2004 Recordjaar voor de kerkuil in Zuid-Holland !
Jarenlang bleef de groei van de kerkuil in Zuid-Holland erg bescheiden.
Er was wel een duidelijk stijgende lijn, maar de drukste provincie waar het mensen en menselijke
activiteiten betreft, bleef een moeizaam gebied voor kerkuil om vaste poot aan de grond te krijgen.
De ‘bolwerken’ zoals Goeree Overflakkee bleven enkele jaren vrij constant met 5 tot 8 paartjes maar
het overgrote deel van Zuid-Holland moest het zonder kerkuilen stellen. En dat terwijl er toch –
ondanks alle drukte – best geschikte gebieden lijken te zijn. De prachtige veenweidepolders van
Alblasser- en Krimpenerwaard en in het uiterste oosten van de provincie de Vijfheerenlanden,
huisvesten veel vogels en zouden toch ook voor de kerkuil moeten voldoen.
Aan het enthousiasme van de kerk- en steenuilenwerkgroep Zuid-Holland kan het niet liggen. Tegen
alle tegenslagen van doodgereden uilen, uitblijvende broedgevallen en andere ellende in, groeit de
groep nog steeds en worden de goede gebieden nog dichter ‘behangen’ met kasten.
In 2004 leek echter alles in ongeveer één klap goed te komen. Al vroeg in het jaar merkten de
weidevogelwachters (veel uilenmensen doen ook aan weidevogelbescherming) al een zeer forse
muizenstand op. Meestal een voorbode voor goede broedresultaten. Maar dat het zo spectaculair zou
worden zal niemand hebben durven voorspellen.
Niet minder dan 36 eerste broedsels zijn uiteindelijk geregistreerd. Meer dan het dubbele van het
‘oude’ record van 2002 toen de teller op 17 bleef steken. De grootste klapper werd in de
Alblasserwaard gemaakt, van 2 naar 8 broedsels. Maar ook de 5 paar in de omgeving Nieuwkoop en
de Hoeksche Waard (van 0 paar in 2003 naar 4 in 2004) mogen er zijn.
Goeree Overflakkee blijft met 7 paar nog altijd een van de betere gebieden in de provincie en Midden
Delfland samen met Ackerdijk goed voor 4 paar doet voor zo’n klein gebiedje dapper mee.
Vergeleken met de 100-tallen waarin Friesland de kerkuil kan tellen zijn de aantallen nog steeds
bescheiden, maar de uilenmensen van Zuid-Holland zullen zich 2004 nog wel even blijven
herinneren.
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