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Hoe een fantastische hobby ook zeer vermoeiend kan zijn. 

 

Tekst en foto’s Rein Beentjes 

Mijn vogelmaat Michiel Kok en ik maken deel uit van de Werkgroep roofvogels en uilen van 

Vogelbeschermingswacht “Zaanstreek” en beheren de kerkuilkasten in een deel van ons werkgebied. 

Dat 2019 een bijzonder uilenjaar is, moge bekend zijn, maar een jaar als deze hebben wij nog niet 

meegemaakt. Normaliter ontdekken we ons eerste broedsel gemiddeld begin/half mei en ringen de 

laatste jongen haf augustus, dus een “werkperiode” van zo’n 3 maanden, waarna de nodige 

schoonmaakactiviteiten worden uitgevoerd. 

In 2019 ontdekten we ons eerste broedsel op 26 maart. Deze  (gelukkig nog lege) kast hing in een te 

slopen boerenstal en moest op 23 maart worden verplaatst naar een open landbouwschuur. Om te 

controleren of alles goed ging, reed ik op de 26e even langs en ontdekte 2 eieren. Pffff, net op tijd 

geweest dus. 

 Op 10 mei werd ik gebeld door een enthousiaste (jonge) kasteigenaar die al jaren een zelfgemaakte 

buitenkast bij het bedrijf van zijn vader had hangen, met de melding dat er jongen waren. Samen een 

bezoekje gepland en maar liefst 9 jongen aangetroffen, die we op 15 juni hebben geringd.   Daarbij 

enthousiast geholpen door de jongeling, met tractor en pallet, waarop ik omhoog werd gehesen. Dat de 

jongen het in de afgelopen hete zomer bloedheet hebben gehad, moge duidelijk zijn. Maar gelukkig 

heeft alles het overleefd, omdat we de kast regelmatig luchtten. Dat de ouders het een te hete kast 

vonden, bleek later, toen een tweede broedsel werd ontdekt in een aardappelloods, waarvan onder de 

dakgoot een opening zat, waardoor ze zich een weg naar binnen hadden gezocht. Ook daar kwamen 

minstens 6 jongen groot, de we helaas niet konden bereiken. Inmiddels heeft de jongeling jongeman of 

kasteigenaar de warme kast verplaatst, een tweede kast gemaakt en beide voorzien van camera, van 

welke wij zeer regelmatig mooie beelden ontvangen. Ook de nieuwe kast is inmiddels bezet door een 

flikflooiend uilenpaar! 

Het eerste tweede broedsel ontdekten Michiel en ik op dezelfde dag, 15 juni dus, op een adres waar al 

jaren jongen worden grootgebracht. Het eerste broedsel was niet zo succesvol (veel dode jongen en 

slechts 1 overlevende), dus de ouders hadden er weer zin in….  Bj het ringen van dit tweede broedsel 

zijn Televisieopnamen gemaakt door TV Noord Holland. Enkele weken later kreeg ik een telefoontje uit 

Biezenmortel, dat de beelden zelfs in Brabant waren uitgezonden….. 

Helaas is het grootste broedsel van onze wijk (10 eieren) mislukt. Bij een kastcontrole, waarbij we 

meenden jongen te moeten aantreffen, vonden we slechts 7 eieren, die her en der door de kast lagen. 

Welk drama zich hier heeft afgespeeld, zal altijd een geheim blijven. (marter?) 

Een kerkuilenpaar dat hun naam eer aan doet, verbleef in Krommeniedijk. Op 17 april en op 29 juni 

troffen we daar succesvolle broedsels (totaal 11 jongen) aan in een kast op de zolder van een 

Historische Kerk ! 



Maar de meest bijzondere vondst was toch wel een broedsel van 4 jongen dat we op 9 mei vonden in 

een kast die al 21 (! ) jaar in een boerenstal hangt. Nooit eerder vonden we ook maar een spoor van een 

bezoek. Hiermee werd bevestigd: Kasten gewoon laten hangen, ooit….en 

 

 

z. 

