
 

Nestkast met anti-marter scherm.  
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KUWG Bevelanden contactgegevens 

Kerkuilen Werkgroep Bevelanden 

Coördinator: Hans Molenaar 

Adres: Platschelp 12, 4533 DH Terneuzen 

Telefoon: 0115-612008 

Mobiel: 06-13290370 

Email: h.molenaar@planet.nl 

mailto:h.molenaar@planet.nl
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Wie zijn wij….. 

Kerkuilen Werkgroep Bevelanden is een groep vrijwilligers die valt onder de paraplu 

van de Stichting Kerkuilen Werkgroep Nederland (SKWN) en samenwerkt met de 

Vogelwerkgroep de Bevelanden. 

 

Doel en werkzaamheden van de SKWN: 

Ongeveer 35 jaar geleden zijn een aantal enthousiaste vrijwilligers, onder leiding van 

Sjoerd Braaksma begonnen met het ophangen en controleren van nestkasten. Dat was 

ook noodzakelijk, want het aantal broedparen van de kerkuil werd in 1979 op ongeveer 

100 geschat. Mede dankzij de inspanningen van de Vereniging Vogelbescherming 

Nederland is een netwerk van kerkuilenbeschermers ontstaan met een landelijke 

dekking. Tot 2004 werd het kerkuilenbeschermingswerk gecoördineerd vanuit 

Vogelbescherming. Eind 2004 is het onder gebracht bij de SKWN. 

(Bron: SKWN). 

Momenteel hebben wij 13 actieve vrijwilligers die meewerken aan de instandhouding 

van de kerkuil. Daarnaast zijn er nog enkele mensen die ons op diverse manieren 

ondersteunen. Deze activiteiten zijn o.a. het ringen van de kerkuil, het beschikbaar 

stellen van materiaal voor het maken van de nestkasten.  

 

Wie zijn de vrijwilligers: 

Dijkhuis, Kees; Flipse, Wilco.; Korteknie, Bram; Kristelijn, Johan; Lavooy, Cees; 

Molenaar, Hans; Pundert, Sjaak de; Regt, Jos de; Sinke, Rinus; Stins, Sytze; Tazelaar, 

Kees en Velde, Jaap van de 

 

De personen/bedrijven en organisaties die ons ondersteunen: 

Peter Boelee, bevoegd kerkuil ringer. 

Praxis Renesse en BPG de Schouwse uit Renesse. 
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Het jaar 2020 in vogelvlucht. 

Het seizoen 2020 is voorbij en dan is het weer tijd om terug te kijken naar het 

afgelopen seizoen, wat is er allemaal gebeurd en gedaan en hoe heeft de kerkuil zich 

gehouden in ons werkgebied de Bevelanden. 

JAARLIJKSE VERGADERING. 

Op 20 februari 2020 was de opening van het seizoen met de jaarvergadering. 

In deze vergadering is teruggekeken naar het voorgaande jaar 2019, broedresultaat 

van de kerkuil en onze activiteiten in het algemeen.  

Na het uitwisselen van informatie en ideeën, bespreken van activiteiten voor het 

komende seizoen was de werkgroep klaar voor het nieuwe seizoen 2020. 

Tenminste, dat dachten we. En toen kwam het Covid-19 virus ook op onze weg. 

Al snel moesten we onze werkwijze aanpassen aan de nieuwe RIVM richtlijnen m.b.t. 

het bezoeken van de kerkuilen nestkasten. Ook enkele vrijwilligers wilden nadenken 

hoe te handelen als behorende tot de risicogroep.  

Er was vrij snel instemming dat a) de controleurs op voorhand toestemming zouden 

gaan vragen om de controles te mogen uitvoeren en b) de controleur zelf mocht 

beslissen, indien geen bezoek wenselijk was, hoe informatie verzameld zou gaan 

worden. Enkele controleurs zijn daar creatief in geweest en anderen hebben geen 

hinder ondervonden met de controles.  

TIMMERDAGEN. 

In 2020 is er een timmerdag geweest, daarna waren er de Covid-19 beperkingen die 

dit niet meer mogelijk maakte.  

