
Jaarverslag roofvogelwerkgroep 2020

Vanuit de VWG is een subwerkgroep die zich bezig houdt met de 
activiteiten van roofvogels. Het betreft monitoring van nesten in gebieden 
van de zak van Zuid-Beveland, de Hals van Zuid-Beveland en Noord-
Beveland. De gegevens worden op nestkaarten genoteerd, en deze worden 
verstuurd naar Henk C. en naar SOVON. De waarnemingen van roofvogels
zijn buizerd, bruine kiekendief, sperwer, havik, boomvalk, torenvalk en 
ransuil. De slechtvalk heeft een aparte werkgroep. Meer uitgebreide 
gegevens over roofvogels vind je op www.roofvogelszeeland.nl 
Via het snavelpraatje houden de roofvogelaars elkaar op de hoogte van hun
observaties in het veld en delen met elkaar hun ervaring.

Alleen de gegevens van de monitoring van roofvogels die in gebieden 
hebben gebroed, zijn de zak van Zuid-Beveland, de Hals van Zeeland en 
Noord-Beveland, dat wordt hier besproken. Er kwamen ook losse 
meldingen binnen die buiten Zeeland zijn ontdekt. Via de nestkaart komen 
ze bij Sovon terecht.

Het seizoen in 2020

De lente was zeer droog en zonnig met weinig neerslag.
Vrijwel alle neerslag viel in maart in de eerste veertien dagen van de 
maand. Verschillen waren groot. In het zuiden was het zelfs plaatselijk 
zelfs nat. In Zeeland lokaal 35 mm neerslag waarbij vaak onstuimige dagen
waren met veel wind. 
April en mei waren zelfs zeer droog. Records werden verbroken 
vergeleken met andere jaren.
De zomer was zeer warm en zonnig met normale hoeveelheid neerslag.
In juli was in het begin wisselvallig en koel en eind van de maand werd het
zeer warm. De neerslag was ongelijk over het land verdeeld omdat de 
regen vaak in zware, lokale buien viel. Het zuiden en westen waren het 
natst met op sommige plaatsen meer dan 100 mm regen.
Augustus was opnieuw zeer zonnig en vooral in Zeeland, uitschieters met 
veel wind, windstoten en buien.
In de herfst was in Zeeland veel storm met buien en viel rond 25 september
binnen een etmaal uitschieters met meer dan 100 mm regen.
We moeten in de komende tijd rekening houden met extreem weer wat ook
gevolgen kan hebben voor de flora en de fauna.
Bron: KNMI

http://www.roofvogelszeeland.nl/


De Roofvogels

Al vroeg in het jaar gaan de vogelaars op pad om nesten te monitoren op 
bezetting. Door de zware stormen in de winter en in het begin van het voorjaar 
zijn er veel nesten uit bomen gewaaid. Daardoor kwam het broedseizoen van 
o.a. buizerd wat moeizaam op gang.
Vanwege de covid-19 is er rekening mee gehouden om afstand te houden en de 
resultaten werd digitaal met elkaar besproken.

Buizerd: In totaal zijn er 49 nesten succesvol uitgekomen. Van 14 nesten is 
onbekend wat er verder het verloop was. Bij 6 nesten geen broedpoging. 
Bij 3 nesten is het geen succes geweest, hetzij door verstoring of predatie.
Het aantal uitgevlogen jongen is 78. Helaas 1 jong dood gevonden.

Torenvalk: Er zijn 28 nestkasten succesvol uitgekomen. Van 9 kasten onbekend.
Bij 2 nestkasten geen broedpoging. Bij 3 nestkasten geen succes geweest 
vanwege verstoring door menselijk handelen tijdens de broedtijd.
Het aantal uitgevlogen jongen is 96.
Een torenvalk dat geringd is door Peter B op 8-6-2020 in Kapelle is later in het 
jaar dood terug gevonden in Middelburg.

Havik: Er zijn 7 nesten succesvol uitgekomen. Van 2 nesten onbekend voor 
verloop. Bij 2 nesten geen broedpoging. Van 2 nesten geen succes o.a. 
mislukking tijdens de eifase.

Sperwer: Er zijn 8 nesten succesvol uitgekomen. Van 6 nesten onbekend voor 
verloop. Van 2 nesten geen succes geweest. Er zijn 20 jongen uitgevlogen.

Foto gemaakt door Wannes C.



Bruine kiekendief: Er zijn 15 nesten succesvol uitgekomen. Van 7 nesten 
onbekend. Bij 5 nesten geen succes geweest vanwege verstoring door mensen of
predatie door o.a. vos. Er zijn 44 uitgevlogen jongen gemeld.
Bram K heeft een bericht ontvangen dat er een bruine kiekendief gespot is in 
Cocksdorp op Texel. Deze was geringd in Kapelle in 2019.

Slechtvalk: De tv toren in Goes heeft een nestkast voor slechtvalken en daar zijn
4 jongen geringd en uitgevlogen. Cees L heeft het seizoen van deze jagers 
kunnen volgen en een foto gemaakt. Een van de jongen wordt gewogen en 
geringd. Er waren 2 mannetjes en 2 vrouwtjes. Foto van Niek O.

 

Ransuil: Een succesvol nest met 4 jongen is uitgekomen.
Boomvalk: Het nest is ontdekt in een hoogspanningsmast en er zijn 3 jongen 
uitgekomen.

Foto gemaakt door Rien W.

Met dank aan de vogelaars, ringers en melders voor hun inspanningen!



Roofvogel coördinator Elly S. 


