
Regionaal Kerkuil Nieuws Zeeland 2018. 

Het jaar 2017 achter ons gelaten en weer via de nieuwsbrief laten weten hoe alles is gegaan. 

In 2015 hadden we een recordjaar met 153 broedsels, in 2016 een record met 165 broedsel en 

wederom in 2017 een nieuw record met 176 broedsel. 

Ondanks deze records in 2015 en 2016 hadden we wel een daling van het aantal uitgevlogen 

juvenielen maar deze negatieve trend is in 2017 ook positief geworden. Hadden we in 2016 

370 juvenielen in 2017 was dit gestegen tot een aantal van 503. 

Kijken we naar onze regionale verdeling dan zien we wel verschillen tussen 2016 en 2017. 

Het noordelijke gedeelte is stabiel en geen grote verschillen met het voorgaande jaar terwijl 

de zuidelijke regio een (sterke) stijging hebben laten zien. Een duidelijke reden is hiervoor 

niet voorhanden. 

Wat duidelijk opvalt over alle regio’s is dat het aantal tweede succesvolle broedsels te 

verwaarlozen is, van 14 naar 2, met de aanvulling dat de mislukte tweede broedsels nagenoeg 

gelijk is gebleven, van 6 naar 7. Dit was eigenlijk tegen de verwachting in gezien de eerste 

broedsel, maar het slechte weer in augustus heeft hier geen goed gedaan. 

Om te beginnen een overzicht en bijzonderheden per regio in Zeeland en we eindigen dan ook 

met wat getallen en wetenswaardigheden over Zeeland in het algemeen. 

Bij de genoemde aantallen worden deze vergeleken met het voorgaande jaar 2016. 

Schouwen. 

Hier was het totaal (succes en mislukte) aantal broedpogingen gelijk, alleen de succesvolle 

broedsel gedaald van 11 naar 9 en daaruit volgend het aantal mislukte broedsels gestegen van 

0 naar 2. Het aantal uitgevlogen juvenielen is gedaald van 31 naar 29. 

Duiveland. 

Hier heeft de coördinator versterking gekregen met een nieuwe controleur. 

Het aantal succesvolle broedsels was iets minder, van 7 naar 6 en 1 mislukt broedsel. 

Het aantal uitgevlogen juveniele kerkuilen is gestegen van 18 naar 21.  

Verder geen bijzonderheden gemeld. 

Tholen en St. Philipsland. 

De regio coördinator is nu ruim een jaar actief en heeft zijn zaakjes goed op orde en heeft nog 

een paar mensen weer bij de werkgroep kunnen betrekken. 

Gelukkig ontvangen we weer de juiste cijfers maar kunnen geen goede vergelijking maken 

met 2016. Hiervoor moeten we nog een jaar wachten. 

 

Walcheren. 

Ondanks een lichte toename van het aantal nestkasten is het aantal broedsels (succesvol en 

mislukte) gelijk gebleven op een aantal van 25 in kasten. Bovendien is 1 paar in het stro 

gevonden. Te samen goed voor 26 getraceerde broedparen kerkuil. 

Het aantal uitgevlogen juveniele kerkuilen is weer goed hersteld. Na een drastisch afname in 

2016, van 76 juvenielen in 2015 naar 48 in 2016, is er in 2017 gelukkig weer sprake van een 

toename. Er zijn 68 juvenielen tenminste uitgevlogen. 

In deze regio zijn wat proefopstellingen met camera’s.  



Lange termijn testen moeten het succes gaan aantonen.  

 

Bevelanden. 

Hier is een duidelijk schoonmaak gedaan in de administratie van het aantal nestkasten. Dit 

was voor deze groep in 2017 een speerpunt. De in 2016 niet gecontroleerde nestkasten zijn 

onder de loep genomen en de meesten van de lijst verwijderd omdat ze niet meer actief in 

gebruik waren.  

Het aantal is gedaald van 181 naar 159 nestkasten maar het percentage gecontroleerde 

nestkasten is gestegen van ruim 80% naar ruim 97%. 

Hier was het totaal (succes en mislukte) aantal eerste broedpogingen gestegen van 47 naar 48 

(aantal mislukte is gelijk gebleven op 7). Positief is het aantal uitgevlogen juvenielen 

gestegen van 93 naar 111. Tweede broedsel was slecht, van 9 succesvol in 2016 naar 3 

mislukte in 2017. 

 

Ruim 50% van het aantal juveniele kerkuilen is hier geringd. 

Ook in 2017 weer een timmerdag gehouden om onze voorraad van de kerkuilen nestkast weer 

aan te vullen. 

 

Zeeuws-Vlaanderen. 

Het tweede jaar als coördinator van wat nu werkgroep Zeeuws-Vlaanderen heet (in eerdere 

jaren was er nog een verdeling tussen Oost en West ZVL). 

Nu kunnen we dan ook een goede vergelijking maken met de aangeleverde gegevens. 

 

Het aantal nestkasten is nagenoeg gelijk gebleven, van 225 naar 224 kasten. 

