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Dankwoord.
Onze eerste en grootste dank geldt de bewoners van boerderijen en eigenaren 
van schuren. Zij maakten het mogelijk om de nestkasten op hun bedrijven / 
eigendommen te plaatsen. Zonder hun medewerking hadden wij dit project nooit 
van de grond gekregen. Onze dank geldt ook voor de hartelijke ontvangst en de 
behulpzaamheid.
Hartelijke dank voor dit alles.

Dank ook aan de leverancier van de houten platen om de kasten te maken. We 
hebben nog een voorraad voor vele kasten.

Verder nog dank aan diegene die belangeloos hun foto’s afgestaan hebben voor 
dit verslag.

◄ Slag- en handpenveren 
verzameld uit nestkasten.
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Inleiding,

Toen in november, na een vogelwerkgroep vergadering,  een aantal leden besloten 
om een Kerkuilenwerkgroep op te richten hadden we geen idee welk een vlucht 
dit zou nemen.
Op 8 november 2010 hebben we de eerste vergadering gehouden in het 
bezoekerscentrum Tenellaplas. Tijdens deze vergadering zijn een aantal 
spelregels afgesproken en op papier vastgelegd.
De huidige werkgroep bestaat uit de volgende leden;
Sjaak Lobs  -  voorzitter.
Adrie v.d. Heiden -  notulist/ aanspreekpunt.
Gerda Hos -  PR zaken.
Jan-Alewijn Dijkhuizen -  lid
Jan Snoeij -  lid
Ed v.d. Spoel -  lid
Ger Maatkamp -  adviseur

Tijdens de vergadering van november 2010 werd voorgesteld om te proberen een 
stukje in de plaatselijke bladen te krijgen. Deze stukjes in de lokale bladen 
hebben er zeker toe bijgedragen dat mensen bewuster naar uilen zijn gaan 
kijken. Het eerste stukje leverde ruim 60 reacties op, niet allemaal bruikbaar 
maar toch.

We zijn nu 3 jaar verder. Er hangen inmiddels 59 nestkasten voor Kerkuilen 
verdeeld over het eiland. In 2011 was er het eerste broedsucces. In twee 
nestkasten werden 6 jongen uitgebroed. Hoewel er één jong het niet overleefde 
was het toch een groot succes. Zeker als je in acht neemt dat het soms vele 
jaren kan duren voor er een uilenpaar tot broeden komt.
Een succes waar we als werkgroep wel stilletjes op gehoopt hadden maar wat we 
zeker nog niet verwacht hadden. Mede omdat er na de oprichting enkele 
behoorlijk negatieve reacties binnenkwamen op ons voornemen.
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Onderzoeksgebied.

Tot ons onderzoeksgebieden behoren Voorne-Putten en Rozenburg. Hoewel er op 
Rozenburg maar twee nestkasten hangen valt het toch onder ons gebied.
Het onderzoeksgebied is overwegend agrarisch met verspreid staande 
boerderijen. Maar ook schuren aan de rand van de bebouwing kunnen geschikte 
plaatsen zijn. De moderne open veldschuren zijn prima geschikt al was het alleen 
al dat de schuur niet afgesloten kan worden. De uilen hebben hierdoor altijd 
vrije toegang tot de nestkast.

Het is zeer 
aannemelijk dat in 
◄ één van deze 
schuren de eerste 
Kerkuilen van het 
eiland uit het ei 
gekropen zijn. Ze 
konden lange tijd hun 
gang gaan zonder op 
te vallen. De uilen 
zaten namelijk tussen 
het plafond. Omdat 
er braakballen en 
poepsporen gevonden 
werden vermoeden we 

dat er mogelijk Kerkuilen broeden. Na diverse zoekactie werden er drie jongen 
Kerkuilen ontdekt. 

Rechter foto één van de drie jongen 
tussen het plafond.

Een flink nadeel is de N57 die 
dwars door het eiland loopt. 
Snelwegen eisen nog al veel 
verkeersslachtoffers. We 
proberen als werkgroep om de 
nestkasten zo ver mogelijk 
van de grote wegen te 
plaatsen.
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Aanmaak en plaatsen van kasten.

