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Een heel vreemd jaar
2014 Zal de boeken in gaan als een erg vreemd jaar
voor de vogelaars die vooral naar muizeneters
kijken. Na de lange en koude winter van 2012-2013
die tot in april voortduurde en de muizenstand in
2013 tot een absoluut dieptepunt had gebracht,
waren de verwachtingen voor 2014 niet erg hoog
gespannen. De kerkuilen reageerden op de kou en
sneeuw door massaal het broedseizoen te laten
schieten. In Limburg – waar de winter het langst
bleef hangen – was een regio die in 2012 nog goed
was voor 60 eerste broedsels, in 2013 volledig
verstoken van broedende kerkuilen.
En de vaste cyclus van de veldmuizen met om de
drie jaar een piek is niet meer zo betrouwbaar als
vroeger, maar op een heel slecht jaar volgt door de
regel een jaar van opbouw, geen topjaar.

Veel leesplezier!

Hoe anders pakte het in 2014 allemaal uit. De
winter bleef weg, en van januari tot in augustus was
het warmer dan gemiddeld. Kennelijk waren ook de
hoeveelheid neerslag en andere factoren optimaal
voor de veldmuis, want de soort zorgde voor
ouderwetse muizenplagen en ongekend broedsucces
voor de muizeneters. En indirect ook voor andere
soorten zoals weidevogels. Want daar waar zo veel
muizen zijn, vormen deze de favoriete prooi van
veel roofdieren en roofvogels, die in andere jaren de
predatiedruk op weidevogels soms flink kunnen
opvoeren. Dus ook de vossen, wezels, hermelijnen,
buizerds, kiekendieven, torenvalken enzovoorts
hebben een topjaar beleefd. Maar de kerkuil
reageert nu eenmaal vrij extreem op voedselaanbod.
Zo makkelijk als in 2013 het broedseizoen werd
overgeslagen, zo makkelijk werden er in 2014 grote
legsels, tweede legsels en zelfs derde legsels
geproduceerd. Het bezorgde niet alleen de vogels
een topjaar. Ook voor de beschermers was het een
zeer memorabel jaar. We konden in de provincie
Zuid Holland een nieuw record aan eerste broedsels
noteren, en voor het eerst moest dit aantal met drie
cijfers geschreven worden!

Ringing in the rain. Martin van de Reep laat zich
door een buitje niet weerhouden van het ringen van
steenuiltjes.

In deze nieuwsbrief een aantal beschrijvingen van
het ‘kleine geluk’ voor veel beschermers.
Ten aanzien van het stukje over de ‘Belgische
steenuil’ nog een last minute toevoeging. Ook
Nederlandse steenuilen zijn soms avontuurlijker
dan gemiddeld. John Kleyweg en ringer Rinse van
der Vliet vingen in Delfgauw in een kast een
steenuil die twee jaar eerder geringd was in
Westerland in de Wieringermeer op 105 km
afstand.

Michel Kuijpers.

Twee handen vol klein geluk….
(foto: Kees Mostert)

Kerkuilen in de Krimpenerwaard!
Tot 2014 was de Kerkuil een incidentele
broedvogel in de Krimpenerwaard. We waren
een beetje het zwarte gat van de provincie: er
vlogen misschien wel Kerkuilen in, maar er
kwam er geen één uit. Als enige polder in ZuidHolland. In 2010 hadden we opeens drie
broedgevallen, in 2011 twee, maar in 2012 en
2013 was er weer geen enkel broedgeval.
Maar in 2014 werden we plots verblijd met maar
liefst vijf broedgevallen. Een milde winter en een
hoge muizenstand hebben hier ongetwijfeld aan
bijgedragen.
De uilenwerkgroep van de Natuur en
Vogelwerkgroep Krimpenerwaard (NVWK) is
sinds 2006 actief. We richten ons vooral op de
steenuil. Er hangen ca 80 kasten en we hebben tien
broedparen. De andere uilen doen we er een beetje
bij. Door de goede muizenstand hadden bijna alle
paren jongen. Aan de hand van de roepende jongen
hebben hele goede telling kunnen houden: we
kwamen op 25 paar ransuilen en 50 (!) paar
bosuilen.
Op 7 mei mailde Klaas de Mik, coördinator van de
Weidevogelgroep van de NVWK: “Bij een van de

