
UTRECHTSE UILEN BROEDDEN OP VREEMDE PLAATSEN 
 
Hoewel ook in Utrecht de meeste kerkuilen de gebruikelijke nestkasten uitzoeken om een gezin te stichten, zien 
we af en toe opmerkelijke afwijkingen van die gewoonte. Hadden we in 2006 al een stel uilen in een  
oude doos; 2007 verraste ons met een legsel op de openstaande deur van een loods van een fruitteler bij 
Montfoort. Het geval stelde me aanvankelijk voor een raadsel. Hoewel de biotoop van een intensief fruitbedrijf 
helemaal niet voldeed aan het verwachtingsplaatje, waren er overduidelijk wel kerkuilen aanwezig, al kon ik de 
broedplek niet vinden. De openstaande deur leek mij veel te geëxposeerd om een kerkuilengezin te herbergen. 
En ik kon er ook niet bij zonder de boel te verstoren. Even later in het seizoen meldde de eigenaar uilen te zien 
vliegen in zijn loods, maar het werd niet duidelijk of dat jongen of oudere uilen waren. 
Toen de loodsdeur in oktober werd neergerold werd het duidelijk. Behalve een dikke berg mest en uileballen 
kwam er een ingedroogd uilskuiken afvallen. Er waren dus in ieder geval jongen geweest. 
 
Op een andere plek bij Harmelen begonnen de kerkuilen na een klassiek eerste broedsel in een nestkast aan de 
'tweede leg' in de pijp van de hooiblazer van een oude hooimijt op hetzelfde erf. Dat komt wel vaker voor, maar 
in dit geval lagen de acht (!) eieren op nog geen 50 centimeter van de opening, nauwelijks beschermd door een 
miniem randje. We durfden niets aan de situatie te wijzigen uit angst de uilen te verstoren, maar we hadden toen 
al onze twijfels over de kansen van eventueel uitkomende jongen. Het voornemen om na een paar weken terug te 
komen als de eieren uit zouden zijn en dan de pijp te draaien is door het drukke seizoen niet uitgevoerd en helaas 
vonden we later nog maar 1 jong tussen de hooibalen onder de pijp. Het jong was duidelijk nog te jong om 
buiten het nest te zitten, al was aan enkele dode muizen  tussen de balen te zien dat het nog wel gevoerd werd. 
We hebben dit jong nog geringd, maar de kansen op een normaal uilenleven leken klein. 
 
 

 
 
Legsel van een kerkuil in de pijp van een hooiblazer te Gerverscop. 
 
Bij Tull en 't Waal broedden kerkuilen op een oud gammel duivennest, klem tussen twee balken in de open nok 
van een kapschuur. Het is een wonder dat op dit minieme plateautje nog uileneieren uitgebroed zijn. Helaas, 
maar niet tot grote verrassing, kwam de melding dat er jongen uit dit nest waren gevallen. We plaatsten 
inmiddels een nestkast vlak bij het oude duivennest in de hoop dat de uilen verhuizen. Hopelijk verloopt het 
volgende seizoen beter.  
 
Overigens probeerden we het afgelopen seizoen zo veel mogelijk volwassen uilen op het nest terug te vangen. 
Daarbij viel ons op dat het vrouwtje bij 'donsjongen' meestal nog wel op de kast zit, terwijl we bij nesten met  
oudere jongen, waarbij de handpennen al doorkomen, meestal geen volwassen uilen meer in de kast verblijven. 
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