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Nieuwe broedgast op Schouwen-Duiveland in 2004: de

Havik Accipiter gentilis

Rinus van ’t Hof

Northern Goshawk Accipiter gentilis: new breeding bird for

Schouwen-Duiveland.

Het vroege voorjaar van 2004 begon goed toen een mannetje Havik opdook langs de

duinrand van Schouwen, even later zelfs twee. Later werden de vogels vliegend met

nestmateriaal en prooi gezien. Het nest werd door Ted Sluijter en valkenier Theo de

Kuiper gevonden in een wilg; het bevatte drie jongen.
Hiermee broedt de Havik nu in alle delen vanZeeland, een mooi resultaat. Daarnaast

werden in de zomer van 2004 nog twee solitaire Haviken op Schouwen-Duiveland

gezien en valt niet uit te sluiten dat er een paartje heeft gebroed in het bosgebied bij

Ouwerkerk (waar boswachter René van Loo in mei-juni een Havik met prooi zag vlie-

gen). In 2005 hopen we nieuwe gegevens over deze bosvogels te verzamelen.
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The colonisationof The Netherlands by the Goshawk is nearing its final stage: the pro-

vince of Zeeland saw its first breeding pair in 2001, increasing to 8-10 pairs in 2003.

This settlement was preceded by solitary Goshawks roaming the area from August
1989 onwards, mostly juvenile females. The island of Schouwen-Duivelandbecame

occupied in2004, when three chicks fledged from a nest in the coastal region. Another

breeding pair was suspected to have bred elsewhere on the island.

Adres: Esdoornstraat 15, 4306AG Nieuwerkerk.

Al vele jaren worden in herfst en winter solitaire Haviken op Schouwen-Duiveland

vastgesteld. De eerste doken halfaugustus 1989 injonge bospercelen in de polders op.

Het ging telkens omjonge vrouwtjes. In dejonge bossen leefden ’s winters ruim 500

houtduiven, waar de Haviken goed van aten. Maar zodra het voorjaar naderde, ver-

dwenen de Haviken. Een broedgeval bleefdus uit op Schouwen-Duiveland.

In de provincie Zeeland werden geregeld Haviken tijdens trektellingen gezien. Deze

dispersie zorgde voor Haviken in de zoute delta. Ze konden kiezen uit een ruim prooi-
aanbod in half-open natuurreservaten en particuliere bossen. Het eerste broedgeval in

Zeeland vond in 2001 plaats (G. Rozemeijer & N. de Schipper). In zomer 2002 wer-

den meerdereparen gezien, zo ook een broedpaar op Hompelvoet. Dit nest met eieren

ging tijdens stevige wind op 4 mei verloren. In zomer 2003 telde Zeeland al 8-10

broedparen, maar geen enkel op Schouwen-Duiveland (H. Castelijns).