De eerste drie kasten zijn eind 2009 gemaakt en opgehangen door 
ondergetekende. Uiteindelijk vormde dit de aanleiding om een werkgroep op te 
richten. 
In 2010 zijn we dan echt begonnen met het maken en plaatsen van nestkasten. 

Dat jaar zijn er elf opgehangen. Na 
controle bleek dat door particulieren 
zelf al negen kasten waren opgehangen.
In 2011 zijn er in het totaal 24 
nestkasten gemaakt en opgehangen.
In 2012 nog eens 12 stuks.

We plaatsen nu alleen nog nestkasten 
op verzoek maar dan moet de plek wel 
geschikt geacht worden door de 
werkgroep.
Als voorbeeld;
De laatste kast is geplaatst omdat er 
poepsporen en braakballen in de schuur 
gevonden werden.
De eigenaar vond het goed dat we een 
kast plaatsten. De nestkast kreeg 
nummer 59.

Een redelijk ideale 
plaats. ± 6 meter 
hoog. Vrije in en 
uitvlieg opening en 
een rustige omgeving.
De kast is met een 
ladder gemakkelijk te 
bereiken.
Prima stekkie.
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Soms mogen we ook zelf een opening in de wand maken zodat de uil altijd een vrije in- en 
uitvlieg mogelijkheid 
heeft. Onderstaande 
foto geeft zo’n situatie 
aan. Het vierkante gat 
rechts boven de kast is 
er door ons ingemaakt. 
Uiteraard met 
goedkeuren van de 
eigenaar.

Dit is het type kast dat wij maken 
en ophangen.
De globale maten zijn:
50 x 50 x 70 cm, met een vierkant 
invlieggat van 16 cm.  Gemaakt van 
underlayment.  

                                                 

◄ Het plaatsen van een nestkast  
in de nok van een schuur.
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Aantal nestkasten.

Om de werkdruk een beetje te verdelen hebben we het eiland in tweeën 
verdeeld. Het kanaal door Voorne is de scheidingsgrens.

Het oostelijk deel omvat;
Abbenbroek met 3 kasten, Geervliet met 1 kast, Zuidland met 5 kasten, 
Oudenhoorn met 5 kasten en Simonshaven met 2 kasten.

Het westelijk deel omvat;
Rockanje met 14 kasten, Oostvoorne met 3 kasten, Hellevoetsluis met 7 kasten, 
Vierpolders met 4 kasten, Tinte met 6 kasten, Brielle met 3 kasten en 
Zwartewaal met 4 kasten.

Binnen de werkgroep is besloten om de juiste locaties van de nestkasten niet 
bekend te maken. Dit i.v.m. lieden met kwade bedoelingen. 
    

◄Controleren van een  
Kerkuilennestkast
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Broedsucces.

In 2011 waren er twee succesvolle broedsels. Eén in Simonshaven en één in Tinte. 
In beide kasten lagen 3 jongen Kerkuilen. Het jongste uiltje in de kast van Tinte 
heeft het helaas niet gehaald. Tijdens het ringen waren we daar al bang voor.
In de kast van Simonshaven kwam het zelfs tot een tweede broedsel. Helaas, 
tijdens een controle, troffen we alle drie de jongen dood aan.

In 2012 was er weer succes. In de kast van Simonshaven lagen drie mooie jongen. 
Vooral de zoon van de boer is 
geïnteresseerd in de Kerkuilen.
Maar ook in Tinte was er succes. Na 
controle lagen er vier jongen in de 
kast. Ook hier is de familie blij en 
trots op de uilen.
In een andere kast ook in Tinte 
troffen we twee bijna vliegvlugge 
jongen aan.

◄Tyto alba guttata
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Half augustus word ik gebeld door een mevrouw. De schuur van haar vader word 
gerenoveerd. De aannemer heeft tijdens sloopwerkzaamheden in de schuur een 
nest met jongen uilen aangetroffen. Ik beloof haar dat ik zal komen kijken. Ik 
waarschuw Sjaak en Jan Alewijn, zij komen ook. Samen met Ed ga ik ’s avonds 
naar de schuur. Het nest blijkt tussen het dak en een luchtkoker te zitten ± 10 
meter hoog. Omdat de aannemer ook aanwezig is krijgen we toestemming om de 
hoogwerker te gebruiken. De aannemer is bang dat het karwei stil gelegd moet 

worden. Bij het nest gekomen blijken 
er drie jongen in te zitten. Ze zijn al 
bijna vliegvlug.

