
Zeeland 

 

Schouwen-Duiveland. 

In voorgaande jaren waren dit aparte regio’s, ieder met zijn eigen regio-coördinator. 

In 2019 zijn deze regio’s weer terug samengegaan met als regio-coördinator Gijs. Jos blijft gewoon actief 

binnen de werkgroep. Wil Jos nog bedanken voor zijn jarenlange inzet als regio-coördinator voor 

Duiveland. 

Hier is het aantal broedsels en aantal uitgevlogen juvenielen toegenomen met een stijging van 

gemiddeld 50%. Duiveland heeft weer melding kunnen maken van 3 tweede broedsels. 

 

Tholen en St. Philipsland. 

Het aantal broedsels is meer dan verdubbeld. Wat hier wel opvalt is dat het aantal uitgevlogen 

juvenielen maar met 30% is toegenomen. Bij de eerste broedsels is het aantal zelfs afgenomen. 

Opvallend in vergelijking met de andere regio’s. 

Walcheren. 

In tegenstelling tot de vorige regio’s is hier het aantal broedsel en uitgevlogen juvenielen meer dan 

verdubbeld en volgt hiermee het algemene beeld. 

 

Bevelanden. 

Het aantal broedsels is met meer dan 50% toegenomen maar het aantal uitgevlogen juvenielen is meer 

dan verdubbeld. Toch ook weer een variatie maar niet geheel vreemd. Door de grotere legsels (aantal 

eieren en aantal uitgevlogen) zal het percentage uitgevlogen sterker toenemen dan het percentage 

broedsels. De ringer heeft het druk gehad, er is meer dan een derde van de jonge kerkuil geringd. 

 

Zeeuws-Vlaanderen. 

In deze regio is het aantal broedsels met meer dan 50% toegenomen, het aantal uitgevlogen juveniele 

kerkuilen is bijna verdubbeld. Hier zijn de twee ringers druk bezig geweest met een ringpercentage van 

88%.  

De vraag wordt wel eens gesteld waarom we hier zoveel energie in steken.  

Hiervoor zijn twee belangrijke redenen; 1 ) bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek en 2) de 

educatieve en public relation.  

Het is niet ongebruikelijk dat de nestkastbeheerders ook familie, kennissen en/of buren uitgenodigen 

om dit mee te kunnen maken. Ook het vangen, controleren en ringen van volwassen kerkuilen begint al 

meer inzicht te geven over het al dan niet verplaatsen van volwassen kerkuil. 

 

Zeeland algemeen. 

Het jaar 2019 was een topjaar voor alle regio’s. De vraag is natuurlijk of deze stand van zaken blijvend is, 

maar dat weten we dan weer over een jaar.  

 

In Zeeuws-Vlaanderen komen we steeds meer kauwen tegen in onze nestkasten. 

Ook wel leuk maar dat is niet de bedoeling. Op advies van onze Belgische collega’s hebben we een 



aantal (5) voorzien van een nieuw type in/uitlooppijp. In België, waar zich ook het probleem met 

kauwen voordoet, hebben ze positieve ervaring met de nieuwe aanpassing. De aanpassing bestaat uit 

het afschuinen van de in/uitloop (zie foto). 

De aangepaste nestkasten zijn al geruime tijd bezet door de kauw. In 2020 hopen we de eerste 

resultaten te zien. 

 
Nieuwe uitvoering in/uitlooppijp (foto Hans Molenaar) 

 

 

 

Ook de marter heeft in Zeeuws-Vlaanderen zijn weg gevonden, vooralsnog alleen in het westelijke 

gedeelte. Hier zijn dan ook al drie nestkasten voorzien van een anti-marterscherm (afgedankte 

satellietschotel). In een van de drie is deze succesvol want er zijn dit jaar twee broedsels geweest. 

De regio’s Walcheren, Beveland en Zeeuws-Vlaanderen hebben ieder hun eigen 2019 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. 

 

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


Verslag opgemaakt door Hans Molenaar 

 

 

 


