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Afgelopen jaar, met een uitstekende muizen
stand (van zowel veldmuis als bosmuis), 
kwamen ruim 3.000 paar tot broeden. Tot in 
de vijftiger jaren broedden in daljaren met een 
lage veldmuizenstand naar schatting 1.800 
en in topjaren 3.500 paar in ons land (bron: 
Honer). Het lijkt er op dat de kerkuil dankzij 
de inzet van de ruim 800 vrijwilligers en de 
eigenaren van gebouwen zich geweldig  heeft 
weten te herstellen! Immers, in het daljaar 
2006 broedden er 1.900 paar en in het topjaar 
2007 al ruim 3.000 paar. Zo langzamerhand 
zal de bovengrens bereikt zijn, maar het succes 
is fantastisch.

Aantal broedparen van
de kerkuil boven de 3.000

Broedseizoen 2007
Het aantal eerste broedsels bedroeg het afgelo-
pen jaar 3.111 paar waarvan slechts 126 mislukten. 
Dat is ruim zestigprocent meer dan in het daljaar 
2006. Het gemiddelde van 4,0 jong per paar is 
sinds 1976 het hoogste gemiddelde tot nu toe. In 
vergelijking met 2006 vond er een sterke toename 
plaats op de klei- en veengrond in Groningen, 
Friesland, Betuwe, Utrecht en Zuid-Holland. Met 
4,9 jongen per paar scoorde Anton Meenink in 
de Achterhoek-Noord het hoogste gemiddelde 
van Nederland. Het aantal tweede broedsels steeg 
tot een ongekend aantal van 761, met een hoog 
gemiddelde van 3,3 jong per paar. Op vijftien 

In het Soortbeschermingsplan van de kerkuil (Ministerie van LNV, 
1996) werd gestreefd naar een broedpopulatie op middellange 
termijn (10 tot 15 jaar) van minstens 2.000 broedparen in topjaren 
van de veldmuis. Dat aantal werd al bereikt in het jaar 2000 zelf.  
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Groningen 106 6 446 42 4,2 52 234 4,5 4 10 46 130%

Friesland 570 23 2208 3,9 162 568 3,5 3 15 298 91%

Drenthe 420 11 1728 4,1 86 344 4,0 3 15 258 63%

West-Overijssel 284 1143 4,0 37 0,0 2 7 176 61%

Twente 149 674 4,5 44 121 2,8 100 49%

Achterhoek-Noord 133 2 649 4,9 37 104 2,8 91 46%

Achterhoek-Liemens 168 7 761 4,5 51 147 2,9 1 5 119 41%

Veluwe 201 9 824 4,1 52 172 3,3 1 0 109 84%

Betuwe-Oost 52 4 198 3,8 15 69 4,6 24 117%

Flevoland / Zuid 42 4 172 4,1 21 67 3,2 28 50%

Flevoland / Oost 22 0 97 4,4 11 52 4,7 11 100%

Utrecht-Betuwe-West 74 11 236 3,2 16 58 3,6 38 95%

Noord-Holland 97 11 349 3,6 27 83 3,1 72 35%

Zuid-Holland 67 3 217 3,2 13 43 3,3 1 5 38 76%

Zeeland 142 4 445 3,1 36 114 3,2 104 37%

Noord-Brabant 388 21 1404 3,6 50 158 3,2 254 53%

Limburg 196 10 770 3,9 51 165 3,2 142 38%

TOTAAL 3111 126 12321 42 4,0 761 2499 3,3 15 57 1908 63%

TOTAAL 2007 3153 1908 65%

f
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plaatsen registreerden de vrijwilligers een derde 
broedsel met een gemiddelde van 3,8 jongen. In 
totaal vlogen een kleine 15.000 jonge kerkuilen 
uit! Inmiddels zijn er al weer veel teruggemeld 
als verkeersslachtoffer. Het broedseizoen was het 
afgelopen jaar bovendien lang: van april tot eind 
november. 

Bijzonderheden uit de regio
De werkgroep van de regio Groningen is aange-
vuld met een aantal jonge vrijwilligers. De meeste 
“witte vlekken” zijn nu ingevuld. In het noorden 
zijn echter nog mensen nodig. 
 Dan het broednieuws. Het aantal broedparen op 
Schiermonnikoog is gestegen tot 5! Het laatste 
broedgeval werd ontdekt in het kooikershuisje 
van Teun Talsma. Het is het enige waddeneiland 
waar kerkuilen broeden. Het succes van Schier is 
vooral te danken aan de komst van de veldmuis 
op het eiland, enige jaren geleden. De kerkuil 
startte het broedseizoen afgelopen jaar zeer 
vroeg: in de Achterhoek-Noord zat op 15 februari 
al een kerkuil op eieren.

Het aantal krakers van nestkasten van de kerkuil 
(tegen de gevel) op de Veluwe was hoog: holen-
duif (20 paar), torenvalk (3), steenuil (2), kau-
wen en een hoornaar. De kerkuil van Nijmegen 
heeft, midden in de stad, weer succesvol gebroed 
in een holle boom (zie www.kerkuilen.nu) . In 
Flevoland-Zuid ringde Allan Liosi enkele nesten 
met negen jongen en zelfs twee nesten met tien 
jongen. Een mandarijneend kraakte een nestkast 
van de kerkuil en produceerde met succes tien 
jongen (zie: www.kerkuilenwerkgroep-flevoland.
nl) Eén van de in 2005 geringde jonge kerkuilen 
in Weesp werd teruggemeld uit de Oekraïne, op 
een afstand van 2.361 km, een nieuw record voor 
Nederland en voorzover bekend ook van Europa.

Paul Fentener van Vlissingen  
AD Natuurprijs
Paul Fentener van Vlissingen stelde deze natuur-
prijs twee jaar geleden vlak voor zijn dood in, 
met het doel particuleren te eren die zich inzet-
ten voor natuurontwikkeling en natuurbehoud 
in Nederland. De jury, onder leiding van voor-
zitter Ed Nijpels, heeft zich vorig jaar gebogen 
over tien genomineerde projecten. Drie projecten 
kregen een geldprijs: de eerste was voor het sepia-
project in de Oosterschelde, de derde prijs voor 
de Vogelopvang in Woudenberg en de tweede 
prijs ging naar de Kerkuilenwerkgroep Neder-
land.
Uit het juryrapport: “Het is te danken geweest 
aan deze stichting dat het weer goed gaat met 
de kerkuil in Nederland, nadat deze bijna was 
uitgestorven. Door het hele land is een zeer groot 
aantal vrijwilligers druk met het controleren en 
onderhouden van de meer dan tienduizend nest-
kasten in heel Nederland. De groepsleden zijn 
erin geslaagd goede contacten op te bouwen met 
boeren en eigenaren van panden in het buitenge-
bied, zodat zij op hun erven nestkasten plaatsen. 
Behalve het bieden van goede broedgelegenhe-
den aan kerkuilen, houdt de stichting zich ook 
bezig met het geven van voorlichting. Daarnaast 
werken de vrijwilligers mee aan wetenschappe-
lijk onderzoek, bijvoorbeeld door het ringen van 
jonge uilen. Ik hoop als voorzitter van de Paul 
Fentener van Vlissingen AD Natuurprijs van 
harte dat deze cheque van 12.500 euro nuttig zult 
besteden bij uw werk de kerkuil voor Nederland 
te behouden”. Het bedrag is zeer welkom en zal 
worden gebruikt voor de Nieuwsbrieven.

