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KUWG Zeeuws-Vlaanderen contactgegevens
Kerkuilen Werkgroep Zeeuws-Vlaanderen
Coördinator: Hans Molenaar
Adres: Platschelp 12, 4533 DH Terneuzen
Telefoon: 0115-612008 / 06-13290370
Email: h.molenaar@planet.nl

KERKUILEN WERKGROEP – ZEEUWS-VLAANDEREN

Wie zijn wij…..
Kerkuilen Werkgroep Zeeuws-Vlaanderen is een groep vrijwilligers die werkt onder de
paraplu van de Stichting Kerkuilenwerkgroep Nederland en een goede samenwerking
heeft met Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut (Oost Zeeuws-Vlaanderen) en
Natuurbeschermingsvereniging ’t Duumpje (West Zeeuws-Vlaanderen).
Doel en werkzaamheden van de Stichting Kerkuilen Werkgroep Nederland:
De kerkuil is een ‘rode lijst soort’ dat wil zeggen, dat deze uil door het Ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen is als een soort, die extra aandacht
en bescherming verdient. Ongeveer 35 jaar geleden zijn een aantal enthousiaste
vrijwilligers begonnen met het ophangen en controleren van nestkasten. Dat was ook
noodzakelijk, want het aantal broedparen van de kerkuil werd in 1979 op ongeveer 100
geschat. Mede dankzij de inspanningen van de Vereniging Vogelbescherming Nederland
is een netwerk van kerkuilenbeschermers ontstaan met een landelijke dekking. Tot
2004 werd het kerkuilenbeschermingswerk gecoördineerd vanuit Vogelbescherming.
Eind 2004 is het onder gebracht bij de Stichting Kerkuilen Werkgroep Nederland.
(Bron: Stichting Kerkuilen Werkgroep Nederland).
Momenteel hebben wij 33 actieve vrijwilligers die meewerken aan de instandhouding
van de kerkuil. Daarnaast zijn er nog enkele mensen die ons op diverse manieren
ondersteunen. Deze activiteiten zijn o.a. het ringen van de kerkuil, het beschikbaar
stellen van materiaal voor het maken van de nestkasten.
Wie zijn de vrijwilligers:
W.Baaten; L.Boerjan; L.Bonnet; C.Buijs; M.Buijsse; R.Buijsse; M.Buise; G.van Daele;
C.D'Hoore; L.D'Hoore; G.Gelderland; P.Heetesonne; G.van der Hel; B.Hoving; C.Maas;
T.Madou; E.Marteijn; E.Matthijs; H.Molenaar; E.Nijs; L.Overdijk; J.van Overmeeren;
L.Persijn; S.Rausch; F.Roels; R.Smet; C.Sol; T.Sparreboom; J.Spinnewijn;
M.Sponselee; T.Spuesens; I.Tange; B.Vroegindeweij.
De personen/bedrijven en organisaties die ons ondersteunen:
H. Castelijns, bevoegd ringer.
Jimmy Pijcke, bevoegd ringer.
Karwei Hulst, nestkast-materiaal.
Gamma Terneuzen, nestkast-materiaal.
Gamma Oostburg, nestkast-materiaal.
Arentis Terneuzen, hoogwerker.
NBV de Steltkluut en NBV ‘t Duumpje

Pagina 2

KERKUILEN WERKGROEP – ZEEUWS-VLAANDEREN

Wat doen wij
Controle van kerkuil nestkasten
•

Minimaal een keer per jaar controleren wij de nestkasten. Dit is om vast te stellen
of een kerkuil aanwezig is al dan niet broedend.

•

Indien er een broedgeval van de kerkuil in de nestkast aanwezig is worden er
aanvullende controle(s) uitgevoerd om het broedsucces te volgen.

•

Met toestemming van de nestkastbeheerder worden jonge kerkuilen geringd.

•

Indien noodzakelijk wordt de nestkast schoongemaakt (ontdaan van geproduceerde
braakballen en opgehoopte ontlasting) met achterlating van een laagje
bodemmateriaal ter gerief van de kerkuil.

Foto Bram Vroegindeweij.
Echt tijd om nestkast schoon te maken en het materiaal van de kauw te verwijderen.

