
Broedgelegenheid 

Februari 2004 : kerkuilkast in Hof ter Saksen 

De gemeentelijke groendienst plaatste een kerkuilkast in de voormalige schuur van de hoeve van Hof 

ter Saksen (Haasdonk) waar haar dienst ook gehuisvest is.  

 

Het is nu afwachten of de Kerkuil die regelmatig in de ruime omgeving wordt waargenomen 

(hoofdzakelijk de omgeving van Cortewalle), hier zijn stek gaat kiezen als hij of zij een partner vindt. 

De ingang van de kast kan je zien vanop de fietswegel, maar… ssst, als je 's avonds zou gaan kijken: 

wees stiller dan een muis om de kerkuil niet te verstoren !!! 

 

Nieuwe logementen in 2003 

In 2003 plaatsten onze kerkuilbeschermers een kast in de Muggenhoek te Kieldrecht en één in de 

Vendoorn te Melsele. De gemeente Beveren plaatste op onze vraag een kast in het Fort Liefkenshoek 

te Kallo. 

 

Kerken Melsele en Haasdonk Kerkuilvriendelijk! 

In de kerk van Haasdonk werd bij restauratiewerken een kerkuilkast geplaatst. De kast met inlooppijp 

heeft deze bijzonderheid dat ze uitkomt boven een zeer brede dakgoot.  

 

Voor nieuwsgierige jongen en jongen die voor het eerst hun vleugels willen uitslaan, betekent dit een 

veilig opvangvlak. Ook te Melsele werd een nieuwe kast geplaatst ter vervanging van de vorige die 

gekraakt werd door bijen. 

 

Ingang kerkuilkast in het rode deurtje in de kerk van Melsele (foto: H. Van den Camp) 

 

 

Natuurpunt-WAL plaatst ook kerkuilenkasten zoals hier op de zolder van de kerk van Melsele (foto: H. 

Van den Camp) 



Bijen en de kerkuil, slechts plaats voor één! 

Regelmatig stelt men vast dat een bijenstam een kerkuilkast kraakt. Zelfs als de bijen vakkundig 

worden verwijderd, keren de beesten terug met dode jonge kerkuilen als gevolg.  

 

Ook in 1999 werd onze kerkuilenkast in de kerk van Melsele gekraakt door bijen. In ons geval werd 

de slapende bijenkolonie tijdens de winter met de kast door een imker meegenomen en 

overgebracht naar de Ardennen.  

 

In 2001 plaatsten we een nieuwe kast met succes, want vanaf augustus was er zeker 1 kerkuil op 

post. 

 

 


