
Braakballen geven hun geheimen prijs… 

Reeds 17 jaar organiseert RLVA de opvolging van zo’n 150 nestkasten voor Kerkuil (Tyto alba) in de 

Vlaamse Ardennen. Toen wij in 1998 startten, was de Vlaamse Ardennen nagenoeg één witte vlek op 

de verspreidingskaart van de kerkuil, m.a.w. er zaten toen hier geen kerkuilen. Of beter nog, er was 

geen controle op de aanwezigheid van deze mysterieuze, nachtelijke jager. Nu, zoveel jaren later, ziet 

het beeld van de verspreidingskaart er heel anders uit, met dank aan de tientallen vrijwilligers die elk 

jaar op ronde gaan om de aanwezigheid van kerkuilen te controleren. 

In 2014 werden in de Vlaamse Ardennen net geen 100 jonge kerkuilen in de nestkasten gevonden. 

Heel merkwaardig was de vondst in Oudenaarde van 6 jongen bij een eerste broedsel, gevolgd door 

een tweede broedsel (hetzelfde jaar dus) van nog eens 5 jongen… Over een succesvol paartje 

gesproken! 

Elk jaar vragen leerkrachten ons om braakballen van kerkuilen, waarna de leerlingen in de klas deze 

pluizen. Braakballen zijn de onverteerde resten van allerlei muizen die vanuit de maag van de kerkuil 

terug uitgebraakt worden. Die braakballen bezorgen ons een schat aan informatie. Welke muizen 

zitten in welke regio van de Vlaamse Ardennen? Vangt de kerkuil ook nog eikelmuizen (waarmee we 

de aanwezigheid van dit zeer zeldzaam diertje kunnen achterhalen)? Wij bezorgen natuurlijk heel 

graag braakballen aan de leerkrachten in de hoop te vernemen welke muizen werden gevonden… en 

daar knelt nu net het schoentje… aangezien het bepalen van de soorten toch wel enige ervaring 

vereist. Daarom start RLVA een ‘Werkgroep Braakballen Pluizen’ i.s.m. Kerkuilenwerkgroep 

Vlaanderen, NatuurPunt Vlaamse Ardennen plus en het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen (pnec De 

Kaaihoeve). Aangezien braakballen ons een heleboel interessante gegevens kunnen verschaffen over 

de voedselvoorziening van de kerkuil, is dit een mooie aanvulling op ons kerkuilenproject. Aan de 

hand van de resultaten zullen wij kunnen afleiden of de kerkuilen overal dezelfde muizen vinden… of 

worden er andere muizen gevangen in het noorden dan in het oosten, zuiden en/of westen van onze 

Vlaamse Ardennen. 

Hebben wij je interesse gewekt? Dan liggen er voor jou reeds honderden braakballen uit de 

verschillende nestkasten klaar om hun geheimen prijs te geven… 

Practische info: 

Je hebt geen voorkennis nodig; je leert bij ons de knepen van het vak 

Locatie: pnec De Kaaihoeve, Oude Scheldestraat 16, Meilegem, Zwalm 

Wanneer: elke derde donderdag (nog af te spreken) van de maand (van oktober tot maart) van 

19.00u tot 22.00u 

Lesgever: Norbert Desmet (en anderen) (nog af te spreken) 

Voor wie: leerkrachten en elke andere geïnteresseerde inwoner 

Start: op donderdag 15 oktober 2015 met een theorieles 

Je kan gratis deel uitmaken van de Werkgroep Braakballen Pluizen, maar inschrijven is verplicht via  



paul.haustraete@rlva.be  

Al het beschikbare materiaal wordt gratis ter beschikking gesteld door de Kaaihoeve, waarvoor dank. 

Je hebt enkel papier en schrijfgerief nodig. 
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