
 

Jaarinformatie 2016 nestkasthouders, Kerk- en Steenuilen 
 Henk Eenhoorn 

Hierbij de jaarinformatie 2016 voor de nestkasthouders van de Kerk- en 
Steenuilenwerkgroep Noord-Holland, regio’s 8 en 9 

 
Kerkuilen 
Het kerkuilenjaar kwam laat op gang (zelfs in die mate dat sommige 
coördinatoren e-mails rondstuurden waarin ze hun ongerustheid lieten 
blijken),maar over het resultaat mogen we gelukkig niet ontevreden zijn. 

In de regio 8: 

a. aan de Hereweg in Bergen vlogen 2 jongen uit. 
b. in Egmond aan de Hoef werd voor de eerste keer gebroed aan de 

Tijdverdrijfslaan en we ringden hier 5 jongen (2 mannetjes, 1 vrouwtje 
en 2 waren te jong om te seksen). 
De kast hangt er 3 jaar dus we mogen niet klagen. In dezelfde schuur 
waren op dat moment veel zwaluwen bezig hun tweede leg te voeden 
(dat was 21 juli). 

c. ook in Egmond aan de Hoef, op de bekende plaats, aan het 
Zomerdijkje, werd in tegenstelling tot het vorig jaar, gebroed en vlogen 
4 jongen uit. In de potstal hangt de nestkast, maar de vogels 
gebruiken ook op een bepaalde plek in het dakbeschot om te 
nestelen: "ze laten zich dan in een gleuf naar beneden zakken”; ook 
hier waren op het moment van ons bezoek veel zwaluwen in de weer. 

d. Egmond aan de Hoef was wel in trek, want aan het Nachtegalenpad 
werden 3 jongen groot.   e.   in Egmond-Binnen werd weer met succes 
gebroed aan de Vennewatersweg, 5 jongen verlieten het nest. 

f. in Heiloo werden 4 jongen geringd aan de Kennemerstraatweg. 
g. ook in Heiloo maar aan de Westerweg werden 3 jongen groot. 
h. in Koedijk werd aan de Nauertogt gebroed: 4 jongen vlogen uit. 
i. in Warmenhuizen aan de Diepsmeerweg verlieten 3 jongen het nest. 
 
Dit jaar waren er in regio 8, 9 broedsels en vlogen er 33 jongen uit, 
in 2015 waren dat er resp. 9 en 30 
in 2014 9 en 44 
in 2013 3 en 11 en 
in 2012 9 en 35 
 
Regio 8 heeft 42 kerkuilennestkasthouders. 



 

Hier in Egmond aan de Hoef werd voor de eerste keer gebroed en meteen 
5 mooie gezonde jongen en 3 vrolijke mannen 

 
 
In de regio 9: 
 
a. aan de Hollaan in Castricum ringden we 4 jongen (3 mannetjes en 1 

was te jong); er waren 65 belangstellenden… 
b. aan de Zanddijk, ook in Castricum, werden 4 jongen geringd (2 

mannetjes, 1 vrouwtje en 1 was te jong) 
c. in Heemskerk aan de Hondbosseweg werden dit jaar 5 jongen 

geringd, 1 ontsnapte uit de tas maar werd toch weer gevangen (2 
mannen en 1 vrouw en 2 te jong). 

d. de Schoollaan in Limmen was met zijn boet het toneel van een 
ringsessie met 5 geringde jongen (3 mannetjes en 2 vrouwtjes). 

 Later werd 1 jong dood op het erf gevonden. Die ligt nu in een la bij 
Naturalis in Leiden. 

e. aan de Uitgeesterweg in Uitgeest, ringden we dit jaar het eerst en wel 
op 25 juni, 3 mannen en 1 vrouw. 



 

Dit jaar waren er in regio 9, 5 eerste broedsels en vlogen er 21 jongen uit, 
in 2015 waren dat er resp. 4 en 7 
in 2014 5 en 26 
in 2013 3 en 10 
in 2012  6 en 25 
 
Regio 9 heeft 35 kerkuilennestkasthouders. 
 

