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Na jarenlange afwezigheid heeft de kerkuil zich sinds 1990 weer 
in Noord-Holland gevestigd. Dat is mede te danken aan de 
activiteiten van de Kerkuilen werkgroep Noord-Holland. 

In 1987 werd in de Wieringermeer 
het initiatief genomen om hervesti- 
ging van de kerkuil in Noord- 
Holland mogelijk te maken. Leden 
van de vogelwerkgroep Wierhaven 
legden contacten met boeren om 
nestkasten te mogen plaatsen. In 
1990 werd deze inzet beloond met 
het eerste broedgeval sinds jaren in 
Noord-Holland. 
Het bleek dus mogelijk dat de 
kerkuilen, vervend langs de 
Afsluitdijk, de Noord-Hollandse 
polders wisten te bereiken. Een uit- 
breiding van de populatie lag 
mogelijk voor de hand. Voor velen, 
waaronder prominente kerkuilen- 
kenners, was dit een grote verras- 
sing. In de laatste decennia is het 
Noord-Hollandse landschap door 
verstedelijking en ruilverkaveling 
sterk veranderd. De schade door 
habitatvernietiging en het op grote 
schaal verdwijnen van nestgelegen- 
heid, zoals het afsluiten van 
invliegmogelijkheden bij restaura- 
ties van kastelen, molens, kerken, 
schuren en andere gebouwen, was 
verbijsterend. Het landschap leek 
de kerkuil nog maar weinig kansen 
te bieden. 
De Kerkuilenwerkgroep Noord- 
Holland was niettemin van mening 
dat het de moeite waard was om 
hervestiging aan te moedigen. Het 
bieden van nestgelegenheid zou 
misschien resultaat opleveren, 
gezien het succes in de Wieringer- 
meer. Er werden daarom op vele 
plaatsen in de provincie nestkasten 
geplaatst om roestplaatsen die in het 
verleden verloren waren gegaan, te 
compenseren. In 1989 werd begon- 
nen met een tiental. Dat aantal is 
sindsdien gestegen tot ruim 500 in 
januari 2003. l)eze aanpak heeft 
veel succes gehad. De kerkuil heeft 
zich sinds 1990 over grote delen 
van de provincie verspreid. 
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Na de nieuwe vestiging in 1990 
met één paar in de Wieringermeer 
nam het aantal broedgevallen 
gestaag toe. In 1996 wordt een piek 
bereikt met 28 broedparen. Daarna 
zakte de populatie in tot 15 broed- 
paren om vervolgens de stijgende 
lijn weer voort te zetten. De abso- 
lute topjaren in deze reeks waren 
2001, 2002 en 2003 met respectie- 
velijk liefst 55, 50 en 57 gere- 
gistreerde broedgevallen. Ondanks 
het gedegenereerde landschap is er 
kennelijk plaatselijk nog wel vol- 
doende voedsel. Het lijkt erop dat 
het gebrek aan nestgelegenheid de 
beperkende factor is geweest. Het 
bezettingspercentage was mede zo 

hoog omdat de nestkasten waren 
opgehangen in gebieden waarvan 
verwacht werd dat zij voldoende 
muizen konden bevatten. Negentig 
procent van de nestkasten zijn 
geplaatst in boerderijen of in kap- 
schuren. 
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