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  Voorwoord door de voorzitter 

Het is fijn om vast te stellen dat we de afgelopen jaren door een toenemend aantal 

vrijwilligers van Stichting De Katoelenkiekers, een steeds groter gebied kunnen 

bestrijken met aandacht voor de verschillende uilensoorten. Sinds een paar jaar is 

daar ook de torenvalk bijgekomen. 

We doen dit vrijwilligerswerk tezamen met vele uilenwerkgroepen verspreid over 

het hele land, om de toekomst van uilen (steen-, bos- en kerkuil) en torenvalk veilig 

te stellen. 

Heftige stormen kunnen veel schade aanbrengen aan bossen, houtwallen of 

vrijstaande bomen. Oude bomen, met natuurlijke holtes erin, zijn vaak erg 

kwetsbaar en worden als eerste geveld door de natuur. Bovendien worden in een 

sterk veranderend landschap bomen en houtwallen nogal eens opgeruimd door de 

mens. Door deze omstandigheden kan de bosuil van de ene op de andere dag zijn 

schuilplek kwijtraken. Omdat natuurlijke holtes niet vanzelfsprekend aanwezig zijn 

kan het voor de bosuil, maar ook voor de torenvalk erg moeilijk worden om een 

geschikte nestholte te vinden. Een nestkast kan in deze gevallen een oplossing 

bieden. 

De kerkuil en steenuil kennen in toenemende mate ook andere problemen. Door 

o.a. afbraak van oude woningen en schuurtjes, het rooien van oude bomen en het 

verloren gaan van kleinschaligheid, wordt het steeds moeilijker voor de genoemde 

soorten om leefgebieden te vinden met voldoende voedselaanbod en een geschikte 

slaap- en nestplek. 

In de afgelopen jaren hebben wij als vrijwilligers van Stichting De Katoelenkiekers 

de uilensoorten (en torenvalk) zoveel mogelijk in kaart gebracht. Inmiddels hebben 

we een goed oog ontwikkeld voor de grootste problemen waar deze soorten voor 

staan. Als lokale werkgroep kennen we ons gebied en kunnen we, daar waar het 

nodig is, goede oplossingen aandragen. 

Vanwege de door de overheid opgelegde verplichte asbestsanering worden de 

komende tijd veel oude gebouwen van een nieuwe dakbedekking voorzien. Dit kan 

toevallig ook de slaap- en/of nestplek zijn van een kerk- of steenuil. In het 

vervelendste geval worden de oude gebouwen geheel gesloopt. De afgelopen jaren 

is dit vaker gebeurd maar dan werd er gesloopt in het kader van de “Rood voor 



3 
 

Jaarverslag Stichting “De Katoelenkiekers” 2017 
 

Rood regeling”. Hierbij werden oude gebouwen gesloopt om elders in aanmerking 

te komen voor vervangende nieuwbouw. 

In 2024 zijn asbestdaken definitief verboden. De overheid heeft 75 miljoen euro ter 

beschikking gesteld voor het opruimen van asbestdaken. Het zal duidelijk zijn dat 

de behuizing van met name kerkuil en steenuil hierbij kan komen te vervallen. Als 

onze werkgroep vroegtijdig op de hoogte wordt gebracht van de voorgenomen 

sloopwerkzaamheden, kunnen we in een vroeg stadium in samenwerking met de 

bewoners en eigenaren een goede oplossing bedenken. Vaak zien we dat hierna de 

kerkuilen en/of de steenuilen, ondanks de flinke verstoring, het leven in dezelfde 

omgeving gewoon weer oppikken. Een pluim op het werk van bewoners, eigenaren 

en vrijwilligers die deze fascinerende vogelsoorten de helpende hand bieden. 

 

Henk van der Aa 

Voorzitter Stiching “De Katoelenkiekers” 
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De stichting “De Katoelenkiekers” beoogt de belangenbehartiging van natuur en landschap in 
het algemeen, en het bevorderen van het onderzoek en de bescherming van alle inheemse 
uilen in de gemeente Wierden, Twenterand, Almelo en Rijssen-Holten in het bijzonder. 

