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Naast de inventarisatie van het Poelbos

van '1 979 toL 1981 zijn door de vogel-
werkgroep in 1981 nog andere inventari-
saties en tellingen uitgevoerd. Om nu

te voorkomen dat aI deze gegevens, die
niet in een rapport zíjn ondergebracht,
belanden in een la waar ze nooit :?leer

uit tevoorschijn komen, is het idee op-

gevat om al Ceze gegevens te neschrijven
in onregelrnatig verschijnende mededelingen.
tlet ligt in de bedoeling ilit jaar mede-

delingen te wijden aan de ganzen op Zuid-
Beveland en de verspreiding van d.e Kerk-
uil op d.e Bevelanden.



SOVON-te1l-ineen

Door de Stichting Ornithologisch Veldonderzoek I'lederland en Contact-

orgaan voor Vogelstudie van d.e K.N.N.V. is in 1978 een ond.erzoek ge-

start naar de verspreiding van winter- en trekvogels. Dit onderzoek

vindt plaats van 19?B tot 1984 en wordt uitgevoerd door leden van

allerlei verenigingen op het gebied van natuuronderzoek en natuurbe-
scherming.

i'lederland is voor dit onderzoek verdeeld in 19 districten met voor

el-k d.istrict een coördinator, elk district is weer onderverd.eeld in
blokken van 5 bij 5 km.

Door de vogelwerkgroep zijn dit jaar 6 van deze bl-okken onderzocht,

waarvan é6n met medewerlcing van de jeugdafdeling.
Bij het onderzoek wordt nagegaan hoevee] vogelsoorten in een bepaald

blok voorkomen¡ d.e aantallen van een soort die in een blok voorkomen

zijn niet zo belangrijk.
Na verwerking vanr de gegevens za! ín 1984 een atlas worden uitgegeven

voor de verspreiding van winter- en trekvogels in Nederland.

Inventarisatie buitensebieden in de qemeente Borsele

In de gemeente Í3orsele liggen enkele gebieden net landschappelijke
en na-tuurrvetenschappelijke waarde die niet in het besteminin¡çsplan

ì:uitengebied van de gerneente zijn opgenomen.

Door het Coördinatieorgaan is hiertegen beroep aan6etelcend en is aa-n

de werlcgroep gevraagd. cte ornithologische v¡aarcle vair deze gebieden te
onderzoeken.

lwee van deze gebieden onderscheiden zich van de andere gebieden en

het omliggende land door een grotere ornithologische waarde.

Het eerste is een laaggelegen weiland met enkele drinkputten en ge-

deeltelijk omgeven door een meidoornheg en een houtwal gelegen ten

oosten van Nieuwdorp. In de heggen broeden allerlei soorten zang-

vogels, terwijl het laaggelegen weiland een broed- en fourageerge-

bied vormt voor weidevogels.
Het tweede gebied is een vl-ak achter de zeedijk gelegen weiland ten

westen van Ellewoutsdijk.
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I.{ede d.oor de aanwezigheid van een ondiepe brede sloot kan men hier
in voor- en najaar verschillende soorten steltlopers aantreffen.
Ook broed.en hier enkele soorten weidevogels zoals Kier¡it en lure-
l-uur. Voor de vogels is het te hopen dat door het aangetekende be-

roep deze gebieden hun huidige staat zullen behouden.

Piet llondergem.

CRurro
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Nes tkastenpro i ect
Trwatt Sluisje
In de houtwal naa6t de boomgaard werden de volgend.e soorten broedend

aangetroffen: ÞiereI, Zangtijster, Heggemus, Kneu en lJinterkoning.
Deze houtwal is een uitstekende broedgelegenheid voor vele kleine
zangvogels gezien de soorten struiken en bomen die hier staan, zoal-s

i'feidoorn, Mispel, Iep, Braam, Hondsroosr lGimop enz.

De boomgaard zelf is een oud.e hoogstam pereboomgaard rnet enkele zeer

oude notebomen, beels omgeven door Populier en Knotwilg. Het spreekt

haast vanz,elf dat dit een hraar dorado voor de vogels is.

r,iesselonark
Dit is een sportveldencomplex achter KJ.oetinge, gelegen tussen oud.e

holIeboll-ige weilanden met veedrinkputten.
Het sportconplex is ruim omgeven door bosplantsoen waarin de nest-
kasten zijn opgehangen. Door de betrekkelijke rust op en on het ter-
rein vinden veel vogels hier een rust- en broedplaats. Positíef is
ook de aanwezigheid van enkele oude boerderijen in het gebied.

In beide gebieden worden de kastjes regelmatig gecontroleerd en in cle

maand december schoongemaakt en zonodig gerepareerd of vernieuwd.

Het controleren gebeurd in de maand.en april, mei en juni ongeveer om

d.e J à 4 weken. Dit controleren en schoonmaken gebeurt allemaa1 op

een enthousiaçte manier door de jongens en neisjes van de jeugdafd.e-

ling met hulp en toezicht van een leider.

