
Een bijzonder kerkuilverhaal...
door Peter Boelée 

Op een dag in oktober 2014 kreeg ik via Stichting Landschapsbeheer het bericht dat bij 
boer T. het asbestdak van zijn stalen schuur moest en dat hij vermoedde dat daar jonge 
kerkuilen onder konden zitten. Al jaren achter elkaar heeft dat kerkuilpaartje daar tussen
het dak en de isolatieplaten eieren gelegd en jongen groot gebracht. Er was hier nooit 
eerder een nestkast geplaatst waardoor onze uilenwerkgroep dus ook niet op de hoogte 
was van dit jaarlijkse broedgeval. De familie maakte zich zorgen want het 
asbestcementen dak moest er af en het nieuwe dak zal het onmogelijk maken dat de 
kerkuilen nog terug kunnen keren naar hun oude broedplek. 

Ik heb meteen contact opgenomen met de boer, hij wilde 
graag een kerkuilkast, waarin hij dan de mogelijk 
aanwezige jongen kon zetten op het moment dat het dak er
af gaat. Samen met de vaste controleur van deze regio heb
ik een kast afgegeven.
De mannen van Hoondert Staalbouw die het nieuwe dak er 
op zouden leggen plaatsen de nestkast in een boom, een 
meter of 10 van de plek van het nest vandaan. Aangezien 
kerkuilen gewend zijn om ín een gebouw te broeden en dus
niet in een nestkast buiten in een boom, was het spannend 
of de ouders de jongen buiten in de kast wel zouden 
kunnen vinden? 
(In de landelijke Kerkuilnieuwsbrief heeft al eens een 
artikel gestaan van het verplaatsen van jonge kerkuilen uit 
de schuur in een kerkuilkast buiten in een boom met 

succes, dus ik wist dat het mogelijk was)

Enkele dagen later was het zo ver, de mannen van de
asbestverwijdering lichtten het dak en inderdaad lagen er
vier jonge kerkuilen op de isolatieplaten. Meteen werden
de jonge uilen in de boomhut-nestkast gezet, samen met
de vele dode muizen die onder de dakplaten bij het nest
lagen. 

Weer een week later ben ik samen met enkele
kerkuilnestkastcontroleurs  teruggekeerd om te kijken hoe
het met de jongen in de kast gaat. Ik heb mijn ringspullen
bij me, hopelijk leven de jongen nog en zijn ze oud
genoeg om geringd te worden. Nou staat daar een
hoogwerker en toevallig heeft één van onze controleurs
een “hoogwerker- certificaat”, dus mag hij daar gebruik
van maken. Hij had bij het verplaatsen van hoge kasten
naar veilig bereikbare plekken al vaker gebruik gemaakt van een hoogwerker.

https://www.kerkuil.com/pg-17825-7-23575/pagina/nieuwsbrief.html


De controleur roept naar beneden dat er nog vier jongen in
de kast zitten. 
Ik ring de vier jongen, hun gewicht is prima, ze wegen zelfs
boven het gemiddelde. De ouders hebben, ondanks de
verhuizing van hun jongen naar de kast in de boom, dus
prima hun best gedaan, de jongen zijn nu ongeveer 38
dagen oud. Na het ringen worden ze teruggeplaatst in de
boomkast, zodat de ouders niet opnieuw naar de jongen
hoeven te gaan zoeken.

We spreken meteen af dat we over
een dag of tien in een oude houten
schuur op het erf, een nieuwe kast zullen plaatsen. De boer wil 
dan graag dat de nieuwe nestkast rechtstreeks tegen de wand 
wordt geplaatst zodat de uilen van buiten af de kast in kunnen 
vliegen en ze dus niet meer in de schuur kunnen komen.
Ruim een week later zijn we weer ter plaatse want er wordt een 
zware storm verwacht dus wil ik de jongen binnen hebben in de 
nestkast in de schuur. Helaas de hoogwerker staat er niet meer 
maar we hebben gelukkig onze ladder bij ons. Eerst wordt de 
nieuwe kast in de schuur geplaatst, de akkerbouwer helpt met 
behulp van de heftruck de nestkast te plaatsen. 

Dan klimt onze controleur de ladder naar de boomkast, opnieuw is het
spannend want kerkuilen zijn niet gewend een kast in de openlucht te
gebruiken. "Nog steeds vier jongen!" roept hij naar beneden. Ze zijn fel en
agressief, dat ben ik niet gewend meestal laten jonge kerkuilen zich
gemakkelijk pakken. Maar deze vier hebben natuurlijk al heel wat
meegemaakt. De jongen worden weer naar beneden gebracht en even later
kunnen ze in hun nieuwe kast worden gezet. 

Een week later ontvang ik foto's van de
eigenaars, de jongen zitten al in de veren,
opnieuw is het de ouders gelukt ze te vinden.
Operatie geslaagd!
Onze dank gaat uit naar de mannen van de
asbestverwijdering en de mannen van Hoondert
Staalbouw, want door hun kordaat handelen hebben deze vier
jonge kerkuilen het gered.

Voor meer informatie over activiteiten van de werkgroepen van Kerkuilenwerkgroep de 
Bevelanden. Onze dank gaat uit naar de mannen van de asbestverwijdering en de 
mannen van Hoondert Staalbouw want door hun kordaat handelen hebben deze vier 
jonge kerkuilen het gered. 
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