
Kerkuilenseizoen 2003 regio Bachten de Kupe 
 
Dit jaar was er voor het eerst een terugval van het aantal broedkoppels kerkuilen in onze regio. 
Twee koppels minder dan vorig jaar (9), wat het eindtotaal brengt op 7. Hiermee zitten we zelfs 
onder het niveau van 2001 (8). Laten we hopen dat dit gewoon een minder goed kerkuilenjaar was en 
dat we volgend jaar terug vooruitgang boeken. Twee nieuwe koppels van vorig jaar, namelijk het 
koppel uit Booitshoeke en Koksijde, kwamen dit jaar niet tot broeden. Op beide plaatsen werden de 
uilen wel nog gezien door de bewoners, maar meer niet. In Eggewaartskapelle konden we een 
mislukt broedgeval noteren voor het tweede jaar op rij, ondanks het feit dat de locatie continu 
bezet is sedert 1995. In De Moeren, Houtem, Lo en Kaaskerke waren de broedkoppels trouw op 
post, zoals de vorige jaren. Ook te Keiem werd er terug gebroed in het kleine schuurtje en dit voor 
het tweede jaar op rij. Het enige, nieuwe broedgeval noteerden we te Noordschote. Het werd 
eerder toevallig ontdekt toen een nieuwe medewerker, Siegfried Matthys uit Reninge, een oude 
boerderij ging bezichtigen met z’n vader. Groot was hun verbazing toen er een kerkuil kwam 
overgevlogen. Siegfried was gebeten en ging spoedig terug om dit van nabij te bekijken. Door 
avondlijk speurwerk kon hij al vlug constateren dat het een koppel betrof met plannen tot 
uitbreiding. De boerderij was sinds een jaar verlaten en de schouwen waren ideaal gebouwd om er 
in te wonen, namelijk in trapjes naar beneden. De ene kerkuil had z’n roestplaats in de ene schouw, 
de andere in de andere schouw. Met een serieuze duik in de schouw sprongen ze telkens de diepte 
in om vervolgens als zwarte piet er terug uit te klimmen. Bij een controle kon één van de kerkuilen 
gewoon uit de schouw worden geplukt. Hij zat ongeveer veertig centimeter diep op een trapje van 
de schouw met z’n gezicht quasi tegen de muur.  Hoogst waarschijnlijk zullen er nog koppels in 
schouwen van leegstanden woningen/boerderijen zich hebben gevestigd zonder dat we er weet van 
hebben. Slechts bij een signalement van iemand uit de buurt kunnen we dergelijke koppels vinden. 
Opmerkelijk dit jaar was ook de aanwezigheid van de steenmarter op vier locaties (zie vorig 
nummer). Vooral in verlaten schuren zullen we met z’n aanwezigheid rekening moeten houden.  
Voor het eerst hebben we ook eens het bezettingspercentage van kerkuilen in onze bakken 
gemeten. Met inbegrip van onze twee vrije broedgevallen, komen we op een bezetting van 19 %. 
Hierin zijn begrepen alle locaties waar er een broedgeval aanwezig is maar ook de plaatsen waar er 
één of twee niet broedende kerkuilen aanwezig waren of waar er recente sporen (braakballen) 
werden gevonden in de kerkuilenbak.  
Kijken we naar het percentage van de broedgevallen die een kerkuilenbak hebben uitgekozen, dan 
komen we op 71,4 %. Door het geringe aantal broedgevallen, kan dat cijfer snel fluctueren door een 
nieuw vrij broedgeval. Maar ook het feit dat er buiten de controles van de kerkuilenbakken niet 
zoveel wordt gecontroleerd, bijvoorbeeld in schouwen van leegstaande huizen, kan het percentage 
de hoogte in jagen. 
 

 Gecontroleerde broedgevallen : 5 
 

 De Moeren 
 Lo 
 Noordschote 

 
 Kaaskerke 
 Keiem 

 



  
             Pulli - Keiem   Vrouwtje kerkuil - Kaaskerke 
 

 Vastgestelde broedgevallen : 1 
 

• Houtem 
 

 Mislukte broedgevallen : 1 
 

• Eggewaartskapelle 
 

 Totaal aantal broedgevallen : 7 
 

 Aard broedgevallen 
 

 Schuur boerderij (nestbak)   5 71,4 %   
 Woning boerderij (oversteek)    1 
 Schouw boerderij      1 

 
 Reproductie 

 
 Aantal pulli 1 2 3 
 Aantal nesten 0 2 2 

    
 Totaal pulli  10 pulli  
 Gemiddelde  2,5 pulli  

 
 
 

 Controleplaatsen 
 

 Broedgeval   7 7 % 
 Aanwezig/verse sporen  12 12 % 
 Holenduiven / kauwen e.a .  25 25 % 



 Steenmarter  4 4 % 
 Niks  52 52 % 

    
Totaal  100 100 % 
 
Bezettingspercentage 

 
 

 
19 % 

 

 
 

 Detail broedgegevens 
 

Plaats Eerste ei Eieren Onbevrucht Verloren Pulli 
De Moeren 02/04/03    2 
Lo 01/05/03 6 1 1 3 
Kaaskerke 11/05/03 4  2 2 
Keiem 07/04/03    2 

 
 

Plaats Ringnummer Leeftijd Gewicht 
De Moeren H67064 44 d. 324 gr. 
 H67065 46 d. 330 gr. 
Lo H67081 38 d. 280 gr. 
 H67082 37 d. 302 gr. 
 H67083 33 d. 289 gr. 
Kaaskerke H67084 39 d. 372 gr. 
 H67085 43 d. 351 gr. 
Keiem H67067 35 d. 315 gr. 
 H67068 42 d. 327 gr. 
 H67069 37 d. 311 gr. 

 
Globaal overzicht aantal broedgevallen per gemeente 1998-2003  
 
Gemeente 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Veurne 2 2 5 4 4 3 
Nieuwpoort       
Diksmuide    1 3 2 
De Panne  1     
Koksi de j     1  
Alveringem       
Lo-Reninge 1 1  2 1 2 
Kortemark    1   
Totaal 3 5 5 8 9 7 



 
Adulte kerkuil geplukt uit schouw te Noordschote 

 

 
2 donskuikens uit Kaaskerke 

 
Close-up van 1 pulli 

 

 
De  Moeren, ons oudste continue broedgeval  

 
Merk het mooie witte masker 

 
3 pulli te Keiem 
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