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Inleidiug

ALs je het landelijk.]overzicht
vallen (tabeL l) en je weet dat
Nederland bestaat, dan zou je
Brabant uogen verwachËen. Ik
terecht is, maar toch.

x

beziet van het aantal geregistreerde broedge-
Noord Brabant ca 14 Z van de oppervlakte van
theoretiseh bezien meer Kerkuilen in Noord
begrijp dat deze redenering niet helemaal

Tabel 1. Totalen van de in de jaren 1976 tln 1985 in ons land geregisÈreerde
Kerkuil-broedgevallen. Bron: Vogels nr. 43 januari-februari 1988.

Provincie 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985

21 1633t29t4 1,2 12
302889918253343
171577920232931
25 2l t2 t7 18 25 32 45 35.
37 47 25 i2 46 42 56 64 37
ll 6 3 4 7 4 3 2 3
262377191511186
36 43 33 44 45 30 40 33 32
161757101011712
3 0 L 6 5 6 t0 ll 2

Groningen 13
Friesland 2L
Drenthe t9
Overíjssel 23
Gelderland 44
Utrecht 8
Zeeland 19
Noord Brabant 31
Limburg 15'
IJsselmeerpolders I

TotaaL 194 222 216 104 136 t82 189 225 2t3

N.B. In 1981 zíjn ook 2 broedgevalleu gemeld uit de provincie Zuid llolland.

Er zijn een groot aantal redenen te noenen lraarom het nog steeds niet goed
gaat meË de Kerkuil. Oorzaken ven achteruitgang (in vergelijking met jaren
geleden) blijven in dit artikel buiten beschouwing. Eén oorzaak echter, lraar
we als vogelwerkBroep iets aan kunnea doen, wiL ik toch noemen; namelijk het
ontbreken vall voldoende (geschikte) nestgelegenheid. Nogal rret, geschikte
nestgelegenheid is door de moderne vorm van boerderi-ibouw verdwenen, en
kerktorens worden nogal eens vanrdege duiven en Kauwen-overLasÈ afgegaasd.
Mij zijn verschillende (ook Noord Brabantse) gevallen bekend dat men bij het
af.gazen niet wisÈ dat er een ui1 in de kerk woonde. Za zijn nogal waÈ Kerk-
uilen de hongerdood gesÈorven.
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13 KORTE I"ÍEDEDELINGEN

Iíat hieraan te doea?

Door het ontplooien van gezamelijke aktiviteiten, zoals het plaatsen vankasten, kasÈconÈrole, voorlichting, coördinatie e.d. zíjn genoemde, voor deKerkuil fatale, gebeurtenissen te voorkomen. Tot enkele l"rËn geleden vondendie gezauelijke aktiviteiten steeds plaats, mede door de sÈimulerende wer-
king van Sioerd Braaksma. Inuriddels is Sjoerd Braaksma rnet pensioen en is delandelijke coördinatie overgenonen door Johan de Jong uit Friestand. Ifij
doet deze coördinatie naast een volledige onderwijsbaan en gaat dus, nood-
gedwongen, anders dan Braaksma te werk.

Provínciale coördiaatie

Bestoten ís daarom om per provincíe naar een of twee coördinatoren te stre-
ven. Deze provinciale coördinatoren regelen de prenieregeling, zorgen dat
gegevenÍt over broedresultaten e.d. correct worden aengegeven, proberen witte
nestkastvlekken (figuur 1) op Ëe vu1len en stimuleren mànsen orn zich voor dekerkuil in te zetten.
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Figuur l. Verspreiding van

PROVINCIE NOORD-BMBANI

Kerkuilen-kasten in

KORTE I'íEDEDELINGEN 14

Noord-Brabant per 1 mei 1984
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I5 KORTE I'ÍEDEDELINGEN

De provinciale coördinatoren komen (minimaal) een-keer per jaar bi.j Vogel-beschermilq on gegevens uir te wissel"", or-é"" ui:Jr.g"'É i;;;ren aan hetop te sËellen soortenbeschermingspLan (àoor Johan àe Jóng) enz. Het contact
Ytt de landelijke coördinatie gaat niet verloren. De Jong komt eens perjaar, tijdens het kerkuilenoverlàg in november in Boxtel, naar Brabant.

Ilieussbrief

Minimeal een keer per jaar- zullen de provinciale coördinatoren, Ger van denOeteLaar en i'Íaarten Heluich, een nieuwsbrief opstellen met daarin onderandere de stand van zaken m.b.t. de Kerkuil, literatuur, ervaringen van
vogelwerkgroepen enzovoort .
De eerste nieuwsbrief is inmiddels verschenen en ruim verspreid.In die nieuwsbrief zíjn een aantal punten, die ook ín dit artikel staan,
nader uitgewerkÈ.
Als U kontakt opneemt met een van de Noord Brabantse coördinatoren, kunt U
ook op de verzendlijst van de nieuwsbrief worden geplaaEst.

Adreosen provi.nciale ccËrdinatcreg

M.
G.

Helnich N.l'Í.F.
v.d.Oetelaar,

Postbus 1180, 5004 BD Tilburg.
KasterensesÈraat 15, 5298 NV Lienprle.