Geringde jonge kerkuil 
teruggemeld uit de 
Oekraïne
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Jaaroverzicht 2007
Stichting 
Kerkuilenwerkgroep 
Nederland
Volgens de statuten van de stichting heeft deze “het bescher-
men van de kerkuil door het geven van voorlichting en educatie, 
door het plaatsen van nestkasten en het verzamelen en registreren 
van  gegevens” tot doel. De stichting en de 19 regionale werk
groepen hebben daar in 2007 als volgt vorm aan gegeven:

Ringenproject
Dankzij financiële steun van een aantal sponsors 
(Essent en Stichting Doen) zijn in totaal 3.000 

ringen aangeschaft. Ook konden we dankzij de 
hulp van onze sponsors in totaal 89 hoofdlamp-

f

Landelijke uilendag een succes
Dagvoorzitter Fred Wouters van Vogelbescher-
ming Nederland kon ruim 400 mensen, waaron-
der een dertigtal buitenlanders, verwelkomen op 
de landelijke uilendag in Meppel. Samen met de 
Steenuilenwerkgroep (Stone) kunnen we terug-
zien op een geslaagde dag met een grote variatie 
aan voordrachten, waarbij meerdere soorten ui-
len aan bod kwamen. Maar ook misstanden kwa-
men aan bod, zoals de handel in uilen. Michel 
Pol van de het Regio Milieuteam van de politie 

Hoofdlampjes,  
schuif maten en 
weegschalen

Fryslân heeft in deze nieuwsbrief alles nog eens 
op een rij gezet (zie ook www.vogelsendewet.nl). 

Tot slot
De kerkuilen zijn de winter goed doorgekomen. 
Hoe het verder zal gaan zullen we in de loop van 
het jaar wel merken. Ik wens alle vrijwilligers veel 
succes en plezier bij de controles. En iedereen 
veel leesgenot!

Johan de Jong    
voorzitter

jes, 16 digitale schuifmaten en 22 weegschalen 
aanschaffen voor de monitoring van de kerkuil. 
Deze materialen maken kastcontroles veiliger en 
gemakkelijker uit te voeren.

Nieuwsbrief
In 2007 is de nieuwsbrief in een oplage van 
ruim 14.000 stuks verspreid onder de nestkast-
eigenaren, boeren en burgers die een kast op hun 
terrein hebben hangen, en onder donateurs en 
werkgroepleden.
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Website
Onze website, www.uilen.org,  is een groot suc-
ces. De site werd in 2007 37.000 keer bezocht. 
Dat is 25 % meer dan in 2006. In 2007 werden 
187.000 pagina’s  gedownload en ongeveer tien 
procent van de bezoekers bleef langer dan een 
half uur lezen. De site is vooral ook populair 
onder scholieren, die er informatie vinden voor 
het maken van werkstukken.

Database
In de database zijn nu ongeveer 11.000 nest-
kastlocaties, 30.000 broedsels van de kerkuil en 
28.000 ringgegevens opgenomen. In totaal zijn 

rond de 5.000 meldingen van gevonden en terug-
gevangen kerkuilen in de database te vinden. 
De broedgegevens uit onze database worden op 
atlasblokniveau ter beschikking gesteld aan SO-
VON, de organisatie, die onder andere de aantal-
ontwikkelingen van de inheemse vogelsoorten in 
kaart brengt.

Jaarvergadering
In januari hebben we in Bunnik onze jaarverga-
dering gehouden, waarbij alle regiocoördinatoren 
hun bevinden en ervaringen met elkaar uitwissel-
den. Op de jaarvergadering worden onder andere 
de broedgegevens verzameld (zie het broedverslag 
verderop in deze nieuwsbrief).

Landelijke uilendag
De landelijke uilendag in Meppel is door onge-
veer 400 uilenliefhebbers bezocht. Grotendeels 
zijn dit leden van de steenuil- en kerkuilwerk-
groepen. Op deze dag werden inleidingen gehou-
den over verschillende uilensoorten. De landelij-

ke uilendag maakte dit jaar onderdeel uit van de 
Wereld Uilenconferentie die in Groningen werd 
gehouden. Ook een aantal buitenlandse gasten 
was op onze landelijke dag te gast om te zien hoe 
aan het beschermingswerk in Nederland gestalte 
wordt gegeven. De dag werd voorgezeten door 
Fred Wouters, directeur van Vogelbescherming 
Nederland, en mede mogelijk gemaakt door 
financiële ondersteuning van Vogelbescherming.

11.000 nestkastlocaties 
in de database

Bezocht door ongeveer 
400 uilenliefhebbers
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Boeren en buitenlui,
werkgroepleden en 
sponsors en donateurs

Fentener van Vlissingen Natuurprijs
De Stichting Kerkuilenwerkgroepen Nederland 
was een van de genomineerden voor de Fentener 
van Vlissingen Natuurprijs. Uiteindelijk werd 
ons door de begeleidingscommissie en door 
internetstemmers de tweede prijs toegekend, een 
geldbedrag van € 12.500. Het geld gaan we on-
der andere inzetten voor de verspreiding van de 
nieuwsbrief en voor het aanpassen en verbeteren 
van onze website.

Ten slotte
Graag willen we iedereen bedanken voor zijn of 
haar medewerking aan het landelijke kerkui-
lenbeschermingswerk. De boeren en buitenlui 
danken we voor het geven van onderdak aan 
de uilen. Net als de werkgroepleden, die heel 
veel vrije tijd steken in het ophangen en contro-

leren van kasten en zeker ook de sponsors en 
donateurs, die al dit vrijwilligerswerk financieel 
ondersteunen.
In het bijzonder danken we het Prins Bernhard 
cultuurfonds, het V.S.B. fonds, Stichting Doen 
en het Dinamo fonds voor hun bijdragen.

Wied Hendrix 
secretaris Stichting Kerkuilenwerkgroep Nederland

7Uilen Nieuwsbrief 2008

UilenNieuwsbrief_2008-06-04.indd   7 4-6-2008   9:18:32



 

0  
4  
8  

12  
16  
20  
24  
28  
32  
36  
40  
44  

88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  00  01  02  03  04  '05  06  07  

aantal
 

Jarenlang heb ik veel lezingen over de Ame
lander natuur gegeven, en steeds kon ik in de 
filmzaal van het Natuurcentrum Ameland en
thousiast vertellen over ‘DE’ natuurspecialiteit 
van Ameland, de velduil. Immers, het eiland 
was ‘het’ bolwerk van deze soort en ongeveer 
de helft van de Nederlandse populatie broedde 
er. Maar zo ongeveer sinds 1994 ben ik daar
mee opgehouden…met dat enthousiasme 
bedoel ik. En inmiddels is het alweer 5 seizoe
nen geleden dat ik het laatste nestje velduilen 
kon ringen. Dus de teloorgang is volledig, er 
zijn geen broedende velduilen meer op Ame
land (figuur 1). En de situatie in Nederland is 
dusdanig dat de soort op het punt van verdwij
nen staat. Ik schat dat we de tien paar lang niet 
meer halen. En de trend is ook nog negatief.

Opportunistisch
De velduil jaagt in open terrein, laag boven de grond. 