boeren waar ik kom hangt een uilenkast waar
een paar jaar geleden een kerkuil gebroed
heeft. Volgens de boer lagen er weer
uilenballen. Ik had er een uitgeplozen en
volgens mij zijn ze van kerkuilen. De boer is
nieuwsgierig geworden en heeft daarna de
ladder gepakt en heeft in de kast gekeken. In
de kast zaten jonge uilen. Grote kans dat het
kerkuilen zijn”
Dat bleek te kloppen. Hij trof de twee oudervogels
en twee jongen aan. Hij had kennelijk twee jongen
over het hoofd gezien want op 30 mei hebben vier
jongen kunnen ringen (foto’s).
En daar bleef het niet bij. Op 30 juni zaten er nog
twee jongen in de kast, en lagen er vier nieuwe
eieren. Op 30 juli vonden we elf eieren!
Uiteindelijk heeft dat geresulteerd in maar één
uitgevlogen jong, mogelijk omdat het een poos
slecht weer was.
We kregen nog drie telefoontjes van andere
bewoners die ook kerkuilen hadden. Hierdoor
aangemoedigd besloten we te onderzoeken of er
ook gebroed werd op andere plekken. We hadden in
het begin van de jaren negentig ca vijftig kasten
opgehangen. Daar zat dus zelden wat in. In 2011
hebben we ze maar eens allemaal gecontroleerd
omdat we immers een aantal broedgevallen hadden.
Er waren nog ca twintig kasten over in goede staat.

We belden de bewoners van de erven waar de
kasten hingen. Geen resultaat, alleen een enkele
bosuil. Eén kast konden we moeilijk controleren
omdat die bij een bedrijf hing en we daar alleen
door de week terecht konden als ze aan het werk
waren. Surprise, surprise, toen we die kast toch
meer eens controleerden troffen we twee ouders
met zeven eieren op het nest. Er lag ca 10 cm aan
braakballen in dus het is goed mogelijk dat ze er
ook in de jaren ervoor gebroed hebben.
Al met al ‘ontdekten’ we dus vier van de vijf
broedparen doordat de bewoners zelf contact met
ons zochten. Het aantal waarnemingen van
kerkuilen in de Krimpenerwaard per jaar is op de
vingers van één hand te tellen, terwijl er best een
aantal actieve vogelaars is. Maar ’s nachts wordt er
zelden gekeken. In heb zelf in de maanden juniaugustus op zeven avonden de Krimpenerwaard op
de fiets doorkruist, tussen 2200u en 1230u. Ik heb
slechts één keer een kerkuil waargenomen: een
roepend exemplaar. Dat was niet op een ons
bekende broedlocatie. Navraag bij de bewoners in
de buurt leverde echter geen informatie over
mogelijk broeden op.
Opvallend was dat drie van de vijf paren broedden
in de kasten waar we in 2010 en 2011 ook de
broedgevallen hadden. We kunnen uitsluiten dat de
uilen er in 2012 en 2013 gebroed hebben want de
bewoners zijn heel alert op de aanwezigheid van
kerkuilen dus ze zouden ons zeker hebben gebeld,
net zoals ze dat in 2014 deden. Misschien dat ze er
wel gezeten hebben stiekem, maar zonder te
broeden?
In totaal hebben we 19 jongen kunnen ringen. Een
mooi resultaat!
Opvallend was dat twee van de paren broedden in
kasten waar eerder in het seizoen een bosuil in had
gezeten. Misschien dat de Kerkuilen pas later in het
seizoen hebben besloten te gaan broeden, vanwege
de grote aantallen muizen. Of ze wilden wel eerder,
maar de bosuilen zaten in de weg? Wat zijn de
ervaringen elders?
Aangemoedigd door dit resultaat hebben we
besloten vanaf 2015 stelselmatig na te gaan of er
wordt gebroed. Het willen weten of er gebroed
wordt, hoeveel jongen er uit vliegen en de jongen
ringen. Legbegin, legselgrootte en uitkomstsucces
vinden we minder belangrijk. Eerst maar eens zien
of de populatie zich ontwikkelt.
We gaan alle nestkasteigenaren benaderen, geven
hen informatie over de kerkuil en vragen hen
contact op te nemen als ze denken dat er kerkuilen
zijn en of gebroed wordt. We kijken of de kasten
naar ons huidige inzicht op de goede plaats hangen
en gaan kasten verplaatsen en bijplaatsen als dat
nuttig lijkt. We doen een oproep in de kranten om