Na overleg met de aannemer, de 
eigenaar van de schuur en de 
werkgroep werd het volgende 
besloten; We gaan snel een nestkast 
maken en plaatsen die zo dicht 
mogelijk bij het bestaande nest.

De volgende morgen worden de drie 
jongen uit het nest gehaald geringd 
gemeten en gewogen. 

Daarna worden ze in de nestkast geplaatst. We doen nog wat nestmateriaal van 
hun eigen nest erbij.

Om beurten controleren we de kast. De jongen doen het goed. Ze hebben steeds 
een volle maag. Na ruim twee weken zijn ze weg. 
Ze zwerven waarschijnlijk nog wel ergens in de 
buurt rond. Een geslaagde reddingsactie, 
aannemer blij dat hij door kan met zijn karwei, 
eigenaar van de schuur blij, de werkgroep 
tevreden over weer een broedpaar.
◄ De drie jongen op het nest.
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Het onderzoek.

De jongen Kerkuilen die, in de door ons geplaatste  nestkasten, worden geboren 
worden ook geringd. Ondergetekende heeft een ringvergunning uitgegeven door 
het Vogeltrektation Arnhem in Wageningen. 
De jongen worden uit de nestkast gehaald. Krijgen een aluminium ring om van 

9 mm diameter. Daarna word de vleugel 
opgemeten om de leeftijd van het jong te 
bepalen. Ook de gestrekte klauw word 
gemeten. Als laatste word het jong 
gewogen m.b.v. een unster.

Als de jongen bijna volgroeide 
vleugels hebben kan ook het 
geslacht bepaald worden. Als alle 
metingen gedaan zijn en de 
fotograven bevredigd zijn gaan de 
jongen terug de nestkast in.

Het ringen van vogels is beslist niet nadelig voor de vogels. Het is zo dat de ring 
een uniek nummer heeft. Dus word er een Kerkuil gevonden het zij dood het zij 
levend in een nestkast dan kan worden nagegaan worden waar, wanneer, door wie 
de vogel geringd is. Als er een ring 
aangetroffen word bij een uil kan het 
ringnummer aan het ringstation 
doorgegeven worden. Na enige tijd krijg 

men dan een 
formulier 
thuis met alle 
gegevens van 
de des 
betreffende uil. Op deze manier komen we meer 
over  deze mooie vogels te weten.
Een 1ste jaars Kerkuil.
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Terugvangsten.

We zijn nu twee jaar bezig met het ringen van Kerkuilen in onze regio. In 2011 
zijn er 6 jongen geringd. 
In 2012 waren dat er 12 en zijn er 3 niet geringd. Totaal werden in 2012, 15 
jongen kerkuilen uitgebroed.
Tot nu toe zijn er twee terugmeldingen. De ene terugmelding betrof het feit dat 
de vogel dood gevonden was. Men had alleen een poot met een ring er aan 
gevonden. Maar volgens het nummer was deze ring aangelegd bij een Kerkuil die 
door mij geringd was in Tinte.
De andere melding is van een vrouwtje dat waarschijnlijk in de nestkast 
gevangen is.
Op de volgende twee bladzijden zijn de terugmeldingen te zien zoals ik ze van 
het vogeltrekstation ontvang.

 Twee ringen van dood aangetroffen kerkuilen.
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Prooidieren.

Het hoofdvoedsel van Kerkuilen bestaat voornamelijk uit muizen. We verzamelen 
braakballen op de plaatsen waar we een nestkast opgehangen hebben. Door de 
braakballen uit te pluizen kan bepaald worden welke muizen de uilen gegeten 
hebben. Aan de hand van de verschillende soorten onder en bovenkaken is te zien 
met welke muizen soort we van doen hebben.
Het is bovendien interessant voor het kleine zoogdieren onderzoek dat Jan 
Alewijn doet.

