
Nieuwsbrief Januari 2020

Contact: Geert Greving
Kees van Heusden 

06-19965834
06-13688591 

geertenwill@ziggo.nl      
g.jong27@kpnplanet.nl

Beste uilenliefhebber!
Voor u ligt weer een gloednieuwe nieuwsbrief van onze Uilenwerkgroep. Mocht u naar aanleiding van 
deze nieuwsbrief nog vragen of suggesties hebben, neemt u dan gerust contact op met Kees of Geert. De 
contactgegevens vindt u onderaan deze nieuwsbrief. Wij wensen u veel leesplezier!

Nieuw lid Uilenwerkgroep
Onze werkgroep is onlangs verder versterkt met de komst van Klaas Arbeider.
Van harte welkom Klaas!

Steenuilen inventariseren
Vanaf eind januari tot eind maart gaan we een aantal 
keren op pad om te inventariseren waar er mogelijk 
een steenuil aanwezig is. Dit doen we met behulp van 
het geluid van de territoriumroep van een mannetjes-
steenuil.
We laten de roep van de steenuil enkele keren horen 
(via een geluids-boxje) en wachten dan op reactie. Als 
er geen reactie volgt, wil dat nog niet zeggen dat er 
geen steenuil aanwezig is. Soms hebben ze geen zin 
om te reageren, bijvoorbeeld omdat er een bosuil in de 
buurt zit, of er zijn geen andere mannetjes in de buurt.  
Daarom doen we deze inventarisatie een paar keer op 
verschillende dagen. We doen dit bij voorkeur op een 
windstille heldere avond, omdat dan de kans op een 
reactie van de steenuil groter is.  

Als we reactie krijgen dan wordt dit ingetekend op een kaart, zodat we een overzicht krijgen van eventuele 
territoria. Steenuilen leven dicht bij de mens en het liefst in kleinschalig boeren landschap waar ook vee 
(schapen/paarden) buiten staat, dus de inventarisaties worden dicht bij de woningen uitgevoerd.

Zodra zich een geschikte gelegenheid (avond) voordoet, zullen we dit naar de kasthouders com-
municeren, zodat zij niet worden verrast door de roep van de steenuil. Uiteraard horen we graag 
als ergens de roep van de steenuil wordt gehoord, terwijl wij niet in de buurt zijn (wij dragen gele 
hesjes en zijn dus goed herkenbaar).

Roepende steenuil - foto: André Eijkenaar

Wist u dat...
Bosuilen soms een jaar overslaan met eieren leggen en broeden als er 

weinig voedsel voorhanden is?

Wist u dat...
Bosuilen erg gevoelig zijn voor verstoring als ze eieren hebben? 

Het is daarom beter om de kasten pas te inspecteren als er jongen zijn.
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Oehoe in Drenthe
De oehoe is de grootste uil die in Nederland broedt; hij/zij 
kan wel 75 cm groot worden! In 1997 broedde de oehoe alleen 
in Zuid-Limburg in een mergelgroeve en sinds 2002 ook in de 
Achterhoek. 

In 2004 was sprake van ongeveer 6 broedparen en vorig jaar 
zijn al 38 broedparen in Nederland geteld! Een van deze 
paren heeft succesvol gebroed in het Drents -Friese Wold; het 
eerste bekende broedgeval in Drenthe.

Uit onderzoek is gebleken dat de eisen die oehoes aan hun 
broedgebied stellen in Nederland, steeds minder specifiek 
worden. Broedden ze aanvankelijk enkel in steengroeves, 

tegenwoordig zijn zandgroeves, vuilstortplaatsen, natte zandwinningsgebieden en bosgebieden ook aan-
trekkelijke broedplekken. 

Net als andere uilen maken oehoes zelf geen nest, maar gebruiken ze oude nesten van roofvogels. Soms 
broeden ze gewoon op de grond. Oehoes eten vooral ratten, maar ook egels, jonge hazen en vogels (waar-
onder uilen). De verwachting is dat de oehoe populatie zich verder zal uitbreiden in Nederland. Dus wie 
weet komen we binnenkort zo’n imposante uil tegen!

Wist u dat...
Het gemiddeld aantal uitgevlogen steenuil jongen per succesvol nest 

in 2019 3,1 bedroeg (oftewel 0,6 jong per ei...)?

Wist u dat...
2019 een uitstekend muizenjaar was?

Wist u dat...
Het velduil vrouwtje het nest verlaat zodra er jongen zijn en dat daar-

om het mannetje de jongen verzorgt? Het vrouwtje kan dan sneller een 
nieuw nest beginnen.

Nieuwe kasten
De afgelopen maanden hebben we enkele kerkuil kasten vernieuwd c.q. geplaatst in Midlaren. Verder zijn 
twee steenuil kasten geplaatst in Gasteren en ook nog eentje in Zuidlaren. Ook staan nog twee bosuil kas-
ten gepland in Zuidlaren. Kortom, laat de uilen maar komen!

Website IVN Zuidlaren
Als Uilenwerkgroep zijn we nu ook te vinden op de website van IVN Zuidlaren! U vindt ons op:
www.ivn.nl/afdeling/zuidlaren, onder het kopje werkgroepen. Daar vindt u ook onze Nieuwsbrieven.