Vaak ook overdag, vandaar dat het in de ‘goede’ jaren 

vrij makkelijk was om ze op Ameland te zien. Ik herin-

ner me bijvoorbeeld een kijkerbeeld met acht jagende 

exemplaren in de polder bij Ballum na een goed 

broedseizoen. Het nest wordt op de bodem gemaakt, 

en is niet meer dan een klein kuiltje platgetrapt gras, 

meestal in een wat hogere vegetatie van helmgras 

of duinriet, of een beetje verstopt onder een braam-

struik of overhangende vlier. Er worden drie tot zeven 

eieren gelegd, en het voedsel bestaat hoofdzakelijk uit 

(woel-)muizen. Op Ameland zijn dat aardmuizen in 

de duinen, en veldmuizen in de graslanden. Toch is 

er in het recente verleden wel eens een broedpaar op 

Griend gevonden waarbij de jongen met bonte strand-

lopers werden gevoerd. Ook hebben we het vangen 

van steltlopers als tureluur wel eens vastgesteld. De 

soort is opportunistisch en vertoont een soort zwerf-

trek naar die gebieden in Europa waar iets te halen 

valt. De eerste ringmelding van een Amelander velduil 

dateert van 1930. Tot 1986 zijn er 27 ringmeldingen, 

waarvan vijf uit Duitsland en één uit Engeland, 

Finland en Wit-Rusland. Tot 2000 loopt het aantal 

ringmeldingen op tot 74 stuks. Daarbij ook weer een 

vogel uit Duitsland, Engeland en Finland.  De laatste 

vogel is van het topjaar 1989 toen we 120 jongen ring-

De teloorgang van de velduil   (Asio flammeus) op Ameland
Nog steeds kom ik zo nu en dan mensen tegen die mij vragen 
hoe het met de velduilen op Ameland gaat.  
En ik moet zeggen... die vraag doet wel een beetje pijn. 

Figuur 1. Aantal broedparen Velduil op Ameland in de periode 1987 – 2007.

De velduil komt in 
Nederland vrijwel 
uitsluitend op de 
Waddeneilanden tot 
broeden
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den, en was prooi van een havik. In totaal hebben we 

19 terugmeldingen van de lichting 1989, waarbij een 

vogel van acht jaar van Griend en eentje van negen 

jaar oud van Ameland. De velduil komt in Nederland 

vrijwel uitsluitend op de Waddeneilanden tot broe-

den. Decennia geleden gebeurde dat ook wel in grote 

muizenrijke gebieden als de Flevopolders, Eemshaven 

en Lauwersmeer maar daar is de pret ook definitief 

voorbij. Door bouw- en cultiveringswerk voor econo-

misch gewin waardoor er geen muizen meer te vangen 

zijn. In het Lauwersmeer speelt vegetatiesuccessie 

waarschijnlijk ook een rol. 

Gesmoord
Waarom verdwijnt de Velduil momenteel uit Ne-

derland en is die grafiek van Ameland inderdaad zo 

dramatisch? Dat vraagt iedereen zich natuurlijk af. 

Uiteraard is het simpele antwoord… omdat de Velduil 

geen muizen meer kan vangen. Dat kan veroorzaakt 

worden door een lagere muizenstand of een lagere 

vangbaarheid. Waarschijnlijk is een combinatie van 

beiden het juiste antwoord en dat heeft veel te maken 

met vegetatiesuccessie. In de duinen is, overal in 

Nederland, na 100 jaar vastlegging van stuifproces-

sen iedere dynamiek in dikke lagen mos, duinriet en 

helmgras gesmoord. En daarmee zijn de meeste mui-

De teloorgang van de velduil   (Asio flammeus) op Ameland

Boos velduilenjong

Iedere dynamiek 
in dikke lagen mos, 
duinriet en helmgras is 
gesmoord

f
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zen ook vertrokken, of uit zicht verdwenen. Maar ook 

het verdwijnen van akkerbouw en het intensiveren van 

de landbouw langs de duinrand heeft foerageervluch-

ten tot energieverspilling gemaakt. Tel daarbij op de 

forse intensivering van de recreatie met bijbehorende 

infrastructuur en dan is het beeld wel compleet. 

 Maar hoe deze factoren precies in elkaar grijpen en de 

voedselketen voor de velduil beïnvloed hebben, weet 

niemand. Daarom is het bijvoorbeeld twijfelachtig en 

riskant om grote natuurgebieden vrij intensief door 

grote grazers als koeien te laten begrazen onder het 

motto ‘dan wordt de vegetatie korter en komt alles 

weer goed’. Bovendien vindt die begrazing vaak plaats 

door lokale particuliere inbreng, op verzoek van de 

natuurbeheerder en mondt deze uit in een jaarrond-

begrazing waarbij soms zelfs wordt bijgevoerd in de 

winter. Weer een situatie zonder voldoende dynamiek 

dus, die de duinen onvoldoende recht doet. Het vee 

eens in de vijf jaar gebruiken als maaimachine door 

lokale overbegrazing zou wellicht een betere optie 

zijn. En het terugbrengen van kleinschalige extensieve 

akkerbouw en landbouw in de binnenduinrand ook. 

Noodzakelijk lijkt het terugbrengen van dynamische 

invloeden van de zee en de wind, maar hier zijn veel 

mensen erg huiverig voor. 

Beheerplan
Toch zijn er goede discussies gaande, worden 
ideeën uitgewerkt en zijn soms experimenten 
gaande. Ook op Ameland. Dit alles kan een 
stimulans krijgen in het kader van Natura2000. 
Op Europees niveau is de verslechtering van de 
biodiversiteit in bijvoorbeeld duingebieden ook 
opgevallen en daarom is het Europese project 
Natura2000 gaande. Vogelsoorten als de veld-
uil en blauwe kiekendief spelen daarin een rol. 
Nederland is nu verplicht om menselijk medege-
bruik en externe invloed op de natuurwaarden 

Figuur 2. Verdeling van de broedparen Velduil over Ameland op kilometerhokbasis in de periode 1987 tm 1995. 

Figuur 3. Aantal broedparen Velduil op de Oost-Friese waddeneilanden in de periode 

1995 tm 2006. Bron: Martin Schulze Dieckhoff (Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz)
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Het nut van begrazen is 
twijfelachtig en riskant
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Figuur 2. Verdeling van de broedparen Velduil over Ameland op kilometerhokbasis in de periode 1987 tm 1995. 

tegen het licht te houden, kwalijke zaken uit te 
bannen en te gaan werken aan een beheersplan, 
waarin vastgestelde doelen moeten worden 
nagestreefd. Voor Ameland bijvoorbeeld staat 
voor de velduil geformuleerd dat het leefgebied 
moet worden uitgebreid of verbeterd tot er een 
draagkracht voor twintig broedparen is bereikt. 
Hetzelfde geldt voor de blauwe kiekendief. Of 
dat gaat lukken binnen de vastgestelde termijn 
van zes jaar na uitbrengen van het beheerplan, 
dat in 2010 klaar moet zijn, is maar zeer de vraag. 
Maar wellicht gaat het toch weer de goede kant 
op. Dat er daarbij veel beter dan nu getoetst 
moet gaan worden aan de regels van de Flora en 
Faunawet en Habitatrichtlijnen zodat er minder 
compromissen kunnen worden gesloten, is wel 

duidelijk. Ik hoop ooit weer eens jonge velduilen 
op Ameland te ringen. Als het zover is hoort u 
het in deze nieuwsbrief. 