•

Braakballen worden verzameld en eventueel doorgestuurd naar de Zoogdieren
Werkgroep Nederland voor analyse eetgewoonte van de kerkuil. Resultaten worden
uitgereikt aan de nestkastbeheerder.

•

Het verzamelen en analyseren van de nestkastgegevens. Deze worden in een
rapport verwerkt en o.a. doorgestuurd naar de Zeeuwse coördinator en opgenomen
in ons jaarverslag.
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Werkzaamheden aan kerkuil nestkasten
•

Wanneer het niet meer mogelijk is voor de kerkuil om in de nestkast te komen, en
er geen alternatieven beschikbaar zijn, wordt de nestkast verwijderd.
Voorbeeld: als b.v. de schuur hermetisch wordt dicht gemaakt.

•

Reguliere werkzaamheden om de nestkast in goede condities te houden.

•

Nestkasten welke “hoog” hangen worden in overleg met de nestkastbeheerder
verplaatst naar een lagere locatie. Hier hebben we te maken met een ARBO
veiligheid aspect m.b.t. klimmen op ladders.
De reden hiervoor is dat het op sommige plaatsen niet meer verantwoord is om de
nestkasten jaarlijks te gaan inspecteren met behulp van een ladder. Deze
nestkasten bevinden zich voor het merendeel in boerenschuren e.d. In het
verleden werden de kasten door o.a. bedrijfsomstandigheden en kennis van het
broedgedrag van de kerkuil zo hoog mogelijk opgehangen. Hoogtes van +/- 10
meter zijn geen uitzonderingen. Met de huidige kennis van zaken omtrent het
broedgedrag en omdat veel boerenschuren hun vroegere functie (gedeeltelijk)
hebben verloren kunnen we de nestkasten op een lager niveau plaatsen. Nieuwe
inzichten hebben geleerd dat nestkasten tussen de 4 en 5 meter hoogte voldoen als
broedgelegenheid voor de kerkuil.
Door onze inspanning zijn de vrijwillige nestkastcontroleurs nu in staat om de
nestkasten verantwoord te controleren en indien nodig schoon te maken.

•

Plaatsen van nieuwe nestkasten: Van particulieren komen verzoeken voor het
plaatsen van een kerkuilen nestkast. De werkgroep doet onderzoek (locatie en
omgeving) of aan dit verzoek gehoor kan worden gegeven.
Bij goedkeuring wordt door de werkgroep in overleg met de beheerder de nestkast
geplaatst.
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Wat is er gedaan/gebeurd in 2016.
Het seizoen 2016 is voorbij en dan is het weer tijd om terug te kijken naar het
afgelopen seizoen, wat is er allemaal gebeurd en gedaan en hoe heeft onze kerkuil
zich gehouden in ons werkgebied Zeeuws-Vlaanderen.

JAARLIJKSE VERGADERING.
Op 31 maart 2016 was de opening van het seizoen met de jaarvergadering. Hier is
teruggekeken naar het voorgaande jaar 2015, broedresultaat van de kerkuil en onze
activiteiten in het algemeen.
Het nestkastenbestand is waar nodig opnieuw ingedeeld tussen de teams die de
controles gaan uitvoeren.
Na het uitwisselen van informatie en ideeën, bespreken van activiteiten voor het
komende seizoen was de werkgroep klaar voor het nieuwe seizoen.
Met plezier zie ik dat mijn oproep aan de vrijwilligers om ook een bijdrage te leveren
aan dit jaarverslag heeft geholpen. Twee van onze vrijwilligers hebben ook een stukje
geschreven. Zie verder hun verhaal.

