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Pluizen in het menu van een kerkuil 

Een leskist voor de basisschool. 

 
Maak kennis met Gurbe Goudûle, oftewel Gerrit Kerkuil 
Gurbe’s hoofdmenu bestaat uit muizen. Deze eet hij met huid en haar op. De botjes en 
haren braakt hij weer uit en deze braakballen zijn prachtig onderzoeksmateriaal. 
 
Met deze leskist kunt u een middag braakballen pluizen en ondertussen van alles te 
weten komen over uilen. En in het bijzonder de kerkuil. 
 
In deze handleiding treft u stapsgewijs aan hoe de middag er uit komt te zien. Verder 
treft u achtergrondinformatie aan over de kerkuil. 
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Inhoud leskist 
 

Voor het pluizen: 

Gebruik:     

• 20x pincet 

• 20x penseel 

• 20x loep/ loeppotje 

• 5x zoekkaart muizenschedelresten 

• 5x zoekkaart muizen 

• 1x boekje braakballen pluizen 

• mapje met kopieerbladen 

• 30x placemat millimeterpapier 

Verbruik: 

• sateprikkers  

• karton A6 formaat  

• braakballen 

• 5x fotolijm 

 

Over uilen: 

• Boek kerkuil 

• Informatiefolders kerkuilenwerkgroep 

• Gelamineerde uilenveren 

• Losse uilenveren 

• Dvd met filmpje over de kerkuil 

 
Gebruik daar waar het kan uw eigen materiaal. Ga zuinig om met het materiaal 
en geef na afloop aan welke spullen dienen te worden bijgevuld. 
 

Veel plezier. 
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Inleiding braakballen 
Braakballen, ook wel uilenballen genoemd, zijn samengeperste ballen van onverteerde 
voedselresten als botjes, haren en veren. Braakballen zijn vooral bekend van uilen, maar 
ook andere vogelsoorten zoals meeuwen, reigers, kraaiachtigen en roofvogels braken 
hun niet verteerde voedselresten uit. Vogels zijn hiertoe in staat doordat hun maag uit 
twee delen bestaat: de kliermaag en de spiermaag. In de spiermaag worden de 
onverteerde resten tot een bal geperst en met een laagje slijm erover is het makkelijk 
om ze via de slokdarm naar buiten te wurmen. Samen met het slijm dienen de haren van 
de gegeten muizen als 'bindmiddel'.  
 

Uilenballen 

De braakballen van uilen zijn het meest geschikt voor onderzoek naar kleine zoogdieren 
omdat uilen hun prooidieren met huid en haar doorslikken en hun maagsappen de niet 
verteerbare resten redelijk in tact laten. Roofvogels plukken hun prooien, waardoor de 
botjes van deze prooidieren niet in de braakballen terechtkomen. Bij vogels als meeuwen 
en kraaien zijn de braakballen sterk wisselend van vorm en inhoud.  
Uilen produceren een a twee braakballen per dag. Dit hangt samen met de hoeveelheid 
voedsel die ze hebben gegeten. 
 

De kerkuil 

De kerkuil leeft in kasten op zolders van schuren bij boerderijen. De braakballen worden 
in de kast geproduceerd. In de braakballen tref je vooral spitsmuizen, woelmuizen en 
ware muizen aan. De schedeltjes van deze muizen zitten vaak nog compleet in de 
braakbal.  
Deze braakballen zijn prima geschikt voor onderzoek, omdat ze herkenbare botjes 
hebben en door uilenonderzoekers makkelijk te rapen zijn. Ze liggen immers in de 
nestkast... 