Ondertussen moeten we naar de Oost-Friese 
waddeneilanden om velduilen te zien, want daar 
komen nog wel broedparen voor (figuur 3). Er 
is zelfs een stabiele stand van totaal ruim veer-
tig broedparen. Hetzelfde geldt voor de blauwe 
kiekendief. Waarom daar wel en hier niet, is ui-
teraard de hamvraag. De eerste integratie van on-
derzoek naar blauwe kiekendieven tussen Duitse 
en Nederlandse onderzoekers heeft plaatsgevon-
den, en dit wordt snel uitgebreid. Hopelijk gaat 
dit iets opleveren waar ook de laatste Nederland-
se velduilen van profiteren.

Johan Krol
Fostaland 11   
9163 jx Nes  Ameland
tel 0651 932 645

Op de Oost-Friese 
waddeneilanden zijn 
nog wel velduilen

Hoe de steenuil 
de lente van 2007 beleefde
De kleine gekraagde rood
staart had geen idee wat 
hem boven het hoofd hing 
toen hij landde in het voor
portaal van wat eens een 
kerkuilenkast was. Onbe
kommerd hipte hij de kast 
verder in.  

 

 

 

 

 

f

Zijn ogen gleden goedkeurend langs van de 
wanden van de riante ruimte. Een perfecte 
plek voor vrouwlief om de eieren te leggen, 
moet hij gedacht hebben. Maar nog voor hij 
in de gelegenheid was het goede nieuws over 
te brengen, kwam er abrupt een einde aan 
zijn leven. Volkomen onverwacht stortte een 

mannetjessteenuil zich op hem. Even klonk 
er wat indringend gepiep en toen werd hij aan 
zijn nekveren door de invlieg opening van de 
broedruimte gezeuld, om als voer te dienen 
voor het op vier eieren broedende vrouwtje. 
Een welkome afwisseling na de muizen en de 
rupsen. 
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Telploeg van 
spontane kijkers

Live
Hoewel hij weinig tijd had om er van te genieten, 
vergaarde onze ongelukkige roodstaart er onster-
felijke roem mee. Zijn dood werd live gadegesla-
gen door tienduizenden kijkers naar de webcams 
van Beleef de Lente. Onder die noemer lanceerde 
Vogelbescherming Nederland afgelopen voorjaar 
een project waarbij in de nesten van zes vogel-
soorten webcams werden geplaatst. De Steenuil 
was er daar één van. In nauwe samenwerking 
met het Steenuilenoverleg Nederland (STONE) 
werden op een voormalige boerderij in de Achter-
hoek van begin april tot eind juli in een steenui-

lennestkast twee camera’s geplaatst. Een aantal 
jaren geleden hadden er kerkuilen in deze kast 
gebroed, maar al sinds 2002 bracht een paartje 
steenuilen er hun kroost in groot. Eén camera 
was vanuit de binnenkant op de invliegopening 
gericht en de ander op de broedruimte, waardoor 
we 24 uur per dag, zeven dagen per week zowel 
de prooiaanvoer als de gebeurtenissen in het nest 
live via internet konden volgen. Het toeval wilde 
dat aan de andere kant van de schuur een kast 
hing waarin torenvalken broedden. Ook deze 
werd van twee camera’s voorzien. 

Diehards
De site waarop de beelden te volgen waren, www.
beleefdelente.nl, werd in korte tijd immens popu-
lair. Vooral de publiekslievelingen, de steenuil 
en torenvalk, trokken dagelijks een grote schare 
trouwe kijkers die soms vele uren per dag achter 
het beeldscherm doorbrachten. Bij de steenuil 
waren de eerste uren na zonsondergang favo-
riet. Een groot deel van de prooiaanvoer vond 
in deze uren plaats en we konden getuige zijn 
van de aanvoer van maar liefst 1432 prooien die 
aan de drie jonge steenuilen opgevoerd werden. 
Spontaan had er zich een telploeg van trouwe 
kijkers gevormd, die elke binnengebrachte prooi 
noteerde en aan ons doorgaf. Enkele ´diehards´ 
slaagden er zelfs in om in de nachtelijke uren 
de ogen op het beeldscherm gericht te houden. 
Daardoor deed zich de unieke situatie voor dat 
we aan het eind van de broedperiode, toen de 
jongen uitgevlogen waren, al direct een getrouw 
beeld van de prooiaanvoer hadden. Klein grut 
als rupsen (441), insecten (114) en regenwormen 
(124) vormden de hoofdmoot. Opvallend was ook 
het grote aantal meikevers. De jonge steenuilen 
kregen maar liefst 414 van deze grote, eiwitrijke 
kevers op hun bord gelegd. Soms zoveel achter 
elkaar (een keer 38 op één avond) dat ze er af en 
toe, zo leek het tenminste, geen pap meer van 

lustten. Hoewel muizen getalsmatig in de min-
derheid waren (170) vormden ze door hun gro-
tere gewicht wel het stapelvoedsel voor de uilen. 
Helaas waren de muizen niet op soort te bren-

Onze ongelukkige 
roodstaart verwierf er  
onsterfelijke roem mee
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gen, maar wel kon (op basis van onder andere 
de staartlengte) onderscheid gemaakt worden 
tussen woelmuizen (waarschijnlijk vooral veld-
muis) en ware muizen (bosmuis). De woelmuizen 
vormden met 95 exemplaren de hoofdmoot. Ze 
werden vooral door het mannetje gevangen. Het 
vrouwtje ontfermde zich over het kleine grut, dat 
dicht in de buurt van nestkast werd gevangen. 
Deze taakverdeling kenden we van eerdere obser-
vaties. Uiteindelijk werd tweederde van de prooi 
door het vrouwtje aangebracht.

Met de dood bekopen
Doordat de nestkast oorspronkelijk een kerkui-
lenkast was die aan de binnenzijde tegen de gevel 
was geplaatst, was de invliegopening in de gevel 
van kerkuilenformaat (10x15 cm). Veel groter dan 
de opening in een steenuilenkast (doorsnede 
6,5-7 cm). Omdat de steenuilen hieraan gewend 
waren, hebben we dat onveranderd gelaten. De 
eigenlijke broedruimte was met een tussenschot 
afgescheiden, waardoor een soort voorportaal 
was ontstaan. Deze bleek een grote aantrekkings-
kracht op andere vogelsoorten uit te oefenen. We 
maakten al kennis met de gekraagde roodstaart 
die zijn bezoek helaas met de dood moest beko-
pen. Maar ook holenduiven, kauwtjes, een ver-
metele winterkoning en ook een rondzwervende 
kerkuil brachten met regelmaat een bezoek. De 
laatste bezoeker werd niet echt gepruimd. Een 
paar keer kwam het tot een stevig gevecht waarbij 
de veren in het rond vlogen. Op het forum leidde 
dat tot heftige discussies tussen voor- en tegen-
standers van ingrijpen. Dat niet élke buur persé 
beter is dan een verre vriend werd geïllustreerd 
door de torenvalk, toen die in een onbewaakt 
moment de gelegenheid te baat nam en een muis 
uit het voorportaal weggriste. Later werd deze 
“diefstal” nog eens dunnetjes overgedaan door 

een van de uitgevlogen jonge torenvalken. Deze 
appel viel inderdaad niet ver van de boom!

