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Beste uilenliefhebber
Ondanks de belemmeringen vanwege de Corona-maatregelen, zijn we er toch in geslaagd om de 
broedresultaten in onze omgeving te volgen. De resultaten vindt u in deze nieuwsbrief.

Onze Uilenwerkgroep is recent uitgebreid met twee nieuwe werkgroepleden: Manou Jonink en Chris 
Bekker. De werkgroep telt nu maar liefst acht enthousiaste vrijwilligers. Eigenlijk zijn we met negen, want 
onze vaste ringer, Jan Doevendans, hoort er ook bij!

Steenuilen in en om Zuidlaren in 2020
Evenals in voorgaande jaren zijn er geen broedgevallen, dan wel 
broedpogingen, door steenuilen in onze regio waargenomen.
Wel hebben we in het voorjaar twee keer de roep van een steenuil 
waargenomen in Taarlo.
Eén keer tijdens een geluidsinventarisatie meting en één keer een 
week daarna. Beide keren op ongeveer dezelfde locatie.
De overige geluidsinventarisaties hebben geen resultaat 
opgeleverd, helaas.

Aan het aantal nestkasten zal het niet verschijnen van de steenuilen niet liggen. Inmiddels hangen er 29 
kasten rondom Zuidlaren. In de afgelopen twee jaar zijn vooral in Taarlo, Gasteren en Oudemolen kasten 
bijgeplaatst, in de hoop dat jonge uiltjes uit de regio Rolde zich hier gaan vestigen. Op diverse plaatsen 
zijn door Landschapsbeheer Drenthe maatregelen geïnitieerd om de leefomgeving aangenamer te maken 
voor o.a. steenuilen. Hierbij wordt onze werkgroep nauw betrokken en waar zinvol worden steenuilkasten 
bijgeplaatst. Binnenkort worden nog kasten bijgeplaatst in Schipborg en Zeegse (door het Coronavirus is 
dit vertraagd).

We gaan ervan uit dat de genomen maatregelen er uiteindelijk toe zullen leiden dat de steenuil ook in de 
regio Zuidlaren weer te zien (en te horen) zal zijn!

Zoals eerder gemeld, broeden er wel steenuilen in de buurt, onder 
andere in Balloo en Anderen. Ook in Amen zijn steenuiltjes actief, 
alleen niet altijd met een positief resultaat. Er zit daar al enkele ja-
ren een paartje met eieren, alleen gaat het daarbij om twee vrouw-
tjes zonder mannetje. Dus dat schiet niet op! 

Onlangs bleek uit ringgegevens dat een van de twee vrouwtjes is 
vervangen door een ander vrouwtje! Wel heel bijzonder, maar niet 
goed voor de steenuilenpopulatie.

Torenvalken geringd
Hoewel we ons beperken tot uilen, hebben we op verzoek van een inwoner 
van Midlaren samen met Jan Doevendans jonge torenvalken geringd. Het was 
een spectaculaire operatie. Niet alleen omdat de kast vrij hoog hangt, maar ook 
omdat jonge torenvalken aanzienlijk agressiever zijn dan uilskuikens. 
Handschoenen zijn geen overbodige luxe!

Jonge steenuilen

Moeder steenuil

Jonge torenvalk (vliegvlug)
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Kerkuilen
Voor kerkuilen was 2020 wel weer een succesvol jaar, zoals blijkt uit onderstaand overzicht.

Plaats Aantal kuikens Geringd
Zuidlaren 9 9
Midlaren 16 16
Noordlaren 2 0
De Groeve 4 3
Zuidlaarderveen 6 6
Tynaarlo 2 2
Taarlo 0 0
Resultaat 2020 39 36
Resultaat 2019 43 31
Resultaat 2018 34 22

Net als voorgaande jaren was het ringen bij Zorgboerderij De Stiep een 
feestje, vooral voor onze jonge uilenfans! Er werd vol interesse 
geluisterd naar de enthousiaste uitleg van Jan Doevendans.

Niet altijd gaat het goed met de jongen. Zo kregen we een melding uit 
Midlaren dat er een verdronken kerkuil was gevonden in een drink-
bak. Uit de ringgegevens bleek dat het slachtoffer een van de recent 
geringde kuikens was. Jammer, maar jonge uiltjes blijven kwetsbaar. 
Drinkbak-verdrinkingen zijn berucht wat dat betreft. 
We kunnen wel iets doen om de risico’s te verminderen, bijvoorbeeld 
door een plank schuin in de bak te leggen waardoor de uil via de 

plank uit de bak kan klimmen. Een jute zak over de rand hangen is ook een optie. Door de steenuilen-
werkgroep Drenthe worden speciale drinkbakken met een inzetbak beschikbaar gesteld. Onze werkgroep 
beschikt nog over twee van dergelijke drinkbakken. Dus heeft u belang bij een “uil-vriendelijke” drinkbak, 
meld dit dan even.

In Taarlo is een kast met eieren niet succesvol geweest. Bij een tweede controle bleek dat de kast leeg was; 
de oorzaak is niet bekend.

Bosuil
De kast met twee bosuil-eieren waarvan we in april melding maakten heeft helaas niet geleid tot een 
succesvol broedresultaat. Ook hier is de oorzaak niet bekend. Het aantal broedgevallen van bosuilen is 
matig de laatste jaren. Toch zitten ze wel in ons gebied. Recent kregen we nog een melding van een 
waarneming van tenminste 4 bosuilen in Midlaren.

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

Alof haalt de uilskuikens uit de kast 
(Zorgboerderij De Stiep)

Jan Doevendans geeft uitleg bij De Stiep


