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Na het succesvolle jaar 2019 waren we erg benieuwd of dit in 2020 extra broedparen zou opleveren.
We weten uit diverse bronnen dat de jonge uilen het in het eerste jaar moeilijk hebben om een goede
biotoop te vinden. De uilen die daar in slagen
moeten dan nog een partner weten te vinden, maar
vooral de gevaren die op de loer liggen in onze
drukke regio weten te overwinnen.
In 2020 hebben we 2 nieuwe nestkasten geplaatst
en zijn we 4 locaties verloren waardoor het aantal
beschikbare kasten op 49 is uitgekomen. 
Bij de nestkastcontroles in 2020 bleek al snel dat er
in veel nestkasten (13) tenminste één uil aanwezig
was maar dat er niet werd gebroed. We troffen
slechts in 8 kasten een broedpaar aan die samen
zorgden voor 30 ringbare jongen. Dat wil zeggen
een bezettingspercentage van de kasten van 16%,
wat op zich niet slecht is. 
De gemiddelde bezettingsgraad over alle jaren is
13%. 
Op de foto hiernaast de vleugel van een
vrouwelijke kerkuil. De vleugelspanning van deze uil is 95 cm. 
Het gemiddeld aantal geringde jongen per broedlocatie is dit jaar bepaald op 3,75 Als we om ons 
heen kijken zien we dat het aantal broedparen bij de Stichting WGNL met 53% is afgenomen, in 
Nederland met 34% is afgenomen en in Zuid-Holland met 46% is afgenomen. De afname van het 
aantal muizen in de loop van het jaar moet als oorzaak worden gezien van het lagere aantal 
broedparen. 



2021 was voor de veldmuizen een minder goed jaar met in februari nog sneeuw en in april
veel regen. Weinig muizen en landelijk een achteruitgang van de kerkuil met 20%. In ons
'territorium' viel het echter, met een bezetting van 25% van onze kasten, wel mee. We
hebben dit jaar op twee nieuwe locaties kasten geplaatst en hebben vier locaties niet meer
in de controle opgenomen omdat ze in al die jaren niet zijn bezocht. Het aantal kasten komt
daarmee op 51. Toch nog een hele klus om die allemaal na te
lopen en schoon te maken. Bij de controleronden troffen we in 2
kasten een individu aan maar in 13 kasten troffen we een
broedpaar aan. Deze broedparen waren samen goed voor 56
jongen. Dat resulteert in 4,3 geringde jongen per broedlocatie.
Het werkelijk aantal jongen ligt meestal hoger maar om
verstoring te voorkomen proberen we de nestkasten uitsluitend in
de jongenfase te controleren zodat er geen totaaloverzicht is op
het aantal gelegde eieren of geboren jongen. Dit jaar laat echter
wel een mooie toename zien van het aantal broedparen van 63%
ten opzichte van 2020. Landelijk was er een afname van 20% en
in Z-H een afname van 24%. Daarmee sluiten we dit jaar af met een mooi resultaat. We hebben dit 
jaar ook onze eerste buitenkasten geplaatst omdat de kapschuur waarin de oude nestkast hangt 
vernieuwd moet worden over enige tijd. De steenuil was de eerste bezoeker in deze fraaie 
buitenkast met twee verdiepingen.

In 2022 zijn er drie locaties afgevallen maar zijn er ook weer twee nieuwe locaties bij gekomen. Het
aantal nestkasten is daarmee op 52 gekomen. Een van de nieuwe 
locaties was een kast die door een particulier was geplaatst. We 
waren al twee jaar op zoek naar de verblijfplaats van de daar 
rondvliegende kerkuil maar wisten de nestplaats niet te traceren. We 
kwamen de locatie op het spoor doordat er twee jonge uilen in het 
asiel terecht kwamen. Er waren op die locatie 4 jongen door de 
warmte uit de kast gesprongen. Twee hadden dat niet overleefd en de 
twee anderen kwamen in het asiel terecht. Samen met de 
vrijwilligster van het asiel zijn de twee jongen na revalidatie weer 
teruggeplaatst. Uit camerabeelden bleek dat de ouders direct weer de 
zorg voor de jongen op zich namen.

Rogier in actie op hoog niveau

Bij de controleronden troffen we 3 kasten aan met tenminste een volwassen uil en 14 broedparen. 
Een nestkastbezetting van
27% We konden ook 45
jongen ringen dus de
gemiddelde reproductie
was tenminste 3,2 jongen
per broedpaar. Daarbij twee
paren met 6 jongen maar
ook twee nesten met
verlaten eieren. Het aantal
jongen kan nog oplopen
omdat we bij de nacontrole
nog een tweede legsel
aantroffen van 7 eieren.

            Een van de twee kasten met 6 jongen. De 6e zit in het voorportaal.
Mooi is te zien dat het muizenrijke jaar 2019 er voor heeft gezorgd dat er een duidelijke toename 
van het aantal broedparen in 'ons' gebied zichtbaar is!