Wij zijn een ANBI-stichting, wat betekent dat giften die ten goede komen aan onze stichting, 
aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen. Meer informatie hierover vindt u op www.anbi.nl  

 

De stichting probeert haar doelstellingen te bereiken door:                       
Het plaatsen en onderhouden van nestkasten ten behoeve van broedgelegenheid 

van de steenuil, de kerkuil, de bosuil en de torenvalk zodat het voortbestaan van 
deze soorten wordt bevorderd. 

Het geven van voorlichting aan belangstellenden, en het ontwikkelen van educatieve 
activiteiten die kunnen leiden tot meer kennis van, en een beter begrip voor natuur en 
landschap en in het bijzonder de vogelgroep uilen.  
 

Het uitgeven van brochures, publicaties of boeken, waarmee een bijdrage geleverd 
kan worden aan een bredere kennis van de natuur en in het bijzonder uilen en hun 
leefgebieden. 
 

Het uitvoeren van inventarisaties en natuurwetenschappelijk onderzoek. 

 

Nieuwsbrief.             
Voor 2018 streeft de stichting naar het uitbrengen van 2 nieuwsbrieven bestemt voor kast-
houders. Deze nieuwsbrieven zullen uiteraard ook op onze website worden gepubliceerd. 

 

Het bestuur bestaat in 2017 uit de onderstaande personen. 

 

Henk van der Aa Rick Tibbe Hans van der Molen 

Voorzitter  Secretaris Penningmeester 

 

 

 

http://www.anbi.nl/
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Voorjaars- en najaarsvergaderingen                                                              
Traditiegetrouw vindt er altijd in het voorjaar en in het najaar een vergadering plaats.   

Tijdens deze vergaderingen worden de resultaten en acties van de deelgebieden besproken 

en worden er afspraken gemaakt over hetgeen nog gedaan moet worden. Ook ideeën 

worden op z’n avond uitgewisseld m.b.t. de stichting en het werk in de praktijk.Voorafgaand 

aan deze vergaderingen komt het bestuur bijeen, om met input van de vrijwilligers, een 

agenda samen te stellen. Ook wordt van de vergaderingen verslag gedaan door onze 

secretaris. 

 

Een kleine greep uit de werkzaamheden van onze vrijwilligers                              
controleren, schoonmaken en indien nodig repareren.                                 

  Het ringen van de jongen en eventuele aanwezige ouders.                                            
e territoria.                

kasten ophangen op geschikte locaties. 

 

Nestkastcontrole 
Tijdens het controleren van de nestkasten is het altijd weer spannend wat je aan gaat treffen. 

Zit het vrouwtje op de eieren, zijn er jongen en zo ja, hoeveel, zitten er spreeuwen in de kast, 

of is de kast ongebruikt?                                                                                                            

In een kast die bezet is door een steenuil-paartje met jongen vind je gemiddeld 3 á 4 jongen. 

 

Ringen van de jongen en eventuele aanwezige ouders 

Door de vogels te ringen, krijg je nadien erg veel informatie ter beschikking. Zo kom je door 
het unieke nummer op de ring te weten waar de vogel is geringd, hoever ie van die plek 
"verhuisd" is, hoe oud ie ongeveer is etc etc... Door de vleugellengte van de jongen tijdens 
het ringen op te meten kom je te weten hoeveel weken oud de vogel is. Hiervoor hanteert de 
ringer een schema waarop te zien is hoeveel centimeter de vleugel is en welke leeftijd hierbij 
hoort. Alleen iemand met een op naam gestelde ringvergunning mag de vogels ringen.     
Voor onze stichting is Ben Nijeboer de ringer.                                  

 Ben Nijeboer (ringer) 

Verderop in dit verslag vind u terugmeldingen van 2017. 
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Conditie van uilen                                                                                                                   
Elk steenuil jong gaat bij een nestcontrole op de weegschaal. Dit wordt gedaan om de 
conditie op basis van het gewicht te kunnen uitdrukken. 

