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Beste uilenliefhebber
Hierbij onze eerste nieuwsbrief van 2022. Zoals beschreven in deze nieuwsbrief, zijn we alweer enthousiast 
bezig met dit nieuwe – hopelijk succesvolle – broedseizoen.
Wij wensen u veel leesplezier en uiteraard zijn opmerkingen, suggesties, etc. van harte welkom! 
Als u een leuke bijdrage hebt voor onze volgende nieuwsbrief dan wordt dat ook van harte toegejuicht. 
Uiteraard geldt dat ook voor waarnemingen van uilen!

Wist u dat...
De oren van uilen aan beide kanten van het hoofd niet even hoog zitten? 

Op die manier kunnen ze nog beter localiseren waar geluiden vandaan komen.

Michiel Miske van onze 
werkgroep in actie op de ladder

Een schitterende avond voor een 
geluidsinventarisatie!

Veiligheid
Deze keer beginnen we met veiligheid, omdat dat ook bij ons bovenaan staat! 
Omdat we veelvuldig gebruik maken van ladders, hebben een viertal leden 
van onze werkgroep in maart een korte ‘klim-training’ gevolgd. Daar hebben 
we geleerd hoe je met behulp van een veiligheidsharnas/klimgordel veilig op 
een ladder kunt werken. Dit is met name van belang als er werkzaamheden 
moeten worden verricht, zoals het schoonmaken, repareren en ophangen van 
nestkasten.

Overigens hebben we besloten om kasten die echt hoog hangen niet meer te 
inspecteren. We zullen de betreffende kasthouders hierover informeren. 
In overleg zullen we bekijken of het zinvol/mogelijk is om deze kasten te 
vervangen of op een veiligere plaats op te hangen.

Geluidsinventarisatie steenuilen
Een van de eerste activiteiten is het vaststellen van territoria van 
steenuilen in ons gebied door middel van het laten horen van de 
territoriumroep van de steenuil. Evenals voorgaande jaren 
hebben we niet met zekerheid kunnen vaststellen dat er een 
territorium bezet is.

Wel hebben we enkele uren na onze ronde in Gasteren (18 maart) 
een serieuze waarneming (gehoord én gezien) doorgekregen van 
één van onze kasthouders aldaar. Waarschijnlijk gaat het hier om 
een zwervende steenuil die naarstig op zoek is naar een partner. 
Dit past ook wel in het beeld van een roepende steenuil die de 
afgelopen maanden regelmatig is gehoord in Oudemolen, Taarlo, 
Zeegse en Tynaarlo. 
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Eén van de nieuwe onderkomens 
voor de steenuil

Johanna gaat één van de kasten 
inspecteren

Jonge kerkuil

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

van de vogelbescherming.
(www.vogelbescherming.nl/beleefdelente)

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

Bosuilkasten
Omdat bosuilen als eerste eieren leggen (zoals ook blijkt uit de serie “Beleef 
de Lente” van Vogelbescherming) hebben we eind maart alle bosuilkasten 
geïnspecteerd. Afgezien van enkele vluchtende de kerkuilen en de aanwezig-
heid van uilenballen, waren onze kasten niet bewoond door een bosuil. 
Kennelijk vinden ze onze kasten niet aantrekkelijk genoeg, want de bosuil 
wordt wel regelmatig gehoord in onze regio.

Kerkuilen
Over enkele weken (waarschijnlijk vanaf begin mei) beginnen we 
met de inspectie van onze kerkuilkasten. 
We laten de betreffende kasthouders (indien bereikbaar) vooraf 
weten wanneer we langskomen.

In totaal gaat het om ca 10 meldingen in het eerste kwartaal van 2022. Ook 
eind vorig jaar is regelmatig een roepende steenuil gemeld in dezelfde 
gebieden. Dat ziet er dus hoopvol uit voor de (nabije?) toekomst!
Naar aanleiding hiervan hebben we recent nog een drietal steenuilkasten 
opgehangen in Tynaarlo, Zeegse en Oudemolen. 
We vragen alle kasthouders om de omgeving van hun kast in de gaten te 
houden; je weet tenslotte maar nooit…

P.S. Enkele dagen geleden kregen we opnieuw een melding uit Gasteren 
van een roepende steenuil. Hoopvol bericht dus!


