
Jaarverslag roofvogelwerkgroep 2021

Vanuit de VWG is een subwerkgroep die zich bezig houdt met de 
activiteiten van de 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 en torenvalk.
De slechtvalk heeft een aparte werkgroep.
Meer uitgebreide gegevens over roofvogels vind je op 
www.roofvogelszeeland.nl

Het seizoen 

Maart begon met normale temperatuur, vrij droog en vrij zonnig. Halverwege de
maand met stormdepressies en plaatselijk veel neerslag. 
April was vrij zonnig en een bijzondere koude maand.
Mei was zeer koud, zeer nat en vrij somber. Begin mei onstuimig met veel 
neerslag. Vooral in het westen in de 2de helft van de maand windkracht 7 met 
zware windstoten.
Juni zeer warm, nat en zonnig. Na een zeer koud voorjaar begon juni met 
zomerse temperaturen, lokaal veel neerslag en wateroverlast. Ook fikse 
onweersbuien werd er plaatselijk gemeld en het natst was langs de westkust, het 
droogst in het midden van het land.
Juli was aan de koele en sombere kant, met normale hoeveelheid neerslag. Een 
maand met een wisselvallig ‘Hollands’ zomerweer. De tweede helft van juli had 
grote verschillen in neerslag met wateroverlast, b.v. in Limburg. 
Het droogst was in het westen en noordwesten van het land.
Augustus had wisselvallig weer, vrij koel, somber en aan de droge kant. 
Lokaal veel neerslag in Zeeland gemeten met 100 mm in korte tijd geweest.
Bron: KNMI

We zullen met deze extreme weersomstandigheden rekening moeten houden. 
Voor de flora en fauna grote uitdagingen om zich aan te passen om te overleven!

De roofvogels die dit jaar werden gemonitoord tijdens het broedseizoen 
worden hier besproken.

http://www.roofvogelszeeland.nl/


De buizerd in de zak van Zuid-Beveland waren 15 succesvolle nesten vermeld. 
Het aantal uitgevlogen jongen waren 25. Er waren 13 nesten waarvan niet 
bekend, hoe de afloop was. Van 3 nesten geen broedpoging.

In de Hals van Zuid-Beveland waren 26 nesten succesvol met 46 uitgevlogen 
jongen gemeld. Niet succesvol was een nest in eistadium en een in de 
nestbouw. Van 10 nesten onbekend in het verdere verloop van het 
broedseizoen.

De torenvalk in de zak van Zuid-Beveland waren 8 nestkasten succesvol 
waarvan 15 jongen zijn uitgevlogen. Er was 1 jong door groeiachterstand dood 
in de kast gevonden. Van 4 nestkasten onbekend in verloop, en van 2 kasten 
geen broedpoging.

In de Hals van Zuid-Beveland waren 14 nestkasten succesvol en 43 jongen zijn 
uitgevlogen. Ook 2 dode jongen gevonden. Van 6 kasten geen broedpoging en 
1 nestkast niet succesvol. Van 2 nestkasten onbekend in het verloop.

De havik in de zak van Zuid-Beveland waren 3 succesvolle nesten met 5 
uitgevlogen jongen. 1 nest was niet succesvol geweest.

In de hals van Zuid-Beveland waren 5 succesvolle nesten waarvan 10 jongen 
zijn uitgevlogen. Helaas ook 2 dode jongen gemeld die gevonden werden onder
het nest.
In Noord-Beveland en bij het Veerse Meer waren 2 succesvolle nesten met 6 
uitgevlogen jongen. Bij 3 nesten onbekend in het verloop. Bij 1 nest geen 
broedpoging vanwege verstoring.

De sperwer in de zak van Zuid-Beveland was 1 nest succesvol met 3 uitgevlogen
jongen. Van 3 nesten onbekend in het verloop en bij 1 nest geen broedpoging.

In de hals van Zuid-Beveland waren 6 succesvolle nesten met 13 uitgevlogen 
jongen gemeld. Bij 2 nesten onbekend in het verloop en 1 nest mislukt in het 
eistadium. Bij 1 nest geen broedpoging.

De slechtvalk die al jaren broedt in een nestkast op de t.v. toren in Goes, zijn 4 
jongen geringd en uitgevlogen. In Kapelle een baltsend paartje bij de kerktoren 
gezien maar geen broedpoging geweest. Mogelijk overlast door de kauwen en 
duiven rondom de kerk.



De bruine kiekendief in de zak van Zuid-Beveland had 2 nesten waarvan 4 
jongen zijn uitgevlogen. Van 4 nesten zijn onbekend in verloop. 

In de hals van Zuid- Beveland zijn 10 succesvolle nesten waarvan 28 jongen zijn 
uitgevlogen. Bij 1 nest was geen succes vanwege aanwezigheid van havik/vos.
Bij 4 nesten onbekend in het verloop.

Op Noord-Beveland geen broedpoging vanwege aanwezigheid vos.

Dankzij de vrijwilligers is het monitoren van de roofvogels in het broedseizoen 
tot stand gekomen.

Help de bruine kiekendief!
Steunpunt kiekendief is opgericht in samenwerking van ZLTO, Stichting 
Landschapsbeheer Zeeland, Werkgroep Roofvogels Zeeland, Stichting Het 
Zeeuwse Landschap en Poldernatuur Zeeland.
Er is een meldpunt waar je kan doorgeven waar een bruine kiekendief mogelijk 
een nest heeft in een akkerperceel.

Roofvogel coördinator Elly S. 