de bewoners in de Krimpenerwaard te wijzen op de
mogelijke aanwezigheid van kerkuilen en om hen
op te roepen (vermeende) waarnemingen van
kerkuilen aan ons door te geven. We hebben goede
contacten met de streekkranten en bij de andere
uilensoorten hebben we veel profijt gehad van deze
oproepen. Bovendien geeft dat weer wat publiciteit
voor de Kerkuil en voor ons werk.
Ook gaan we braakballen pluizen. We kunnen
daarbij nog wel wat hulp en deskundigheid
gebruiken. Dus als iemand met wat ervaring ons
zou willen helpen: graag!
Tot slot gaan we proberen bij 1-2 kasten een
wildcamera op te hangen. Om wat meer over het
nachtelijke leven van deze relatief onbekende uil te
weten te komen en om de bewoners een beetje een
‘Beleef de Krimpenerwaard’-gevoel te gaan geven.
Dit past mooi bij ons project ‘NVWK geeft erven
vleugels!’. In dit project gaan we met bewoners en
(andere) vrijwilligers erven in de Krimpenerwaard
geschikter maken voor erfvogels, variërend van
Grauwe vliegenvanger tot Kerkuil. Het gemiddelde
erf wordt immers steeds moderner en sterieler.
Het project slaat aan: er hebben zich in twee
maanden al meer dan dertig erfeigenaren gemeld!
We gaan met een cursus aan de slag waar mensen
kunnen leren hoe ze erven kunnen verbeteren voor
de vogels en we gaan de erfvogels tellen. We gaan
met Sovon kijken of we gebruik kunnen maken van
een invoerprogramma van hen, of we gaan
waarneming.nl gebruiken.
Kortom, aan ons zal het niet liggen: laat de
Kerkuilen maar komen.

Jaap Graveland, coördinator uilenwerkgroep
NVWK, email: gravlak@kpnplanet.nl

Kerkuilenwerkgroep Alblasserwaard
(ZH) – Onze Kerkuilen in 2014
De Kerkuilenwerkgroep Alblasserwaard is
inmiddels maar een klein groepje meer,
echter hebben we er wel 2 mensen bij
met een ringvergunning. Vandaar dat we
elke Kerkuil die we tegenkomen ook
proberen te ringen. Onderstaand
verslagje vermeld dus ook nogal wat info
over het ringen.
Een overzicht van de activiteiten in
2014:
Omdat de natuur erg vroeg was dit jaar
zijn we in de Alblasserwaard ook wat
eerder begonnen met de controle van de
Kerkuilkasten.
Meestal starten we pas eind Mei maar nu
op 29 maart samen met coördinator
Arie-Jacob Brokking al een klein eerste
rondje gedaan.
Maar nog erg rustig, alleen enkele jonge