                       

Door het wegen van het jong krijgen we belangrijke informatie voor de conditie/gezondheid 
van het jong en daarnaast ook over de voedselaanvoer en het voedselaanbod. Hoe beter de 
conditie, hoe groter de overlevingskans na het uitvliegen.                                                     

Op basis van het gewicht wordt per jong de conditie-index bepaald. De conditie-index is een 
gestandaardiseerde methode waarbij het gemeten gewicht wordt getoetst aan het referentie-
gewicht. Dit referentiegewicht is het streefgewicht dat bij de leeftijd van de jonge uil hoort.          
Een index van 1,0 houdt in dat de jonge uil exact op z’n streefgewicht zit. Een conditie-index 
van bijvoorbeeld 1,15 betekent nu dat de jonge uil 15% boven het streefgewicht zit. 

 

Broedbiologisch onderzoek                                                                                     
Het doel van het broedbiologisch onderzoek is om vast te stellen hoeveel jongen er per 
broedpaar uitvliegen. Dit is van belang om sterfte van volwassen vogels op te vangen en op 
deze wijze de populatie op peil te houden of te laten groeien. Tijdens onze voorjaarsactivi-
teiten doen we onderzoek naar de voortplanting en alles wat daarmee samenhangt (broed-
biologisch onderzoek) 
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Steenuilnestkasten                                                                                
De nestkasten voor steenuilen hebben een uitgekiend ontwerp dat regelmatig verbeterd 

wordt aan de hand van tips van o.a. uilenbeschermers. Om predatie in de kast tegen te gaan 

worden door ons zogeheten anti-marterkasten geplaatst. Dit zijn kasten met een dwars 

geplaatst tussenschotje waardoor er een soort sluisje ontstaat. Een steenmarter heeft dan 

grote moeite als hij probeert de kast binnen te komen omdat hij nu als zijnde een slang zich 

naar binnen moet zien te wurmen. De veel kleinere steenuil kan moeiteloos passeren 

 

De nestkasten worden door ons op een geschikte locatie geplaatst en wij onderhouden, 

controleren en waar nodig vervangen de kasten. De locaties van de nestkasten worden 

geregistreerd in onze database. Kasten hangen niet eeuwig op dezelfde plek. Ze worden 

soms verplaatst of weggehaald. Ook komen er geregeld nieuwe locaties en kasten bij. 

Dezelfde werkwijze geldt ook voor Kerkuil- Bosuil- en Torenvalk kasten. 
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HET UILENJAAR 2017 
 
Over het weer valt altijd wel wat te zeggen, gemiddelden komen zelden voor. Zo ook dit jaar, 
de eerste dagen van april waren redelijk maar vervolgens kwam er in de tweede helft van de 
maand een koude inval met ‘s nachts lichte tot matige vorst. Gevolg; alles wat al was 
uitgelopen of bloeide bevroor. De natuur moest weer een stap terugdoen met grote gevolgen 
voor vogels die al jongen te verzorgen hadden. Door voedselgebrek en kou gingen veel 
broedsels verloren. Bladluizen en rupsen moeten eerst opwarmen voor ze actief worden. 
Meikevers vliegen niet als het koud is. Op 14 april bleek bij nestkastcontrole van diverse 
vogelsoorten op de Borkeld veel legsels verlaten te zijn of waren alle jongen dood. Ook 
waren veel nesten door spechten uitgehaald. Voor een specht die hongerende jongen te 
verzorgen heeft, maakt het niet veel uit of de jongen insectenlarven of kale mezenjongen 
gevoerd worden. Bij zwaluwen zie je bijvoorbeeld, dat als de ouders al veel moeite hebben 
om voldoende voedsel te vinden voor zich zelf, ze hun broedsel niet meer fanatiek 
verdedigen met alle gevolgen van dien. In dit soort situaties komt het voor dat steenuilen zich 
vergrijpen aan een nest met om voedsel bedelende zwaluwjongen. 
 
Voor de uilen en torenvalken in ons werkgebied werd het toch nog een redelijk jaar. Er 

waren, gezien de prooien in de kasten, behoorlijk wat muizen in de eerste helft van het jaar. 

