
De Kerkuilen in de gemeente Hellendoorn – 2020 

 

Dankzij de medewerking van de kasthouders bij wie we kerkuilenkasten kunnen plaatsen en 

controleren, waarvoor onze dank, hebben we ook in 2020 weer gewerkt aan de instandhouding 

van de kerkuil in de gemeente Hellendoorn. Ook de hulp van de vrijwilligers (zie onder aan het 

verslag) en onze ringer Albert Stevens is daarbij van belang. Deze samenwerking heeft geleid 

tot onderstaand resultaat. Hierbij dient te worden opgemerkt dat in verband met Corona niet alle 

kasten zijn gecontroleerd. In zuid is niet gecontroleerd en in Noord West beperkt. 

 

In 2020 zijn 32 jongen geringd.  

Regio:  Noordwest Noordoost Zuid Totaal 

Gecontroleerde kasten 15 11 - 26 

Succesvolle legsels 4 7 - 11 

Aantal geringde jongen 10 22 - 32 

Gemiddeld per legsel 2,50 3,14 - 2,91 

Aantal niet geringde jongen 0 0 - - 
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Het gemiddelde van het aantal geringde jongen per succesvolle legsel is aanmerkelijk lager dan 

vorig jaar. Noordwest was ook dit jaar lager dan noordoost. Ook het relatief geringe aantal 

succesvolle legsels duidt er op dat de omstandigheden in dit gebied minder gunstig zijn. 

Mogelijk dat er minder voedsel (muizen) voorhanden was. De verschillen tussen de gebieden 

blijft opvallend. 

Een overzicht van het resultaat van de afgelopen 10 jaar 

 

Jaar aantal legsels aantal jongen   gemiddeld aantal jongen per nest 

2.010 4 14 3,50 

2.011 10 33 3,30 

2.012 12 43 3,58 

2.013 7 19 2,71 

2.014 18 86 4,78 

2.015 8 27 3,38 

2.016 17 72 4,24 

2.017 20 76 3,80 



2.018 11 31 2,82 

2.019 16 75 4,68 

 

Duidelijk te zien in de grafiek is de wisseling per jaar. Dit is bij de kerkuilen erg afhankelijk van 

het aantal muizen dat beschikbaar is. Minder muizen, minder eieren, dus minder jongen.  

 

Er zijn geen tweede legsels waargenomen.  

Wel zijn ook dit jaar weer “krakers” waargenomen 

waaronder kauwtjes, duiven en de meest opvallende een 

paartje torenvalken. Met de cameraval hebben we 

hiervan opnames gemaakt. Deze zijn te bekijken op You 

Tube. https://youtu.be/VBaRoyVvEUY 

 

  

 

 

De werkgroep heeft zich net als voorgaande jaren ook beziggehouden met het maken van 

nieuwe nestkasten ter vervanging van bestaande, in slechte conditie verkerende kasten. Ook 

werden nestkasten op nieuwe locaties opgehangen of schoongemaakt en waar nodig 

gerepareerd.  

Ook dit jaar is een kerkuil in de kast aangetroffen die 14 jaar oud was en op zo’n 2 km vanaf de 

vindplaats geringd was. We hebben een andere uil gemeld die 4 jaar oud was en op een kleine 

100 km geringd was in Buitenpost Friesland. 

Het overleg met en informatie geven aan kasteigenaren is een belangrijk deel van ons werk: 

alles hangt af van een goede verstandhouding en samenwerking. 

 

Namens de kerkuil werkgroep   

Marijke Hegeman, Johan Kroese, Wim Kulsdom,  Douwe Slot, Jan Brinkman, Henny Timmer, 

Hans Vlietstra 

en Jos Wennemers  

https://youtu.be/VBaRoyVvEUY

