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Markt van Melk en Honing Zuidlaren 2019
Op 3 augustus gaven we voor het eerst acte de présence op de
Markt van Melk en Honing in Zuidlaren. Het was ook de eerste
keer dat we dat deden in onze nieuwe mooie groene polo’s,
voorzien van ons werkgroep logo (met dank aan de snelle service van Rob Ruchti).
De kraam van IVN Zuidlaren werd uitgebreid met onze
uilenwerkgroep en pal naast deze kraam stond de kraam van
de Stichting Steenuilenwerkgroep Drenthe. Daardoor ontstond
er een zeer geslaagde samenwerking die zeker voor herhaling
vatbaar is!

Fanatiek aan het braakballen pluizen

Behalve enkele opgezette uilen had de Steenuilenwerkgroep Drenthe ook twee opgezette marters meegebracht; deze opgezette dieren zorgden voor veel gespreksstof!
Juist deze steen- en boommarters zijn de hoofd predatoren van de kerk- en steenuilenbroedsels. Hier op
voortbordurend konden we dan ook uitleggen wat het belang is van het plaatsen van goede ‘marterproof’
nestkasten!
We mochten aan vele bezoekers uitleggen wat onze uilenwerkgroep zoal doet, zoals het plaatsen en controleren van nestkasten, het (laten) ringen van de jonge uilen en het onderhouden
van de nestkasten.

Botjes uit de braakballen zorgvuldig
opgeplakt om mee te nemen naar huis

Jong én oud waren deze hele dag intensief bezig om de botjes
uit de braakballen van de uilen te determineren aan de hand
van een zoekkaart. Behalve de zorgvuldig opgeplakte botjes
werden er ook braakballen meegenomen, zodat er thuis verder
geplozen kon worden.

Op deze zeer geslaagde dag is ons weer eens duidelijk
geworden dat vele bezoekers de uilen een warm hart
toedragen. Dit in tegenstelling tot de middeleeuwen,
waar de kerkuil als onheilsbrenger bekend stond!

Actieve leden uilenwerkgroep v.l.n.r.:
Ger Kleefman, Geert Greving, Michiel Miske,
Johanna Huizinga, Alof Boer en Kees van Heusden
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Even voorstellen: “onze” ringer Jan Doevendans
Sinds 2018 worden de uilen in ons gebied geringd door Jan Doevendans. Jan is een zelfstandig Ecoloog die op zijn 14e zijn eerste
kerkuilennestkast plaatste in een kerk bij Eindhoven. Samen met
vrienden richtte hij een jaar later, in 1970, de uilen- en roofvogelwerkgroep “de Meierij” op, waarbij er handig gebruik werd
gemaakt van de premie van ƒ 25,- die Vogelbescherming toen
betaalde voor elk geslaagd broedgeval van kerkuilen.
Sinds de DDT affaire in 1963 waren kerkuilen zeldzaam geworden (samen met alle andere roofdieren). Door samen nestkasten
te plaatsen, later met Vogelwerkgroep Falko (nu VWG Midden
Brabant), nam de kerkuilen populatie flink toe. Toen Jan in 1973
biologie ging studeren in Groningen ging hij samen met Staatsbosbeheer door met het plaatsen van kerkuil nestkasten, maar nu in
Groningen. Op dat moment broedden er nog maar enkele paartjes
kerkuilen in de provincie. Nu zijn dat er meer dan 200, vooral
dankzij de kerkuil-werkgroepen.

Jan weegt een jonge kerkuil. Mevrouw
Bodewes ontfermt zich in de tussentijd
Ringer is Jan al sinds zijn 15e. De liefde voor kerkuilen is gebleven, over een broertje/zusje.
al vele jaren aangevuld met vleermuizen, zwaluwen en ander ecologisch beschermwerk via zijn bedrijf Buitenbedrijf BBZ.
In de loop van 50 jaar heeft Jan inmiddels meer dan 2000 kerkuilen van een ring (van het Vogeltrekstation
uit Wageningen) voorzien. En daar natuurlijk veel terugmeldingen van ontvangen. Jan heeft o.a. terugmeldingen uit Engeland en Spanje van kerkuilen op zijn naam staan. Maar de meeste kerkuilen zijn, zoals Jan
zegt, “zwervers op zoek naar een vaste woon of verblijfplaats”. De meeste kerkuilen blijven in een straal
van 50 km rond hun geboorteplaats hangen volgens zijn data.
De meest bijzondere terugmelding van een kerkuil stamt van vorig jaar: een kerkuil die als nestjong in 1995
werd geringd in Vlagtwedde is na 21 jaar (via Johan de Jong!) dood terug gevonden in het Westerkwartier.
Dit is veruit de oudste tot nu toe bekende kerkuil!
Daarmee is duidelijk dat het verzamelen van (ring)data belangrijk is (en blijft). Alleen door vogels te ringen
kunnen we achterhalen waar ze allemaal heengaan, hoe trouw ze zijn aan bepaalde plaatsen (of partners),
hoe oud ze worden en wat ze allemaal uitspoken. Door klimaatverandering verschuift natuurlijk ook het
gedrag van de kerkuil, maar een “vinger aan de pols” blijft sowieso goed.
We hopen samen nog veel kerkuilen te kunnen beschermen en ringen maar, zoals Jan ook zegt: “een kerkuil
kan ongeringd ook heel goed leven”.
“Als we maar goed in de peiling houden wat we als mens allemaal aan het kapot maken zijn in onze
wereld, onze verantwoording daarvoor nemen en zorgen dat we met de volgende generaties van natuur
kunnen blijven genieten”.
Niet alleen het voortbestaan van de kerkuil staat op het spel!
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Broedresultaten kerkuilen 2019
Plaats

Aantal kuikens

Geringd

Niet geringd

Noordlaren
Zuidlaarderveen
De Groeve
Tynaarlo
Taarlo

3
2
3
2
5
2
5
3
5
4
4
5

2
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2
4
4
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3
1
5
1
1
1

Resultaat 2019
Resultaat 2018

43
34

31
22

12
12

Zuidlaren

Midlaren

Zoals uit het overzicht blijkt zijn niet alle kuikens geringd.
De reden daarvoor is divers.
Sommige kasthouders willen dit niet, soms zijn de kuikens
al te groot om te ringen of er vliegt er eentje uit. Ook komt
het voor dat het kleinste kuiken wordt opgegeten als er niet
voldoende voedsel beschikbaar is.
Ten opzichte van vorig jaar zijn er in 2019 aanzienlijk meer
jonge kerkuiltjes waargenomen (en geringd) in ons gebied.
Kennelijk is 2019 een goed muizenjaar.
Helaas hebben we geen bosuil kuikens gezien dit jaar; het
aantal bosuil kasten is ook nogal bescheiden t.o.v. het aantal
kasten voor de kerkuil.

Vier jonge kerkuiltjes weer veilig in het nest na
het ringen

Ook voor de steenuil zijn ons geen broedgevallen bekend in 2019; wel enkele waarnemingen van een volwassen steenuil in Oudemolen, dus dat geeft hoop voor de toekomst!
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