Enkele lijsten met resultaten van uitgeplozen ballen zitten hierna.

◄  Dit soort zaken  kom je  
▼  tegen in braakballen.  
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Braakbal pluis resultaten 
Kerkuilenwerkgroep en Zoogdierenwerkgroep  
KNNV afdeling Voorne-Putten 
 

 
 
 
Kastnummer:  8 Datum geraapt: 31 – 8 - 2012  
Adres:   Datum geplozen: 17- 10 - 2012  
Plaats:  Biert Simonshaven Pluisleider:  Jan Alewijn  
AC:   78740 - 427183 Gemeld :    ja                
     
soort aantal opmerkingen 
gewone bosspitsmuis 28 

  

dwergspitsmuis  
waterspitsmuis  
huisspitsmuis 33 
rosse woelmuis  
ondergrondse woelmuis  
veldmuis 58 
aardmuis  
noordse woelmuis  
woelrat 3 
dwergmuis  
bosmuis 9 
huismuis 4 
bruine rat  
zwarte rat  
   
totaal 140 
Aantal ballen 37 
wezel  
vogel 4 
mol 1 
kikker  
overig  
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Braakbal pluis resultaten 
Kerkuilenwerkgroep en Zoogdierenwerkgroep  
KNNV afdeling Voorne-Putten 
 

 
 
 
Kastnummer:  Kast 7 Datum geraapt: 10 - 09 - 2012 
Adres:   Datum geplozen: 07 – 11 - 2012 
Plaats:  Rockanje Pluisleider:  Jan Alewijn 
AC:  64.6-435.7  Gemeld :   ja                
     
soort aantal opmerkingen 
gewone bosspitsmuis 25 
dwergspitsmuis 8 
waterspitsmuis  
huisspitsmuis 53 
rosse woelmuis 6 
ondergrondse woelmuis  
veldmuis 24 
aardmuis  
noordse woelmuis 2 
woelrat  
dwergmuis 1 
bosmuis 36 
huismuis  
bruine rat  
zwarte rat  
   
totaal 155 
Aantal ballen 40 
wezel  
vogel 1 
mol  
kikker  
Overig: meikever 1  
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Gasten bij het ringen.

Om zoveel mogelijk mensen te interesseren voor ons project nodigen wij van tijd 
tot tijd mensen uit, die dat van te voren hebben aangegeven, om te komen kijken. 
Uiteraard vragen we eerst toestemming aan de eigenaar.
Zo waren bij het ringen van 
de eerste Kerkuiljongen in 
Tinte een groep mensen 
aanwezig die nog nooit 
Kerkuilen gezien hadden. 
Na afloop werden we door 
de boerin getrakteerd op 
koffie en beschuit met 
muisjes.

Op de foto onder is een 
groep kinderen uitgenodigd 
om het ringen van de jonge uilen van dichtbij mee te maken.

Sommigen kinderen willen zo’n 
uiltje wel even aaien, andere vinden 
het vreselijk eng.
We proberen kinderen op deze 
manier te interesseren voor vogels 
in het algemeen.

Maar ook volwassen mensen vinden het leuk om Kerkuilen van dichtbij te zien. Op 
de rechter ► foto zijn leden van de vogelwerkgroep van de Waterweg - noord 
aanwezig bij het ringen. Ook hier waren leden bij, die een Kerkuil nog nooit van 
zo dichtbij gezien hadden. 
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Overzichtskaart van de geplaatste kerkuilkasten

Boeken en Publicaties.
Er zijn door de loop van de tijd nogal wat boeken over uilen 
verschenen. Maar ook specifieke boeken over kerkuilen. 

  
◄Dit boek ; De Kerkuil, is geschreven door Johan de 
Jong, de uilenman bij uitstek.
  

▼Dit boek is geschreven door David Chandler.
Een heel praktisch boek.

 ▼ Publicatie van  
 Vogelbescherming
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◄  Dit is een redelijk duur boek ± € 50,=
Het is wel een parel in je boekenkast.  