 

Leskist 

De leskist braakballen is een echte nestkast voor kerkuilen, zoals Staatsbosbeheer ze 
gebruikt. 
Het is moeilijk voor een uil om een geschikte nestplaats te vinden. Uilen bouwen niet, 
zoals veel andere vogels, zelf een nest. Ze leggen hun eieren gewoon in een holle boom, 
of in een nis van een gebouw. Nissen in kerktorens waren vroeger heel geschikt, maar 
zijn nu vaak dichtgemaakt. In oude schuren zaten vaak wel gaten waardoor de uil naar 
binnen kon. Veel van die oude schuren zijn er niet meer. Vogelliefhebbers hebben 
daarom nestkasten gemaakt. Deze nestkasten worden elk jaar gecontroleerd en jonge 
uilen worden geringd. Zo kan men bijhouden hoeveel kerkuilen er zijn. 
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Aan de slag 

Voorbereiding 

• Bestudeer de achtergrondinformatie in deze handleiding. 
• Zet de Kerkuil op een zichtbare plek (bijvoorbeeld boven op de kerkuilkist) 
• Leg het uilenboek en de informatieboekjes ter inzage 
• Controleer of de materiaallijst klopt 
• Kies welke opdracht de leerlingen gaan doen: 

o Meet en determineeropdracht (geschikt voor bovenbouw) 
� Kopieer hiervoor de determinatietabel 

o Spitsmuisopdracht (geschikt voor middenbouw) 
� Kopieer hiervoor de  muizentekeningen 

 

Introductie en verwerking in de klas 

Vraag:  
• Wie van jullie eet er wel eens kip?  
• Eet je alles op, of blijft er ook iets liggen op je bord? 

Vertel: 
Als ik kip eet, laat ik de botten liggen. Een uil doet dat anders: hij slikt een muis in één 
keer door. Met haren en botjes. Een uil gaat niet eerst kauwen zoals wij doen. De maag 
van de uil haalt het vlees van de botjes. De botjes en de haren kunnen niet in de 
uilenmaag blijven. De uilenmaag maakt een bal van de botjes en haren. 
Overdag, als de uil rust, braakt de uil de ballen uit. Daarom heet zo’n bal: braakbal. 
Vandaag gaan wij kijken wat er in zo’n braakbal zit. 
 

 

Bekijk de leskist 

• Er zit een sticker op van Staatsbosbeheer, waar zou Staatsbosbeheer deze kist 
voor gebruiken? 

• Wie heeft wel eens een kerkuil gezien? 
• Kun je die overdag wel tegenkomen? 

 
 

Bekijk de opgezette uil 

• Wat valt je op? 
• Let op de snavel 
• De poten 
• De veren boven de snavel 
• Vind je de uil zwaar? 

 
Bekijk met de leerlingen het filmpje over de kerkuil. Na afloop kunnen de kinderen kort 
hun vragen stellen. 
 
 

Leg uit wat we gaan doen 

• Wijs de kinderen op de breekbaarheid van de botjes. 
• Verdeel de leerlingen in tweetallen. 
• Deel het materiaal uit. 
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Afsluiting  

Bespreek met de kinderen het resultaat. 
• Hoeveel botjes zijn er gevonden? 
• Hoeveel muizen zouden dat zijn? 
• Zijn er ook botjes van andere dieren gevonden? 
• Van welk dier zijn de meeste botjes gevonden? 

 
Geef overgebleven braakballen mee aan geïnteresseerde kinderen of bewaar ze in de 
vriezer voor een volgende keer. Maak het gebruikte materiaal schoon en doe de dopjes 
weer op de lijmtubes. 
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Muis, ik heb je... 
(meet en determineeropdracht) 

 
Wat heb je nodig per tweetal? 

(waar een * achter staat zit in de kist) 
• 1 of 2 braakballen  
• pincet* 
• penseel* 
• satéprikker* 
• loep*  
• 2 kartonnen kaartjes* 
• 2 placemats (millimeterpapier)* 
• tube fotolijm (samen delen)* 
• zoekkaarten en determinatietabel* 
• schaaltje water of plantenspuit  
• afvalbakje 
• papier 
• potlood 
• pluisdiploma 

 
 
Wat moet je doen? 

• Kijk goed naar de vorm van de braakbal. 