De voorraad van klaar staande kerkuil nestkasten is gedurende het jaar opgeraakt en 

er worden nu alleen nog maar bouwpakket uitgedeeld. Wel hebben we de voorraad 

bouwpakket aangevuld. 

We wachten met spoed op de mogelijkheid van een volgende timmerdag. 

Dank gaat uit naar Praxis Renesse en BPG de Schouwse uit Renesse voor het tegen 

speciaal tarief leveren en zagen van het materiaal voor de nestkasten. 
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BROEDRESULTAAT 2020. 

Dit zijn altijd weer de gegevens waar we naar uitkijken. Dat het recordjaar 2019 niet 

verbeterd zou worden lag wel in de lijn van de verwachting en toch is er een redelijk 

goed resultaat behaald. Het aantal broedparen is redelijk op niveau gebleven en dat is 

dan ook een bevestiging dat kerkuilen honkvast zijn. Eenmaal een nestkast 

geaccepteerd worden niet snel uitgeweken naar een andere nestkast.  

Ondanks de afname van het aantal broedende koppels is het toch nog het op een na 

hoogste aantal over de laatste jaren. 

Het aantal jong uitgevlogen juvenielen is begrijpelijk wel beduidend minder. Dat was al 

snel duidelijk bij de eerste controles. Het aantal eieren en/of jonge kerkuilen waren per 

nestkast zeker kleiner dan in 2019. 

De terugval in het aantal tweede broedsels is groot en weer terug op het lage niveau 

wat we laatste jaren gewend waren.  

OVERZICHT BROEDRESULTATEN. 

  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 

 ‘-‘ betekent geen gegevens bekend. 
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OVERZICHT PER GEMEENTE 

Een overzicht van het aantal 1e en 2e broedgevallen (succesvol en mislukte) per 

gemeente. 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Borssele 16 23 24 35 32 

Goes 18 7 4 7 4 

Kapelle 5 6 6 11 7 

Noord-Bevelanden 11 9 9 13 12 

Reimerswaal 6 6 13 14 8 

Totaal 55 51 53 80 63 

 

WAT INFORMATIE EN UITLEG OVER 2020. 

Algemeen: 

Het aantal nestkasten is in totaliteit t.o.v. 2019 iets toegenomen. 

Met de beperkingen van Covid-19 zijn we er toch nog in geslaagd om bijna 90% van de 

nestkasten minimaal een keer te controleren (soms met hulp van de eigenaren).  

Gezien de omstandigheden een prima resultaat van de controleurs. 

 

Bezette nestkasten zonder te broeden. 

Het aantal solitair en/of niet broedend paar kerkuil(en) heeft geen invloed op de 

aantallen broedgevallen. Deze specifieke cijfers geven samen met de broedgevallen wel 

een goed beeld van de bezettingsgraad van de nestkasten.  

Gemeten over het aantal gecontroleerde nestkasten is ruim 48% van de nestkasten in 

gebruik. Het streefgetal is dat de bezettingsgraad rond 50% moet zijn voor een goede 

verdeling in de bezetting van de nestkasten.  

Broedsels. 

Het aantal eerste succesvolle broedgevallen is iets gedaald en daarnaast een 

behoorlijke daling van het aantal mislukte broedgevallen. Het aantal tweede 

broedgevallen is zeer sterk gedaald en weer terug op het gebruikelijke niveau. 

Het totaal aantal uitgevlogen juvenielen is gedaald van 275 naar 181. Dit zagen we in 

het begin van seizoen al gebeuren dus niet echt een verrassing. 

Het aantal geringde kerkuilen is afgenomen (van 95 naar 28).  
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Ervaring uit het veld van Bram Korteknie. 

Het is nogal stil bij de KUWG Bevelanden. 

Normaal gesproken ook geen activiteiten in de wintermaanden, maar toch nog is er in 

deze wintermaanden een kerkuilenkasten eigenaar bijgekomen in onze groep. 

Half oktober kwam er een verzoek van een Mevr. van Overloop uit Kapelle op een tip 

van medewerker Elly Jacobusse Projectmedewerker van SLZ om een kerkuilenkast op 

hun fruitteeltbedrijf te plaatsen. 

