
Kerkuil broedt "stabiel" 2005 
De Kerkuil (Tyto alba) wordt al meer dan 25 jaar opgevolgd in Vlaanderen door de Kerkuilwerkgroep 

Vlaanderen. De opvolging omvat inventarisatie van broedlocaties (waarbij gestreefd wordt naar 

nestkastcontroles), plaatsen en onderhouden van nestkasten, opzoeken van geschikte locaties, 

educatie en wetenschappelijke studies. Natuurpunt WAL (NPWAL) vertegenwoordigt onze 

werkingsregio (Antwerpen L.O., Zwijndrecht, Kruibeke, Temse en Beveren) in de Kerkuilwerkgroep 

Vlaanderen. 

 

Inzet bij nacht en ontij... 

We proberen om in het voorjaar (februari-maart) reeds in de buurt van de locaties een kijkje te 

nemen om eventueel koppels waar te nemen. Dit kan onder meer door te letten op de baltsvluchten 

met kenmerkende roep. 

 

De belangrijkste inventarisatieperiode omstreeks juni is echter de fase wanneer er jongen kunnen 

zijn. Dit wordt dan weer gekenmerkt door de nachtelijke spookachtige bedelroep. Wanneer de 

broedbak echter te ver van de weg af ligt, is deze roep niet altijd gemakkelijk hoorbaar.  

 

Daarom proberen we daar waar mogelijk en steeds in overeenstemming met de mensen die een 

broedbak in huis of schuur hebben een bezoek ter plaatse te brengen, soms gecombineerd met het 

inspecteren van de nestbak om het aantal jongen te kennen (ook handig om te zien of er dode 

jongen zijn, door bvb. voedselschaarste, al of niet door slechte weersomstandigheden).  

 

Als we nog tijd over hebben, kunnen we eventueel nog een paar nachtelijke bezoeken brengen aan 

andere locaties, om de toestand (roepen van jongen) op te volgen.  

 

Na het eerste broedsel (jongen uitgevlogen in juli), is het mogelijk dat er nog een tweede broedsel 

volgt (jongen vliegen uit in oktober). Dit hangt echter af van de in dat jaar aanwezige voedselbank 

aan muizen en ratten, die dan weer afhankelijk zijn van de weersomstandigheden, al dan niet in 

combinatie met een goed oogstjaar aan zaden, fruit, ed. 

 

Na deze broedselfases is er achteraf nog een mogelijke inspectieronde nodig van de nestbakken om 

de eventueel opgestapelde braakballenlaag deels te verwijderen (een deel laten we liggen voor 

nestvulling), of om in de niet bezette nestkasten eventueel takken van kauwen of duiven te 

verwijderen.  

 

Dit laatste kan echter de oorzaak hebben dat de bewuste nestkast misschien niet volgens de regels 

geplaatst was (bvb. geen inlooppijp voorzien). De inlooppijp naar de bak toe is soms voor kauwen en 

duiven een drempel tot betreding omdat ze letterlijk geen oog hebben om te vatten wat er achter 

dat donkere gat schuil gaat.  

 

Niet alleen wijzelf zijn speciaal daarvoor op stap. Dankzij onze collega's, waaronder ook KRUIN vzw, 

en eigenaars/natuurbelevers, bekomen we eigenlijk undercover ook bijkomende gegevens. Deze zijn 

essentieel in het uitgestrekte werkingsgebied.  

 

Via deze meldingen kunnen wij dan ook meer gericht onderzoek doen indien nodig. Meestal in het 

najaar en winter komen verspreid meerdere waarnemingen voor. Koppels splitsen zich dan misschien 



op in functie van het voedselsaanbod. Deze waarnemingen uit ruimere jachtomgevingen zijn welkom 

omdat de verblijfsomgeving eventueel later een broedlocatie kan worden! 

 

Wij volgen 21 locaties op 

Eerst willen we een beeld schetsen van de aanwezige locaties, zodat iedereen voor zichzelf kan 

bepalen of er misschien nog toekomst is voor de kerkuil. Maar uiteindelijk bepaalt het dier zelf of het 

biotoop goed is als jachtomgeving, territorium, en/of broedplaats.  

 

Momenteel volgen we ca. 21 locaties op, hiervan zijn er 12 waar we ofwel zelf ter plaatse of in 

samenspraak met de eigenaar de eventueel aanwezige nestbak opvolgen. De overige zijn "kijk- en 

luisterlocaties" die we op afstand (dus zonder betreding) opvolgen.  