Madenfabriek
Door de combinatie van twee camera’s, micro-
foons en de groep vaste kijkers, konden we ook 
vele bijzondere waarnemingen verrichten. Wat 
we bijvoorbeeld nooit eerder gezien hadden, en 
eigenlijk ook niet wisten, was het opvoeren van 
het niet-uitgekomen ei. Op 29 mei, de jongen wa-
ren toen bijna drie weken, pakte het vrouwtje het 
niet-uitgekomen ei dat tot dan toe onaangeroerd 
op zijn plek had gelegen. Ze pikte het aan met de 
snavel, liep er mee naar voren en voerde het aan 
een van de jongen. Enkele minuten later was het 
ei in de maag van het jong verdwenen en hadden 
wij een verklaring voor eerdere waarnemingen 

bij andere nesten dat niet-uitgekomen eieren bij 
een volgende controle soms verdwenen waren. 
Stukgegaan en platgetrapt, dachten we dan. Op-
gevoerd worden aan de jongen is blijkbaar ook 
een mogelijkheid.
 Grappig was het ook te zien hoe de aangevoerde 
de muizen door het vrouwtje langs de wanden 
van de kast opeengestapeld werden en langzaam 
maar zeker een enorme, langgerekte voorraad-
kast vormden. Op een gegeven moment lagen 
er wel meer dan twintig muizen, in alle stadia 
van ontbinding, van vers aangevoerd tot rottend 
en vergeven van de maden. Die laatste bleken 
overigens nog een nuttige functie te vullen als f

 

 

  

 

 

 

 

 

Stukgegaan en 
platgetrapt, 
dachten we dan 

13Uilen Nieuwsbrief 2008

UilenNieuwsbrief_2008-06-04.indd   13 4-6-2008   9:18:37



De ruimte in dit artikel is veel te kort om alle 
bijzondere waarnemingen te beschrijven. On-
vermeld blijft onder meer de boeiende interactie 
tussen man en vrouw, als manlief het waagt van 
een muis uit de voorraad te gaan eten (wie is de 
baas in huis?), de eerste pogingen van een van 
de jongen een muis in zijn geheel naar binnen te 
werken, de ruzie die de jongen hebben om een 
muis, de eerste verkennende stappen, het aarze-
lende uitvliegen, het… kortom, te veel om op te 
noemen. Al deze kostelijke momenten zijn echter 
vastgelegd op de CD ‘Hoe de steenuil de Lente 
beleeft’ vastgelegd.
Deze is te bestellen bij STONE. Wilt u de CD 
ontvangen, maak dan  € 7.50 (inclusief verzend-
kosten) over op gironummer 3330852, t.n.v. 
Steenuilenoverleg Nederland, Raalte onder ver-
melding van ´CD-Webcam´, en uw adres.  
Wie in 2007 de liveboot gemist heeft; in 2008 
krijgt u een nieuwe kans! Sinds 21 maart is Beleef 
de Lente 2008 on line en als alles naar verwach-
ting gaat is ook de steenuil weer van de partij.

Ronald van Harxen
STONE   

www.steenuil.nl

snack voor tussendoor. Regelmatig zagen we 
het vrouwtje naar een van de muizen lopen, een 
made tussen de rottende ingewanden wegpikken, 
in de snavel meenemen, en vervolgens aan een 
van de jongen voeren. Op het forum werd druk 
gespeculeerd over deze “madenfabriek”; zouden 
de uilen de muizen bewust laten rotten om de 
maden als verse snacks te kunnen voeren? 

Babbelende geluidjes
De microfoons hadden een stevige meerwaarde. 
Zo konden we horen hoe het mannetje luidkeels 
zijn vrouwtje riep, toen hij in de legperiode met 
prooi binnenkwam en haar niet thuis trof. Het 
duurde maar even en ze kwam de kast binnen, 
waarna de prooioverdracht plaats vond. Opmer-
kelijk was de communicatie tussen het vrouwtje 
en de op het punt van uitkomen staande jongen 
in het ei. We wisten al dat de jongen in die fase 
piepende geluidjes maken. Het is heel bijzonder 
zo’n ei even tegen je oor te houden en het jong 
te horen piepen. Onbekend was echter dat het 
vrouwtje ook “terugpraat”. Meermalen hoorden 
we haar allerlei babbelende geluidjes maken in 
reactie op het gepiep; het hoofd naar de eieren 

toegewend. Eén keer reageerden de  ei-jongen 
zelfs met hevig piepen op het binnenkomende 
mannetje. Voor hem het signaal dat er werk aan 
de winkel was: muizen vangen, de geboorte is 
aanstaande.

 

 

  

 

 

 

 

 

Werk aan de winkel: 
muizen vangen 
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Nieuws uit de regio

Zolang de mens leeft is er al oorlog, en in de 
vogel wereld kunnen ze er ook wat van. We 
hebben dat dit broedseizoen een beetje kun
nen volgen. Op 4 juni is bijvoorbeeld onze 
eerste controle van de kerkuilbroedkasten.  
In de Weidehoek in Breedenbroek bezoeken 
we een adres waar reeds meerdere jaren met 
succes een broedsel is groot gebracht. Natuur
lijk zijn we ieder jaar weer nieuwsgierig naar 
wat de uilen er van gemaakt hebben. Zo ook 
deze keer!

Andere koek
We volgen de geijkte procedure: invlieggat 
afsluiten en de ladder voor de broedkast zetten. 
Voorzichtig wordt de controleklep geopend. Zien 
we het goed? Jazeker, zes jonge torenvalken in 
het voorportaal! De kasteigenaar had ons al een 
beetje gewaarschuwd. Op zich niets bijzonders, 
het komt wel vaker voor. Maar de verbazing 
stijgt, als we ontdekken dat in de broedruimte 
ook nog eens drie jonge kerkkuilen zitten! Dat is 
dus andere koek. De jongen van beide broedsels 
zien er gezond uit, wij verwachten een succesvol 
vervolg. Vier weken later gaan we voor de zeker-
heid nog eens kijken. Alles lijkt goed te zijn ge-
gaan. De jonge uilen zijn weg en de torenvalken 
zijn ook uitgevlogen, maar maken soms nog wel 
gebruik van de broedkast. Nou, dat is dan keurig 
geregeld. Wij wachten rustig af tot de tweede 
controleronde, half september. Het is tenslotte 
een uitstekend uilenjaar met veel tweede broed-
sels. Vol verwachting gaan we dit adres deze keer 
weer controleren. Jammer…de kast is leeg; wel 
een hoop veren in het voorportaal. We hadden 
anders verwacht, want bij aankomst vloog een 
oude uil uit de veldschuur.

Ramp
Het is maar goed dat de V.Z.Z. veel interesse 
heeft in braakballen. We maken ook nu de 
broedkast schoon. Opnieuw stijgt onze verba-
zing, maar nu in negatieve zin. Tussen de braak-
ballen ontdekken we vijf platgetrapte karkassen. 
Resultaat: drie torenvalken en twee kerkuilen. 

Van de kerkuilen is de ene pul van dit jaar, de 
andere is een adulte uil. Wat een ramp! Achteraf 
hadden we kunnen bedenken dat jonge valken 
en jonge uilen in dezelfde broedkast geen vrien-
den kunnen blijven. Als ze nog tamelijk jong 
zijn zitten ze keurig in hun eigen nest. Wanneer 
de vogels echter ouder worden, gaan ze de boel 
verkennen en kijken intussen ook bij de buren. 
Zoiets moeten ze natuurlijk nooit doen, dat 
geeft oorlog. De gevolgen waren er dan ook naar. 
Hadden we dit drama kunnen voorkomen? Mis-
schien. In elk geval zijn we een ervaring rijker!