Holenduiven, nog geen broedende
Kerkuilen.
6 Mei een nieuwe ronde en nu meer
succes, 5 kasten gecontroleerd en in 4 er
van jonge Kerkuilen, de meeste waren
nog erg klein dus we hopen deze over
een paar weken nogmaals te bekijken en
zo mogelijk te ringen.
Op 28-5 de eerste keer met de ringer op
pad, 2 locaties bezocht en 2 oude en 6
jongen geringd. Op het eerste adres
kwamen we een geringde volwassen
Kerkuil tegen, deze was in 2012 door ons
als nestjong is geringd op een boerderij
hier 10 km vandaan. Nu dus als ouder
aanwezig met 3 jongen. En we zagen nu
ook dat er na ons eerste bezoek nog 7
eieren in de kast gelegd waren!
Op het tweede adres hangen 2 kasten
die afwisselend als broed- en rustplaats
worden gebruikt. In de eerste zat een
volwassen Kerkuil (man) met 3 grote

De jonge Holenduiven tussen de kerkuilenballen

jongen; Toch ook nog even in de tweede
kast gekeken en dat gaf een verrassing:

en het vrouwtje al aan een nieuw legsel
begonnen was. (hiervan zijn uiteindelijk
6 Kerkuilen uitgevlogen) .

Een Kerkuil broedend op maar liefst 10
eieren, een nieuw record voor de
Alblasserwaard. Deze uil had een ring en
bleek een vaste bewoner van deze 2
kasten te zijn: Vandaag werd zij voor de
5e keer teruggevangen. Het leek er op
dat het mannetje voor de jongen zorgde

Op 2-6 weer een ringronde met 11
jongen geringd. Nu kwamen een kast
tegen met wel 14 eieren maar dat is
niets geworden, ze werden niet (meer)
bebroed.
5-6 Een derde ringronde nodig, in totaal
18 jonge Kerkuilen in een prima conditie.

En het ging maar door, tussendoor nog
wat kasten gecontroleerd en weer was
het nodig onze ringers te bellen. Maar
gelukkig hebben zij er net zoveel plezier
in als wij. Dus op 12-8 en 28-8 weer op

pad, 4 adressen langs en weer een
aantal jongen die een ring kregen.
Op 28-8 hadden we ook nog wat
bijzonders: in een kast troffen we een
geringde Kerkuil met 6 jongen aan en na
aflezen van de ring bleek dat we deze
ook al eens eerder hadden gezien en wel

op 5 juni, ze zat toen met 4 jongen in
een kast op zo'n 5 km afstand. Ook dat
hebben we niet eerder meegemaakt.
Later hebben we dezelfde uil trouwens
nog een keer aangetroffen, toen zat ze
in een kast samen met een geringde
Kerkuil die volgens de ringgevens uit de
buurt van Zwolle afkomstig was, ruim
100 km bij ons vandaan.
Net als we denken dat het nu toch wel
afgelopen is krijgen weer een telefoontje
dat er waarschijnlijk jonge uilen in een
kast zitten. En inderdaad: Bij controle
zaten er 6 mooie jonge Kerkuilen op een
kluitje, bijna met de koppen tegen het
dak want er hadden ook Kauwen in deze
kast gehuisd en die hadden flink wat
takken naar binnen gesjouwd, 5 emmers
vol hebben we verwijderd en na
aanbrengen van een laagje schoon
zaagsel kunnen ze er weer even tegen.

We schrijven oktober 2015 en nog is het
niet afgelopen, op het adres van 28-5
blijken voor de 3e keer jongen te zitten,
de boerin denkt aan een stuk of 7... Ook
die willen we graag ringen dus op
woensdagavond 15-10 zijn we er heen
gegaan en het bleken zelfs wel 9 jongen
te zijn.
Het zoveelste record van dit jaar!
Tevens hebben we op deze avond hier
onze 100ste jonge Kerkuil van 2014
kunnen ringen.
Hiermee lijkt het seizoen wel voorbij.
Echter krijgen we later nog bericht
dat er half november nog jonge
Kerkuilen zaten op een boerderij waar
geen kast hangt maar waar de uilen een
broedplek tussen het dakbeschot hadden
gevonden.

Al met al is 2014 dus een TOP seizoen
geweest voor de Kerkuil in de
Alblasserwaard! Muizen zijn er nog
steeds genoeg dus wie weet lopen de
successen nog door in 2015. We kijken
er al weer naar uit!
En gelukkig hebben we nog steeds
adressen waar men een beetje overlast
wel voor lief neemt. Zie de foto met
opgeslagen surfplanken in een schuur...