 

Het gaat hier hoofdzakelijk over locaties met of zonder nestbak; bvb. lege schuren en kerken. De 

eigenaars van deze locaties zijn vaak personen die jarenlang in de weer zijn voor de natuur zodat wij 

zeker zijn van de gedegen opvolging. 

 

Resultaten in 2005: 4 broedgevallen met 16 jongen 

Ondanks de vele locaties, is het resultaat qua aantal niet groot, maar ze blijft wel stabiel. Sommige 

locaties zijn ieder jaar bezet, terwijl andere afwisselend bezet worden. In 2005 werden 4 locaties met 

broedgeval opgetekend: 1 te regio Temse en 3 in Groot-Beveren.  

 

De productiviteit bedroeg respect. 5 + 4 + min. 3 + 4 pulli. Dit is een goed gemiddelde t.o.v. 

Vlaanderen. Echter niet alle pulli komen tot uitvliegen. In 2005 waren dit respect. 2 + 4 + min. 2 + 3, 

wat eigenlijk ook behoorlijk is.  

 

Het resultaatcijfer met min. 3 betreft een locatie waar niet ieder jaar met zekerheid kan vastgesteld 

worden hoeveel jongen er effectief zijn, daar de nestgelegenheid onbereikbaar is, alhoewel er een 

nestbak voor hen paraat staat.  

 

Afwachten of deze nieuwe "2005-jongen" het eerste jaar doorkomen, want dit zijn potentiële 

kandidaten om vanuit hun geboortenest de wijdere omgeving in te nemen.  

 

Er is ook een inventarisatieronde opgestart om tweede broedsels op te sporen, doch hier bleek geen 

resultaat, dit ondanks de algemene vroege start van de eerste broedsels. Natuurlijk worden ook de 

gegevens genoteerd waar een volwassen dier, of een koppel, tijdens het jaar aanwezig is.  

 

De aanwezigheid is meestal een goed teken, broedresultaten moet men altijd afwachten. Zo was er 

melding van de kerkuil op een locatie in Kruibeke. 

 

Jongen vliegen (ver) uit de nest... 

Op 14/12/05 bracht een verantwoordelijke van de kerkfabriek van Appelterre twee kerkuilringen 

aan. Deze werden beide dood aangetroffen in de schoorsteenschuif van de kerk aldaar.  

 

De ringen droegen de nummer H-35676 en H-136049. Onderzoek wees uit dat H-35676 werd geringd 

als jong te >Verrebroek op 09/10/2004 (tweede broedsel van een kerkuilenkoppel) en 51 km verder 



dood werd aangetroffen,. H-136049 werd gerings als jong te Pamel (Vlaams-Brabant) op 22/06/2004.  

 

Datum van opsluiting en overlijden zijn niet bekend, maar je mag aannemen dat dit in de winter van 

2004/2005 zal gebeurd zijn. 

 

Oproep tot medewerking 

Ondanks dat ons werkingsgebied een zeer grote oppervlakte heeft, is de opvolging van de gekende 

locaties nog doenbaar. Er zijn misschien locaties die ons nog niet gekend zijn, daar we niet overal op 

het juiste moment kunnen zijn. 

 

 Daarom een oproep om locaties te melden, zodat we op de juiste manier en middelen (bvb. 

aanbrengen nestbak) de bescherming, instandhouding, en opvolging van een uitgebreider netwerk 

aan kerkuilen kunnen opbouwen.  

 

Heb je weet van een broedplaats, een koppel of exemplaar, braakballen (bvb. in schuur), neem dan 

contact met onderstaande personen. Jouw informatie wordt discreet door de regionale 

medewerkers van de Kerkuilenwerkgroep behandeld. 

 

Dankwoord 

We willen onze dank richten aan de vele personen die ons op de hoogte houden van de evolutie ter 

plaatse. Soms komt dit goed van pas om snel te kunnen ingrijpen, zoals dit jaar tweemaal diende te 

gebeuren op één en dezelfde locatie waar 2 jongen de nestbak misschien iets te snel verlieten.  

 

Eén van hen is overgebracht naar het vogelrevalidatiecentrum te Zele, de andere kon al zelfstandig 

verder door deze in een boom te plaatsen. Ook dank aan diegenen die reeds in het verleden hebben 

meegewerkt aan de toekomstige uitbreiding (bvb. nestlocaties) en de herintroductie van de kerkuil. 

 

 

Tekst: Christine Rombaut en Luc Van de Perre (NP WAL)Tel. 0499 16 85 40 of e-mail 

luc.van.de.perre@pandora.be 


