
Onze kerkuilen in 2002 : 9 broedgevallen 
 
Ook dit jaar was er een stijging van het aantal kerkuilenkoppels, weliswaar met 
verschuivingen. De broedplaats te Veurne (2 broedseizoenen) en te Lo (nieuw 
sedert 2001) waren immers verlaten, terwijl we te Eggewaartskapelle 
(broedplaats sedert '95) verlaten eieren ontdekten. Tot daar het minder 
goede nieuws. Nieuwe kerkuilenkoppels konden we verwelkomen te Koksijde, 
Booitshoeke, Keiem en Oudekapelle. In het eerste geval in een kerkuilenbak 
geplaatst in 1998, in het tweede geval uit 1999. Op beide locaties was er 
de twee voorbije jaren aanwezigheid van kerkuilen. Te Keiem 
vonden we een nieuw koppel in een klein open schuurtje : zeker niet het 
prototype van schuren die we gebruikelijk uitkiezen. De kerkuilen moesten 
onder twee toegroeiden knotwilgen vliegen om de kerkuilenbak te bereiken, 
die door de bewoners in '99 zelf werd geplaatst. Op basis van het aantal 
braakballen kon afgeleid worden dat het zeker niet het eerste broedseizoen 
betrof. Merkwaardig genoeg hadden de eigenaars geen weet van hun medebewoners. 
ondanks het feit dat hun moestuintje reikte tot vlakbij de kerkuilenbak.  
In Oudekapelle konden we nog een oude kerkuilenbak ontdekken van de 
Uilenwerkgroep van de Kustpolders. Het was hoog tijd dat we de locatie 
vonden want de bak was tot aan de invliegopening gevuld met braakballen. Toen we eind 
juni de nestbak controleerden, vlogen de twee kerkuilen uit : twee piepkleine jongen en 
twee eieren waren aanwezig. Groot was onze verwondering toen we de eerste week van 
augustus terugkwamen :  geen jonge kerkuilen van een maand oud maar wel een broedende 
kerkuil op twee eieren. Blijkbaar waren de jongen verloren gegaan … Eind september werd 
bij een korte inspectie geconstateerd dat donspluimpjes onder de bak lag, wat wees op 
opgroeiende kerkuilen. De verbazing was groot toen we op 5 oktober geen kerkuilen 
vonden maar enkel een gebroken ei. Vermoedelijk zijn de jonge kerkuilen door 
plaatsgebrek uit de bak gevallen en wellicht gepredeerd. Om de situatie te verbeteren, 
werd de nestbak gereinigd : maar liefst vijf emmers met oude braakballen werden uit de 
kerkuilenbak gehaald ! Nu maar hopen dat het koppel in de toekomst terug met succes 
jongen kunnen grootbrengen. 
Het broedgeval te Kaaskerke (sedert 2001) is verhuisd naar de 'buren'. De 
overenthousiaste boerin kon, naar eigen zeggen, zich soms niet inhouden om 
af en toe eens te kloppen op de kerkuilenbak om die mooie uil eens te zien 
uitvliegen ... Gelukkig stond er een tweede bak in de buurt (300 m verder), 
die vaak door het mannetje werd gebruikt om te roesten, maar die dit jaar 
dienst deed als nieuwe broedplaats. Benieuwd waar ze volgend jaar zullen 
broeden ? Het was enigszins een verrassing dat dit koppel dit jaar tot broeden kwam 
. Eind vorig jaar vond Guido Onraedt immers aan de vlakbij gelegen 
spoorwegbrug een dode kerkuil. Ofwel was dit slachtoffer een rondtrekkende 
kerkuil op zoek naar een nieuwe locatie ofwel ging de vervanging van de 
partner zo snel dat er geen onderbreking was van een broedseizoen. 



 
 Gecontroleerde broedgevallen : 9 

 
 De Moeren 
 Eggewaartskapelle (mislukt) 
 Lo 
 Houtem  
 Kaaskerke 
 Booitshoeke 
 Keiem 
 Koksijde  
 Oudekapelle (tweemaal mislukt) 

 
 Aard broedgevallen 

 
 Boerderij (schuur) (nestbak)  8 
 Woning boerderij (oversteek)  1 

 
 Reproductie 

 
 Aantal pulli 1 2 3 
 Aantal nesten 1 1 4 

    
 Totaal pulli  15  
 Gemiddelde  2,5 pulli  

 
 Controleplaatsen 

 
 Broedgeval   9 
 Aanwezig/verse sporen  7 
 Holenduiven / kauwen e.a .  12 
 Niks  61 

   
Totaal  89 

 
 Detail broedgegevens 

 
Plaats Eerste ei Eieren Onbevrucht Verloren Pulli 
De Moeren 25/03/02    2 
Lo 12/04/02    3 
Booitsthoeke 13/04/02    1 
Kaaskerke 08/04/02   2 3 
Keiem 18/04/02    3 
Koksijde 18/04/02    3 
 



 
Plaats Ringnummer Leeftijd Gewicht 
De Moeren H86344 60 d. 434 gr. 
 H86345 60 d. 253 gr. 
Lo H86347 46 d. 344 gr. 
 H86348 44d. 316 gr. 
 H86349 42 d. 392 gr. 
Booitshoeke H86343 43 d. 339 gr. 
Kaaskerke H86350 50 d. 272 gr. 
 H67051 50 d. 310 gr. 
 H67052 44 d. 307 gr. 
Keiem H67057 46 d. 340 gr. 
 H67058 39 d. 314 gr. 
 H67059 44 d. 304 gr. 
Koksijde H86340 35 d. 302 gr. 
 H86341 38 d. 323 gr. 
 H86342 34 d. 304 gr. 
 
Globaal overzicht aantal broedgevallen per gemeente 1998-2002 
 
Gemeente 1998 1999 2000 2001 2002 
Veurne 2 2 5 4 4 
Nieuwpoort      
Diksmuide    1 3 
De Panne  1    
Koksijde     1 
Alveringem      
Lo-Reninge 1 1  2 1 
Kortemark    1  
Totaal 3 5 5 8 9 
 



 

 
Booitshoeke : jonge kerkuil op de weegschaal De Moeren : volgroeide jonge kerkuil 

  
Lo : een pluchen kerkuil Keiem : lokatie in een klein schuurtje 
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