Namens de Kerkuilenwerkgroep
Alblasserwaard,
Bert Amersfoort

www.natuurgetrouw.nl

Belgische Steenuil broedt in ZuidHolland
Steenuilen en hun verspreiding
Als ringer kom je in onze provincie op de meest
verrassende maar ook op de mooiste
steenuillocaties. Je ontmoet veel enthousiaste
steenuilbeschermers en mensen die op hun
terrein steenuilen hoeden.
Heel vaak moet er een compromis worden
gevonden tussen het bezoeken van meerdere
locaties en het gezellig kletsen over alles wat
boeit rond de steenuilen. De resultaten van de
terugmeldingen van geringde steenuilen is altijd
een boeiend onderwerp. We weten uit
ringonderzoek dat mannelijke jonge steenuilen
dichter bij hun geboorteplaats blijven dan
vrouwelijke steenuilen. Van mijn eigen gebied

Uit onderzoeksgegevens van Piet Fuchs & Joep van de Laar
'Dispersie en vestiging van jonge Steenuilen' blijkt dat jonge
mannen niet snel de dispersieafstand van 6 km overschrijden.

want een afstand van meer dan 100 km dat doe
je toch niet in een jaar. Helaas gaf Griel de
bekende mededeling dat er navraag gedaan zou
worden bij de ringer. Na enige tijd heb ik contact
gezocht met de ringcentrale en die bevestigde
dat de ringmelding was doorgezonden naar onze
zuiderburen. Via via vernam ik echter dat de
melding niet was aangekomen. Via allerlei
kanalen heb ik geprobeerd om achter de life
story van deze dame te komen maar helaas dit
zette alleen maar kwaad bloed bij onze
zuiderburen en tot op de dag van vandaag heb ik
niet kunnen achterhalen hoe oud deze dame is
en waar zij geboren dan wel geringd is.
Dit jaar staat bij mij in het teken van aanpassing
en vervanging van vrijwel alle kasten. Op een
locatie waar in 2002 een nestkast is geplaatst en
waar al die tijd al een spreeuwenpaar jongen
groot brengt kwam ik op 19 december een
steenuilpaartje tegen.
Het vrouwtje was ongeringd maar het mannetje
droeg een ring uit de serie die ik dit jaar heb
aangelegd. Een snelle controle leerde dat dit een
jonge vogel was dat ik op 29 mei als jong van 21
dagen oud in de hand heb gehad om een ring om
te leggen. Controle van de ringgegevens leerde
dat dit jong op een leeftijd van 225 dagen dus
een territorium had gevonden op ruim 8,3 km
vanaf zijn geboorteplaats, een nestplaats en een
partner had weten te veroveren. Voorwaar een
pittig baasje dus. Maar je verwacht natuurlijk
ook niet anders als je in het territorium van
Guido en Cees bent geboren.
Martin van de Reep

weet ik dat de verplaatsing veelal niet meer is
dan 2 km. Vrouwtjes uit aangrenzende gebieden
hebben er soms 10 of meer km voor over om in
ons gebied een plaatsje te vinden.
Het afgelopen jaar heb ik echter geconstateerd
dat er ook uitschieters tussen zitten die de
gemiddelde afstand van 6 km duidelijk
overschrijden. Zo was ik op 29 mei bij de
uilenwerk-groep in Alphen a/d Rijn en
constateerde daar dat er een Belgische
steenuilvrouw met 4 gezonde jongen in de
nestkast zat. Even was het doodstil, een
Belgische steenuil?
Thuisgekomen direct achter de PC om uit te
zoeken hoe oud deze dame wel zou kunnen zijn

Naschrift: de steenuil is 10 jaar geleden als
volwassen broedvogel geringd in Vlaanderen,
150 km van de plaats waar ze nu broedt.