 

◄ Als je ook nog van lezen houdt. 
In dit boek worden allerhanden 
zaken omschreven over uilen. 
(Jenny 
De Laet)                 

Andere voorkomende uilen.

Naast de Kerkuilen kun je op het eiland nog drie soorten uilen aantreffen;
- De steenuil, 4 broedplaatsen bekend
- De ransuil, 3 broedplaatsen bij de werkgroep bekend.
- De bosuil, 2 plaatsen bekend maar er zijn er mogelijk meer.

Onze aandacht richt zich in de eerste plaats op de steenuiltjes. Deze kleine 
uilensoort heeft het zo mogelijk nog moeilijker dan de Kerkuil.

De steenuil is een dagjager. Je kunt hem 
overdag soms zien, lekker zonnenbadend 
op een oud schuurtje of in een boom.
Het kleine uiltje is nogal kritisch op zijn 
leefgebied. Zo houdt hij het meest van 

een wat rommelig erf met hier en 
daar wat opslag van takken e.d. Ze 
broeden vaak onder dakpannen op 
oude schuurtjes/schuren. 
 Omdat deze schuurtjes nauwelijks 
meer te vinden zijn bieden we de 
steenuil een nestkast aan.
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Probleem hierbij is dat kauwtjes daar ook gebruik van willen maken. De strijd om 
de kast verliezen de steenuilen bijna altijd. De kauwen slepen vervolgens de 
nestkast vol met takjes zodat er voor de steenuil geen plaats meer is.  
Daarom worden de nestkasten zoals rechts afgebeeld ► uitgerust met een 
labyrint ingang. Hierdoor moet het kauwtje met de takjes twee maal een haakse 
bocht om manouvreren en dat lukt hun niet. Een andere vogelliefhebber heeft 
een opening uitgedacht waar alleen steenuilen door kunnen. De kauwtjes niet, 

probleem opgelost. Om het aantal 
steenuilen weer enigsinds op peil 
te krijgen hebben we het volgende 
bedacht. Rondom de 
broedplaatsen die wij kennen 
hangen we nestkasten op. 
Zo hopen we op een effect als van 
een olievlek die zich langzaam op 
het water uitbreid. In het 
buitengebied van Zuidland is al 
iets van dit effect te merken.

De tweede uilensoort die onze aandacht krijgt is de ransuil. We weten nu in 
2012 drie plaatsen waar Ransuilen gebroed hebben en jongen groot geworden 
zijn. Op alle drie de plekken hebben deze uilen gebruik gemaakt van een oud 
kraaiennest. Het is niet moeilijk uit te zoeken 
of er een broedende Ransuil in de buurt zit. De 
jongen van de uil maken een vreselijk kabaal. 
Vooral ’s avonds en ’s morgens vroeg.

Ransuilen hebben na het broedseizoen de 
gewoonte om gezamenlijk een slaapboom te 
zoeken. Eenmaal een boom gekozen blijven ze 
daar geruime tijd gebruik van maken. Binnen ons 
gebied zijn een paar plaatsen waar soms wel tot 
13 stuks ransuilen slapen. Hun voorkeur gaat in 
onze streek uit naar grote conniferen of 
naaldbomen.
In deze bomen zijn ze nauwelijks te 
onderscheiden, zeker niet als ze dicht tegen de 
stam zitten.
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Als laatste hebben we de Bosuilen ook opgenomen binnen ons programma.  
Omdat we hier pas het laatste jaar (2012) 
mee begonnen zijn hebben we nog maar twee 
bezette nestkasten. Ondertussen zijn er 
wel meerdere kasten geplaatst.
Het eist wel enige voorzichtigheid bij het 
plaatsen van Bosuilkasten. Het zijn echte 
rovers die heel wat vogels in hun buurt te 
lijf gaan.
Het jong hiernaast op de foto zit in een 
park in Spijkenisse. Zij/hij is door 
onderstaande geringd.
Door het plaatsen van nestkasten op 
kansrijke plaatsen hopen we het bestand 
enigszins op te halen.
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Boeken / publicatie van Steenuilen.

  

Dit is een deel van de publicaties die 
o.a. te vinden zijn op internet.
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