
4 De Blauwe Klauwier jaargang 32 - nr.3 oktober 2006 

NACHTZWALUW IN VOGELASIEL 
EINDHOVEN VAN ANTOON DE KLEYN 
 
< AANGEREDEN NACHTZWALUW IN DE STAD > 
 
Op 12 september 2006 werd een vrouw 
Nachtzwaluw gevonden bij het Prehisto-
risch Dorp in Eindhoven. De vogel was 
aangereden en had niets gebroken maar 
was wel licht gekneusd bij het borstbeen 
en daardoor niet in staat om te vliegen. 
De Nachtzwaluw is alle dagen, acht keer 
per dag met de hand gevoerd met stukjes 
Lammerhard en meelwormen. Nachtzwa-
luwen en Gierzwaluwen nemen zelf geen 
voer op dat wordt voorgeschoteld.   
Op 18 september werd deze vogel, om 
20.15 uur, weer losgelaten bij het Groot 
Meer (Buikheide) te Vessem.  
Nachtzwaluwen kunnen, als ze begin sep-
tember op trek zijn, ook steden en dorpen 
aandoen. Bekend is dat Nachtzwaluwen 
langs wegen foerageren. Het licht van 
straatlantaarns trekt insecten aan. In de 
schijnwerpers van autokoplampen blijft 
een Nachtzwaluw op de weg vaak ge-
fixeerd zitten.  

Antoon de Kleyn 

KERKUILEN IN DE KEMPEN 
 
< EEN ONGELUKKIG JAAR VOOR DE KERKUIL > 
 
< OORKONDE VOOR GOEDE GASTGEVERS > 
 
De nestkastcontroles voor de Kerkuil 
(Tyto alba) in de Kempen zijn voor jaar-
gang 2006 weer afgerond. Aan het eind 
van het broedseizoen dan is er ook tijd 
voor een korte terugblik op de resultaten 
van het kerkuilenbeschermingswerk 
2006, wat ook dit jaar weer met veel en-
thousiasme door meerdere controleurs 
waaronder leden van de VWG de Kempen 
is uitgevoerd. In dit artikel is o.a. aan-
dacht voor de verzamelde broedresulta-
ten, jongenoverleving, slachtoffers Kerkuil 
en eventuele bijzonderheden met betrek-
king tot het broedseizoen 2006. Tot slot 
wordt nog een vergelijking gemaakt met 
broedresultaten uit de 2004 en 2005.  
 

In het werkgebied van de VWG de Kem-
pen bevinden zich momenteel op 71 loca-
ties 79 geregistreerde kerkuilkasten. In 
2006 zijn vijf nieuwe kasten opgehangen 
en er zijn drie ongeregistreerde kasten 
met broedsel toegevoegd aan het inven-
tarisatiebestand. Van alle kasten met 
broedsel hangt 9% in een molen, 55% in 
veldschuren of boerderijen en 36% in 
kerken. Elf Kasten zijn al minstens drie 
jaren achtereen bezet. De inventarisatie 
heeft dit jaar 22 geregistreerde broedge-
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vallen opgeleverd. Op twee locaties hier-
van zijn vrije broedgevallen geconsta-
teerd, echter met onbekend resultaat. 
Wat in eerste instantie leek op een min-
der kerkuilenjaar, wordt niet bevestigd 
door het eindresultaat van 22 broedgeval-
len. In 2005 zijn 24 en in 2004 15 broed-
gevallen geconstateerd. Het jongenover-
levingsratio ligt in 2006 wel lager, 2,78 
tegen 3,30 (in 2005) en 3,13 (in 2004). 
Mogelijke oorzaken voor een mindere jon-
genoverleving is de combinatie van enke-
le slachtoffers onder oudervogels en de 
ongunstige weersgesteldheid van eerst 
warmte en daarna flinke regenbuien in 
het broedseizoen.  
In 2006 zijn uit veertien kasten in de 
Kempen braakballen verzameld en voor 
onderzoek verstuurt naar de Vereniging 
voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescher-
ming (VZZ). De verzamelde zoogdierge-
gevens uit deze partij braakballen zal in-
zicht geven in de muizenstand van dit 
jaar in onze regio. Mogelijk was ook een 
lagere muizenstand medeoorzaak van de 
mindere jongenoverleving. 
Voorzover bekend zijn in 2006 vier ver-
keerslachtoffers gevallen in de Kempen. 
Twee zijn er verongelukt langs de Kem-
pense Baan in Lage Mierde en twee ande-
re elders in Lage en Hoge Mierde. Eén van 
de uilen die gevonden is langs de Kem-
pense Baan betrof een juveniele vogel die 
eerder uit de kast in de toren van Bladel 
was gevallen. Na een korte opvang in  
Vogelasiel Second Chance is dit uiltje la-
ter na vrijlating alsnog dood terug gevon-
den langs de weg. In Duizel en Hilvaren-
beek zijn twee dode kerkuilen gevonden, 
respectievelijk onder een antenne en in 
het prikkeldraad. In Wintelre zijn in een 
kast vier van de vijf jongen overleden 
waarschijnlijk door de dood van een van 
de oudervogels. Er werden in de tijd dat 
de jongen opgroeiden dan ook te weinig 
prooivluchten waargenomen door de be-
heerder. Aan de kerk in Vessem hebben 
in het broedseizoen, zonder ontheffing 
van flora- en faunawet, helaas grote 
werkzaamheden buiten aan de kerk 
plaatsgevonden. Hierdoor is in eerste in-
stantie geen broedgeval aangetroffen. 
Drie maanden later is er toch nog een be-
richt binnengekomen van G. Sanders dat  

juveniele Kerkuilen zich in de buurt van 
de kerk ophielden. Bij de kastcontrole 
werden veel dons en braakballen gevon-
den die duiden op een laat broedsel. 
Het jaar 2006 bevestigt toch een stabiele 
kerkuilenpopulatie in de Kempen.  
 
OORKONDE 
Uit waardering en erkentelijkheid voor het 
gastvrij ontvangen en beschermen van 
broedende Kerkuilen worden dit jaar weer 
oorkondes uitgereikt door onze contro-
leurs namens Kerkuilenwerkgroep Noord-
Brabant en Brabants Landschap. 

Bij deze dank aan alle personen die ver-
der hebben meegewerkt aan de kerkui-
leninventarisatie 2006: J. Das, C. van 
Dooren, F. Huijbers, K. van Limpt, B. van 
Moll, G. Sanders, D. Timmermans, B. van 
de Ven, W. de Veer, W. van de Voort en 
J. Wouters. 

Sjors de Kort 
en  

Mark Sloendregt 


