
 

Jaarverslag 2018, Kerk- en Steenuilenwerkgroep NH, regio 9 
  
 Henk Eenhoorn 
 
Het broedseizoen 2018 kwam voor de Kerkuilen laat op gang, maar toen de 
gang er eenmaal inzat, bleek dat we in het algemeen een goed jaar zouden 
krijgen op enkele dieptepunten na, lees het maar in dit korte verslag! 
 
De Kerkuilenwerkgroep Noord-Holland regio 9 (onze werkgroep) is 
werkzaam in de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Castricum en 
gedeeltelijk Velzen. 
 
Onze kerkuilennestkasten hangen in: 
 
Akkersloot  4 
Bakkum  3 
Castricum  6 
Egmond-Binnen Zuid  1 
Heemskerk  10  waarvan 1 buiten aan een boom  
Limmen  8 
Uitgeest  3 
 ______________________________ 
Totaal 35 
 
Broedgevallen: 
 
a.  In Bakkum aan de Heereweg was dit jaar het eerste broedsel en 

werden 2 jongen geringd; er werd begonnen met 5 eieren; het vorig jaar 
waren dat er 3. 

 
b. in Bakkum-Noord aan de Heereweg ringden we 2 jongen, hier waren 

eerst 4 eieren, we ringden hier ook meteen 2 volwassen uilen die in de 
nestkast zaten. Nog nooit in onze 25-jarige kerkuilentijd hebben we dit 
meegemaakt, heel bijzonder!; jammer genoeg stierven later de 2 
jongen, h.w.s. door voedselgebrek. In 2017 waren er 6 jongen, waarvan 
er 3 doodgingen. 

 
c.  in Castricum werden aan de Zanddijk in juni 4 jonge kerkuilen geringd, 

ondanks de verandering aan de invlieg-opening van de schuur- ze 



 

lieten zich daardoor dus niet afschrikken- ; het vorig jaar werd hier niet 
gebroed. 

 
d.  in Heemskerk aan de Duinweg werd voor de eerste keer gebroed; bij 

controle op 2 juli waren er 3 jongen in de kast (en een geringde adult: 
zie Terugmeldingen), maar toen we op 3 augustus wilden ringen, waren 
de jongen platgetrapt. 

 
e.  in Heemskerk aan de Hondsbosseweg kregen 6 een ring; het vorig jaar 

waren dat er ook zes. 
 
f. in Limmen aan de Schoollaan ringden we 4; in 2017 werd hier niet 

gebroed. 
 
g.  in Uitgeest aan de Uitgeesterweg ringden we 2, hier werd begonnen 

met 5 eieren, h.w.s. is de koude wind die op het invlieggat stond de 
oorzaak; het vorig jaar mislukte het eerste broedsel en werden er later 
8 jongen geringd! 

 
 
Dit jaar waren er in regio 9 dus 7 broedsels en er vlogen 18 jongen uit: 
 
in 2017 6 20 in 2011 6 21 in 2006 6 19 in 2001 2 5 
in 2016 5 21 in 2010 5 12 in 2005 8 22 in 2000 0 0 
in 2015 4 7 in 2009 2 9 in 2004 3 15 in 1999 1 5 
in 2014 5 26 in 2008 5 18 in 2003 2 6 in 1998 2 7 
in 2013 3 10 in 2007 3 14 in 2002 2 4 in 1997 1 2 
in 2012 6 25       in 1996 1 4 
         in 1995 ? ? 
 
Terugmeldingen: 
 
1. Op 8 februari werd aan de Zanddijk in Castricum op de zolder, waar 

ook een kerkuilenkast staat, een uitgedroogde dode kerkuil 
gevonden. Was daar geringd (NLA 5484669) op 4 juli 2016 samen 
met 3 nestgenoten, (zie. Nagekomen 3.) 9 dagen later werd ze 
(ongeveer 6 km van haar geboorteplek) gevangen op het ringstation 
De Vinkenbaan in Castricum aan Zee; uilen worden hoegenaamd niet 



 

gevangen, dus er zal wel iets met deze uil aan de hand zijn geweest. 
Verstreken tijd: 585 dagen 

 
2.  Op 9 februari werd aan de Kattendijk in Gouderak NLA 5535071 dood 

gevonden (doodsoorzaak onbekend); als jong geringd op 3 augustus 
2017 aan de Uitgeesterweg in Uitgeest. Verstreken tijd: 190 dagen; 
afstand: 62 km. 

 
3.  Op 13 maart werd in Schoondijke (Oost-Vlaanderen) NLA 5484695 

doodgereden: geringd op 29 juni 2017 aan de Heereweg in Bakkum: 
verstreken tijd: 256 dagen en afstand: 156 km. 

 
4.  Op 18 juni werd, levend samen met 4 jongen, in een nestkast aan de 

Schoollaan in Limmen het mannetje NLA 5493938 aangetroffen: 
geringd op 5 juli 2014 in Zuidschermer: verstreken tijd: 3 jaar en 11 
maanden en afstand: 4,7 km. 