Joop Mecking en Robert Veenstra
kerkuilenwerkgroep Achterhoek Liemers

Breedenbroek 

Van gewapende vrede naar oorlog

Zoiets moeten ze 
natuurlijk nooit doen, 
dat geeft oorlog
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Uiltjes
Ik wachtte af wat er ging gebeuren. Als uilenteller 
ben je van nature geduldig en doe je pas dingen 
als dat nodig is. Na enige tijd gaf de gemeente 
dan toch groen licht om vier kasten voor ui-
len in de omgeving op te hangen, en om een 
zolder in een boerderij te maken. Ik kreeg dus 
medewerking en polste Gerrit Sterk en Gerard 
van der Kaa om mee te helpen. Hierop kreeg ik 
al snel een positieve reactie en we prikten een 
zaterdag in oktober. Gerrit had alle voorberei-

Op donderdag 22 maart 2007 werd ik door 
mijn buurman in de straat geïnformeerd over 
de ontwikkelingen aan De Kraan 47 in Berkel
Enschot. De Kraan 47 is al jaren de woonplaats 
van een steenuil en sinds twee jaar broedt hier 
ook een koppel kerkuilen. 
Mijn buurman moest zijn caravan van de ge-
meente Tilburg op korte termijn weghalen 
vanwege de sloop van de stalling op dit adres. 
Zijn vraag aan mij was of ik wist dat dit ging 
gebeuren en wat de gemeente nu met die uilen 
zou gaan doen. Daarop heb ik enkele instan-
ties gebeld, waaronder de gemeente Tilburg en 
het Brabants Landschap met het verzoek bij de 
gemeente één ander via de flora- en faunawet te 
regelen. En zo gezegd zo gedaan, de ontheffing 
werd aangevraagd conform de flora- en faunawet, 
artikel 75. De gemeente Tilburg en ik kregen in 
september de ontheffing op de deurmat. Echter 
de voorwaarden die gesteld werden, zoals het zor-
gen voor vervangende broedgelegenheid, vroegen 
om enige afstemming tussen de verschillende 
partijen.

Berkel-Enschot 

Brabantse uilenbescherming in beweging

Hijkersmilde 

Kerkuil met vergroeide bovensnavel
Tijdens een nestkastcontrole op 13 juni 2007 
met Bert Kroeze te Hijkersmilde (Drenthe) 
bleek dat er in de kast vier jonge kerkuilen 
zaten. Toen de uiltjes door Bert naar beneden 
werden gehaald om te worden geringd ont
dekte hij dat een van de jongen een vergroeide 
bovensnavel had (zie linker foto). Aangezien 
de vogel goed op gewicht was en verder ook in 
goede conditie verkeerde, werd besloten om de 
vogel gewoon te ringen en na het opnemen van 
de biometrische gegevens in het nest terug te 
plaatsen. Thuisgekomen heb ik contact opgeno-
men met Johan de Jong, de landelijk coördina-
tor van de kerkuilenwerkgroep, om melding te 
maken van dit voor ons bijzondere geval. Johan 
melde mij dat hij dit éénmaal eerder had meege-

maakt, maar hij kon mij geen verklaring geven 
voor een vergroeide snavel. 

Bezorgd
Omdat ik in het verleden wel eens iets gelezen 
had over vergroeide snavels en/of poten bij hoen-
ders en volièrevogels heb ik contact gezocht met 
wat bevriende vogel- en pluimveekwekers. Zij 
bevestigden mijn vermoeden dat misvor mingen 
soms voorkomen als er tijdens het broeden grote 
temperatuurschommelingen plaats vinden. Ook 
bij constant te hoge temperaturen tijdens het 
broeden kunnen dit soort verschijnselen zich 
voordoen. Omdat de kerkuilenkast in dit geval 
in een schuur met een golfplaten dak en dito zij-
wanden hangt, zou dit een reden kunnen zijn. De 
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dingen (materialen en hout voor een zolder te 
timmeren) gedaan en Gerard heeft ervoor  ge-
zorgd dat er kerkuilenkasten kwamen. Ik infor-
meerde de bewoners. Door regelmatig contact 
met een vertrouwd gezicht merk je dat mensen 
enthousiast zijn voor onze uiltjes. We zijn de 

kasten en een zolder gaan plaatsen in een lang-
gevelboerderij tegenover de schuur waar de uilen 
nu nog wonen. Het plaatsen van de kasten bleek 
nog een hele klus. Zo is er een kerkuilenkast op 
zes meter hoogte boven een open gierput ge-
hangen. De gierput zelf is drie meter diep en er 
stond flink wat grondwater in. Erboven moest 
een steiger geplaatst worden om veilig te kun-
nen werken waarna een zolder getimmerd kon 
worden. Na het maken daarvan werd de steiger er  
op geplaatst om de kast boven in de nok van de 
boerderij te hangen. 

Als uilenteller ben je  
van nature geduldig

 De andere locatie was minder complex. Deze 
bevond zich in een ijzeren loods waar we een ope-
ning in gezaagd hebben en waar de opening van 
de uilenkast naar buiten is gemaakt. Na een dag 
werk hebben we de nieuwe eigenaren bedankt 
voor hun medewerking met een jaarverslag en 
een bloemetje van de kerk- en steenuilenbescher-
ming in Brabant. Nu was het wachten of de uil 
ook daadwerkelijk zijn nieuwe onderkomen gaat 
vinden, maar wij hebben goede hoop. De twee 
steenuilenkasten heb ik bij een andere bewoner 
in de buurt opgehangen.

In januari 2008 heeft de gemeente de opdracht 
gegeven de schuur aan De Kraan te gaan slopen. 
Bij controle op een later tijdstip bleek de kerkuil 
zijn onderkomen te hebben gevonden in een van 
de nieuwe kasten: missie voor 50% geslaagd! Wat 
de steenuil betreft: het solitaire steenuilmannetje 
is nog aanwezig in de omgeving en actief op zoek 
naar een vrouwtje. De beide steenuilenkasten zijn 
nog niet door hem bezocht. Zie voor meer infor-
matie www.uileninbrabant.nl

Job van den Hoven
kerkuilenwerkgroep Midden-Brabant

kerkuilenkast is hier echter tegen de noordwand 
geplaatst zodat de invloed van zon niet al te 
groot kan zijn. Wat de reden van het verschijnsel 
van de kromme snavel dan wel is geweest, daar 
kunnen we alleen naar gissen. Als er iemand is 
die mij daar uitsluitsel over kan geven dan hoor 
ik dit graag. Omdat ik bezorgd en ook een beetje 
nieuwsgierig was, ben ik na overleg met Bert 
Kroeze op 22 juni nogmaals gaan kijken hoe het 

met de vogel ging. Het jonge uiltje zag er goed 
uit en was behoorlijk  gegroeid en in gewicht toe 
genomen (rechter foto). Bij de kastcontrole door 
Bert Kroeze eind september bleek de kast leeg te 
zijn en waren er geen resten van dode jonge uilen 
aanwezig. Hopelijk weet de jonge uil zich te red-
den.

Koen Vogt   kerkuilenwerkgroep Drenthe

17Uilen Nieuwsbrief 2008

UilenNieuwsbrief_2008-06-04.indd   17 4-6-2008   9:18:37



Flevoland Zuid

Kerkuiljong overleeft val van 8 meter

foto’s links en rechtsboven: 

6 Augustus 2008. Het twee weken oude kerkuilenjong dat uit de kast 

was gevallen. Het jong was zo klein dat hij in een hand paste.