OOST/WEST ZEEUWS-VLAANDEREN OPGEGAAN IN ZEEUWS-VLAANDEREN.
Bij aanvang van het nieuwe seizoen had ik het nog niet voorzien maar kort voor de
aanvang van de controles komt de mededeling dat de coördinator van West ZeeuwsVlaanderen wil stoppen als coördinator. Hij wil nog wel aanblijven als controleur maar
verder geen andere activiteiten. Als provinciaal coördinator even gaan nadenken wat te
doen en overleggen met de oud-coördinator hoe we nu verder gaan.
Al snel was de conclusie dat er hoogst waarschijnlijk geen nieuwe coördinator voor
West Zeeuws-Vlaanderen beschikbaar zou zijn. In overleg met de oud-coördinator en
Vogelwerkgroep ‘t Duumpje het besluit genomen om Oost en West Zeeuws-Vlaanderen
samen te voegen met als coördinator de huidige coördinator van Oost ZeeuwsVlaanderen.
Na wat telefoontjes en contacten aanspreken zijn we op korte termijn er toch in
geslaagd om oude en nieuwe controleurs enthousiast te maken voor de controles en de
nestkasten weer redelijk te verdelen. Natuurlijk zijn er aanloop problemen geweest,
maar gezien de korte tijd die we tot onze beschikking hebben gehad kunnen we
tevreden zijn.
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BROEDRESULTAAT.
Dit zijn altijd weer de gegevens waar we na het broedseizoen naar uitkijken.
Het jaar 2016 was een jaar van wisselvalligheden en opmerkelijke uitkomsten in
vergelijking tot het jaar 2015. Het begin van het broedseizoen gaf geen aanleiding tot
zorg maar in mei komen er dan toch verontruste berichten binnen.
Controleurs en nestkastbeheerders melden dat er jonge kerkuilen uit de nestkast
springen terwijl ze nog maar een paar weken oud zijn.
Jongen kerkuilen komen normaal pas rond week 9 uit de nestkast voor hun eerste
vliegoefeningen. Conclusie is dat er iets niet goed gaat.
Ook uit andere regio’s in Zeeland komen deze berichten tot ons.
Uitzoeken dus en het netwerk van ervaren mensen inschakelen.
De uiteindelijk conclusie is dan ook geweest dat er een plotseling voedseltekort is
opgetreden. Door de vele regenval in het voorjaar waarbij de landerijen en akkers
lange tijd blank hebben gestaan heeft de muizen populatie sterk verminderd.
Vanwege het probleem hebben we de nestkastbeheerders via de email op de hoogte
gebracht wat te doen in deze situatie.
Alle informatie van de controleurs en kerkuilen ringers worden vastgelegd.
Tot 2015 gebeurde dat in de eigengemaakte database, maar met ingang van 2016 zijn
we overgestapt naar een elektronisch nestkaart. Deze is beschikbaar via het internet en
de administratie (aanmaken van nestkasten en de verdeling over de controleurs) wordt
gedaan door de coördinator van de werkgroep.
Niet alle controleurs maken gebruik van deze applicatie maar de coördinator heeft
ervoor gezorgd dat alle informatie wel is ingevuld op de elektronische nestkaarten.
Voordeel van de elektronische nestkaart:
-

De informatie van de controle kan direct na de controle ter plaatse worden
ingevuld, mits men een smartphone/tablet heeft met internet toegang.
De controleur kan zijn resultaten ten alle tijden inzien en/of wijzigen.
De resultaten blijven ten alle tijden beschikbaar, belangrijk bij wijzigingen van
controleurs/coördinator.
Eenduidige manier van het vastleggen van de controle/ring gegevens.

Ter info, alle Zeeuwse regio’s hebben nu de mogelijkheid om gebruik te maken van
elektronisch nestkaart.
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OVERZICHT BROEDRESULTATEN.
2013
(O)

2014
(O)

2015
(O)

2015
(W)

2016
(O)

2016
(W)

2016
(O+W)

Aantal nestkasten

146

76

146

79

225

Aantal gecontroleerde nestkasten

139

27

143

77

220

0

-

3

3

6

Algemene info

Aantal wildnesten
Geen broedgevallen
KU solitair aanwezig

18

24

35

5

29

20

49

1

2

7

0

9

3

12

12

19

27

9

30

24

54

-

-

3

1

8

2

10

aantal uitgevlogen juvenielen

65

27

69

48

117

aantal geringd

43

0

56

13

69

KU paar aanwezig, geen broedgeval
1e broedsel
aantal nestkasten succesvol
aantal nestkasten mislukt

2e broedsel
aantal nestkasten succesvol

-

7

2

-

0

0

0

aantal nestkasten mislukt

-

-

1

-

3

1

4

aantal uitgevlogen juvenielen

4

-

0

0

0

aantal geringd

0

-

0

0

0

Diversen
nestkast bezet door Holenduif

1

6

12

1

9

2

11

nestkast bezet door Kauw

-

1

3

2

5

1

6
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OVERZICHT PER WOONPLAATS – GEMEENTE
Hulst
Aardenburg