Toch zijn er redelijk wat nieuwe nestkasten opgehangen wat dan ook betekent dat evenzovele 

nestkasten zijn verwijderd. Dat klopt, op enkele plaatsen hebben we gezien de resultaten in 

het verleden, de verspreiding en aanwezigheid van andere nestkasten in de buurt het advies 

gegeven aan de nestkastbeheerders om de nestkast te gaan verplaatsen/verwijderen. 

In de meeste gevallen is het advies opgevolgd. Deze activiteit zal ook in komende jaren 

verder gaan. 

 

Het aantal succes eerste broedsels is gestegen van 54 naar 66, aantal mislukte gedaald van 10 

naar 5. Het aantal uitgevlogen juvenielen is sterk gestegen van 117 naar 195. 

Het aantal succes tweede broedsels is gestegen van 0 naar 2, aantal mislukte gedaald van 4 

naar 3. Het aantal uitgevlogen juvenielen was hier van 0 naar 4. 

Door de aanwezigheid van 2 ringers in deze regio is ruim 81% (159) geringd. 

 

Zondag 10 september. 

Elk jaar weer verrassingen met de kerkuil zo ook in 2017. In 2016 een paar kerkuil in een 

schoorsteen nu de melding van een probleem in de kerk van Groenendijk (gemeente Hulst).  

Tijdens de dienst op zondagmorgen vloog er een kerkuil door de kerk, of ik deze even wilde 

gaan vangen. Hoe toepasselijk een kerkuil in de kerk; maar ook een probleem, hoe vang je 

een kerkuil in een kerk? 

 



De volgende dag er heen. Oorzaak was de werkzaamheden aan de gewelven in de kerktoren. 

Hier heeft 1 nacht (donderdag op vrijdag) een van de luiken opengestaan en is de kerkuil 

blijkbaar naar binnen gevlogen. Dit betekent dat de kerkuil nu al de vierde dag in gaat zonder 

eten, dat wordt kritisch. 

 

Na wat zoeken werd de kerkuil gevonden en doordat deze al aardig verzwakt was deze 

gelukkig kunnen vangen. De kerkuil was niet geringd dus geen informatie over de locatie 

waar deze vandaan kwam. 

Hoe nu verder; eerst langs de dierenwinkel voor ingevroren muizen en daarna naar huis. De 

kerkuil geringd, intussen enkele muizen in de magnetron laten ontdooien. 

In de administratie gekeken naar een plek met nestkast die niet bezet was. 

Hier de kerkuil in geplaats met wat muizen, en het invlieg opening afgestopt. 

In de avond terug. Kerkuil stond weer mooi op zijn poten en had van de muizen gegeten.  

Invlieg opening weer open gemaakt. Enkele dagen later weer een inspectie. 

Nestkast was leeg, en ook de muizen waren verorberd. 

Al met al weer een succes en een voldaan gevoel. 

 

Zeeland algemeen. 

Het jaar 2017 was een jaar van goede eerste broedsels maar ook tegenvallende tweede 

broedsels. Het weer was in de periode augustus slecht wat duidelijk zijn invloed heeft gehad. 

In totaal zijn in Zeeland 90% van het totaal aantal nestkasten gecontroleerd. De 

bezettingsgraad (solitair, paar zonder te broeden en broedgevallen) was 47%. 

Als we alleen de broedgevallen nemen komen we op een bezetting van 35%. 

 

Sinds enkele jaren proberen we ook bij te houden de nestkasten die gebruikt worden door 

andere soorten dan de kerkuil. Hierbij denken we dan aan de holenduif en de kauw. In totaal 

is 5,4% van de nestkasten gebruikt door andere dan de kerkuil. 

Als laatste een overzicht van het aantal broedparen in Zeeland, en we gaan nog steeds 

omhoog, weer een record jaar.  

 



 

Nu we de broedgegevens van Zeeland weer allemaal hebben opgegeven aan de landelijke 

stichting gaan we naar de jaarvergaderingen om onze ervaringen te delen en ons voor te 

bereiden op het komende seizoen. 

De regio’s Walcheren, Beveland en Zeeuws-Vlaanderen hebben ieder hun eigen 2017 

jaarverslag gemaakt voor hun regio. Deze jaarverslagen zijn terug te vinden op de website van 

Stichting Kerkuilen Werkgroep Nederland. 

http://www.kerkuil.com/pg-17825-7-28963/pagina/regionieuws_zeeland.html 

En we vergeten natuurlijk niet dat dit alles door de vrijwilligers binnen de regio’s van de 

kerkuilen werkgroep tot stand is gekomen. Zonder hun inzet was dit allemaal niet mogelijk. 

Ook willen we ook nog de sponsoren in de diverse regio’s bedanken voor hun bijdrage. 

 

Verslag opgemaakt door Hans Molenaar 

Provinciaal Coördinator Kerkuilen Zeeland. 

 

http://www.kerkuil.com/pg-17825-7-28963/pagina/regionieuws_zeeland.html