• Teken de vorm van jouw braakbal op een vel papier. Gebruik eventueel jouw 
braakbal als omtrekmodel. 

• Hoe groot is de bal? Schrijf het erbij. Meet met het millimeterpapier. 

• Wat zou er in de bal zitten? 

• Is jouw braakbal erg droog, maak hem dan nat met een plantenspuit (of druppel 
er water met je vingers op.) 

• Haal de bal voorzichtig uit elkaar met je handen. 

• Gebruik het pincet om haren rond de botjes weg te halen, voorzichtig, want de 
botjes breken snel. 

• Als de meeste haren verwijderd zijn van een schedeltje of onderkaak, veeg je de 
laatste haren weg met een penseel. 

• Als je een onderkaak op het millimeter papier legt, kun je makkelijk meten hoe 
groot de kaak is. 

• Kijk in de determinatietabel of je erachter kunt komen van welke muis je een 
kaak of schedeltje hebt gevonden. Gebruik de loep. 

• Plak de kaak en/of het schedeltje met lijm op de kaart, schrijf er een nummer bij. 

• Zet de naam van het botje achter het juiste nummer op het pluisdiploma 

• Ben je klaar? Plak het kaartje op het pluisdiploma 

• Ruim alles netjes op. Pluisresten kunnen in de prullenbak. 
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Maak een muis! 

Wat heb je nodig per tweetal? 

(waar een * achter staat zit in de kist)  
• 1 of 2 braakballen  
• pincet* 
• penseel* 
• satéprikker* 
• loep*  
• 2 kartonnen kaartjes* 
• 2 placemats (millimeterpapier)* 
• tube fotolijm (samen delen)* 
• zoekkaarten en determinatietabel* 
• schaaltje water of plantenspuit  
• afvalbakje 
• papier 
• potlood 
• pluisdiploma 

 
Extra: 

• kopie tekening spitsmuis* 
• kopie tekening muizenskelet* 

 
 

• Haal de bal voorzichtig uit elkaar met je handen. 

• Leg alle haren bij elkaar. (Lijkt het nu veel meer dan zonet?) 

• Leg alle botjes bij elkaar. 

• Wat over blijft leg je ook bij elkaar. 

• Nu gaan we de haren opplakken op de tekening van de spitsmuis. Plak maar op 
de lijn, dat is de buitenkant. 

• De botjes gaan we in de muis plakken. 

• Heb je ook botjes met tanden erin? Met een loep kan je het beter zien. Met het 
penseel kan je de botjes schoon poetsen. Een botje met tanden, is de kaak van 
een muis. Plak de kaak in de kop. 

• Heb je nog andere botjes? Bekijk de tekening van het muizenskelet. Zie je botjes 
die op de jouwe lijken? Plak ze dan in jouw tekening op dezelfde plaats. 

• Heb je nog iets anders dan haren en botjes uit de braakbal gehaald? Je kunt het 
naast de muis plakken. 
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Welke muizen kom je tegen? 

In de braakballen kom je voornamelijk muizenbotjes tegen.  De soort muis is te 
herkennen aan de schedel, de kaken en het gebit. Het is voor de determinatie vaak van 
belang dat je boven- en onderkaak van de muis hebt.  
Muizen zijn onder te verdelen in drie groepen: 
 
1 woelmuizen  

2 spitsmuizen  

3 ware muizen  

Tot de groep woelmuizen behoren: 
veldmuis, aardmuis, waterrat, rosse woelmuis, 
ondergrondse woelmuis en Noordse woelmuis. De 
meest voorkomende muis is de veldmuis. De groep 
woelmuizen is te herkennen aan de kauwvlakken van 
de kiezen, zij vormen een zigzagpatroon.  