Aanta1 en soort nestkasten
In 't Zwart Sluisje hangen er momenteel'11, geschikt voor Spreeuwt

Ringmus, Pimpel- en Koolmees, waarvan 2 vliegenvangerkasten.
Er is een idee naar voren gekomen

om er nog 1 of 2 kastjes bij te
hangen, gezien de grootte van het

gebied. In het tlesselopark hangen

16 nestkasten r^Iaarvan 2 geschikt

voor vliegenvangers. Een probleem

is soms het uitpikken van de in-
vliegopening door spechten. V'fe heb-

ben hiervoor metalen plaatjes laten
maken met de juiste opening voor de

L
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verschill-ende vogelsoorten. De spechten hebben hier het volgende op

gevonden. Op metaal k¿rn níet getim¡rerd worden, nou cian beginnen ze

maar aan de zijkant.

tseschri.'i vine van de verschillende soorten

Snreeuw

Van deze soort hebben in het Wesselopark in 1979 4 paartjes gebroetl

en jongen grootgebracht. In 19BO 5 paartjes en in 1961 1 paartjes. In
het Zwart Sluisje broedden van deze soort ín 1979 1 paartje en in
19BO 3 paart jes. In 19i1,1 tensl-otte J paartjes.

Iiuismus

Tn 1)l) 4 paartjes, in 1980 6 en in 1!81 3. Deze brachten aLlen jongen

groot. Voor deze kr-rajoagens geen probleen, want ze vinden overal wat

van hun gading. Desondanks heboen ze niet in het 'Lwart Sluisje gebroed.

Pimpel-mees

In tt Zwarl Sluisje heb-

ben in seizoen 1979 2
paartjes Pimpelmezen
jongen grootgebracht; in
19BO één en in 1981 4

paartjes. Een opmerke-

lijke toename. Voor

't i¡lesselopark gelden de

volgende aantallen: 1979

2 paartjes; 1980 2 en in
1981 3 paartjes. Ook een

toename van tieze nuttige
insecteneters.

Koolmees

2 paartjes in 1979'

eveneens 2 in 1980 en 3

in 1981. Dit a1les in
het Uesselopark. rt Zwart
Sluisje telde van deze

soort ín 1)19 1 paartje,
voor 19Bo 2 en voor 1981

maar 1 broedpaar.

Í
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PIHPET }tË;5
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Ringmus

Deze neef van onze Euismus was ín 1)lÇ met 2 paartjes vertegenwoordigd

in het tdesselopark. Gebroed en jongen grootgebracht. Volgende seizoenen

niet neer gezien. In '1 9?9 bracht deze soort êén nest jongen groot in
tt Zwar:- Sluisje. In 19BO eveneens en in 1981 broedden hier zelfs 2

paartjes. Ook werden er dikwijls nesten aaugetroffen in kastjes.
(Speel- of elaapnest?)

Enkele biizontlere soorten
3e beginnen in tt ZwarL Sluisje. In 1979 }:.adden üte hier een nest van een

Boomkruiper, waarin 4 eieren en later 4 jongen. Dit alles in een vllegen-
vangerkast. Eelaas, een lange tijd slecht weer, koud en regenacbtig en

bij de eerstvolgende controle in mei lagen de jongen dood in het Rêsto

tn 19Bo en 1981 niet meer gezien.
Verder de Grauwe Vliegenvanger. Deze heeft in 1979 5 jongea grootgebracht

en in 19BO 2. In 1981 heeft d.eze soort hier niet neer gebroed.

TOREU UAIK
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1979

no¡ soort

iiesselopark

Huismus

Fimpelmees

Ringmus

Spreeuw

Koolmees

liuismus

x

iìingmus

Spreeuvr

Pimpel-mees

I'lees

Ringmus

Mees

Spreeuhr

Ringmus

Spreeuw

iJpreeuw

Pimpelmees

onbezet

onbezet

iìingmus

Koolmees

x
leeg
Boomkruiper

Gr. Vliegenv.
onbezet

onbezet

1 9Bo

soort

Spreeuw

Spreeuw

Ringmus

Pimpelmees

Spreeuw

x

aIleen nest
iìoomkruiper
Gr. Vliegenv.
onbezet

Pinpelmees

Huismus

Pimpelmees

l.ius

Spreeuw

Koolmees

r'ius

lJim¡el-rne es

j'lus

Spreeur,l

PimpeJ-mees

Pimpelmees

Gr. Vliegêrrvr
Pimpelmees

Spreeuw

Koolmees

Snreeuw

Spreeuw

Pimpelmees

Ringnrus

Pimrrelme es

S l-.re euu¡

Fimpelmees

alleen nest
i(ool-rnees

onbezet

19Bt
aantal
jongen

aantal
jongen

soort aantal
jongen

6

96

17

94

16

o
a!J

1E

a2

95

9

+

10

93

7

1B

4

7

3

?

X

4

?

10

3

4

4

5

B

x

4

x
'10

4

7

4

11

,
4

x

x

4

5

2

5

Zwart Sl-uisje

1

2

7

4

5

6

7
a

9

10

11

12

1t
14

1

6

5

5

6

3

v

6 2

7

2

x

4

2

6

x
+

x

6

x

4

x
6

4

Huismus

Pimpelmees

Huismus

Spreeuw

x
iius

x

Ringmus

Spreeuvr

Pi-mpelmees

Pimpelmees

Ringmus

5

4

2

4

4

1

x

4

5

6

5

Spreeuw

Koolmees

l"ius

Jaap Kwekkeboom.



