Jaarverslag 2019, Kerk- en Steenuilenwerkgroep NH
Kerkuilen:
2019 was een goed Kerkuilenjaar jaar (en dat kwam natuurlijk door het groot
aantal muizen!) Landelijk vergeleken met het vorig jaar was er een stijging
van 20%.
In onze provincie was de toename 15% en was er een recordaantal
broedgevallen n.l. 205. Bij onze regio’s 8 en 9 was de stijging samen 10%.
Niet gek als je nagaat dat we in 1990 in deze provincie het eerste broedsel
hadden. Daarna kwamen, met mondjesmaat, via de Afsluitdijk Friesekerkuilen onze kant op.
Regio 8:
Nestkasten:
Broedgevallen:

47
13

Het grootste broedsel was dit jaar in Groet: 7 jongen

Er waren in regio 8, 12 eerste broedgevallen en 1 tweede en er vlogen 43
jongen uit
In 2018 11 eerste broedsels en 2 tweede, 1 mislukt en er vlogen 39 jongen
uit
in 2017
13 broedsels en er vlogen 52 jongen uit
in 2016 resp.
10 en 35
in 2015
9 en 30
in 2014
9 en 44
in 2013
3 en 11
a.

in Bergen vlak bij de rotonde Zeeweg, werd 1 jong groot

b.

ook in Bergen aan de Heereweg werd voor de eerste keer geringd, 2
stuks: 1 jong was kortgeleden uit de kast gekropen en door de hond
gedood en er lag een dood jong in de kast

c.

aan de Vennewatersweg in Egmond-Binnen werden 5 jongen groot

d.
e.

in Egmond a/d Hoef aan de Hoeversweg, ringden we 1 jong, een
volwassen exemplaar was eerder op het erf dood aangetroffen
ook in Egmond a/d Hoef maar dan aan de Banweg, vlogen 5 jongen uit

f.

in Groet aan de Heereweg, ringden we 7 jongen

g.

in Heiloo aan de Hoogeweg, werden 4 jongen groot. Hier had met last
van ratten en daarom zijn er braakballen onderzocht om na te gaan of
kerkuilen ook ratten eten. In de eerste braakbal was het al raak!

h.

aan de Vennewatersweg in Heiloo, ringden we 2 jongen in juli, hoewel
het broedsel met 6 eieren begonnen was. In oktober kregen de 4 jongen
van het tweede broedsel een ring om (het 2e broedsel begon ook met
6 eieren)

i.

ook in Heiloo aan de Westerweg werd dit jaar 1 maal gebroed en vlogen
3 jongen uit

j.

aan de Nauertogt in Koedijk, was een broedsel van 3 jongen; 1 jong
werd later dood gevonden in de hooischelf.

k.

in Schoorl aan de Duinweg werden 2 jongen groot; de kast hangt te
hoog om bij te komen

l.

in Warmenhuizen aan de Diepsmeeerweg vlogen 4 jongen uit.

heerlijk slapen in Cees Baart's heemtuin

Terugmeldingen:
1.

nagekomen bericht: Op 27 oktober 2018 werd langs de A7 bij Den
Oever een verkeersslachtoffer gevonden. NLA 5569120. Hij was door
ons geringd op 9 augustus 2018 aan de Nauertogt in Koedijk.
Afstand: 33 km. Leeftijd: 4 maanden en 20 dagen,

2.

op 21 februari werd het karkas van NLA 5535086 gevonden in een
loods aan de Hoeverweg in Egmond a/d Hoef. De vogel was daar door
ons geringd op 2 juli 2018. Leeftijd: 274 dagen,

3.

op 27 februari werd het verkeersslachtoffer NLA 5535054 aan de
Hoeverweg gevonden in Egmond a/d Hoef. Hij was door ons geringd
aan dezelfde weg op 3 juli 2017.
“Aangetroffen langs de N 512( de Hoeverweg). Is meegenomen door
een hulpverlener voor zeehonden om het dier te melden.
Op Zeehondencentrum Pieterburen is een röntgenfoto gemaakt die de
breuken toont overeenkomstig de aanrijding”. Afstand: 1 km. Leeftijd: 1
jaar en 9 maanden,

4.

op 17 juli werd aan de Rijksweg in Schoorl NLA 5475274 als
verkeersslachtoffer dood aan getroffen; was op 27 mei 2014 geringd in
Slootdorp. Afstand: 20 km. Leeftijd: 4 jaar en 2 maanden,

5.

op 3 oktober werd dood aangetroffen NLA 5569111 aan de
Groeneweg in Bergen. Was door ons geringd op 2 augustus 2018 aan
de Heereweg in Groet. Geen aanwijzing van de doodsoorzaak.
Afstand: 8 km. Leeftijd: 1 jaar en 4 maanden,

6.

het terugmelden gebeurd vaak door degene die de vogel heeft
gevonden, maar die hoeft geenverstand van vogels te hebben en als
het beest al lang dood is is ook het soort moeilijker te herkennen. Zo
kregen we een melding van een verkeersdode binnen van een door ons
geringde Kerkuil, die door de vinder als Torenvalk werd opgegeven.
Maar dood is dood!

Bijzonderheden:
1.

we hebben een rapport uitgebracht ter ondersteuning van de sloop van
een oude boerderij In Geesterambacht.

2.

in de Egmondermeer (Egmond aan den Hoef) hebben we op een mooie
plaats een nestkast opgehangen waar geregeld een kerkuil roest, en
nu maar hopen…
Wel denken we dat we daar in de buurt, wat kasten betreft, aan ons
maximum zitten.