 

Tot de groep spitsmuizen behoren: 
huisspitsmuis, waterspitsmuis, 
dwergspitsmuis, bosspitsmuis en tweekleurige 
bosspitsmuis. De meest voorkomende zijn de 
huisspitsmuis en de bosspitsmuis. De groep 
spitsmuizen is te herkennen aan de spitse 
snuit en de kleine scherpe tandjes waarmee 
ze insecten fijn kauwen.  

 
 

Tot de groep ware muizen 
behoren: 
huismuis, bosmuis, dwergmuis, bruine rat 
en zwarte rat. De meest voorkomende 
muis is de bosmuis. De groep is te 
herkennen aan het kauwvlak van de 
kiezen, ware muizen hebben 
knobbelkiezen, net als bij de mens.  
 
 
Naast muizen kom je soms ook botjes 
tegen van kikkers, merels, mussen, 
zwaluwen, vleermuizen, mollen, jonge haas, jong konijn, jonge eekhoorn.  
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Determinatietabel braakballen 
 
Hoe groot is de braakbal? Meet met het millimeterpapier. Heeft de braakbal ook de vorm 
van een bal, of is de vorm anders? Welke kleur heeft de bal? 
 

• lengte   ..........................…….. 

• breedte  ..........................…….. 

• vorm   ..........................…….. 

• kleur   ..........................…….. 

 

Braakbal pluizen: 

• Haal de braakbal voorzichtig met je vingers uit elkaar. 

• Gebruik het pincet om de haren van botjes te verwijderen. 

• Maak drie stapeltjes; één van haren; één van botjes; en één van de rest 
(bijvoorbeeld zand, delen van het schild van een insect). 

• Ga verder met het stapeltje botjes. 

• Leg alle onderkaken bij elkaar. 
 

 
 
 

• Leg alle schedeltjes bij elkaar. 
 

 
 
 

• Leg de overige botjes bij elkaar. 
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• Ga verder met het stapeltje onderkaken. 

• Borstel de onderkaken schoon met de tandenborstel. Bekijk de tanden en kiezen 
goed met de loep. 

• Hoe meet je de kaaklengte, tandenrij en kiezenrij? 

 
 

 

• Is er een grote ruimte tussen de voorste tand en de tandenrij? Kijk dan bij: 
Planteneters 

 

 
 
 

 

 

• Is er geen ruimte tussen de voorste tand en de tandenrij? Kijk dan bij: 
Insecteneters 
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Planteneters: 

• Zie je knobbelkiezen? Kijk dan bij: Ware muizen 

 

 

 
 

 
• Zie je driehoekige kiezen? Kijk dan bij: Woelmuizen 
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Ware Muizen 

• De kiezenrij in de kaak is langer dan 5 mm. Je hebt een onderkaak van een 
Bruine rat 

• De kiezenrij in de kaak is korter dan 3 mm. Je hebt een onderkaak van een 
Dwergmuis 

• De kiezenrij in de kaak is 3 mm of langer, maar niet langer dan 5 mm. Kijk 
bij: huismuis en bosmuis 

• De onderrand van de kaak is rond. Eén van de kiezen is heel klein vergeleken 
met de andere. Je hebt een onderkaak van een Huismuis 

• De onderrand van de kaak heeft een knik. Je hebt een onderkaak van de 
Bosmuis 

 
 
 
 
 
 

Woelmuizen 

• De lengte van de kiezenrij is langer dan 8 mm. Woelrat 

• De lengte van de kiezenrij is korter dan 7 mm. Veldmuis, Rosse woelmuis, 

Aardmuis 

• Veldmuis: Heeft niet een klein rechthoekje aan middelste kies. De randen van de 
kiezen zijn scherp. 

 
 
 
 

 
 
• Rosse woelmuis: Heeft niet een klein rechthoekje aan middelste kies. De randen 

van de kiezen zijn rond. 
 