Inventarisatie Holland.se Hoeve

De Hollandse Hoeve is een. recreatiegebied gelegen bij de kinderboerd.erij
in Goes-Noord. Het gebied. bestaat uit een oude hoogstamboomgaard net
enkele oude drinkputten, waaruit bJ.ijkt dat het gebied. vroeger waarschijn-
lijk bestond ult weiland. Aan de noord- en oostkant is dit gebied tijdens
de uitbreiding van de woonwijken in deze omgeving vergroot door nieuwe

aanplant van bomen en struiken en de aanleg van voetpaden en waterpartijen.
De komende jaren zal het gebiecl nog verder naar het noorden langs de

Kattendijkse Dijk uitgebreid worden.

In het gebiecl broeden en verblijven vele vogelsoorten die hierna be-

schreven zijn. In het voorjaar van 1982 wordt het gehele gebied geinven-
tariseerd op broedvogels. Verder zal er d.eze zomer geinventariseerd. worden

op het gebied van planten en hyclrobiologie. Het totaal aan gegevens zal
te zijner tijcl ond.ergebracht worden in een rapport.

TTFçTKAST OT -òF
Pr r'r ÞFr M E E<.

Soortenlijst inventarisatie rfDe HolJ.andse Hoeverr

1. 'díIde eend

2. Bergeend

1. \laterhoen
4. Zilvermeeur{

5. Kokmeeuw

6. i'latersirip
7. Blauwe Reiger

- Anas platyrhynchos

- 'ladorna tad.orna

- Ga11inula chloropus

- Larus argentatus

- L¿:rus rid.ibundus

- Gallinago girllinago
- Ardea cinerea
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9.
10.
11 .
12.
17.

14.
12.

16.

17.
,tB.

,1 0

20.
21 .

22.

21.
24.
25.
¿o.

27.
28.
?a

30.
71.

32,
t3.
34.
2Ê.

16.

37.

38.
zo

40.
41|.

Turkse Tortel
Houtduif
iiaur.¡

Ransuil
Grote Bonte Srrecht

Koekoek

Gierzwaluw
Huiszwaluw

Boerenzwaluw

I(oolmees

PinpeLnees

I'lere1

Zanglijster
Koperwiek

itrarlsvogel
S'oreeuw

Iiuismus

Hingmus

i{eggemus

l,linterkoning
'Jitte Kwikstaart
Roodborst

Goud.haeint j e

Iil-eine i(arekiet
Grauwe Vliegenvanger
Tuífluiter
Braamsluiper
Fitis
,Ijiftjaf

Vink

Sijs
Putter
iOreu

Groenling
Torenvall:

- Streptopelia decaocto

- Columba pe.lunbus

- Corvus monedula

- Asio otus

- Ðendrocopus major

- Cuculus canorus

- Apus apus

- Delichon urbica
- Hirundo rustica
- Parus major

- Parus caeruleus

- Turdus merula

- lurdus phil omelos

- lurdus iliacus
- Turdus pilaris
- íj,turnus vulgaris
- Passer domesticus

- Passer montanus

- Prunella mod.ularis

- Troglodytes troglodytes
- Motacilla alba alba

- Erithacus rul;ecula

- Regulus regulus
- Acrocephalus scizpaceus

- iuluscicapa striata
- Sylvia borin
- Sylvia curruca

- Phyllosconus trochil-us

- Phylloscopus co3-lybita

- Fringilla coel-ebs

- Carduelis spinus

- Card.uelis carduelis

- Carduelis cannabina

- Chloris chloris
- FaIco tinnunculu-s
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Soortenbeschri.ivinE inventarisatie ¡tDe Hollandse Hoeve¡l

1 . lJilde eend
Nièt zo talrijk, soms wat exernplaren in de slootjes o f
partijen achter de kinderboerderij. lCaarschijnlijk wel
maar nog geen nest gevonden of jongen gezien. 'rJel was
jaar een paartje in een van de achterste sloten.

2. Bergeend

9.

Op 13 d.ecember 1 exemplaar overvliegend.
lrlaterhoea

4.

%fãî-1-Toppel in het putje achter de gynzaal. Dit putje is volge-
groeid met riet. Dit jaar ongeveer I jongen. In december was er nog
een exemplaar in het putje achter bij de Kattendijke d.iik. Dit zou
eventueeJ- dezelfde vogel geweest kunnen zijn. De andere putjes bevat-
ten geen Waterhoentjes, misschien zijn deze daar te klein voor.
Zi].vermeeuw
Hoofdzakelijk overvliegend. ÀIs ze landen is dat meestal aan de kant

5.

van de AlG'-fabriek of zltien d.aar op de lood.sen.

Kokneeuw
Evenals nr. 4, doch bevindt zich ook we1 eens in de waterpartijen
achter de kinderboerderij.

6. !üatersnip
Op 19 decernber J exemplaren

7. B1auwe reigeq
Voot het eerst gezien in de wei voor de Kattendijkse diikr later oo
,.,iel in de boomga¿rrd. t)p 2J oktober 1 exemplaar in het putje achter
de rij populieren. Op / novercber weer twee (evenals in het weitje)
waarvan er '1 op d.e schoorsteen van het huis n.*e6t de kinderboerderij
ging zitten.

