Van der Goes en Groot
ologisch oriderzoeks- en adviesbureau

Memo Jaarrond beschermde broedvogels Zegveld-Milandweg
Behandeld door: F.N.M. van der Knaap
Uitgevoerd: F.N.M. van der Knaap

In 2018 is op grond van een uitgevoerde quickscan aanbevolen vervolgonderzoek uit te voeren
naar jaarrond beschermde roofvogels omdat in het plangebied Zegveld-Milandweg een drietal
grote nesten in de bomen werden waargenomen. Met name twee kraaiennesten leken geschikt
om te worden gebruikt door jaarrond beschermde roofvogels zoals de Sperwer of de Ransuil.
Omdat tijdens een scan in het voorjaar bleek dat de twee kraaiennesten vermoedelijk uit de
bomen waren gewaaid, werd aanvankelijk het vervolgonderzoek niet meer zinvol geacht. Na een
melding van bewoners over een Ransuil in het plangebied is op 10 mei rond zonsondergang een
bezoek gebracht aan het plangebied. Ter plaatse op het schiereiland achter de huizen van de Haak
waren een volwassen (adult) Ransuil, en minimaal 2 bedelende jongen (roepend) aanwezig. Eén

Foto: Eén van de twee jonge Ransuilen (31 mei 2019).

Het nest in de berk van onderaf gezien.

Het nest in de Berk vanaf het grasland

gezien.

Ransuil donsjong is ook gezien. Het bedelen klonk fragiel en ook het kuiken dat werd gezien was
een uilskuiken dat kon klauteren, maar nog lang niet vliegvlug was. De exacte nestplaats is tijdens
dit bezoek niet gevonden maar verondersteld werd dat de uilen zeker in het plangebied hebben
gebroed..

Veldbezoek 14-05-2019 - tijd: 'vanaf zonsondergang'.
Waarnemingen Ransuil tijdens vleermuis ronde 1.
Tijdens dit bezoek gericht op vleermuizen is er weer (minimaal één) roepend jong gehoord vanaf
het 'schiereiland'.
De volwassen Ransuil is waargenomen in het grasland (op de grond), achter het schiereiland.

Veldbezoek 31-05-2019 - tijd: 13.00 uur.
Tijdens deze ronde is gezocht naar de exacte nestplaats van de Ransuil.
Het schiereiland is systematisch afgezocht naar nesten die gebruikt kunnen zijn door de Ransuil.
Hierbij is gezocht in de aanwezige knotwilgen, in de braamstruiken en bomen en heesters, en er
is gezocht op de grond naar sporen.
Tijdens deze ronde waren twee jonge Ransuilen aanwezig. De twee zaten in een hoge boom in de
noordelijke hoek van het schiereiland. Eén Ransuil jong vloog op naar een andere tak van de boom
bij het zien van de waarnemer.

Wļmŗ/
Locatie van nest in een Berk (blauw), locatie van waarnemingen
Ransuilen

(oranje).

Adult Ransuil (groen), waarnemingen

jonge

In de knotwilgen is een nest van een (Wilde) eend aangetroffen met gepredeerde eieren, in de
bramen is een klein nest aangetroffen, In één van de schuurtjes is een oud lijsternest
aangetroffen.
Op de grond zijn verspreid op het eiland braakballen aangetroffen en enkele prooiresten van de
Ransuil. Het enige geschikte nest op het schiereiland betrof het nest in de Berk (zie foto, en
blauwe stip op kaartje).
Tijdens het bezoek zijn voor de volledigheid ook de bosschages rond het tennispark onderzocht op
aanwezige nesten. Deze zijn niet aangetroffen.

Kerkuil
Tijdens een vleermuis-avondronde (14-05-2019 ) is in de omgeving een Kerkuil gehoord ter
hoogte van Hoofdweg 15.
Voor de Kerkuil is geen geschikte nestplaats gevonden in het plangebied. Tijdens de komende
vleermuisrondes zal getracht worden meer informatie te verzamelen over de exacte locatie van
deze Kerkuil.

Buizerd
Bij het naderen van het plangebied (29-03-2019 ) vloog er een Buizerd op die op een hek aan de
achterzijde van de kaasopslag zat. Er zijn geen verdere waarnemingen gedaan van deze soort,
tevens zijn er geen geschikte nestplaatsen aangetroffen in het plangebied voor deze soort.

Huismus
Er zijn twee rondes gelopen voor Huismussen (zoals in de richtlijnen beschreven in het
'Kennisdocument Huismus'). Ronde 1 is uitgevoerd op 2 april en ronde 2 op 24 april 2019. Tijdens
deze twee rondes zijn geen Huismussen aangetroffen in het plangebied. Rondom het plangebied
zijn wel Huismussen aangetroffen: rond Milandweg 54, Milandweg 38 en Hoofdweg 3.
In de begroeiing van het plangebied werden geen Huismussen waargenomen, de soort kan hier
incidenteel voorkomen maar het plangebied is voor de soort op grond van de inventarisatie niet
essentieel als deel van zijn leefgebied.

Conclusies
Ransuil: De conclusie is dat er dit jaar een Ransuil heeft gebroed op het schiereiland. De enige
geschikte nestplaats die gevonden kon worden is een nest in een Berk op het schiereiland.
Kerkuil: In het plangebied is geen broedgelegenheid aangetroffen voor deze soort, tevens is het
plangebied geen essentieel onderdeel van het leefgebied voor deze soort.
Buizerd: In het plangebied is geen broedgelegenheid aangetroffen voor deze soort, tevens is het
plangebied geen essentieel onderdeel van het leefgebied voor deze soort.
Huismus: Er broeden Huismussen naast het plangebied, het plangebied wordt niet beoordeeld als
essentieel onderdeel van het leefgebied voor deze soort.