 
 
 

 
• Aardmuis: Heeft een klein rechthoekje aan middelste kies. 
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Insecteneters: 
• De tanden en kiezen zijn helemaal wit (Of geel verkleurd, maar er is geen 

donkere rand). De voorste tand is helemaal glad aan de bovenkant. 
Huisspitsmuis 

 
 

 

• De tanden en kiezen hebben een donkere rand aan de bovenkant. Rood of 
roodbruin. De voorste tand is glad. Waterspitsmuis 

 

  
 

 
• De tanden en kiezen hebben een donkere rand aan de bovenkant. Rood of 

roodbruin. De voorste tand heeft uitsteeksels aan de bovenkant (is gelobd). 
Dwergspitsmuis, Bosspitsmuis 

 

 
 

 
• Dwergspitsmuis: De lengte van de kaak is kleiner dan 8,3 mm. De tandenrij 

korter dan 7mm. 
 
• Bosspitsmuis: De lengte van de kaak is groter dan 8,3 mm. De tandenrij is 

langer dan 7 mm. 
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Overige botjes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Plak de botjes op een kaart en schrijf de gevonden namen erbij. 
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Achtergrondinformatie Uilen 

Uilen vroeger en nu. 
Vroeger 

In de middeleeuwen, maar ook lang daarna, was de uil in verhalen een vogel die duivelse 
eigenschappen bezat. Een vogel die alleen ’s nachts vliegt, zelfs bij heel weinig 
maanlicht, dat kon niet gewoon zijn. En soms liet de uil zo’n onheilspellende kreet horen, 
het kon niet anders, de vogel was een brenger van dood en onheil. Om dat onheil te 
keren, spijkerden de mensen, als ze één te pakken kregen, de uil levend aan de 
schuurdeur. De extra klagende roep van de uil zou de satan afschrikken. 
Men dacht een makkelijk middel gevonden te hebben om de uil te doden. Gewoon één 
keer om de uil heen lopen. Het beest zou je blijven aankijken en na één rondje zelf zijn 
nek hebben gebroken. 
 
De uil kwam ook voor in medicijnboeken van tovenaars. Als je blind was, zou je weer 
kunnen zien na het eten van een uilenhart, of -oog. Het eten van de eieren van de uil 
kon een dronkaard genezen. Een uilenpoot zou slangen op afstand houden. 
Een uil werd gebruikt door vogeljagers. Veel vogels hebben de gewoonte om gezamenlijk 
een pas ontdekte uil aan te vallen. Dit gedrag maakt het voor de vogeljager heel 
makkelijk om veel vogels neer te schieten. 
 
De uil was een domme vogel. ‘Domme uil’ of ‘Uilskuiken’ werd vaak gezegd als iemand 
iets doms had gedaan. 
Toch werd de uil niet altijd als een domme vogel gezien. In Griekenland was de uil een 
teken van wijsheid. De steenuil werd gezien als de boodschapper van een godin. 
Merlijn, de knappe tovenaar van koning Arthur, vond de uil een wijze vogel. Vaak liep hij 
rond met een uil op zijn schouder. 
 
 
Nu 

Uilen worden niet meer aan schuurdeuren gespijkerd. Niemand draagt uilenpoten bij 
zich, of eet uilenhart. Toch is het nog niet zo lang geleden dat ze werden bedreigd. Door 
de inzet van vogelbeschermers is uitsterven van de kerkuil voorkomen. 
 
Gevaren: 

Kleine akkers en weilanden. Veel houtwallen, meidoornhagen en lange rijen knotwilgen 
zorgden voor een grote verspreiding van muizen. Maar er zijn steeds minder van dat 
soort landschappen. Enorme uitgestrekte landbouwgebieden zijn veel makkelijker te 
bewerken. De muizen wagen zich niet op zo’n grote vlakte, ze trekken naar de bermen. 
De uil moet jagen in de bermen, vaak langs een drukke verkeersweg. Hoewel er 
tegenwoordig meer aandacht voor het behoud van houtwallen is, komt het  toch 
regelmatig voor dat een jagende uil wordt aangereden. De uil sterft en de eventuele 
jongen die wachten op de komst van pa of ma ook. 
 