B. Turkse tortel
Vrij algemeent op 7 november ongeveer 20 stuks in tle hoge bomen achter
de grote schuur. ZaI hier waarschijnlijk ook wel- broeden.

9. Houtduif
Evenals nr. 8, op 7 novernber werd nog een volgroeid jong gezien wat
gevoerd werd.

10. Kaur¡
fGtat in de kinderboerderij of in de weitjes bij de pony'6 en
ezels (voed.sel ) .

'11 . Ransuil

in de water-
broedvogel,

er in het voor-

in de halfbevroren sloot langs d.e weg.

ì-

õp'æ'ptember '1 ex, overvliegend. bij de dode
naast cIé kinderboerderij zouden er rs winters

12. Grote bonte specht

boom. Volgens de
ook in de schuur

bewoner
zítten.

13.

14.

@ien,op2BmaartdoordeheerKuysenwijzagenhem
op 21 mei overvliegen naar de rij populieren.
Koekoek
Ïffilnog naar gehoord, meestal als we achter de kinderboerderij
stonden.
Gierzvlaluw
NatuurLijk overvliegendr op
talrijk.
Huiszwaluw

18 juni voor het laatst gezien. Sons zeer

15.
Evenals nr. 14, op 25 augustus voor het laatst gezien.
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16. i]oerenzwaluw
Evenals nr. 1'+ en 1J,

17. Koolmees

op 22 september voor het laatst gezi.en.

Vrij talrijk, broedt in de nestk¡istjes. Hoeveel broednaren nrecies,
weten l.Je nog niet.

'18. i>imrrelmees
Evenals nr. 17, voo::al- rs ninters
mezen dan KoolmezerL.

19. Merel
ñta-.ri jke broedvogel.

20. Zanglijster

zijn er in cl-e boomga:,Lrd. meer Pimpel-

Evenals nr. 19, doch we1 minder groot aantal.
21. Koperwiek

Voor het eerst gezíen op 27 oktobert
22. Kramsvogel

vrij veel vogels in de bessestruiken,

Evenafs nr. 21 o maar wel- dikwijls
word.end hleer ook in de boomgaard

2J. Spreeuw
Zeer talrijk, vooral bij de grote
en ook wel- in natuurlijke holtes.

2+. liuisnus
Oolc veel te zien in de hinderboerderij en bij de grote schuurn
waar ze onder de pannen broeden.

2J. Ringmus
I'log niet zoveel gezien, maar zal waarschijnlijk rvel in de nest-
kastjes broeden.

26. ile¡4gemus'derst niet veel gezien, maar rs rnorgens vroeg r.Jaren ze overal te
vinden. Vrij schuvr, Ìroewel sorns uitzoncleringen.

2?. ldinterkoning
VeeI in de braamkrossen, één maal- pas uitgevlogen nest jongen
gezien. üngeveer zes stuks.

28. ï/iite lcrr¡ikstaart
V@ezien in het putje bij d.e dode boom, later ook
achter de grote schuur, \¡¡aar drie uitgevlogen jongen vilaren.

29. Roodborst
Pas in het najaar voor het eerst gezien, meestal langs de rondweg.

30. Gourìhaant je

overvliegend. Fas bij strenger
zelf.

schuur. Broedt in de nesikasten

exemplaren achter de grote schuur, vanwaar ze
coniferen vlogen, iJaren niet schuw en vrij goed

31 .

Op 27 oktober drie
naar een tuin met
te zien.
lileine karekiet
r\l1een gehoord in het putje achLer oe gynzaal.

32. Graurve vl-ienenvanqer
Vooral in de lage takken achter de gynzaal, of ze hier broeden
is nog niet belcend.
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74.

tt. Tuinfluiter
Alleen gehoord'
gymzaal.

Ì3raamsluiper

meestal langs het emalle paatlje naar de

0p 18 juni een koppel met vier uitgevÌogen jongen gezien.

35. Fitis
ffin gehoordr voor het laatst op 2l augustus'

Ti ift jaf36.
Alleen gehoordr oþ '10 augustus voor het laatst.

3?. Vink
ÞFin het najaar voor het eerst gezien, achter het zwembad
6oms een hele zwerm in de el-zen-

-ô,0. w.ffitrts eenmaal gezi-en, op 1J d.ecember zeven exemplaren in
de elzen achter het zwembad.

J9. Putter
I s Zomers meestal overvfiegend., rs winters vrij talrijk in de

elzen achter de grote schuur.

40. Kneu
ffi minder talrijk, r¿aarschijnlijk broedvogel, eenrnaal een
exemplaar gezien wat haar van de ponyts verzaneld'e'

4'1. Groenling
jongen g,ezien. Vooral in dezeei talrijk' ook uitgevlogen

boomgaard zelf.
42. Torenvalk

Nog rnaar tw
bij de dijk
(misschien

eemaaL g,ezíen, een keer opvliegenct uit het weitje
, en op dezelfde dag opvliegend uit de boomgaard,
d.ezelfde) verder overvlÍegend.

Arno Oele
André Hannewijk

Pvrr6 p



DE KdRKUIL OP ZUID-IJEVELAi'.¡D.