Deze familie is zeer natuurminnend en gaan binnenkort een Tiny Forests/ minibos 

aanleggen op een stuk fruitteelt perceel. 

Eerst ter plaatse even gekeken waar wij de kast zouden kunnen plaatsen, bij de 

loodsen leek mij geen optie omdat daar veel geluid geproduceerd wordt en 

buitenlampen aanwezig zijn. 

Maar er was een goede plaats in een plaatstalen overkapping geheel achterin aan 

de buitenrand van de boomgaard; leek mij zeer geschikt. 

Met coördinator Hans Molenaar contact opgenomen en overleg gepleegd om een 

kast beschikbaar te stellen voor deze familie, de kast moest wel een beetje aangepast 

worden naar de situatie aldaar. 

 

Maatwerk nestkast met anti-marter scherm.  

Foto: Hans Molenaar 

 

Hans heeft zelf deze nieuwe kast thuis helemaal aangepast met een scharnierend 

inspectiedeurtje aan de voorkant met een houten losse doorvoer voor door de metalen 
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wandplaat met een tevens een anti-marter scherm (foto voorblad) er bijgeleverd 

(omdat daar op het perceel wel eens een marter is gezien) van een oude tv schotel. 

Hans heeft gezorgd dat de kast door iemand van SLZ uit Zeeuws Vlaanderen bij hem 

thuis is opgehaald, en weer door de Familie zelf bij SLZ in Goes is opgehaald. 

Geheel in het begin na overleg met de eigenaar, omdat wij samen Wilco en ikzelf i.v.m. 

Coronavirus momenteel geen activiteiten uitvoeren waar wij niet aan de normen van 

1,50 m afstand aan kunnen voldoen dus ook geen kast plaatsen, heeft de eigenaar zelf 

aangeboden om de kast zelf te plaatsen, en wij montagetips en een tekening 

aangeleverd voor het aanbrengen van de kast. 

De kast heeft een poosje bij de Familie gelegen omdat het even te druk op het bedrijf 

was om deze te plaatsen, de kast is half december door hun zelf geplaatst. Zie hierna 

het eindresultaat. 

 

Plaatsen van kerkuil nestkast.  

Foto: Sabine van Overloop 
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Activiteiten 2021 

WAT ZIJN DE PLANNEN VOOR 2021. 

- Onze gebruikelijk jaarvergadering is ongewis gezien de omstandigheden. 

- Nestkasten controleren op aanwezigheid van de kerkuil. 

- Informatie verzamelen over het broedsucces en bezetting van de nestkasten. 

- Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de nestkasten. 

 

EN natuurlijk genieten van al onze activiteiten ter bescherming van de kerkuil. 

 

En niet te vergeten, op zoek naar een nieuwe coördinator. Door interne- en 

externe omstandigheden heb ik besloten om het wat rustiger aan te gaan doen 

en per 1-jan-2021 o.a. te stoppen als coördinator van deze werkgroep. 

Heb al de jaren het coördineren van de werkgroep met veel plezier gedaan maar 

aan alle leuke dingen komt soms een onverwacht einde.  

Wil de controleurs bij deze dan ook nog wel even bedanken voor de jarenlange 

samenwerking.  

 

Dit betekent dan ook dat dit mijn laatste jaarverslag zal zijn. 

OPROEP AAN NESTKASTBEHEERDERS. 

Een oproep aan de nestkastbeheerders om bij een sloop, verbouwing, asbest sanering 

e.d., van de schuur waarin een kerkuil nestkast is gevestigd ons tijdig te contacteren.  

Hierdoor hebben wij de gelegenheid om naar alternatieven te kijken voor de nestkast 

om de geplande werkzaamheden niet in de weg te zitten. 

ALGEMENE KERKUILEN INFORMATIE. 

Voor meer informatie over de kerkuil in het algemeen kunt u terecht op: 

www.kerkuil.com 

 

Hier kunt u zich ook aanmelden (einde van de pagina) voor de gratis digitale 

nieuwsbrief. 

Opgemaakt door Hans Molenaar. 

januari 2021. 

http://www.kerkuil.com/