Kerkuilen en hun prooi in 2014 op
Goeree-Overflakkee. Door Ger
Maatkamp.
Net als in de rest van Nederland was
2014 een goed, nee zelfs uitstekend
jaar, voor de Kerkuil op GoereeOverflakkee. Landelijk was er een
toename van het aantal uitgevolgen
jongen van ruim boven de 90%. Dan
deden de kerkuilen op GoereeOverflakkee het toch echt nog veel
beter. Hadden wij in 2013 nog achttien
uitgevlogen jongen dat waren er in 2014
vijfenvijftig. een toename van ruim
200%.
Op één locatie werd al voor de
achttiende keer succesvol gebroed door
de Kerkuil. Terwijl op vijf andere locaties
in 2014 voor de eerste keer werd
gebroed. Soms in een kast die er al
langer hangt, ja soms zelf erg lang
hangt. Maar dit jaar ook weer in een kast
die we slechts enkele maanden voordat
we de jongen daar konden ringen
hadden opgehangen. In totaal heeft de
werkgroep nu ruim honderdtwintig
kasten op het eiland opgehangen.
Er zullen in deze nieuwsbrief wel
meerdere stukjes staan over het
succesvolle broedseizoen 2014, daarom
hierna wat informatie over een andere
aktiviteit van de kerkuilenwerkgroep
Goerree-Overflakkee, namelijk
braakballen verzamelen en uitpluizen.
Het pluizen word door mijzelf gedaan
maar in de winterperiode ook één maal
in de veertien dagen op een avond
samen met groep pluizer van de
zoogdierenwerkgroep van de KNNVVoorne. Daarnaast word er ook
regelmatig op basisscholen een gastles
braakballenpluizen verzorgt.
Zoals iedereen weet zijn met name uilen
groot verbruikers van muizen. En dat de
onverteerde delen van deze genuttigde
muizen er weer in de vorm van een
braakbal uitkomen. Nou produceren niet
alleen uilen braakballen zoals veel
mensen denken, dan doen (bijna) alle
vogels. Maar van de uilen blijven de
braakballen bijna altijd min of meer heel.
En door hun eetgewoonte zijn deze

braakballen ook het meest geschikt om
geplozen te worden. En van alle uilen
zijn de braakballen van de Kerkuil weer
het meest interessant. Dit komt omdat
de kerkuilen, in afwijking van de overige
uilen, door hun gebrek aan smaak ook
spitsmuizen op hun menu hebben staan.
Spitsmuizen zijn als echte vleeseters
veel minder smakelijk dan de andere
soorten muizen zoals woel- en
waremuizen. Dit zijn soorten die
respectievelijk planten en alles eters zijn.
Kortom de braakballen van de Kerkuil
zijn ideaal om te pluizen om er op die
manier achter te komen welke muizen in
hun jachtgebied voorkomen. De Kerkuil
is een echte standvogel en heeft een
redelijk beperkt jachtgebied. Braakballen
van de Kerkuil op Goeree-Overflakkee
worden uitsluitend in redelijke getallen
gevonden/verzameld bij de nestlocatie
van de uil.
Dus de prooidieren die in die braakballen
worden gevonden komen uit hun
jachtgebied.
Zoals eerder aangegeven is de
belangrijkste voedselbron van de Kerkuil
muizen en in het bijzonder de Veldmuis.
Terwijl ook kleinere vogels en zoogdieren
soms op hun menu voorkomen. De stand
van de Veldmuizen volgen een ritmisch
patroon. Zeer goede jaren voor de
Veldmuizen worden gevolgd door matige
en soms zelfs hele magere jaren. 2014
was een bijzonder goed jaar voor deze
soort en dat vertaalt zich direct in een
goed uilen en roofvogel jaar. Veel prooi
betekend betere kansen voor de jongen.
In dit stukje zal ik overzicht geven van
de prooidieren die gevonden zijn in
kerkuilbraakballen die verzameld en
geplozen zijn in 2014 op GoereeOverflakkee. In 2014 zijn er op
negentien verschillende locaties op
Goeree-Overflakkee braakballen
verzameld. Soms maar vijf op een
nieuwe locatie maar op acht locaties
zoveel braakballen dat daar minimaal
honderdvijftig prooidieren in gevonden
werden. In totaal zijn er op GoereeOverflakkee in 2014
achthonderdzesenveertig braakballen
verzameld die zijn uitgeplozen.