Op een snikhete dag begin augustus 2007 
werd ik door een eigenaar van een boerderij in 
zuidelijk Flevoland gebeld met de vraag of ik 
langs kon komen. Hij had een kerkuilenjong 
op de grond onder het invlieggat van de kerk
uilenkast gevonden. Het was een heel klein 
jong van ongeveer twee weken oud. De kast 
hing op een hoogte van ongeveer acht meter. 
Hoe kon het jong zo’n val hebben overleefd?

Zakken
Eerder hadden we op die locatie een nieuwe kerk-
uilenkast geplaatst in een naastgelegen schuur, 
omdat deze voor ons makkelijker te controleren 
zou zijn. Deze nieuwe kast diende als vervanging 
voor de hoge kast in de oude schuur. Die hoge 
kast was het veiligst vanaf de buitenkant te con-
troleren, via het invlieggat. Om deze van binnen-
uit te inspecteren moest men over de isolatie op 
een smalle strook lopen, met het gevaar dat als je 
niet goed uitkeek je door de isolatie zou kunnen 
zakken. Daarom controleerden wij die kast altijd 
via het invlieggat. Door omstandigheden was de 
oude kast nog niet afgesloten, maar de nieuwe 
kast was wel opgehangen.

Een kerkuil had op deze locatie nog nooit ge-
broed. Wèl bij de buren aan de overkant,en dat 
bijna elk jaar. Een deel van de kerkuilenjongen 
van het eerste broedsel bij de buren was bij de 
controle in juni al uitgevlogen. Bij de controle 
voor tweede broedsels in augustus bleek de kerk-
uil daar niet te broeden. Ook niet in de nieuwe 
kast die wij aan de overkant hadden geplaatst. 
De hoge kast controleerden wij sowieso niet; we 
verwachtten immers dat daar geen kerkuil zou 
broeden. Mooi wel dus! Waarschijnlijk is dit 
het kerkuilenpaar van de overkant dat hier een 
tweede broedsel heeft gelegd.

Wonder
Terug naar de snikhete dag begin augustus. We 
besloten de hoge kast te controleren en één van 
de vrijwilligers liep over de isolatie naar de kast. 
We troffen nog vier pas gestorven kerkuilen-
jongen in de kast aan. De afgelopen drie of vier 
dagen was het heel heet geweest, meer dan 30 
graden buiten. In de kast moet het waanzinnig 
warm voor de jongen zijn geweest. Van de vier 
dode jongen varieerden de leeftijden van ruim 
twee weken tot ruim vier weken en de gewichten 
waren, gezien de omstandigheden, zo slecht nog 
niet: 155, 225, 265, 275 gram. Het is vrijwel zeker 

dat ze door de hitte in de kast zijn overleden. De 
enige overlevende was het kleinste kerkuilenjong. 
Hoe raar het ook klinkt, zijn val uit de kast heeft 
zijn leven gered! Het is aannemelijk dat hij eerst 
op het dak van de pal naast gelegen lagere schuur 
is gevallen en daarmee zijn val heeft gebroken. 
Het jong vertoonde geen verwondingen en leek 
verder in orde. Dat mag wel een wonder heten! 
Desondanks hebben we de kast toch afgesloten.

De val uit de kast  
heeft zijn leven gered
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“Ons” jong 
Het jong hebben we in een ander kerkuilennest 
geplaatst. Twee dagen eerder hadden we een nest 
van vijf kerkuilenjongen van ongeveer dezelfde 
leeftijd als het gevallen jong gevonden. Het leek 
ons verstandig om “ons” jong hier onder te 
brengen. Na telefonisch overleg met Johan de 
Jong en overleg met de eigenaar waar het kerkui-
lenpleeggezin zat, brachten we het daar naar toe. 
Bij het voorzichtig openen van de kerkuilenkast 
bleek één van de oudervogels, waarschijnlijk de 

moeder, in de kast te zitten. De vijf jongen zaten 
tegen de moeder aan, het pleegkind werd heel 
voorzichtig tegen de andere jongen gezet. De 
oudervogel bleef in de kast bij de jongen zitten. 
De jongen in het gastgezin hadden we twee da-
gen eerder niet geringd want niet alle vijf jongen 
waren toen ringbaar. We waren van plan ze over 
een week of twee allemaal in één keer te ringen. 
Toen die weken voorbij waren controleerden we 
weer de nestkast weer, om de vijf jongen van het 
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pleeggezin te ringen. Het door ons geplaatste 
uiltje leefde nog en was erg agressief. Hij was iets 
te klein voor zijn leeftijd en ook het gewicht was 
niet helemaal optimaal, 240 gram met een vleu-
gellengte van 139 mm. Maar hij was erg vitaal en 
zag er verder goed uit.
Twee maanden later controleerden we nog een 
keer om te kijken of de jongen al uitgevlogen 
waren. En ja hoor, alle jongen van het oorspron-
kelijke broedsel waren uitgevlogen, alleen “ons” 
jong zat helemaal alleen in de kast. Het zag er 
nog steeds kleiner uit dan een normaal jong van 
zijn leeftijd en had een vleugellengte van 282 mm. 
met een gewicht van slechts 250 gram. Maar ook 
nu was het jong erg levendig en agressief.

Bij een laatste kastcontrole in januari 2008 
was ons jong uitgevlogen. Bij het zoeken naar 
braakballen in de schuur vlogen er twee kerkui-
len vanuit de nok boven de kast naar de andere 
kant van de schuur. Misschien was één van de 
twee ons jong dat nog in de schuur zat. Wat dit 

20 augustus 2007. “Ons” jong tussen de jongen van het gastgezin. 

Het jong onder het pijltje.

20 augustus 2007. Het enige jong dat “siste” en ook alert was, was “ons” jong. Hier te zien tussen twee andere jongen.

kerkuilenjong allemaal heeft meegemaakt is niet 
niks, maar de wil om te overleven was bij hem 
kennelijk heel sterk!

Allan Liosi 
kerkuilenwerkgroep Flevoland Zuid 

foto’s © A.M. Liosi, 2007
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Achterhoek Liemers

Met de trekker mee
Op 7 juli werd ik gebeld door de familie Bolk. 
We moesten de uilen komen ringen, want 
ze stonden op uitvliegen.Maar hoe zou dat 
kunnen, want de kasten waren veertien dagen 
daarvoor gecontroleerd?
Later bleek die kast niet bekeken te zijn, want 
de boer had gezegd dat er niks in zat, een een 
bijkomend nadeel vond hij dat ze ervoor door de 
stront moesten (de kast hangt in een veldschuur 
waar een stuk stal in zit), dus had hij maar niet 
gekeken. En de kast hing er toch pas een paar 
maanden...
Dus toch maar meteen een afspraak met Maar-
ten gemaakt om diezelfde avond nog te ringen. 
Daar hoorden we ook hoe de boer erachter was 
gekomen. Hij was met de tractor van Aerdt naar 
Herwen gereden om de banden te vernieuwen. 
Toen hij, nadat de banden verwisseld waren, in 
Herwen weg wilde rijden, gebaarden ze naar de 
trekker. Hij stopte en keek, achter de carosserie 

zat een kerkuil verdwaast te kijken.Die had daar 
dus al die tijd gezeten! Hij zat op een oliepomp 
tegen het motorblok aan. We hebben de uil 
gepakt, in een doos gedaan en zijn weer op huis 
aangegaan. Omdat te tractor ook uit die loods 
kwam, hebben we in de andere kast gekeken (er 
hangt in een andere schuur ook nog een kast) en 
jawel hoor, er zaten nog zes andere in.
Ik ging de ladder op om in de kast te kijken en 
de jongen te pakken. Eerst dacht ik nog dat de 
oude nog in de kast zat, maar achteraf bleek 
dat het oudste jong te zijn die de andere vogels 
beschermde met zijn vleugels. Ik liet het aan 
Maarten over om ze te pakken (die heeft meer er-
varing).Vervolgens hebben we ze geringd en weer 
in de kast gestopt.
Toch zeker een leuk resultaat voor onze jonge 
werkgroep.

