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Inleiding 

Dit is een kort verslag van de werkzaamheden van de uilenwerkgroep Voorne-Putten onderdeel van 

de vogelwerkgroep van de KNNV afdeling Hollandse Delta in 2022.  

Onze uilenwerkgroep maakt onderdeel uit van de vogelwerkgroep van de KNNV Hollandse Delta 

maar is alleen actief in het gebied Voorne-Putten. Op de omliggende eilanden zijn andere 

uilenwerkgroepen actief.  

De uilenwerkgroep Voorne -Putten is eind 2010 opgericht en bestaat uit een kleine groep 

actievelingen die locaties zoeken, kasten maken en ophangen, kasten controleren en schoonmaken 

en de uilen indien mogelijk ringen. Af en toe wordt deelgenomen aan evenementen georganiseerd 

door de agrarische sector zoals grote evenementen als Kom in de kas, de Oogstdag Tinte en andere 

kleinere locaties. 

 

De uilengroep is opgericht om uilen waar mogelijk broedgelegenheid te bieden. Uiteraard is het 

belangrijk voor onderzoek om de kasten te controleren en eventueel jonge uilen te ringen maar onze 

hoofddoelstelling is om de uilenstand na de dramatische afname in de 20ste eeuw een stabiele 

toekomst te bieden.  

Werkwijze 

Ieder voorjaar worden de kansrijke kasten bezocht of worden de eigenaren verzocht de kast zelf te 

bekijken. Waar mogelijk worden voor de zoogdierwerkgroep braakballen geraapt en meegenomen. 

De locaties waar volwassen uilen, eieren dan wel jongen worden gemeld worden geregistreerd in 

AVINEST. Deze locaties worden vanaf dat moment gemonitord tot er geringd kan worden. In de loop 

van de zomer worden kansrijke kasten waar nog niets gezien was alsnog bezocht en eigenaren 

opnieuw gebeld. Na het ringen worden de kasten indien nodig schoongemaakt. 



Aantal kasten 

Tot op heden zijn er 129 kasten opgehangen. Hiervan zijn er 

in de loop van de jaren 21 weer verwijderd. Er zijn ook nog 

29 kasten die achteraf op kansloze locaties hangen maar die 

we heel optimistisch laten hangen. We nemen af en toe 

contact op met de eigenaren.  

                         Hans hangt zijn eerste kast op 

Resultaat 2022 

Sinds de oprichting van de kerkuilwerkgroep zijn er op meer 

dan 80 locaties braakballen van kerkuilen gevonden, op 73 

adressen hiervan hebben we kasten mogen hangen in de 

hoop hiermee kerkuilen tot broeden te verleiden. 

In 2022 hebben we 6 nieuwe kasten opgehangen waarvan 2 

gesponsord! 

We hebben op 31 plekken braakballen gevonden en volwassen uilen gezien.  Uit deze braakballen 

zijn in de loop van het jaar 3465 prooidieren geplozen en op naam gebracht. 

We weten dat er op 14 adressen een nest is gevormd waarvan er 3 mislukt zijn.  

Er zijn 3 nesten geweest waar de jongen uitgevlogen zijn zonder dat wij er bij konden om te ringen, 

dat is jammer maar we doen vanwege dierenwelzijn geen moeite om dit soort jongen alsnog te 

vangen.  

Totaal zijn er op 9 locaties jongen geringd waarvan op 1 adres twee nesten. 

Er zijn in 2022 door 4 ringers 37 jonge kerkuilen geringd. Een nest met torenvalken bleek op het 

laatst helaas mislukt.  

Hoogst waarschijnlijk had onze 

kerkuilwerkgroep de primeur met 

het eerste geringde nest van 

Nederland. Dankzij een wildcamera 

in een kast in Spijkenisse werden we 

al heel vroeg geattendeerd op een 

nest, op 21 februari zag de eigenaar 

al 3 eieren.  

Op 15 oktober hebben we de laatste 

kerkuilen geringd bij Tinte, daar 

waren we net te laat want er waren 

ook al 2 jongen uitgevlogen. 

 

           Eveline ringt het eerste jong van 2022 

Onze ringers 

Dit jaar hebben we naast onze vaste ringer Eveline een nieuwe ringer gevonden in de persoon van 

Hans op den Dries. Daarnaast zijn we dit jaar geassisteerd door Ger Maatkamp en Karin van den Berg 

waarvoor onze dank!  



Soms blijken uilen niet geïnteresseerd in de kast die we voor 

hen opgehangen  hebben en broeden ze wel in de schuur maar 

niet in de kast. Bij Rockanje konden we zo’n nest toch ringen 

omdat ze onderin een ongebruikte schoorsteen bleken te 

broeden. 

 

             Eén van de jonge kerkuilen in de schoorsteen bij Rockanje 

 

Overzichtkaart van locaties waar uilen gezien zijn in 2022 

Kaart met alle uilenkasten:  

rode ster = locatie met 

braakballen, lila ster = locatie 

met Noordse woelmuis 

 

 

 

 

 

De kaart is bewust klein om 

geen ongewenst bezoek bij 

kasteigenaren te krijgen. 

 

Overzicht geringde uilen sinds de oprichting van de uilenwerkgroep 

Uit de tabel blijkt dat 

2022 een redelijk goed 

jaar was, uit de rest van 

Nederland hoorden we 

vooral in de zomer 

negatieve verhalen maar 

later in het seizoen 

bleken er nog late of 

tweede nesten gevonden 

te worden. 2-019 was in 

heel Nederland een 

topjaar, dat was ook het 

jaar van de 

veldmuisplagen in grote 

delen van ons land. 

Hulp van enthousiaste geïnteresseerden 

De kerkuilwerkgroep krijgt soms hulp bij haar activiteiten, zo werden dit jaar 2 prachtige kasten 

gesponsord. Daarnaast helpen boeren af en toe ook een handje mee door hun hoogwerker in te 

zetten bij kastcontroles.  



 

 

 

 

 

 

 

 

           Met de hoogwerker naar boven 

 

Een van de gesponsorde kasten 

 

Dankwoord 

Onze dank gaat uit naar alle locatiehouders waar we kasten hebben mogen plaatsen en waar we 

welkom zijn voor controles en ringactiviteiten.  


