Kerkuil Tyto alba
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Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg
met ecoloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk:
nee, tenzij toestemming van de ecoloog en mitigerende maatregelen worden genomen.
Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)
Maaien

-

Schonen

-

Middelgrote slanke uil met lange vleugels

Baggeren

-

en een hartvormig gezicht met zwarte

Snoeien/dunnen

-

ogen. Oranjegrijze bovendelen, maar

Onderhoud waterkeringen

-

grotendeels witte buik en ondervleugels.

Onderhoud verhardingen

-

Oogt daarom vooral in de vlucht zeer licht
(‘spook van de nacht’). Langzame, schom-

Ruimtelijke ontwikkeling en inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

melende vlucht. Bidt regelmatig.

Voorbereiding van nieuwe werken Zie gedragscode

Foto: Rein Hofman

Verwijderen bovengrond/
graafwerkzaamheden

-

Sloop kunstwerken en gebouwen

Zie gedragscode, aanvullend: Nesten zijn jaarrond 		
beschermd. Kerkuilen zijn in Nederland jaarrond 		
afhankelijk van gebouwen (rust- en broedplaats): 		
aan- of afwezigheid van kerkuilen dient voorafgaand
aan sloop op elk moment van het jaar te worden 		
vastgesteld.

Bouwactiviteiten	

Zie gedragscode, aanvullend: Waar de soort (moge-		
lijk) broedt: bij voorkeur van januari t/m maart.

Afdammen/dempen/vergraven

-

Leefgebied

Broedt in open, maar niet boomloze, agrarische 		
gebieden. In lintdorpen en boerendorpen, liefst in 		
kleinschalig landschap met veel ‘faunaranden’ voor 		
een hoog prooiaanbod, onder meer in de vorm van 		
rijk begroeide bermen, akkerranden, dijken, heggen, 		
houtwallen en ruige overhoekjes.

Gebruik van het leefgebied

Verblijft overdag in gebouwen op de rust- en/of 		
nestplaats. Jaagt ’s nachts langs lijnvormige 		
elementen zoals bermen. Loopt hierbij groot risico 		

soort niet broedend

om aangereden te worden (>50% komt om in het 		

mogelijk broedgeval

verkeer).

broedgeval waarschijnlijk/zeker

Voornaamste voedselbronnen

Muizen en spitsmuizen.

Leefwijze door het jaar heen

Kan in principe het gehele jaar broeden. Doorgaans 		
zijn eieren en jongen echter aanwezig van begin
april tot eind september. Vliegvlugge jongen kunnen
aanwezig zijn tot in december. Kerkuilen verblijven 		
het gehele jaar in hetzelfde gebied.

Locatie nest

In nissen van kerktorens, op balken in stallen, 		
schuren en andere toegankelijke gebouwen in 		
agrarisch gebied. Maakt gretig gebruik van nest-		
kasten in dergelijke gebouwen.
Vervolg: zie pagina 2

Vervolg

Kerkuil Tyto alba
Aanbevelingen

- Let op: nesten zijn jaarrond beschermd.
- Schuren, stallen e.d. waarin gebroed wordt 		

		 behouden.
- Beheer van dijklichamen, wegbermen en dergelijke
		 richten op hoog muizenaanbod, hooguit eenmaal 		
		 per jaar maaien.
- Nestkasten aanbrengen in gebouwen binnen 		
		 potentieel leefgebied.
Belang Waterschapspopulaties

Ondergeschikt belang.

Verspreiding binnen Nederland

Schaarse broedvogel in het grootste deel van het 		
land. Ontbreekt vrijwel in Zuid-Holland en op de 		
Waddeneilanden en is zeldzaam in Utrecht,
Groningen en op de Veluwe.

Rode lijst 2004

Kwetsbaar

Beschermingsstatus Vogelrichtlijn Voor deze soort zijn geen Natura 2000-gebieden 		
aangewezen.
FF-wet

Strengbeschermd, gelijkgesteld aan tabel 3.
Jaarrond beschermd nest.

Bronnen

Literatuur: Bijlsma et al., 2001; LNV, 2009; Snow & 		
Perrins 1998; SOVON 2002.
Websites: www.minlnv.nl;
www.nederlandsesoorten.nl.