Inleiding

Dit is het eerste verslag van de inventarisatie die de V.\^r.G.-
Beveland van de i(.N.i{.V. heeft gehouden naar het voorkomen van
de Kerkuil op Zuid-Beveland. De inventarisatj-e heeft zich voor-
al gericht op schuren en boerderijen. Hiertoe is Zuid-Beveland
ondervercieeld in een aantal afgeronde gebieden, met de bedoeling
dat elke boerderij in zorn gebied bezocht werd.. Door het vele
werk d.at hier aan vast zit, is dit nog maar gedeelteliik gelukt.
De bedoeling is in 1982 rond te komen met rle inventarisatie. De

resultaten zijn tot nu toe bemoed.igend ' zoaf.s uit de loop van
dit verslag zal blijken.

Broedsevallen 1t81

In 1981 werden op
Zuid-Beveland met
zekerheid J broed-
gevallen geconsta-
teerd. Van nog
eens , plaatsen
is het broeden
zeer waarschijnlijk.
Iiet gaat om de vol-
gende gevaLfen:

Hoedekenskerke.
Hier werd. 2 maal
gebroed met als
resultaat resp. 4
en 2 jongen. Ook
voor 1981 v¡erd
hier al met succes
gebroed.

Oudelande
Het resultaat be-
stond uit miniruaal
2 uitgevlogen
jongen. Ook hier
werd. al voor '198'l
gebroed.

Oostdijk Kerkuilenkast.In deze boerderij
werd dj-t jaar voor
het eerst gebroed.
In tota¿rl werden )
eieren gelegd, uraar-
van J jongen uitge-
vlogen zijn.

\,lerneldinge
Ned. Herv. Kerk. Gezien de grote aantallen braakballen die ook in de
zomer gevonden werd.en, is broeden zeer waarschijnlijk. Ook troverleve-
ringenrt van omrdonenden wijzen op broeden gedurende meerdere jaren.
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Sinoutskerke
In de directe omgeving van diù plaatsje werden gedurende d.e periode
juli en augustus 1p81 diverse malen /r Kerkuilen bij elkaar gezien
door de bewoners van é6n der boerderijen aldaar. De uilen kvramen uit
de richting van rs-Heer Abtskerke. Gezien het tijdstip van waarneming
en het aantal rrúaargenomen uilen mag worden verondersteld dat het hier
on ouders en jongen gaat. Een broedgeval in cle omgeving van Sinouts-
kerke / , s-Heer Abtskerke is dan ook zeer îtaarschijnlijk. Dit wordt
bevestigd d.oor waarnemingen van Ch. Jacobusse, die regelnatig Kerk-
uiLen zag, ín de ongeving van rs-ileer Abtslcerke en de weg naar ì'lisse.

\faarde
fn fwinter r,rerd regelmatig '1 exr gezien. In de zoneî werden veel
meer braakballen gevond.en d.an normaal het geval rvas. Van deze laatste
drie gevallen is bevestiging van het broeden in 19E2 gewenst.

i3roedgeval-Ien v66r 1981

Bij het onderzoek kwamen ook voormalige broedgevallen aan het Licht.
Omdai deze gegevens bijdragen tot een beter inzicht in de verspreiding
van cle Kerkuil in vroegere jaren, worden zij hieronder vermeld. Die
plaatsen waar ook in 1981 werd gebroed, zíjn in het vorige hoofilstukje
genoemd.

lulolen Nisse
Hier is in 1PBO en voorgaande jaren gebroecl. In 198O zi¡n 4 jongen
grootgebracht, die later helaas zijn verdronken. Iìestauratie van de
molen is de oorzaak van het verdwijnen van de uiIen. Zíjn d.it misschien
dezelfde uilen als vermeld onder Sinoutskerke ?

4Loet_ingeffi schuur met een rieten dak werden in 1980 J jongen grootgebracht.
Ook in. voorgaande jaren werd. gebroed. Vervanging van het rieten dak
d.oor een modern dak in het najaar van 1980, heeft tot vertrek van de
uilen geleid.

lr.ape1le
ffino. i3roedgevallen bekend tot en net 1978.

Oostdijk
Op een hoeve werd in
d.en. Deze hoeve }igt
broed. Gaat het hier

1)16 gebroed., waarbij 4 ¡ongen grootgebracht wer-
dichtbij de hoeve vraar in 1961 net succes werd ge-
om hetzelfd.e paartje?

Kruiningen
Broedgevallen ín 1)17

Oud-Sabbinge

en 1)l$.

Tot ongeveer 10 jaar terug hebben hier in een schuur Kerlçuilen gebroed.