Sluis
1

Biervliet

4

Cadzand
Clinge

2
2

Eede
Graauw

1
1

Groede
Hengstdijk

2
2

Hoek

6

Hoofdplaat
Hulst

2
5

Ijzendijke
Kloosterzande

5
2

Koewacht

5

Kuitaart

2

Nieuw-Namen

2

Oostburg
Ossenisse

Terneuzen

1
3

Overslag

2

Philippine

2

Retranchement

1

Sas van Gent

2

Sint Kruis

1

Sluis
Terhole

2
2

Waterlandkerkje

3

Zaamslag
Zandberg

2
2

Zuiddorpe

1

Zuidzande
Totaal

1
23

21

24

Een overzicht van de broedlocaties (eerste en tweede broedsel) per woonplaats en
gemeente. Al met al een redelijke verdeling over de regio.
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WAT CIJFERS OVER 2016.
Allereerst moeten we duidelijk maken dat vergelijken met het jaar 2015 moeilijk is.
Dit is te wijten aan het gegeven dat in het westen van Zeeuws-Vlaanderen in 2015
weinig controles zijn uitgevoerd. Daarnaast als er controles zijn geweest was dat, met
goede redenen, heel gericht om nestkasten waar de kans zeer groot was dat er
gebroed werd. Dit alles was terug te voeren op het te kort aan controleurs.
Dan toch maar een poging om wat conclusies te trekken.
Algemeen:
Het aantal nestkasten wat we onder onze hoede hebben is nagenoeg gelijk gebleven.
Het aantal nestkasten wat in totaal minimaal één maal is gecontroleerd is hoog
namelijk bijna 98%. Een prima resultaat.
Bezette nestkasten zonder te broeden.
Als we hier kijken naar het oostelijke deel dan zien we hier een afname van het aantal
solitair verblijvende kerkuilen en toename van het aantal paren kerkuilen zonder dat in
deze nestkasten is gebroed.
Voor het westen kunnen we geen conclusies trekken omdat deze nestkasten in 2015
bijna niet zijn gecontroleerd, zie opmerking hierover aan het begin van dit hoofdstuk.
Het aantal solitair en/of niet broedend paar kerkuil(en) heeft geen invloed op de
aantallen broedgevallen.
Het is niet ongewoon dat tijdens het broedsels de kerkuil-man zijn rust probeert te
vinden in een nestkast in de nabijheid van de nestkast waarin gebroed wordt.
Maar met deze cijfers hebben we wel een beeld van de bezettingsgraad van de
nestkasten. Gemeten over het aantal gecontroleerde nestkasten is bijna 57% van de
nestkasten in gebruik. De cijfers voor alleen Oost Zeeuws-Vlaanderen waren 52% in
2015 en 53% in 2016.
1e Broedsels.
Het aantal geslaagde broedsel was in 2016 meer dan in 2015 maar ook het aantal
mislukte broedsel in toegenomen. Bij menige eerste controle waren eieren en/of jonge
kerkuilen aanwezig, bij de tweede controle vonden we de eieren niet uitgebroed en van
de jonge kerkuilen niets meer terug gevonden.
Ook al was het broedsel gelukt dan was het aantal uitgekomen juveniele kerkuilen een
stuk lager dan het aantal gelegde eieren en net uitgekomen juvenielen.
Dit alles veroorzaakt door het eerder genoemde voedsel te kort.
Het aantal uitgevlogen juveniele kerkuilen waren 117. De cijfers voor alleen Oost
Zeeuws-Vlaanderen waren 69 juvenielen in 2015 en ook precies 69 juvenielen in 2016.
Van deze 117 juveniele kerkuilen zijn er 69 voorzien van een ring en zijn de gegevens
zoals gewicht, vleugellengte en geslacht doorgegeven naar het Vogelringstation.
De ringers waren Henk Castelijns, Jimmy Pijcke en Hans Molenaar (aspirant ringer).
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De mensen die het ringen van de jonge kerkuilen hebben bijgewoond hebben kunnen
zien dat het bepalen van het geslacht moeilijk, soms onmogelijk, is. Regelmatig stof
voor discussie onder de ringers, leuk toch.
Een belangrijk gegeven voor het succes van de kerkuil is het aantal juvenielen dat per
nestkast is uitgekomen. Zoals al eerder vermeld zijn in 2015 West Zeeuws-Vlaanderen
de nestkasten selectief gecontroleerd waardoor vergelijken niet correct zou zijn.
Daarom dus voor 2015 alleen de berekening voor Oost Zeeuws-Vlaanderen:
Aantal juvenielen per nestkast OZVL 2015: 2,16
Voor 2016 komen we op de volgende cijfers:
Aantal juvenielen per nestkast OZVL 2016: 1,82
Aantal juvenielen per nestkast WZVL 2016: 1,85
Aantal juvenielen per nestkast in 2016 voor Zeeuws-Vlaanderen: 1,84
Duidelijk minder dan in 2015 wat natuurlijk niet goed is.
2e Broedsels.
Kort gezegd een drama en verrassend.
Door het slechte voorjaar en toch het mooie najaar was een goed resultaat van de
tweede broedsel verwacht. Maar niets is minder waar.
Alle weinige tweede broedsels zijn allemaal mislukt.
Er valt hier geen enkele juveniele kerkuil te melden.
Diversen:
Al meerdere jaren houden we ook de nestkasten bij die gebruikt worden door andere
soorten zoals de holenduif en kauw.
Over 2016 is het aantal nestkasten bezet door holenduif afgenomen en het aantal
doorkauwen toegenomen maar het totale percentage is afgenomen naar ruim 7%.
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Foto Bram Vroegindeweij.
Opening gemaakt voor plaatsen van in- uitlooppijp.

