en ook open staat voor niet leden. 

• Van september t/m april tellen 11 leden de ganzen en zwanen. 

De Midwintertelling heeft 23 tellers en wordt heel N-en Z Beveland gebiedsdekkend 

geteld. Het was en is moeilijk om daar een nieuwe coördinator voor te vinden. Dus Peter 

B. is  interim coördinator Ganzen en zwanentelling en Midwintertelling 

• Roofvogelwerkgroep: Coördinator Elly S. : 16 leden houden zich bezig met het 

inventariseren van roofvogelbroedgevallen en door alle deelnemers zijn daar in het 

afgelopen seizoen 200 ! nestkaarten van gemaakt. Het was een zeer goed 

roofvogelseizoen met veel uitgevlogen jongen.  

• Binnen onze VWG zijn twee ringers actief, Mark H. en Peter B. 

 Mark ringde 17 jonge haviken in 2019  en Peter ringde 81 jonge kerkuilen 145 steenuilen 

en 11 torenvalken op N en Z Beveland maar ook gerevalideerde vogels in de Mikke ( 3 

Zeekoeten, 1 Bosuil, 6 juv Scholeksters, 2 Buizerds, 1 Sperwer, 1 Br Kiekendief) die voor 

ze worden losgelaten, geringd moeten worden. 

• Huiszwaluwtelling, ieder seizoen wordt gebiedsdekkend op heel de Bevelanden door  21 

VWG leden en 4 niet leden de Huiszwaluwnesten geïnventariseerd: In 2019 :1836 nesten   

tegen 1548 in 2018) Coördinator van de huiszwaluwtelling is Niels de S. 

• Slaapplaatstellingen Kiekendieven, op drie teldata ( 2018/2019) zijn in de 

wintermaanden 11 Kiekendiefslaapplaatsen geïnventariseerd. Totaal werden er 6 Bruine- 

en 11 Blauwe Kiekendieven geteld. (Vergelijk: 2010/2011: 12 Bruine Kiekendieven  en 56 

Blauwe Kiekendieven) Coördinator Rien W. die eind van dit jaar zijn taken heeft 

overgedragen aan Elly S. 

• Slaapplaatstellingen Zilverreigers/Aalscholvers: Door zeven leden worden Zilverreiger 

slaapplaatstellingen uitgevoerd. Coördinator André H. 

  

https://www.knnv.nl/vwgbevelanden


• Blauwe Reigerkolonie tellingen 2019: door zeven tellers zijn 10 kolonies geïnventariseerd 

met totaal 93 nesten Coördinator Mark H. 

• Uilenwerkgroep,  

#  de Kerkuilenwerkgroep is geen onderdeel meer van de VWG, info Hans Molenaar  

#   Steenuilwerkgroep. Coördinator Peter B.  

Er zijn nu op Zuid-Beveland ruim 300 

steenuilnestkasten geplaatst, waarvan 

er in 2019, 62 bezet waren en waaruit 

145 jonge steenuilen geringd 

uitgevlogen zijn. Ook konden nog 6 

ongeringde adulten worden geringd. 

Totaal 69 bezette territoria ( 

waaronder één in knotwilg, drie in 

dak) Gedurende de controles konden  

77 eerder geringde steenuilen worden 

terug gemeld.  Uitbreiding vond plaats 

op voormalig eiland Wolphaartsdijk,  
Foto Monique K. steenuilbroedpaar in Knotwilg Zwaakse Weel 

Kattendijke en Waarde. De werkzaamheden op dit gebied worden uitgevoerd door 

vrijwilligers van het Zeeuws Steenuilfonds. 

Op Walcheren is nog steeds maar één paartje bekend.  

# Inventarisatie van Ransuilen staat wel op ons wensenlijstje maar het ontbreekt nog aan 

een coördinator 

# Bosuilen komen op de Bevelanden nog steeds niet voor 

• Ieder jaar doet onze VWG mee aan de Eurobirdwatch trektellingen op trektelpost de 

Banjaard. Zie verslag op onze website. In het voorjaar wordt ook regelmatig geteld op de 

dijk aan de Wantescuup op Noord Beveland. Coördinator Peter B. 

• Van bijna alle VWG activiteiten worden jaarverslagen gemaakt die op onze website te 

lezen zijn: https://www.knnv.nl/vwgbevelanden  
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