Daarnaast is er nog een onbekend aantal
braakballen verzameld die gebruikt
worden bij educatieve activiteiten.
De gevonden prooidieren in deze
braakballen zijn wat de muizen betreft in
de onderstaande drie groepen onder te
verdelen. Er bestaan per groep nog wel
meer soorten maar die komen niet op
Goeree-Overflakkee voor.
Woelmuizen: Veldmuis, Noordse
woelmuis, Rosse woelmuis,
Aardmuis en Woelrat.
Ware muizen: Bosmuis, Huismuis,
Dwergmuis, Bruine rat.
Spitsmuizen: Bosspitsmuis,
Huisspitsmuis,
Waterspitsmuis en
Dwergspitsmuis.
Naast deze muizen stonden er in 2014
ook een paar vogels en een vleermuis op
het menu.
In eerder jaren zijn incidenteel ook
schedels van Wezel, Konijn en Kikkers
aangetroffen.

Aantal aangetroffen prooidieren per soort:
Bosspitsmuis
566
Dwergspitsmuis
54
Waterspitsmuis
3
Huisspitsmuis
324
Rosse woelmuis
44
Woelrat
7
Veldmuis
1724
Aardmuis
4
Noordse woelmuis
107
Dwergmuis
74
Bosmuis
316
Bruine rat
12
Huismuis
8
Vogel spec.
6
Vleermuis spec.
1
Totaal:
3237
Uit het bovenstaande overzicht blijkt
maar weer dat de veldmuis de belangrijk
voedselbron is voor de kerkuil. Maar
vooral in het najaar en de winter zijn ook
de Bosmuis maar vooral de Bos- en de

Huisspitsmuis een belangrijke
vervangende voedselbron voor de
Kerkuil.
Verder blijkt uit het aantal en de
verspreiding van de gevonden Noordse
woelmuizen dat we op GoereeOverflakkee kunnen spreken van een
zeer gezonde populatie van deze
bijzondere soort. In bijna alle partijen
braakballen is deze soort aangetroffen
met een grote verspreiding over het
gehele eiland.
De cursief afgedrukte soorten in de
bovenstaande lijst betreffen zgn. Rode
lijst soorten. Waarbij de Noordse
woelmuis, zoals vrij algemeen bekend
mag worden verondersteld, een zgn.
endemische soort is. De paar
Aardmuizen die zijn aangetroffen komen
van één locatie en zijn zeer
waarschijnlijk meegelift met
aangevoerde goederen bv stro van
buiten het eiland. De soort heeft op
Goeree-Overflakkee (nog) geen vaste
populatie. Dat had de Rosse woelmuis
tot 2010 ook niet. Maar in dat jaar is de
soort voor het eerst gelijktijdig
aangetroffen tijdens vallenonderzoek en
in een partij braakballen beide uit
Ouddorp. In 2014 is de Rosse woelmuis
al vierenveertig keer in zestien
verschillende partijen braakballen van
Ouddorp tot aan Nieuwe Tonge
aangetroffen. Je kan dus wel stellen dat
deze soort ons eiland heeft veroverd.
Naast dat braakballen pluizen een leuke
bezigheid is, is het dus ook nuttig. Op
deze manier krijgen we een goed beeld
van waar welke muizen voorkomen. Het
is ook een geweldige manier om
kinderen iets over uilen te vertellen. Om
ze daarna zelf te laten ontdekken hoe
leuk en spannend het is om een braakbal
uit te pluizen en te onderzoeken welke
botjes en schedels je allemaal kan
vinden. En als ze dat na afloop die botjes
opgeplakt mee mogen nemen is dat voor
de meeste helemaal een feest.

