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Beste uilenliefhebber
Ondanks belemmeringen door Corona hebben we de afgelopen (winter)periode als werkgroep niet stil 
gezeten. Naast enkele schoonmaak- en reparatieklussen hebben we diverse nestkasten opgehangen c.q. 
vervangen. In februari/maart hebben we geluidsinventarisatie-rondes voor de steenuil gedaan. 
De resultaten vindt u in deze nieuwsbrief.

Nestkasten
In februari hebben we een flinke klus gehad aan het creëren van een 
alternatieve broedgelegenheid voor een paartje kerkuilen aan de 
Lageweg in Zuidlaren. De schuur waarin het paartje huisde wordt 
binnenkort gesloopt. In overleg met betrokkenen is besloten om een 
nieuwe kast te plaatsen in een aanpalende schuur, die wel blijft staan. 
Een flinke klus omdat er voorzieningen moesten worden getroffen 
om ervoor te zorgen dat het dak van deze schuur in de toekomst kan 
worden vervangen zonder dat de kerkuilen daar last van hebben. Door 
een gedegen voorbereiding en het timmermansoog van Alof is de klus 
veilig en naar tevredenheid uitgevoerd. 
Om de uilen nog een alternatief te bieden (of het mannetje een rustige 
slaapplaats te bieden tijdens de broedperiode) hebben we op het naast-
liggende perceel ook nog een kast opgehangen. Nu even afwachten of 
de uilen de nieuwe nestplaatsen goed genoeg vinden. 

In Zuidlaarderveen moest een kerkuilkast worden vervangen omdat de bestaande kast de storm niet heeft 
doorstaan.

Op verzoek van de eigenaar hebben we in het najaar 2 bosuilkasten geplaatst nabij Laarwoud. Hopelijk 
wordt dit mooie gebied straks niet volledig gedomineerd door roeken. Ook in het bos achter het Noorder 
Sanatorium is een bosuilkast opgehangen. Een recente inspectie heeft uitgewezen dat deze kast nog niet is 
bewoond.
Recent zijn er door enkele bewoners bosuilkasten opgehangen bij een paar vakantiehuisjes aan de 
Tienelsweg in Zuidlaren. Omdat de bosuil heel vroeg in het voorjaar broedt, is dit voor het volgende 
broedseizoen.

Momenteel in totaal 85 uilenkasten!
Kerkuil 41
Bosuil 14

Steenuil 30

Alof zaagt een keurig vlieggat in de 
nieuwe schuurwand

Breaking news • Breaking news • Breaking news • Breaking news
Melding steenuil Oudemolen!

Enkele dagen geleden kregen we tot onze grote vreugde een melding uit Oudemolen dat daar een 
steenuil is waargenomen en ook diverse keren is gehoord! Ook in 2019 is hier een steenuil waargenomen. 

Onduidelijk is nog of het om een paartje gaat of een zwervende steenuil.
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Ransuilen
Tot nu hebben we ons niet echt bezig gehouden met ransuilen, ook omdat 
deze niet in nestkasten broeden, maar gebruik maken van nesten van 
andere vogels, zoals kraaien en eksters.
In de afgelopen rustige maanden heeft Alof zich uitgeleefd op het maken 
van enkele “kunstnesten” voor de ransuil. Ik denk dat de uilen het 
verschil niet zien met een natuurlijk nest!

Inmiddels hebben we 2 nesten opgehangen (Zuidlaarderveen en 
Zuidlaren).

Geluidsinventarisatie steenuilen
Helaas hebben geluidsinventarisaties dit voorjaar in ons gebied niets opgeleverd. Dit in tegenstelling tot 
succesvolle inventarisaties in de buurt, zoals in Anderen en Balloo, waar diverse paartjes actief zijn. Tijdens 
één ronde zijn we kort in Anderen geweest om te kijken of onze inventarisatie-methode wel goed werkt. 
Nou, die werkt wel: na de eerste poging kregen we van diverse kanten enthousiaste reacties van de 
steenuilen. Ze waren al goed wakker! Nadat we ze de weg hadden gewezen naar onze kasten in Gasteren 
zijn we snel terug gegaan naar ons eigen gebied, om ze niet verder te verstoren bij hun broed activiteiten. 
Eens zullen ze onze kasten ontdekken!

Camera inspectie
Sinds kort hebben we de beschikking over een endoscoop videocamera, 
met dank aan ons IVN! Met behulp van deze camera (en een telescoop 
stok) kunnen we (vanaf de grond) in onze kasten kijken zonder de kast 
te openen waardoor we de uilen minder verstoren. Vooral voor bosuilen 
is dit van belang, omdat deze nogal verstoringsgevoelig zijn en eerder 
dan andere uilen hun nest in de steek laten. Uit een eerste inspectieronde 
begin april bleek dat slechts in een van de kasten een bosuil huisde. We 
hebben daarbij niet kunnen waarnemen of er sprake is van een nest c.q. 
eieren. (We moeten nog wat oefenen met de cameravoering……)

Dode kerkuil
Tot slot een trieste melding uit Tynaarlo over een dode kerkuil. 
Waarschijnlijk is deze ergens tegenaan gevlogen, want hij/zij had een 
gebroken nek. Als u belangstelling heeft om deze uil te laten opzetten, 
neemt u dan contact op met Geert Greving.

“Kunstnest” ransuil

Camera-inspectie bosuilkast

•KIJKTIP•
Volg de belevenissen van de uilen via Beleef de Lente op de website van de vogelbescherming 

(www.vogelbescherming.nl/beleefdelente) - de jonge bosuilen zijn inmiddels uitgevlogen!

Heeft u uilen gehoord of gezien? Wij horen het graag! 
U kunt dit via e-mail of telefonisch aan ons doorgeven.


