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Uitbreiding Uilenwerkgroep. 
Sinds vorige maand is onze werkgroep uitgebreid met Ger Kleefman. Een welkome versterking van 
ons team! 
Uiteraard zijn enthousiaste mensen nog steeds van harte welkom om onze werkgroep verder te 
versterken! 
 
 

Steenuil gezien! 
Onlangs kregen wij een melding uit Oudemolen dat daar een 
steenuil is gezien en ook gehoord. Dat is goed nieuws, want tot 
nu toe hebben we geen steenuil waargenomen in onze regio!  
Om de kans op toekomstige broedgevallen te verhogen, hebben 
we inmiddels een drietal steenuil kasten in Oudemolen 
opgehangen. Ook in Gasteren zijn 2 kasten geplaatst. Dit brengt 
het totale aantal steenuil kasten in onze regio op 25. Nu maar 
hopen dat we hiermee steenuilen kunnen verleiden. 
 
 
Hiernaast een prachtige foto van een steenuil die Ger Kleefman 
onlangs zag in Ansen (bij Dwingeloo). 
 
 

Broedsuccessen kerkuil 
 
Ook in 2019 hebben weer een flink aantal kerkuilen dankbaar gebruik gemaakt van onze nestkasten. 
Inmiddels zijn van een 5-tal kasten de jongen geringd door Jan Doevendans, onze “vaste” ringer. In 
totaal zijn bij onze eerste ringsessie (begin juni) 15 van de 16 kuikens geringd. Eén jong in Midlaren 
was ons te vlug af en kon daardoor niet worden geringd. 
 
Het ringen bij Zorgboerderij De Stiep in Zuidlaren was 
zeer geslaagd, omdat daarbij een groot aantal 
kinderen, ouders en grootouders aanwezig was. Jan 
maakte het extra boeiend door de kinderen van alles 
over uilen te vertellen en ook te laten zien.  
 

                  Jan brengt voorzichtig de ringen aan. 
 
 
Vooral nog veel dons en weinig veren (ca. 5 
weken oud). 
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Na het ringen werden er enthousiast 
uilenballen uitgeplozen om te zien wat de 
uilen zoal hebben gegeten. Kortom, echt een 
feestje! 
                                     

     
 
 
 

 
 
 
 
Camera toezicht? 
Sommige kerkuil kasten hangen zo hoog, dat deze met een ladder niet bereikbaar zijn. In één geval is 
een steiger geplaatst om de kast te bereiken. Daarbij bleek dat de kast behoorlijk slecht was en 
moest worden vervangen. Om te voorkomen dat steeds opnieuw een steiger moet worden geplaatst, 
is in de betreffende kast een camera geplaatst zodat we activiteiten in de kast eenvoudig kunnen 
volgen.  
Als dit succesvol blijkt, is dit wellicht een goed idee voor de hoog hangende kasten. We houden jullie 
op de hoogte. 
 

Markt voor Melk en Honing. 
De komende week wordt het ringen afgerond en dat betekent een rustige periode voor de 
uilenwerkgroep. Maar niet voor lang, want op zaterdag 3 augustus a.s. staan we samen met IVN 
Zuidlaren en de Stichting Steenuilen Drenthe op de Markt van Melk en Honing in Zuidlaren. Uiteraard 
gaan we daar weer uilenballen pluizen! Komen jullie ook? 
 
 

Tot zover deze nieuwsbrief.  
Vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief of 
waarnemingen van uilen zijn uiteraard van harte welkom! 
Tot slot, we hebben nog niet van alle kasthouders een e-mail adres. 
Geef dit a.u.b. door, dan is het gemakkelijker voor ons om 
nieuwsbrieven en andere mededelingen te communiceren!  
 
 
 
 
 
 

Jonge kerkuil klaar om uit te vliegen 
 
 

N.B. Op dinsdag 18 juni is een tweede 
ringsessie gepland. We starten om 
20.00u op de parkeerplaats achter het 
zwembad van Zuidlaren. Iedereen is 
daarbij van harte welkom. 
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