EDUCATIE
Presentatie bij Staatsbosbeheer.
De vrijwilligers in de Staatsbosbeheer organiseren (tussen Pasen en herfstvakantie)
elke zondagmiddag een activiteit voor de kinderen in de Braakman Boerderij.
De kerkuilen presentatie in 2015 was goed aangeslagen en we zijn dan ook in 2016
gevraagd om het te herhalen. En natuurlijk zijn we hier op in gegaan en hebben in
september de aanwezigen weer kennis laten maken met de kerkuil.
Presentatie in De Baeckermat – Westdorpe.
Hier was een informatieavond voor de geïnteresseerde om kennis te maken met de
steenuil en kerkuil. De coördinatoren van beide groepen hebben beide uilen d.m.v. een
presentatie in het voetlicht gezet. Het was een volle zaal, met een interactief publiek.
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Foto Nanning-Jan Honingh.
De kerkuilen presentatie.

FILM WERKGROEP
Cor Sol, een vrijwilliger van onze werkgroep, heeft de film gepresenteerd in het
voorjaar aan de kerkuilen- en vogelwerkgroep.
Hierna zijn aan de film nog wat kleine aanpassingen gemaakt en is nu klaar.
De bedoeling is om de film aan een groter publiek te gaan vertonen.

VERPLAATSEN VAN NESTKASTEN.
Al jarenlang was het de bedoeling om nestkasten die te hoog hangen om verantwoord
te kunnen inspecteren, naar een lagere locatie te verplaatsen.
Ook in 2016 zijn we hier mee verder gegaan. Na een inventarisatie in West ZeeuwsVlaanderen zijn op 10 en 11 december weer bezig geweest om nestkasten te
verplaatsen en/of te verwijderen.
Nu zijn we zover dat, voor zover aangegeven door de controleurs, de nestkasten op
een hoogte hangen waarbij de controle op een verantwoorde manier kan plaats vinden.
Hierbij hebben we weer gebruik gemaakt van een hoogwerker welk ons ter beschikking
is gesteld door de firma Arentis uit Terneuzen waarvoor natuurlijk onze hartelijk dank.
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Foto Bram Vroegindeweij.

PLAATSEN VAN NIEUWE NESTKASTEN.
Na jaren dienst te hebben gedaan waren er nestkasten die aan vervanging toe waren of
dat er verzoeken waren om nieuwe nestkasten te plaatsen. Om dit te kunnen
bekostigen zijn we op zoek gegaan naar sponsoren omdat wij als groep vrijwilligers
geen directe financiële middelen hebben.