 
65 toeschouwers in Castricum 

  



 

Aan de Verlengde Roemersdijk in Akersloot maakte een Kerkuil gebruik van 
de nestkast. 
In Bergen aan de Groeneweg werd geregeld een Kerkuil gezien. 
In Castricum aan de Heemstederstraat werden het hele jaar verse 
braakballen gevonden. 
Aan de Egmondermeer in Egmond aan de Hoef werd de nestkast door een 
solitaire Kerkuil bewoond. 
In Heemskerk maakte aan de Duindoornweg een Kerkuil geregeld gebruik 
van de kast, terwijl in de Heemskerkse Duinen 2 maal een Kerkuil is 
waargenomen. 
Ook in Heiloo werd een Kerkuil gespot en wel op 2 plaatsen: 
a. aan de Rector Frederiklaan, waar het bezoek van korte duur was en 
b. aan de Vennewatersweg, waar de kast het hele jaar door één kerkuil 

werd bezet ( hier werd niet meer gebroed nadat we de oorkonde “voor 
5 jaar succesvol broeden” hadden uitgereikt…). 

 
 
 
Terugmeldingen 
 
Op 4 juli zaten in de kast aan de Hollaan in Castricum, 5 jongen, 2 eieren en 
een volwassen geringd vrouwtje (ringnummer 5496929):geringd op 10-08-
2015 in Slootdorp (Wieringermeer); afstand 40 km, tijd: 329 dagen. 
 

 
  

Broedgegevens ( de 1e, 2e en 3e broedsels opgeteld)

broedsels uitgevlogen jongen

Noord-Holland 2015 153 493

Wieringermeer was nr 1 in NH 29 100

Noord-Holland    2014 185 753

Wieringermeer was topper in NH  19 123

Landelijk 2015 2877 7929

Friesland was de landelijke nr 1 604 2190

Landelijk 2014 3051 13297

Friesland was toen ook landelijk nr 1:   558 2563



 

Steenuilen 
Er zijn geen Steenuilen in onze regio’s waargenomen, maar er is wel nieuws. 
We zagen een steenuilennestkast hangen dicht bij de Heereweg tussen 
Bakkum-Noord en Egmond-Binnen. Voor ons een onbekende plek. 
We hebben de kast bekeken en hij bleek van onze werkgroep te zijn, kast 
nr 468, deze kast is in 2007 door ons opgehangen aan het Nachtegalenpad 
in Egmond aan de Hoef, 5 km ten noorden van deze plek. 
Onbekenden hebben dus voor de verhuizing gezorgd… 
 

 
 
Landelijk zijn er ongeveer 8000 broedparen, bovenaan staat de provincie 
Gelderland met 3600 paar. 
 
Er zijn in onze regio 81 steenuilennestkasthouders. 

 
geen steenuil in de buitenlucht, maar één op de vensterbank uit Afrika, de 
Athene zimbabwe 
 

Broedgegevens

broedsels uitgevlogen jongen

Noord-Holland 2015 121 234

West Friesland was  nr 1 in NH: 81 199

Noord-Holland  2014 141 281

West Friesland was de topper in NH: 83 207



 

Met vriendelijke groet van de werkgroep: 
 
Bert Daudeij Heiloo 
Henk Eenhoorn Castricum, coördinator, 0521-654971 
 h.eenhoorn@gmail.com 
Lauri Karels Limmen 
Peter Ouwerkerk Uitgeest 
Giel van der Pluijm Bergen 
Jorg Schagen Limmen 
Piet Zomerdijk Bakkum 
Guido Keijl Bakkum, vaste ringer van de werkgroep. 
 
 
Als je het ringen eens mee wil maken (meestal ’s avonds van 19.30 tot 20.15 
uur), stuur dan een mailtje en je krijgt een uitnodiging. 
Heb je op- of aanmerkingen laat het ons dan weten! 
 

Moeders mooiste in de tas bij de Uitgeesterweg: 
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