Yerseke
F;me-restauratie van de toren van de Ned. lierv. Kerk in de zeventiger
jaren, hebben hier jaarlijks Kerkuilen gebroed. Volgens omwonenden wor-
den er nog regelmatig Kerkuilen gezien zodat de soort misschien nog in
Yerseke broedt. Naspeuringen in boerderijen in de omgeving hebben tot
nu toe nog geen succes gehad. Iiogelijk is ook dat het niet om Kerkuilen
gingr maar om rondvliegende Ransuilen, die in het donker met elkaar
verlvard kunnen worden.
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Heinkenszanð.
ffibenhierI(erkui1engebroed.|L.engevo1gevaneenverbouwing
zíjn ze hier verdwenen. De afgelonen zomer is er otr zolder van dit
gebouw regelnatig 1 ex. gezien. Sinds eind dece¡nber zijn er 2 Kerkuilen
ãanwezig, díe tíjdens hei schrijven van dit verelag (naff januarí).
nog steãås ro"pend en aI aanwezlg zíjn (Gegevens van Ch. ,Jacobuese).

l¡Iinterwaarnemingen en nestkaeten

Op verschillend.e boerderijen waren bij de bewoners winterwaarnemingen
bekend van Kerkuilen. Op die boerderijen waar zíj bet meest recent
werden gezi-en, of waar veel braakballen werden gevond.en, werden in .het
najaar en de winter van 1)81 nestkasten geplaatst. lot nu toe zijn 12
kasten geplaatst, verspreíd over geheel- Zuid-Beveland: Driewegen 1x,
Lewedorp 2x, Eversd.ijk 2x, Ir,lemel-dínge 1x, Goes 1x, Biezelinge lxt
lnlaarde 1x, !{oIphi¡artsdijk 1x, Ritland 'lx en Oostdijk 1x.

Discussie

IIit gesprekken
raet boeren bleek
dat de KerkuiL
vroeger veel al-
genener was d.an
nu. Dit komt
overeen met
Braaksma en De
Bruyn (1976) die
stellen dat de
Kerkuil v6fu 1963
door geheel Zee-
land (behalve St.-
Philipsland en
Tholen) als broed-
vogel voorkwan.
Het aantal paren
werd geschat op
15O à JOO paar.
Nadien trad er
een sterke terug-
gang op die er
toe leidde dat
het aantal paren
in de periode
1969-1)14 gesclnat'
werd op 12 tot
2l paat. Door
een meer gericht

I
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K ERK qILEN

zoeken en het plaatsen van nestkasten zijn nieuwe broedgevallen bekend
geworden. Voor 1)ll werd. het aantal broedgevallen van de Kerliuil in
Zeeland geschat op 35 tot 45 paar (l'leininger, 1977).

\'lanneer bedacht wordt dat Zuid.-Beveland. nog niet geheel geinventari-
seerd is, is het aantal broedparen van waarschijnJ-ijk 6 niet slecht.
Zeker niet als d.it vergeleken wordt met de dit jaar wel erg slechte re-
sultaten van iJalcheren, $raar maar 1 broedpaar werd. vastgesteld. ì'ioord-
lleveland. leverde, volgens daar ter plaatse actieve mensenr 1 zeker
broedgeval en 2 waarschijnlijke broed.pogingen op, zodai de stand voor
I'fidd.en-Zeeland voorlopig op 7 à 1O broedparen 1igt.

t
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Het programma voor'1982 van de vogelwerkgroep voorziet, wat de Kerk-
uilen betreft, in een afronding van Zuid-Beveland. Het is te hor¡en
dat d.e broedkasten door de uilen even enthousiast bewoond worden, als
wij ze geplaatst hebben.

Bernard Krebs.
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ìSiizondere waarnemineen 1981

lJij zul1en on6 beperken tot de aard.igste ï¡aarneningen die binnenge-

konen zíjn.- daar het anders een heel boekwerk zou word.en.

In januari werden er vijf Roodkeelduíkers waargenomen bij Bath. Er

kwamen ook grote aantallen ganzen voor in het Ganzengebied (De toel),
Schengegebied, liiIhelr¡inapolder en l,liddelplaten. Vooral de vorst-
periode iu december heeft grote aantallen Kol- en RietgarLzen naar
Zuid-Beveland gelokt.
Van de reigerachtigen kwaruen meldingen binnen van de Roerdonp

(Oosterschenge), Purperreiger (Sloegebied), Grote zilverreiger (om-

geving Goudplaat en de Piet). Opval-lend. was het grote aantal lllauwe

reigers o.a. 16 ex. waargenomen d.oor de jeugttafd. op de Middelplaten.
Een leulce waarnening blaren de twee Ooievaars in de Heerenpolder

begin raei. Een jonge Jan van Gent werd ïraargenomen op de Oosterschel-
ded.ijk oosielijk van Yerseke.
Van de eenden kunnen wíj 2J ex. Eídereenden in de Oosterschelde noe-

nen, twee meldingen van de Krooneend., zes van de Zoroertaling, enige
Krakeend.en, grote aantallen Brilduikers, I,liddelsl"e zaagbekken en een

Grote zaagbek.

Van de roofvogels kwamen er
veel neldingen binnen van de

Buizerd in het voorjaar en de

v¡inter, waaronder één van vier
exemplaren z!ìrevend. boven het
/rbbekinderse Bos. Van de

Sperwer, iìlauwe kiekendief en

Sme]-leken kwamen minder mel-
d.ingen binnen, hoewel deze

soorten !s winters regelma-
tig te vinden zíjn. Van de

Vísarend en d.e Rode wouw, die
in 'BO gezien werd.enrin het
Schenge, kwamen nu geen mel-
dingen binnen. De Bruine Iiiekendief werd vooral h¡a¡rrgenonnen rond. het
Schengegebj-ed, waar hij met meerd.ere peren broedt.
In het Foelbos werd. enigszins verrassend de lr/aterral gezien, die
verder ook in o.a. d.e Oosterschenge r.¡erd waargenomen.

van d.e Kwartel werd.en drie waarnemingen opgestuurd.. rn de weitjes
grenzend. aan het loelbos werd.en '1000 Goudplevieren waargenonen. Uit
het Schengegebied werden enkele i3okjes gemeld, terwi-j1 d.e r,iatersnip

,-

.¡.K.
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daar in de trektijd. in grote aantallen vraargenomen v¡erd. Ook broedt
de soort daar. Opvallend is ook het grote årantal Kemphanen in de

winter in het Schengegebied.