Veel uilen sterven na een lange periode van vorst. Ze hebben geen vetvoorraad, zoals 
veel andere vogels. Ze moeten regelmatig eten. Het valt niet mee om muizen te vangen 
als het vriest of als er een laag sneeuw ligt. Muizen blijven langer in hun gangen. 
Sommige uilen hebben geleerd om mussen te vangen en kunnen zo overleven. In lange 
vorstperioden worden kerkuilen bijgevoerd. 
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Een uil eet heel veel muizen om te overleven. Als een groot aantal van die muizen gif 
binnenkrijgt, krijgt de uil dat ook. De muizen worden misschien niet eens ziek, maar de 
uil wel. Tegenwoordig zijn veel gifsoorten verboden en is er strengere controle. 
Sommige mensen doden bewust roofvogels omdat ze er van overtuigd zijn dat hun duif, 
siervogel of ander huisdier opgegeten is door een roofvogel. 
 
Nestelen: 

Het is moeilijk voor een uil om een geschikte nestplaats te vinden. Uilen bouwen niet, 
zoals veel andere vogels, zelf een nest. Ze leggen hun eieren gewoon in een holle boom, 
of in een nis van een gebouw. Nissen in kerktorens waren vroeger heel geschikt, maar 
zijn nu vaak dichtgemaakt. In oude schuren zaten vaak wel gaten waardoor de uil naar 
binnen kon. Veel van die oude schuren zijn er niet meer. Vogelliefhebbers hebben 
daarom nestkasten gemaakt. 
 
 

Eigenschappen van uilen 

Zien 

De meeste vogels hebben de ogen aan de zijkant van hun kop. Zo kunnen ze goed om 
zich heen kijken. De ogen van de uil zitten voor in de kop, eigenlijk net als bij de mens, 
alleen kunnen mensen met hun ogen draaien en uilen niet. Een uil kan daarentegen heel 
ver met zijn kop naar achteren draaien. 
Een voordeel van ogen voor in de kop is dat de uil beter diepte kan zien en de afstand tot 
een prooi inschatten. Een uil kan heel goed in het donker zien. De pupillen kunnen heel 
groot worden zodat ze maar weinig licht nodig hebben. Een uil vliegt zelden overdag, 
eigenlijk alleen als er jongen zijn en er veel voedsel nodig is. 
 
Horen en gehoord worden 

De oren van de uil zitten verborgen onder de veren. Ze zitten niet op gelijke hoogte. Het 
ene oor ontvangt het geluid net iets eerder dan het andere. Op deze manier kan de uil 
heel nauwkeurig horen waar het geluid vandaan komt. De vorm van het gezicht helpt 
ook om beter te kunnen horen. Eigenlijk is het gezicht een soort schotelantenne. 
De vleugels zijn groot en breed. Dat maakt de uil minder snel dan andere roofvogels, 
maar wel wendbaarder. En dat laatste is een groot voordeel als je in het donker vliegt. 
De veren hebben allemaal een rand van dons. Dit dons dempt het geluid. Een vliegende 
uil hoor je niet. Een muis merkt de uil pas op als het al te laat is. 
 

Prooi pakken 

De scherpe klauwen grijpen de muis. Drie tenen (Met daaraan de scherpe nagels) zijn 
naar voren gericht, één naar achteren. De buitenste, van de drie naar voren gerichte 
tenen, kan naar achteren draaien, het is de keerteen. Deze keerteen gaat naar achteren 
als een prooi wordt gegrepen, geen muis kan zo nog ontsnappen. 
De prooi gaat in één keer naar binnen. Onverteerbare delen van de prooi braakt de uil 
later weer uit. 
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Voedselpiramide 

 
Kerkuil 

 

 

 

Bosspitsmuis    veldmuis  

 

 

 

rups dagpauwoog  spin      graan 

 

 

 

brandnetel  huisvlieg spinnetje      

 