Daarna zakte het muizenbestand in elkaar wat funest was voor de tweede en late kerkuil 

broedsels. 
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DE STEENUIL 

De steenuil was dit jaar met 105 broedparen in onze nestkasten vertegenwoordigd. Daarvan 

waren 84 broedsels succesvol, d.w.z. er vloog minimaal 1 jong uit. 21 broedsels waren 

mislukt. Het is lang niet altijd mogelijk om daarvoor een oorzaak te achterhalen. Oorzaken 

kunnen zijn: predatie door steenmarter, verongelukken van oudervogels door verkeer of dat 

bij enkele kasten de jongen ook al zijn uitgevlogen. In twee kasten troffen we bij controle nog 

vrij verse resten aan van de op het nest gegrepen vrouwtjes. Op een ander adres vonden we 

onder de kast de afgebeten slagpennen van een steenuil en in de kast een nest met 4 koude 

eieren. Er zijn 256 jongen uitgevlogen, dat is 3.2 jongen per geslaagd broedgeval. Het 

totaaloverzicht van de steenuilenwerkgroepen in Overijssel geeft voor onze provincie 576 

broedgevallen, waarvan 469 succesvolle broedsels met 1500 jongen en 114 mislukte 

broedsels. 

Hoe staat ons steenuilenbestand ervoor? 

We weten aan de hand van de ringgegevens, dat 1 op de 4 uitgevlogen jonge steenuilen tot 

broeden komt en dat de gemiddelde leeftijd van de volwassen steenuilen ongeveer 3,5 jaar 

is. Van de 256 uitgevlogen jongen komen er dus slechts 64 tot broeden. Van de 105 

broedparen, dat zijn dus 210 oudervogels, sterven jaarlijks 60 vogels. We gaan dus niet 

achteruit maar het geboorteoverschot is wel erg klein. 

Het gevaar van achteruitgang van ons steenuilenbestand zit hem niet zozeer in het 

broedsucces maar veel meer in het verdwijnen van geschikte biotopen. We kunnen rustig 

stellen dat de geschikte broedgebieden wel bezet zijn. Het gevaar schuilt hem vooral in de 

veranderingen van ons landschap.  

Schaalvergroting in de landbouw, het verdwijnen van houtwallen, boomgroepen en 

overhoekjes, erfverhardingen, slopen van schuurtjes, hooibergen en dergelijke eisen hun tol. 

Maisakkers, raaigrasweilanden en ligboxenstallen hebben een steenuil nu eenmaal niet veel 

te bieden.  

Steenuilen zijn over het algemeen erg honkvast. Een eenmaal gekozen gebied wordt zelden 

verlaten. Toch komen er af en toe verplaatsingen van broedvogels over grotere afstanden 

voor. Meestal is dan een van de partners gesneuveld en raakt het andere aan het zwerven.  

Wat echter vaker voorkomt is dat een verdwenen partner vrijwel onmiddellijk door een ander 

wordt vervangen. Rouwen en trouwen op dezelfde dag komt voor. Het is bekend dat bij 

vrijwel elke vogelsoort een aantal niet tot broeden komt. Het zijn deze vogels die het verlies 

compenseren.  

Sommige paren maken er niets van. Meestal zijn de eieren dan onbevrucht en dat kan zowel 

aan de man als aan de vrouw liggen. Paren wisselen maar zelden van partner en dan kan 

het gebeuren dat een kast een paar seizoenen alleen maar legsels met schiere eieren 



10 
 

Jaarverslag Stichting “De Katoelenkiekers” 2017 
 

oplevert. Iets dergelijks hadden we in Enter. In de betreffende kast werd 3 jaar het zelfde 

paar aangetroffen (ringnummers afgelezen). Bij controle dit jaar werd in de kast de geringde 

man en een ongeringd vrouwtje aangetroffen op 6 eieren en dat leverde een paar weken 

later een nestje met 6 mooie jongen op. Op ongeveer 800 meter afstand hadden we 

afgelopen winter een kast geplaatst en bij controle werd daar het geringde vrouwtje 

broedend op 5 eieren aangetroffen en konden we ook daar na enige tijd 5 jonge uiltjes van 

een ring voorzien 

 

Van 51 broedende vrouwtjes konden we de ringnummers aflezen. 32 daarvan waren als 

nestjong in voorgaande jaren in onze nestkasten geringd, 19 gecontroleerde vrouwtjes 

werden als volwassen broedvogel geringd.  