Een Zeekoet vrerd waargenomen in de haven bij de A.K.F. (Goes).

Van de uilen werden ook verschillende vondsten gemeld, orâo 4 ex.
van de Veld.uil (Kwistenburg). De Ransuil h¡as rijkelijk vertegenvroor-
digd.. Er zijn verschillende winterslaapplaatsen bekend gewordent

waar in totaal door ruim 60 Ransuilen geslapen wordt. De Steenuil
werd enkele malen aangetroffen, terwijl er een broedgeval was in de

omgeving van Baarsdorp. Van de KerkuiL kwam in '81 slechts 6én net-
ding binnen.
Van de Piepers kwamen melclingen binnen van de Boompierrer (omgeving

Nj-sse) en de Ceverpieper (Oranjeplaat).
Een groot aantal Gele kl^¡íkstaarten werden vraargenomen in de Zak van

Zuid-Beve1and (50 ex.) en op d.e Oosterschenge (28 ex.). Aardig was

ook dat d.e Klapekster weer gezien is in het Poelbos; deze rvas ook

Ln 1979 waargenomen.

Van de ríetzangers r,¡rerd d.e Sprinkhaanrietzanger (Schotsnran) en de

Snor geneld (Oosterschenge). De la¿rtste was wacì.rschijnlijk een

doortrekker.
Het Paapje werd lraargenomen bij de i,liddelplaten; d.e Gekraagde rood-
staart werd gesignaleerd in het lleggegebied. 'uij Nisse en in het
Oosterschengegebied. Ook hier ging het om d.oortrekkers. Een bijzon-
der leuke waarneming was een zingende Nachtegaal in het Poeibos bij
rs-Heer Arendskerlce, d.ie echter na een week r¡reer was verdwenen. De

Beflijster werd bij het Veerse Ì-Íeer gezien.
Eind d.ecember werden er een aantal van 12 Sneeuwgorzen gezien bij
de ondergelopen zeed.ijk, tussen Het Sas en KattendiJke.

'nfij d.anken allen die gehoor hebben gegeven om hun gegevens op te
sturen eri hopen $reer op Uw medewerking.

Namens de vogelwerkgroep,

A.J. Kiel.
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e161 de !üe de 20 okto

AanweziE i A. Kiel; B. Krebs; A. Hannewijk; A. oele en P. lrlondeIgem.

1. Kerkuileninventarisat i e .

Het btijkt dat er nog maar drie man klaar zijn met het stuk

dat ze zouden inventariseren, anderen zijn gedeeLtelijk klaar

of zijn er nog niet aan toe 6ekomen. \'Je gaan proberen het onder-

zoek ð,eze winter nog af te ronden. Dit wordt nog verder besproken

op de volgende vergadering.

2. Inventar isatie Hollandse Hoeve.

.lsij de vraag wat we naast de kerkuileninventarisatie nog kunnen

doen word voorgesteld te gaan inventariseren op de Hollandse

Hoeve. In juni van dit jaar zijn Andre Hannewijk en Arno Oele

hier a1 mee begonnen.

J. '
Gezien de inventarisatie van de äollandse Hoeve waar veel kleine
zangvogels voorkomen worden in het voorjaar enkeLe avonden ge-

houden om te oefenen in het herkennen van voge16 aan de hand van

de zang.

4. Volf,ende verAaderinA.
Deze zaL zíjn op'lO november om 1).iO uur

In de toekomst zaL et naar vüorden gestreefd om minstens eenmaal

per maand bii elkaar te komen.

Agendapunten voor de volgende vergadering.
a. Kerkuilenproject.
b. Holl-andse Hoeve.

c. ,.iegevens nestkastenpro ject.
d. Sovontelling.
e. iraakballenonderzoek.

. f. Avifauna voor Zuid-bevel-and.
g. Taakverdei-ing binnen de werkgroep

r
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Verslae van de vogeLwerkqroepve rsaderine on 1O november 1981.

ElEZig; B. Krebs; A. Hannewijk; J. Kwekkeboom; A. Oele; H. Polderman;

P. lrlondergem.

'l . Kerkuileninventarisatie.
De inventarisatie afronden in 1981 blijkt niet mogelijk. Streefdatum
is nu septenber 1982. I'lel worden de volgende vergadering de ge-

gevens van dit jaar op een rijtje gezet, ied.ereen wordt d.aarom ver-
zoc}:t zíjn gegevens mee te brengen. !{aarnemíngen en broedgevallen
gaan tre d.an op een kaartje aantekenen. In de stad. Goes zal er d.oor

Chiel Jacobusse worden nagegaan of er kerkuil-en broeden. Door Jaap

Kwekkebo om zal,- een brief geschreven worden aan de b en lit van de ge-

meente Borsele met het verzoek een kast te mogen hangen in de molen

van Nisse.