Afsluiten van het invlieggat van de onzichtbare nestkast in Limmen. Foto: R. Brevie

Regio 9:
Nestkasten:
38
Broedgevallen:
7
Dit jaar waren er in regio 9, 7 broedsels, waarvan 1 mislukt en vlogen er 29
jongen uit.
in 2018
in 2017
in 2016
in 2015
in 2014
in 2013
in 2012
in 2011
in 2010
in 2009
in 2008
in 2007

7 en 20
6 en 20
5 en 21
4 en 7
5 en 26
3 en 10
6 en 25
6 en 21
5 en 12
2 en 9
5 en 18
3 en 14

in 2006
in 2005
in 2004
in 2003
in 2002
in 2001
in 2000
in 1999
in 1998
in 1997
in 1996
in 1995

6 en 19
8 en 22
3 en 15
2 en 6
2 en 4
2 en 5
0 en 0
1 en 5
2 en 7
1 en 2
1 en 4
? en ?

a.

aan de Heereweg in Bakkum ringden we 5 jongen

b.

ook aan de Heereweg, maar 1 km noordelijker, ringden we 4 jongen;
hier werd ook het geringde vrouwtje van het vorig jaar, levend in de kast
aangetroffen,

c.

in Castricum aan de Zanddijk, waren 5 eieren maar ze werden niet
uitgebroed. De reden is onbekend.

d.

in Heemskerk ringden we aan de Hondsbosseweg 5 jongen,

e.

aan de Duinweg, ook in Heemskerk, kregen 5 jongen een ring; bij het
openen van de kast ontsnapte een jong, maar later werd er een shirt
over hem gegooid en werd hij toch nog geringd.
Hier lagen het vorig jaar 3 dode jongen in de kast toen we kwamen
ringen,

f.

in Limmen aan de Schoollaan ringden we 5 jongen, zie foto met de
schapen,

g.

in Uitgeest aan de Uitgeesterweg, werd voor de 10e keer achteréén
geringd!; 5 kregen nu een ring.

“ik ben 5 weken oud, de mooiste uit het nest en ik woon in Limmen”

Bijzonderheden:
1.

In 2005 hingen we een kerkuilenkast op in een paardenstal aan de
Oosterweg in Heemskerk.
Geen Kerkuil heeft ooit aandacht aan deze kast besteed.
We vonden toch al de manier waarop hij hing niet veelbelovend,
daarom is de kast nu gedraaid, met het invlieggat gat naar buiten. Laten
de Kerkuilen de kast nu wel vinden…

2.

Op 23 juli werd in een weiland bij het van Aagtenfort in Beverwijk een
dode onbeschadigde ongeringde volwassen Kerkuil gevonden.

Terugmeldingen:
1.

op 18 maart werd NLA 5535079 dood gevonden aan de Dorpsstraat in
Marken-Binnen.
“Dood gevonden in de schuur, zag er nog gaaf uit, weet niet wat er
gebeurd is”
Was door ons geringd op 18 juni 2018 aan de Zanddijk in Castricum.
Afstand: 9 km. Leeftijd: 10 maanden,

2. op 13 juni werd NLA 5535098 als verkeersslachtoffer dood gevonden in
Winkel; door ons geringd op 13 juli 2018 aan de Schoollaan in Limmen.
Afstand: 16 kim. Leeftijd: 1 jaar en 2 maanden,
3.

op 20 juni werd in een nestkast aan de Heereweg in Bakkum NLA
5569104 levend aangetroffen;
zij was daar op 27 juli 2018 door ons geringd. Leeftijd: 11 maanden,

2.

op dezelfde plek aan de Heereweg in Bakkum, vloog op 10 juli (een
daar op 21 juni geringd jong, NLA 5569137) zich dood tegen een
kamerraam. Vreemd genoeg zat op een raam daarnaast, dat er
loodrecht op staat, een gelijke afdruk…Leeftijd: 2 1/2 maand.

Broedgegevens Kerkuilen algemeen:

Noord-Holland
2019
2018
2017
2016

Broedparen

Uitgevolgen jongen

205
153
176
156

514
432
662
555

Wieringermeer
20
ingehaald door Texel
25
Noord-Holland
2015
153
2014
185
Wieringermeer was de topper in NH
19
Nederland
2018
2559
2017
3364
2016
3148
Noord-Brabant was landelijk nr 1
503
2015
2877
Friesland was de landelijke nr 1
604

68
82
493
753
123

7711
12113
10637
2113
7929
2190

Steenuilen:
Onze regio is nummer 8 in Noord-Holland.
Er hangen bij ons 65 nestkasten.
In ons gebied komen op dit moment geen Steenuilen meer voor, maar we
wachten op betere tijden.

Broedgegevens:
Nederland
2014
Noord-Holland
2018
2017
West Friesland was nr 1 met
Noord-Holland
2016
West Friesland
Noord-Holland
2015
West Friesland

Broedsels

Uitgevlogen jongen

3051

13297

164
165
117

384
418
307

146
104

338
237

121
81

234
199

dat Uilen niet alleen bij ons geliefd zijn laat deze boer uit Australië goed merken!
Foto: Celine

Met vriendelijke groeten van de werkgroep:

Henk Eenhoorn, Castricum, coördinator,
h.eenhoorn@gmail.com
Lauri Karels, Limmen
Giel van der Pluijm, Bergen
Jorg Schagen, Limmen
Piet Zomerdijk, Bakkum

0251-654971
06-53965647
06-50298251
06-53873990
0251-653636

Guido Keijl Bakkum, vaste ringer van de werkgroep.
Doelstelling van de werkgroep: het beschermen van de Kerkuil en de
Steenuil door het ophangen en controleren van nestkasten en het
registreren van gegevens en het geven van voorlichting.
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 en je krijgt een uitnodiging.