Uiteindelijk hebben in 2015 Karwei Hulst, Gamma Terneuzen en Gamma Oostburg ons
het materiaal voor het bouwen van de nestkasten ter beschikking gesteld, waarvoor
onze dank.

Steeds meer komen we in de situatie dat nieuwe maar ook bestaande nestkasten
moeten worden voorzien van een in/uitlooppijp. Dit om te voorkomen dat de kerkuil de
schuur/loods vervuild met zijn braakballen en uitwerpselen.
Tijdens een van mijn controles komt toch mijn nachtmerrie uit dat de kerkuil in de
loods terecht komt terwijl er een in/uitlooppijp was aangebracht om dit te voorkomen.
Eerst het deksel voorzichtig opgelicht en geen kerkuil te zien. Oké, het deksel er
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helemaal af om de nestkast schoon te maken. Blijkt er in de “dode hoek” toch nog een
kerkuil zitten die van mij schrikt en de vrijheid op zoekt in de loods. Dat was even flink
balen, ook van de nestkastbeheerder.
Tijdens het overleg hoe we dit gaan oplossen was de kerkuil ons goedgezind om vrij
snel door de openstaande deuren de buitenlucht weer op te zoeken. Wij ook weer
gelukkig.
Maar dit heeft ons weer tot denken gezet en op zoek naar een oplossing.
Om dit probleem te vermijden zullen we de toekomstige nestkasten voorzien van
in/uitlooppijp voorzien van een losliggend rooster.
Bij het openen van het deksel zal de uil niet meer uit de nestkast kunnen vliegen.
Zie onderstaande foto van de laatste aanpassing.

Foto Bram Vroegindeweij.
Nestkast met in/uitlooppijp nieuwe versie.

In 2016 zijn we geëindigd met 225 geregistreerde nestkasten die gecontroleerd dienen
te worden. Gedurende het jaar 2016 zijn nieuwe kasten geplaats maar ook enkele
nestkasten verwijderd. Het aantal nestkasten is redelijk stabiel over de laatste jaren.
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Ervaringen van onze controleurs
COR SOL: LEUK EN BELANGRIJK
Hallo allemaal,
Bij de controles, het vervangen, verplaatsen of verwijderen van nestkasten mag ik
assisteren, heel leuk en nuttig werk.
Ook heb ik afgelopen jaar de gelegenheid gehad om e.e.a. te mogen filmen. Het
leukste daarbij vond ikzelf het ringen, dat is nl. een heel secuur werkje. Ook word je
daarbij bewust hoe belangrijk al die zaken zijn om het voortbestaan van de kerkuilen te
helpen waarborgen.
Ik hoop dan ook dat onze werkgroep steeds nieuwe (jongere) medewerkers mag
verwelkomen. Dus wens ik jullie allemaal een succesvol Kerkuilen jaar.
Groetjes, Cor