 

Onderstaand een overzicht van de als nestjong geringde vrouwtjes  

  8 als nestjong in 2016     -      7 als nestjong in 2015     - 4 als nestjong in 2014     

 5 als nestjong in 2013     - 5 als nestjong in 2012     - 3 als nestjong in 2011. 

 

Van de 19 als volwassen broedvogel geringde vrouwtjes stamden er: 

1 uit 2016   - 3 uit 2015   - 3 uit 2014   - 1 uit 2013   - 3 uit 2012   - 2 uit 2011 

1 uit 2010   -  4 uit 2009   - 1 uit 2008. 
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Hoe oud deze groep vrouwtjes in werkelijkheid is kunnen we dus niet vaststellen. Deze 

vogels zijn minimaal 1 jaar oud. Hierbij opgemerkt dat 11 jaar voor de oudste steenuil toch 

wel heel bijzonder is, een krasse uilentante! 

 

Het openen van een nestkast blijft altijd een verrassing. Je hoopt natuurlijk op een legsel 

steenuil eieren, een broedende uil of een stel uilskuikens. Maar dat pakt vaak anders uit.      

In 1 op de 4 kasten treffen we gemiddeld een steenuil broedsel aan. Maar we treffen ook 

andere gebruikers als broedvogel in de kasten aan; spreeuwen, kool- en pimpelmezen en af 

en toe een roodborst, maar dat vinden we geen bezwaar. Minder aangenaam wordt het als 

er zich bijen, wespen, hoornaars of processierupsen in of op de kast gevestigd hebben. Een 

enkele keer komen we een nestje jonge eekhoorns tegen. En dan zijn er nog de 

marterachtigen (met name de steenmarter). Af en toe treffen we de steenmarter zelf in de 

kast aan. Doorgaans gaan ze er als een speer vandoor maar af en toe blijven ze rustig 

zitten, kijken je aan met een blik van “wat is de bedoeling: ga jij weg of moet ík weg”. In deze 

kasten vinden we dan vaak resten van hun prooi, zoals duivenveren, kippen (meestal van de 

buurman), kikkers, ratten en zelfs gave kippeneieren. 

Helaas vallen er jaarlijks ook een aantal steenuil broedsels aan steenmarters ten prooi. In 

samenwerking met Stichting Pelmolen ter Horst in Rijssen zijn er dit jaar een groot aantal 

aangepaste kasten gemaakt, die het volgens de huidige stand van zaken het een 

steenmarter erg moeilijk maakt om zo’n kast binnen te komen. We gaan nu dan ook 

geleidelijk aan onze oudere kasten vervangen. 

Op Pagina 13 staat een overzicht van terugmeldingen met gegevens van afgelezen 

ringnummers die we bij de gecontroleerde uilen aantroffen dan wel de ringgegevens die op 

een of andere manier aan het Vogeltrekstation in Wageningen gemeld zijn.  
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DE BOSUIL 

Dit jaar broedden er 10 paren in onze kasten en daarvan waren er 7 succesvol en vlogen er 

36 jongen uit. De oorzaak van het mislukken van een broedsel blijft ook hier doorgaans een 

vraagteken. Onder andere het verkeer, nestpredatie door steen- of boommarter is als 

oorzaak te noemen. Of gevonden als prooirest van havik. Dit geeft dus aan dat niet elk 

broedsel succesvol eindigt. Van slechts 2 vrouwtjes konden de ringnummers worden 

afgelezen. Het is moeilijk te zeggen of de stand terugloopt. Bosuilen kunnen erg oud worden 

en op hoge leeftijd nog tot broeden komen. In ons ringbestand komen vogels voor van 10 

jaar en ouder. De oudste werd 21 jaar na ringdatum als verkeersslachtoffer terug gemeld. 

Bosuilen beginnen al vroeg te broeden, in januari/februari kunnen ze al op de eieren zitten. 