Gerrit Koolenbrander 

Alle zeven jongen.
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Dat torenvalken, holenduiven,  koolmezen, 
witte kwikstaarten, ringmussen en ook 
hoornaars en bijen in een kerkuilennestkast 
kunnen gaan broeden en nestelen is bij ons 
bekend. Al deze soorten hebben we wel eens 
of vaker in de door ons gecontroleerde kasten 
aangetroffen. 
Maar wat we dit jaar op 19 juni 2007 in een 
kerkuilenkast zagen hadden we nog nooit eerder 
gevonden. De kerkuilenkast hangt op een hoogte 
van ongeveer vijf meter in een open kapschuur. 
De invliegopening van de kast is aan de binnen-
kant van de schuur en niet door de gevel. Een 
vogel die in die kast wil gaan broeden moet eerst 
de schuur invliegen en dan de kast in. Bij het 
openen van de kast zagen we net onder het in-
vlieggat een broedsel. De wit-beige eieren waren 
gedeeltelijk bedekt met heel fijn dons.

Op het eerste gezicht leek de kast leeg te zijn, 
maar helemaal links in een hoek zat een klein 
eendje. Het was een vrouwtje van een mandarijn-
eend zoals later bleek. De vogel bleef heel stil in 
de hoek zitten. Na foto’s van de eend en de eieren 
(het waren er tien) te hebben genomen, deden we 
de kast weer dicht. De mandarijneend bleef in de 
kast zitten. Bij ons rees de vraag: hoe komen de 
jongen straks uit de kast? Ze zullen toch niet op 
de gladde wand van de kast kunnen klimmen? 
Iemand zei mij later dat de jongen gewoon naar 
het vlieggat springen. Daarna moeten zij zich 
naar beneden laten vallen op de betonnen vloer 
en moeder eend naar buiten volgen. Of dat al-
lemaal goed zou gaan? 

Bij een kastcontrole op 8 augustus was de kast 
leeg. We vonden alleen vier verlaten mandarijn-
eend-eieren. Toen we de eieren openmaakten 
zagen we vier jongen die op het punt hadden ge-
staan om uit te komen. Ze zijn na het uitkomen 
van een aantal van de jongen kennelijk verlaten.

Allan Liosi, 
kerkuilenwerkgroep Flevoland Zuid

foto’s © A.M. Liosi, 2007

Flevoland Zuid

Mandarijneend broedt in kerkuilkast

6 juni 2007.

Boven: het mandarijneendbroedsel in een kerkuilenkast

Onder: het vrouwtje mandarijneend zat in een hoekje toen wij de 

kast controleerden.
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Limmen, Noord-Holland

De Potstal
Even buiten het dorp Limmen staat een 
potstal. Er zullen er wel meer zijn, maar er is 
er maar één met een kerkuilenkast, Die hangt 
er al drie jaar en we zagen tot nu toe alleen 
spinnenwebben voor de vliegingang. Tot 
midden 2007, toen werd er eindelijk gebroed, en 
eind september zouden de vier jongen worden 
geringd. Op de bewuste avond stonden de koeien 
en de kalveren achter de omheining te kijken en 
26 bezoekers genoten van het ringen en de leuke 
uitleg van ringer Luc. Vooral de jeugd hing aan 
zijn lippen en zij die dapper waren mochten een 
uiltje vasthouden. Een volwassen vrouwtje dat 
in de kast zat droeg al een ring; zij was als jong 
geringd, op 25 juni 1996, samen met zes broertjes 
en zusjes in Oost-Flevoland, op een afstand van 
48 kilometer van deze stal. 

Het was een gezellige en leerzame kerkuilen-
avond. De tijd vloog voorbij. Maar toen ik aan 
het eind van de avond aan een meisje vroeg wat 
zij het leukste van deze ringavond had gevon-
den zei ze: “Het likken van een kalfje aan mijn 
hand...”

Henk Eenhoorn

8 augustus 2007. Onder: Een van de dode jongen van de mandarijn-

eend uit één van de vier verlaten eieren.

Zij die dapper waren 
mochten een uiltje 
vasthouden

23Uilen Nieuwsbrief 2008

UilenNieuwsbrief_2008-06-04.indd   23 4-6-2008   9:18:49



Ja! 
Ik steun de kerkuil en word donateur van 
Stichting Kerkuilenwerkgroep Nederland. 
Daarvoor ontvang ik jaarlijks gratis de 
vernieuwde uilennieuwsbrief.

naam

adres

postcode en woonplaats

e-mail adres

Stuur deze bon naar
 Reinder Dokter
 Achterop het Zand 7
 1621 AB Hoorn

Uw bijdrage kunt u overmaken op rekening-
nummer 34.42.32.174, ten name van Stichting 
KWN, te Hoorn.

Onze adviesbijdrage is 10 euro. 
Meer mag natuurlijk ook!

Stichting Kerkuilen werkgroep  

Nederland

Voor de inventarisatie en bescherming van de kerk-
uil is Nederland verdeeld in zeventien regio´s. Deze 
vallen grotendeels samen met de provinciegrenzen. 
Uizonderingen zijn Flevoland, Overijssel en Gelder-
land, deze zijn opgesplitst in meerdere regio´s. De 
Noordoostpolder wordt als altijd bij de regio West 
Overijssel gevoegd. 
In elke regio is een regionale coördinator actief. 
Deze is het aanspreekpunt voor het kerkuilen-
beschermingswerk in die regio. De Stichting 
 Kerkuilenwerkgroep Nederland organiseert. ieder jaar 
in de laatste week van januari een bijeenkomst voor 
alle coördinatoren. 

Heeft u vragen? 
Deze kunt u stellen aan de volgende contactpersonen:
Groningen A. Eijkenaar 0597 561 872
Friesland A. van der Wal 0512 516 309
Drenthe F. Geene  0591 514 433
West Overijssel G. Snaak 0523 263 958
Twente P. van Heek 074 2911 337
Achterhoek Noord A. Meenink  0545 292 532
Achterhoek Liemens W. Hendrix 0575 463 908
Veluwe H. van Diepen  0578 615 114
Betuwe Oost J. Jacobs 024 397 5274
Oostelijk Flevoland L. Zanenburg, H. Docter    
  0321 314 282  
Zuidelijk Flevoland A.M. Liosi  0653 248 541
Utrecht, Betuwe West P. Hendrikx 030 637 2054 
Noord Holland R. Dokter 0229 219 207
Zuid Holland M. Kuijpers  015 256 5302
Zeeland M. Buise  0114 370 224
Noord Brabant G. van der Kaa 013 521 5364
Limburg H. Beckers 0475 533 003
 
Bestuur Stichting KWN
voorzitter  
 J.de Jong
 0512 303 174
 jongrans@hetnet.nl 
secretaris 
 W. Hendrix
 0575 463 908
 Snethlageweg 16
 7255 CE Hengelo
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