Foto Bram Vroegindeweij.
Vele handen maken licht werk, Bert Hoving en Cor Sol in actie.
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THEO SPUESENS: NESTKAST CONTROLE
Een rondje kerkuil kasten gaan controleren is dé manier om Zeeuws-Vlaanderen te
leren kennen. Je komt soms op plaatsen waarvan je denkt is dit nou nog steeds
Zeeuws-Vlaanderen? Ja dus!
Sinds 2014 controleer ik samen met Rob Buijsse de nestkasten in de omgeving van
Hoek en Sluiskil. Zes adressen maar op sommige adressen hangen meerdere kasten.
Vorig jaar zijn daar een aantal locaties bijgekomen we hebben nu ook een deel rondom
Biervliet en Philippine. Dat schept in eerste instantie meer een uitdaging om de
adressen te zoeken en vervolgens ook nog eens een uitdaging om er te geraken. Zoals
wij ondervonden bij een adres langs de Middenweg tussen Hoek en Biervliet. Door de
nieuwe Rijksweg zijn een aantal afslagen verdwenen dus voor je het weet rijdt je
zomaar een adres voorbij, en moet je weer terug om de juiste afslag te vinden. Een
navigatie systeem is dan ook even “de weg” kwijt!
Resultaten.
Bij onze controle adressen troffen we niet overal kerkuilen of sporen van kerkuilen aan.
Soms was het ook zo dat er in 2015 wel kerkuilen succesvol gebroed hadden maar
afgelopen jaar was er geen kerkuil te bespeuren. Als je dan te horen krijgt dat de
oorzaak bij van het wegblijven te wijten is aan de controleurs is dat niet zo leuk. We
hebben dat dan ook proberen uit te leggen, dat het geen vanzelfsprekendheid is dat er
elk jaar kerkuilen aanwezig zijn. Een van de vogels kan bijvoorbeeld verongelukt zijn.
We merken over het algemeen wel dat de nestkastbeheerders zeer begaan zijn met het
wel en wee van de kerkuilen. Als er bijvoorbeeld al jaren een kast hangt en er is nog
nooit een kerkuil in geweest, vinden de mensen het prachtig als je ineens kunt
vertellen dat er veel braakballen in de buurt van de kast liggen. Dat geeft weer hoop
voor het komend jaar!
Al met al hadden we afgelopen jaar 4 jonge kerkuilen die geringd zijn door Hans
Molenaar en Henk Castelijns. Bovendien zeker twee jonge kerkuilen op een ander adres
die echter niet geringd konden worden omdat de kast door opslag van materieel niet
bereikbaar was.
Verwachtingen.
Voor dit jaar zijn we erg benieuwd naar die locaties waar afgelopen jaar wel
braakballen maar nog geen broedsels zijn aangetroffen. Maar uiteraard zijn we ook
benieuwd naar de nieuwe adressen gaan we dit jaar daar ook braakballen vinden?
Het is en blijft overigens altijd fascinerend om alles te ontdekken als het gaat om de
kerkuil. Een prachtige mysterieuze vogel.
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HANS MOLENAAR: KERKUIL IN SCHOORSTEEN
Op een zaterdagavond in augustus, tijd +/- 23:45 uur.
De telefoon gaat en een nestkastbeheerder belt mij om te vertellen dat hij een groot
probleem heeft. Vanwege de bouwtechnische werkzaamheden heeft hij een paar dagen
geleden zijn schoorsteen tijdelijk met een tegel afgedekt. Na een paar dagen zoeken
naar een raar krassend geluid in huis is de conclusie dat het uit de schoorsteen komt.
Gewapend met endoscoop de schoorsteen onderzocht. En verdorie, er zit een kerkuil in
de schoorsteen!
De vraag: “Wat nu te doen”.
Na overleg de schoorsteen opengemaakt, de kerkuil gevangen en ontdaan van
roetdelen, onderzocht en zijn vrijheid teruggegeven.
Allemaal blij dachten we.
Blijkt er nog een kerkuil in de schoorsteen te zitten die het niet heeft overleefd.
Al met al een rare situatie dat een koppel kerkuilen in de schoorsteen gaat zitten terwijl
er al minimaal een jaar een nestkast hangt in de schuur waar ze zelf ook verblijven
gezien de braakballen die we daar hebben gevonden.

Foto: M. Kasteleijn.
De kerkuil, ontdaan van roetdelen voor zijn vrijlating.
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Activiteiten 2017
WAT ZIJN DE PLANNEN VOOR 2017.
-

Het houden van onze jaarvergadering (maart 2016) als begin van het nieuwe
seizoen.
De film van onze werkgroep gaan vertonen aan nestkastbeheerders.
Een algemene informatieavond over de kerkuil in West Zeeuws-Vlaanderen.
Nestkasten controleren op aanwezigheid van de kerkuil.
Informatie verzamelen over het broedsucces om ons rapport inhoud te geven.
Het ringen van jonge kerkuilen (in overleg met beheerder).
Het organiseren van een of meer middagen om braakballen uit te pluizen.
Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de nestkasten.
Proberen om weer sponsoren te vinden die ons met het ter beschikking stellen
van materieel en/of het leveren van materiaal willen ondersteunen.
Het gebruik van de digitale nestkaart verder optimaliseren

EN natuurlijk genieten van al onze activiteiten ter bescherming van de kerkuil.

Foto Theo Spuesens.
Juveniel vasthouden voor het ringen.

Opgemaakt door Hans Molenaar.
Februari 2017.
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