2. Hollandse Hoeve.

Arno en Andre zullen d.eze winter gegevens verzamelen. Vanaf hal-f
maart zul1en dan de broedvogels geinventariseerd worden waarbij de

zangposten d¿rn in kaart gebracht worden. 'r/e gaan die tijd dan een-

milal per week inventariseren.

BraakbaII enonderzo ek .

Begin 1!82 gaan lre van verschillend.e soorten roofvogels de braak-

baLlen ond.erzoeken. Voor dit onderzoek zíjn tabellen verkrijgbaar
d.ie ,lernard terzijnertijd. zal bestellen. Voor zover mogelijk zullen
van kerkuilen elke maand verse braakballen worden verzameld. om zo

het verloop in voedselverbruik na te gaan.

+ Avifauna Noord- en Zuid-Beveland..

3

5.

liJe gaan deze waarschijnlijk in garnenri¡erking doen met de llatuurbe-
schermingswacht voor noord- en zuid beveland samenstellen.

Voor onze werkgroep zal Bernard de contactpersoon zíin.

JaarverslaE 1981.

Alle activiteiten van de werkgroep in 1!81 zulLen samen worden ge-

bracht in een jaarverslag. De .. beschrijving zal door de volgende

mensen gebeuren:
Kerkuileninventarisatie : tsernard Krebs

Nestkastenproject: Jaap liwekkeboom en PÍet I'londergem

Hol-landse Hoeve: Arno Oele en André Hannewijk

Ðijzondere vtaarnemingen: Arie Kiel
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SOVON tellingen.
Inventarisatie buitengebied Borsele'

Poelbosinventarisatie .

6. vol d.e ve ead.erinsen.

De eerstvolgende vergadering is op 1O december cornelis üoutmanstr' 1O'

Vanaf januari 1pB2 wordt elke eerste donderdag van de maand vergadert

om steeds 20.oo uur, / januari J.A. Ì'{olstraat p Kapelle.

Agendapunten voor de volgende vergadering:

Kerkuilen + torenvafken.
Avifauna iiioord-en Zuid 3eveland.

SraakbalIenonder zoek.

SovonteIling.
Databank.

S ovoncontac t dag.

Data vergaderingen ín 19BZz

? januari, 4 februari, 4 rnaartn 1 april, 6 meí, J juni, 2 seotember'

7 oktober, 4 november, 2 december.

Hê668|ùlUS



tJerslag van de vogelwerkgroep o'p '1O december 19ö1

Aanwezig: A. Hannewijk, l. Krebs, A. Kielr A. Ûeleo ii. Poldermant

R. Provoost, I',I. Rootsaert, P. lüondergemr F. Boelér(natuur

historisch secretaris) T. Outermans (vogelwerkgroep I\T.B.rJ'l . )

Avifauna voor Noord en Zuid-Beveland.

Er is besloten dit niet zo uitvoerig te doen als voor de grote rivieren
en de randstad, maar wat minder groot opgezett ongeveer het midden hou-

dend tussen de avifauna van 1948 en die van de randstad. Door vijf men-

sen, d.rie van de ü.N.lil .V. en twee van de ì{.8.h¡ ., zal- eerst een werkplan

opgesteld worden. Dit zíjn van de K.i'í .N.V. A.l(ieI, R.Provoost en P.'','Jon-

gêßr e¡. van de N.B.W. zijn dit C.iacobusse en T. Outermans.

Braakball enonder zo ek.

Op 13 februari wordt door de jeugdafdeling en de vogelwerkgroep een

aantal braakballen onderzocht. Dit is meer een kennismaking met d.e

braakballen van verschillende roofvogels d.an een intensief onderzoek.

Het komend.e jaar zullen op drie plaatsen op Zuid Ileveland braakbalfen

van ransuilen worden verzameld door P. tJondergemr !'. Boelá en T. Outer-

mans om eino 1p82 ged.etermineerd te worden.

Iierkuilenpro.'iec t .

Eind. van dit jaar zutlen op zes Þl-aatsen, waar de afgelopen winter
kerkuilen gezien zÍ-jn, nestkasten worden opgehangen.

Agendapunten voor de volgende vergaderinE:

Jaarverslag.
i3roedgevallen van Torenvalk in kaart brengen.

l(erkuil eninventarisat i e .

Hollandse Hoeve (broed.vogels)

Volgende vergaclering: 7 januari bij H. Polderman J.A. ilolstr. ! üapelle.

Verqaderinnen ain exursies ín 1981.

'1f januari
14 februari
26 fe'oruari
! maart

2J naari-

/ april
'11 anr1l
2J aprrJ-

28 april
Zrf en 16 mei

7en9neí
I decenber

20 oktober, 10

Sovontel-1ing.

tt

Instructieavond vogelzang.

,rrton¿]rl PoeIbosr"no.t,
Instructieavond vogelzang.
Vogelzangexcursie naar het poelbos.

Excursie naar het heggenreservaat.

fnventarisatie nachtvogetrs.-

Inventarisatie buitengebieden ßorsele

Inventari-satie na.ch'tvogels.

Sovontelling.
november en 1O decernber: maandelijicse vergaderingen.