 

Ons ringseizoen besloten we op 19 oktober (!) met het ringen van de laatste 5 jongen uit onze wijk Na 

bijna 7 maanden (op 1 week na), kwam het seizoen 2019 ten einde, na 92 jongen door onze handen te 

zien gaan, daarbij gadegeslagen door enthousiaste kinderen, een neef die ik 40 jaar niet ad gezien en 

veel, hee veel enthousiaste kasteigenaren met hun familie. Het is steeds weer een feestje! 

2019 in cijfers: 26 eerste broedsels, waarvan 6 mislukt, met 84 uitgevlogen jongen.                                      

12 tweede broedsels, alles geslaagd, met 60 uitgevlogen jongen  Hiermee werd het recordjaar 2014 met 

114 jongen, ruimschoots overtroffen met maar liefst 144 jonge kerkuilen  

En nu een uitrusten; hoewel:  

 



 

 

 

 

 

Op het moment dat ik dit schrijf is het eerste broedsel is alweer gemeld in Groningen……… 

 

Vogelopvang  de Bonte Piet 

Tekst Reinder Dokter 

 

Vogelopvang de Bonte Piet belde, er was een jonge kerkuil binnen gebracht deze was uit de nestkast 

gevallen, hadden het jong een nacht binnen en moesten het dwang matig voeren. Na onderzoek waren 

er geen bijzonderheden geconstateerd en vroegen mij of ik er voor kon zorgen dat het jong weer terug 

naar de locatie gebracht kon worden in Zwaagdijk. Moest ff achter mijn oren krabben Zwaagdijk daar 

hebben we geen broedpaar gehad, alle kasten gecontroleerd daar.  Op mijn vraag hebben jullie een 

adres en de naam van de locatie eigenaar, die hadden ze. Gegeven gekregen, gebeld met de eigenaar, ja 



klopt er liep een jonge uil door de schuur en die heb ik naar de Bonte Piet gebracht. Hij had de boerderij 

gekocht en had jaren lang regelmatig kerkuilen door de schuur zien vliegen.  

Nu werd het mij duidelijk, jaren geleden hebben wij in deze schuur een kast geplaatst, invlieg gat 

gemaakt in de achterwand van de schuur en de kast daar achter geplaatst. Deze schuur stond in een 

weiland en was afgesloten, voor controle  melden ons bij de eigenaar en kregen een sleutel en 

controleerden de kast. Familie holenduif maakte elk jaar gebruik van deze kast na jaren geloofden we 

het wel, eigenaar niet thuis niet kunnen controleren  

Afspraak gemaakt om de jonge kerkuil op te halen en terug te plaatsen in de kast. De eigenaar zou 

zorgen voor een ladder zo gezegd zo gedaan. Het invlieggat afgesloten, ladder tegen de kast en de 

ladder op, aan het gesis te horen was er leven in de kast. Klep omhoog en jeetje wat een jonge uilen in 

de kast, telde er acht en dan het jong nog wat terug geplaatst gaat worden negen jonge uilen. Nu werd 

mij ook duidelijk hoe dit jong uit de kast kon vallen, hier hebben kerkuilen jaren al in gebroed na de 

holen duiven. Ze konden zo de nestkast uit springen zo ’n laag braakballen lag in de kast. Het jong heeft 

dit waarschijnlijk ook gedaan om vooraan te staan om een muisje mee te pikken en is zo naar beneden 

gevallen. De volgende dag hebben we negen uilen geringd, het jong extra gecontroleerd en had een 

dikke buik. 

Bij de buren 150 meter verder hadden we ook een nestkast opgehangen, hier vonden we regelmatig 

braakballen en heeft een keer een kerkuil gebroed. Ook dit jaar controleerden wij hier de kast 2 

volwassen uilen in de kast geen broedpoging. Deze kast is waarschijnlijk als slaapkast gebruikt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


