
KERKUILEN   
 
(bijgewerkt op 24 januari 2016) 
 
Onderdeel van onze vereniging is de Kerkuilenwerkgroep, die in 1993 is opgericht en deel 
uitmaakt van de provinciale kerkuilenwerkgroep, ondersteund door de provincie en het 
Landschap Noord-Holland. 
 
Doelstelling van de werkgroep: het stimuleren van de terugkeer van de kerkuil 
 

De provincie Noord-Holland is in 19 Kerkuilenregio’s verdeeld. De regio die 
samenvalt met het gebied van onze Vogelwerkgroep is regio 9; ( de regio ten 
noorden daarvan – die ook door onze Kerkuilenwerkgroep wordt bemand - ligt in het 
gebied van de Vogelwerkgroep Alkmaar e.o. en is de regio 8). 

Taken : het maken/ ophangen/ controleren/ van nestkasten, het geven van 
voorlichting over bijvoorbeeld het verbeteren van het biotoop, het ringen van jonge 
vogels voor broedbiologisch onderzoek, het verzamelen van voedselgegevens: 
prooiresten en braakballen, het verzamelen van gegevens over dode kerkuilen: 
verkeersslachtoffers, vergiftiging e.d. ; het verzamelen van broedgegevens voor de 
landelijke database. 

Aantal nestkasten:  37 

 

2015 was hier voor de kerkuilen niet zo’n best muizenjaar hetgeen is terug te vinden 
in het aantal broedgevallen. 

 

Broedresultaten 2015 
 
In Heemskerk aan de Hondsbosseweg zijn we gewend aan 2 broedsels per jaar, 
maar niet in 2015: helemaal niets. Hoogstwaarschijnlijk is de bosuil de schuldige. 
Men heeft een kerkuil zien vechten met een bosuil en dan is de bosuil de winnaar! 
De nestkast bevatte alleen oude braakballen... 
a. in Castricum werd op 2 plaatsen gebroed:  
1. aan de Zanddijk lagen het vorig jaar 4 koude eieren in de kast, maar dit jaar 
hadden we meer geluk en ringden we 2 gezonde jongen, 
2. aan de Heereweg waren eerst 5 eieren, daarna werden 4 jongen waargenomen 
(er zit een camera in de kast). Er bleven 2 over, die we ringden en die ook uitvlogen. 
Het was 10 jaar geleden dat hier werd gebroed! 
3. aan de Brakersweg waren kerkuilen in de kast maar er werd niet gebroed. 
b. in Limmen aan de Schoollaan lagen 4 eieren in de kast, uiteindelijk ringden we 2 
jongen. 
Aan de Westerweg in Limmen heeft het hele jaar een kerkuil de kast bezocht maar 
kon h.w.s. geen partner vinden, want er is niet gebroed. 
c. in Uitgeest aan de Uitgeesterweg waren 4 eieren, 2 eieren kwamen uit, 1 jong ging 
dood en 1 jong werd groot. 
 
In 2015 waren er dus 4 eerste broedsels en vlogen er 7 jongen uit, 
In 2014 waren dat er respectievelijk 5 en 26 
In 2013 3 en 10 
 
In Noord-Holland waren 154 eerste broedsel, 10 tweede broedsels en in totaal 493 
uitgevlogen jongen. 



De Wieringermeer was koploper met 26 eerste broedsel, 2 tweede broedsels en 100 
uitgevlogen jongen. 
 
Landelijk in 2014  2366 broedparen en 11891 uitgevlogen jongen. 
Friesland was toen koploper met respectievelijk 450  en 2535. 
 
Terugmeldingen 2015 
 

1. Op 14 januari werd op de Rijksweg in Heemskerk een mannetjeskerkuil 
doodgereden, geringd in Slootdorp (Wieringermeer) op 15 september 2014 
(ringnummer 5483996): afstand 45, 121 dagen. 

2. Op 11 mei werd in onze kast aan de Schoollaan in Limmen een levende 
mannetjeskerkuil aangetroffen, geringd in Zuidschermer op 5 juli  2014 
(5483938): afstand 4 km, 311 dagen. 

3. Op 27 mei werd in een nestkast in het Heilooërbos een volwassen mannetjes 
kerkuil aangetroffen, die als jong was geringd (5456042) op 16 juni 2014 aan 
de Hondsbosseweg in Heemskerk, dus afkomstig uit een kast van ons! Later 
werd hier tweemaal geringd. 

4. Op 1 oktober werd aan de Parallelweg in Uitgeest een dode mannetjes 
kerkuil gevonden die bij ons was geringd aan de Zanddijk in Castricum op 13 
juli 2015 (5484656). Sommige kerkuilen worden jammer genoeg niet oud. 

Toch wel bijzonder dat het bij alle 5 terugmeldingen om mannetjes ging! 
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STEENUILEN 
 
 
(bijgewerkt 24 januari 2016) 
 
De Steenuilenwerkgroep werkt op gelijke basis als de Kerkuilenwerkgroep. 
 
Doelstelling: het stimuleren van de terugkeer van de Steenuil  
 
Taken en samenstelling van de werkgroep : zie bij de Kerkuilenwerkgroep  
 
Aantal nestkasten: 17 
 
In 2015 zijn er geen steenuilen in het werkgebied aangetroffen. 
 
In een steenuilenkast in Bakkum lagen 4 dode merels. H.w.s. werd de kast als voorraadplek 
door marters gebruikt. 
 
 
Werkgebied: zie Kerkuilenwerkgroep 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Twee steenuilen.  Ets door Julie de Graag 


