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Hoe het begint. 
Vroeg in het voorjaar begint de balts. Dit kan met 
goed weer al in januari zijn. Het mannetje kiest een 
goede nestplaats. Als hij zijn nestkeuze heeft 
gemaakt, brengt hij zijn prooien naar deze plek 
(nestkast). Voordat hij zijn kast invliegt maakt hij 
roepgeluidjes. Daar lokt hij het vrouwtje mee, ook 
al zijn ze al jaren bij elkaar. Dit stimuleert de 
ontwikkeling van de eicellen. 

Wanneer het vrouwtje in de nestkast zit, blijft het 
mannetje prooien brengen en zij doen HET wel 2 à 
3 maal per nacht. Dit is om samen een hechte band 
te leggen. Het kan wel 6 weken duren voor het 
eerste ei gelegd wordt. Haar eieren legt zij in een 
bedje van uitgeplozen braakballen. 
Op een gegeven moment stopt het vrouwtje met 
eten en spaart alle prooien op. Er kunnen dan wel 
20 tot 30 prooien in de kast liggen. Het aanbod van 
prooien bepaalt het aantal eieren dat ze legt (van 4 
tot 10 eieren).  
Tot de tijd dat er nog geen jongen zijn, slaapt pa 
ook binnen. Als hij een tijdje weg is geweest om te 
jagen wordt er eerst een prooi afgegeven. Voor wat 
hoort wat, dus maar weer even paren. Zo gauw het 
eerste jong uit het ei is gekropen, slaapt pa buiten.  

Als het mannetje Kerkuil de nestkast binnen wil 
gaan, piept hij eerst een paar keer. Pas als het 
vrouwtje antwoord geeft, gaat hij naar binnen en 
brengt de prooi tot bij het kuiken. Dit doet 
trouwens alleen de Kerkuil. Alle andere uilen 
geven de prooien bij de ingang van hun nestplaats 
af aan het vrouwtje. 
Er worden ongeveer 20 muizen per nacht gebracht. 
Het vrouwtje verlaat hooguit 15 minuten per 
etmaal het nest, om even haar behoefte te doen.  
De jongen blijven in het nest totdat zij helemaal 
geen dons meer hebben en gelijk kunnen vliegen. 
Er wordt heel hard geoefend in de kast. Wanneer je 
buiten staat kun je dat heel goed horen; er wordt 
heel wat afgestampt en geroepen daarbinnen. Dan 
komt het moment dat de jongen de nestkast 
verlaten. Na een paar avondjes oefenen, gaan ze de 
wijde wereld in. Na bijna een jaar zijn deze jongen 
ook al geslachtsrijp. 
Als het een goed muizenjaar is, kunnen Kerkuilen 
een 2e broedsel hebben.  
 
En nu maar hopen dat de kasten, die onlangs in de 
regio zijn opgehangen door de Kerkuilenwerk-
groep Noordwijk bewoond, raken door Kerkuilen. 
En dat maar gauw de eerste jonge Kerkuilen uit het 
ei zullen kruipen. 
 
 
Met vriendelijke groet van een uilengek. 
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