 

 

    mest/afval            vliegje    

 
In het schema zie je vier voedselketens: 
 
graan – veldmuis – kerkuil 

brandnetel – rups dagpauwoog – bosspitsmuis – kerkuil 

vliegje – spinnetje – spin – bosspitsmuis – kerkuil 

mest/afval – huisvlieg – spin – bosspitsmuis - kerkuil 

 

Meestal staat de uil bovenaan in de voedselpiramide. Toch wordt ook de uil wel eens 
slachtoffer van vleeseters, met name de jonge uil. Een kat of een hond krijgt wel eens 
een jonge uil te pakken. En de steenmarter eet graag de eieren. 
De kerkuil eet vooral veldmuizen en bosspitsmuizen. Als er veel huisspitsmuizen 
voorkomen in zijn leefgebied, staan ook zij ruim op zijn menu. Hetzelfde geldt voor 
aardmuizen. Dreigt er een muizentekort, dan eet de kerkuil ook: mussen, spreeuwen, 
kevers en af en toe een woelrat of jonge bruine rat. 
 
 
Het nest 

De uil maakt geen nest zoals andere vogels. Een holle boom, een nis, een balk in een 
oude schuur is goed genoeg voor de uil. De eieren liggen zo op de harde ondergrond. 
Braakballen blijven in het nest liggen. De eieren zijn rond en wit. Ze mogen opvallen in 
het donker, de uil kan ze zo makkelijk terugvinden. 
Als er één ei in het nest ligt begint het vrouwtje te broeden. Ondertussen gaat ze gewoon 
door met eieren leggen. Om de dag komt er een ei bij. Hoeveel eieren er komen hangt af 
van het voedselaanbod.  
 
Bij een groot legsel kan het zijn dat het eerste jong twee weken ouder is dan het laatste.  
Het eerste jong heeft ook de meeste kans om te overleven. In het begin hoeft er minder 
voedsel verdeeld te worden. Het jong groeit goed. Bij een eventueel tekort aan voedsel, 
eist het oudste jong het eerst voedsel op. De kans dat het jongste uilskuiken van de 
honger zal sterven is dan groot. 
 
Ma uil heeft goede ogen, toch moet ze, met de veertjes boven haar snavel, voelen waar 
het voedsel voor de jongen heen moet. Alles wat vlak voor de snavel zit kan ze niet zien. 
Pa uil brengt de muizen naar het nest, als de jongen nog heel klein zijn. 
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Als de kuikens groot zijn is er geen plaats meer voor moederuil. Moederuil zal een andere 
slaapplaats zoeken. 
 
Braakballen 

Uilen jagen ’s nachts. Hun prooi slikken ze in z’n geheel door. Overdag rusten de uilen op 
een vaste plek, de ‘roestplaats’. 
Kerkuilen kiezen vaak een nestkast of hanenbalken van een schuur als roestplaats. 
Elke dag braakt de uil één of meer harige ballen uit. Deze harige ballen, braakballen of 
uilenballen, blijven liggen in de buurt van de roestplaats. Vogelliefhebbers halen deze 
braakballen voorzichtig uit elkaar, omdat ze zo precies kunnen nagaan wat de uil heeft 
gegeten. Braakballen zijn pakketjes onverteerbare resten. Een uilenmaag kan geen 
botjes en haren verteren. Soms zitten er ook harde delen van insecten of zand uit 
regenwormen in een braakbal. Af en toe een ring van een vogel. 
 