 
5.  Op 2 juli werd in een kast aan de Duinweg in Heemskerk 3 jongen en 

een geringd volwassen vrouwtje aangetroffen NLA 5401879 geringd 
op 1 juli 2017 Veertweg in Noord-Scharwoude; afstand 22 km en 
verstreken tijd 1 jaar en 1 dag 

 
6.  Op 21 augustus werd in het Vogelringstation Castricum het vrouwtje 

NLA 5535090, levende aangetroffen en na het aflezen van haar 
nummer weer losgelaten. Men had een mistnet opgehangen om 
kwartels en waterrallen te vangen, maar het werd een Kerkuil. Ze was 
op 6 juli van dit jaar geringd aan de Hondsboscheweg in Heemskerk. 

 
 
Nagekomen terugmelding: 
 
1.  Een late melding van 06-01-2016, op 8 juli binnengekomen, een dood 

gevonden verkeersslachtoffer, NLA 5484683, aan de Rijksweg in 
Nootdorp op het parkeerterrein van het Van der Valkhotel. Verstreken 
tijd 144 dagen, afstand 43 km. Geringd aan de Hoflaan in Castricum 
op 17-08-2016 

 
2.  Op 13 juli 2017 dood gevonden, verward in prikkeldraad, hing in een 

hek, klauw zat vast; aan de Duinweg in Heemskerk. De vogel was op 



 

17 augustus 2016 geringd aan de Hollaan in Castricum. Verstreken 
tijd: 1 jaar en 21 dagen; afstand tot ringplaats: 2 km.  

 
Bijzonderheden: 
 
Op 4 januari werd aan de Strammersboogh in Akersloot een kerkuil dood 
aangetroffen. De uil droeg een gesloten ring (ringnummer: 020 BOF BL 376 
10.0 17) met daaraan een netje, was verward was geraakt in een struik. 
De maden liepen er uit. Is niet na te gaan wie de eigenaar is, wel dat hij uit 
België kwam. 
De stichting BOF geeft de ringen uit, maar weet later niet te achterhalen van 
wie de ring is, “wegens privacy-redenen”. 
 
Broedgegevens Kerkuilen algemeen: 
 broedparen  uitgevlogen jongen 
Noord-Holland  2018 nog niet bekend nog niet bekend (ook 

pas bekend in febr. 
2019) 

  2017 176  662 
  2016 156  555 
 
Wieringermeer met  20  68 
ingehaald door Texel  25  82 
 
Noord-Holland 2015 153  753 
Wieringermeer, topper in NH 19  123 
 
Nederland 2017 3.364 12.113 
  2016 3.148 10.637 
 
Nrd Brabant, landelijk nr. 1 503 2.113 
 
  2015 2.877 7.929 
Friesland, landelijk nr. 1 604 2.190 
 
 
 
 
 



 

 
Steenuilen: 
 
Onze regio is Noord-Holland nummer 8;  
er zijn in deze regio 86 steenuilennestkasten: 
 
Akersloot 2; Alkmaar 2; Bergen 35; Bergen aan Zee 1;  
Beverwijk 1; Castricum 2; Egmond-Binnen 5;  
Egmond aan de Hoef 18; Heemskerk 2; Heiloo 5;  
Koedijk 1; Limmen 1; Schoorl 6 en Uitgeest 5. 
In het gebied van de VWG Midden-Kennemerland hangen er dus 13. 
 
  broedsels uitgevlogen jongen 
Nederland 2014 3.051 13.297 
 
Broedgegevens: 
 
Noord-Holland 2017 165 418 
West-Friesland, nr. 1  117 307 
 
Noord-Holland 2016 146 338 
West-Friesland  104 237 
 
Noord-Holland 2015 121 234 
West-Friesland  81 199 
 
Terugmeldingen: 
 
Op 21 maart is er een Steenuil gespot op het terrein van Tata-Steel; is er 
maar 1 dag gezien… 
 
 (oo)   
(  v  ) 
  ^ ^ 
 
 
Landelijk zijn er ongeveer 8000 broedparen, bovenaan staat de provincie 
Gelderland met 3600 paar. 
 



 

 
en de werkgroep bestond op 28 AUGUSTUS VAN DIT JAAR 25 JAAR !!! 
 
 
 
Met vriendelijke groeten van de werkgroep: 
(bestond op 28 augustus van dit jaar 25 jaar !!) 
 
h.eenhoorn@gmail.com 
Henk Eenhoorn Castricum, coördinator 0251-654971  
Lauri Karels Limmen 06-53965647 
Giel van der Pluijm Bergen 06-50298251 
Jorg Schagen Limmen 06-53873990 
Piet Zomerdijk Bakkum 0251-653636 
Guido Keijl Bakkum 
vaste ringer van de werkgroep. 
 
Als je het ringen van de jonge uilen eens mee wil maken (meestal ’s 
avonds van 19.30 tot 20.15 uur), stuur dan een mailtje aan 
(h.eenhoorn@gmail.com) en je krijgt een uitnodiging. 
 