 

De kerkuil: 
 

De kerkuil (Tyto alba) is een van de weinige 
vogelsoorten die in alle werelddelen voorkomt. 
Met zijn witte verenkleed en nachtelijke 
optreden heeft hij iets spookachtigs. Het 
ijzingwekkende gekrijs van het mannetje 
versterkt dat imago.  
Het ging slecht met de kerkuil in Nederland.  
In 1979 waren er nog maar 100 paartjes. 
Oorzaken: een zeer strenge winter en ook het 
gebruik van zwaar landbouwgif. De kerkuil 
staat op de Rode Lijst vanwege de duidelijke 
afname van het aantal broedparen.  
Deze uil met zijn lichte veren en hartvormige 
masker moeten we zoeken in gebouwen. 
Vroeger in kerken, scholen en boerderijen, 
maar in de kerken kunnen ze momenteel slecht 
komen, aangezien de invlieggaten meestal met 
gaas zijn dichtgemaakt om de kauwtjes en 
duiven te weren. De kerkuil is ten opzichte van 
de andere uilen licht van kleur. Vooral het witte 
masker met de daarin grote donkere ogen is 
heel typerend voor de soort. De kerkuil heeft 
een grote kop en een relatief klein, rank 
lichaam. Ze zijn 34 cm groot met een gewicht 
van 330 gram. De kerkuil heeft een 
vleugelwijdte van 90-98 cm. 

 
 
Tot in de jaren vijftig broedden jaarlijks minstens 1500 tot 3000 paar kerkuilen in 
halfopen landelijk gebied. Door het intensiever graslandgebruik, effectievere 
muizenbestrijding, verdwijnen van ruige hoekjes en eetgelegenheid maakten het leven 
voor de kerkuilen er niet makkelijker op. Eind jaren zeventig werd een 
nestkastprogramma opgezet. Door het plaatsen van speciale kasten boven op de 
hanenbalken van boerderijen, in kapschuren, maneges, enz. komt er extra 
broedgelegenheid. De kerkuil maakt er erg graag gebruik van en inmiddels broedt zo'n 
negentig procent van de Nederlandse kerkuilen erin! Sindsdien gaat de soort met 
sprongen vooruit.  
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Natuurvriendelijk bermbeheer met een lage 
maaifrequentie zorgt voor een ruige berm met veel 
muizen. En die trekken weer kerkuilen aan. Muizen 
vormen het belangrijkste voedsel van kerkuilen en de 
soort is dan ook sterk afhankelijk van het aantal muizen. 
In jaren met veel muizen leggen kerkuilen meer eieren 
dan gewoonlijk. Soms komen ze dan zelfs toe aan een 
tweede broedsel. In strenge winters als er weinig muizen 
zijn, overlijden veel kerkuilen en zwerven de vogels over 
grote gebieden om toch voldoende voedsel te kunnen 
vinden. De meeste uilen lusten geen spitsmuizen, 
kerkuilen wel. In de braakballen van kerkuilen kan je 
daarom alle soorten muizen tegenkomen. De laatste 
jaren broeden weer 3000 paar kerkuilen in ons land, 
waarvan zo'n driekwart in Friesland, Drenthe, Overijssel 
en Gelderland. 

 
 
 
 
 

 

Overige in Nederland voorkomende uilensoorten: 

In ons land treffen we momenteel 7 uilensoorten aan: bosuil, kerkuil, ransuil, steenuil, 
velduil ruigpootuil en de oehoe. De laatste broedde al enige jaren in Zuid-Limburg, in een 
groeve van de St. Pietersberg, waar cement werd uitgegraven. Deze uil heeft 
indrukwekkende afmetingen. Stel je voor: met gespreide vleugels meet het beest maar 
liefst 1,8 m. De oehoe doet het goed na dat eerste broedpaar in Limburg, want sinds 
2003 en 2004 zijn ook in Twente en de Achterhoek paren verschenen, die o.a. een oud 
buizerdnest als broedplaats hebben uitgekozen. Door hun grootte zijn ze in staat ook 
grote prooien te verschalken: haas, konijn, egel, wilde eend, enz. Vooral verdwaalde 
postduiven staan op zijn menu. 
 

 

 
 
 

De bosuil 
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De ransuil 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

De steenuil 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

De velduil 
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De oehoe 

 

 

 

 

  

 

 

De ruigpootuil 

 