Hun prooi, voornamelijk muizen maar ook vogels, moeten ze vinden in de dan nog kale 

bossen. Is dit niet voldoende, dan slaan ze een broedseizoen over. Jaarlijks komt naar 

schatting 30% niet tot broeden. Als in de opgroeiperiode van de jongen het voedsel krap 

wordt, schakelen ze over op ongebruikelijke prooien zoals Vlaamse gaaien, halfwas 

konijnen, ratten (van kop tot staart 48 cm.), vis, kikkers en dergelijke. Voor de oudervogels is 

de jacht op dergelijke grote, en vaak weerbare prooien niet zonder risico. 

 

 

DE KERKUIL 

Met 18 broedparen en 80 uitgevlogen jongen deed de kerkuil het aanvankelijk beter dan het 

vorige jaar. De kerkuil is een uitgesproken muizenjager. Het broedsucces is dan ook 

afhankelijk van de muizenstand. In grootschalige landbouwgebieden is de kerkuil vrijwel 

geheel afhankelijk van de veldmuizenstand. In kleinschalige landschappen zoals wij die hier 

kennen komt de veldmuis een stuk minder voor maar zijn er des te meer bosmuizen, Rosse 

woelmuizen en diverse soorten spitsmuizen. Meer keuze in prooien geeft minder 

voedselproblemen.  
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Afgelopen winter en voorjaar werden gekenmerkt door een goede muizenstand maar dat 

werd in de loop van de zomer een stuk minder. De eerste broedsels hadden normale 

aantallen jongen die in een prima conditie waren. De latere of tweede broedsels kregen met 

voedseltekort te maken en deden het een stuk minder. Jongen uit dergelijke broedsels zijn 

dan in een veel mindere conditie en hebben veel meer last van parasieten. Ze verlaten dan 

al vaak de kast vóór ze goed kunnen vliegen. Doorgaans redden ze het dan ook niet. 

 

 

DE TORENVALK 

De torenvalk is ook een vogelsoort waar onze stichting zich mee bezig houdt. Het succes 

van de werkgroep Vriezenveen was dit jaar iets minder maar de resultaten mochten er wel 

zijn. Ook op andere plekken in ons gebied werd de aanwezige nestgelegenheid goed benut. 

We zijn dan ook voornemens om in de komende jaren op geschikte plaatsen een aantal 

torenvalkkasten op te hangen, want torenvalken hebben toch vaak moeite om geschikte 

nestgelegenheid te vinden. De naam torenvalk zegt al genoeg. Torenvalken zijn lang niet zo 

honkvast als steen- en bosuilen. Jonge torenvalken kunnen zich over grote afstanden 

verplaatsen. In het ringarchief van het Vogeltrekstation zijn zelfs enkele terugmeldingen uit 

Noord Afrika van in Nederland geringde torenvalken. Dit jaar hadden we 9 paren torenvalken 

en vlogen er 52 jongen uit. 

 

Overzicht terugmeldingen  2017. 

  

3825409. Steenuil. Pull. 20-06-2017. RIJSSEN. Veendijk 

16-12-2017. RIJSSEN. Sikkelweg. Verdronken. 3,27 km. 179 dagen. 

 

3816128. Steenuil. Pull. 23-05-2017. WIERDEN. Kippershoekweg. 

22-06-2017. VRIEZENVEEN. Westeinde. Dood, korter dan een week. 8 km. 30 dagen. 

 

3816102. Steenuil. Pull. 17-05-2017. ZUNA, WIERDEN. Slagsweg. 

16-12-2017. RIJSSEN. Sikkelweg. Verdronken. 2,26 km. 213 dagen. 

 

3816098. Steenuil. Pull. 24-05-2017. WIERDEN. Hoenselerdijk. 

19-06-2017. BORNEBROEK. Hoenselerdijk. Verkeersslachtoffer. 1 km. 26 dagen. 
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3816041. Steenuil. Pull. 03-06-2016. WIERDEN. Notterweg.  

13-05-2017. WIERDEN. Kolonieweg. Broedend. 6 km. 344 dagen. 

 

3816018. Steenuil. Pull. 02-06-2016. RIJSSEN. Veendijk. 

16-05-2017. HOLTEN. Borkeldsweg. Broedend. 1km. 348 dagen. 

 

3816016. Steenuil. Pull. 02-06-2016. RIJSSEN. Middeldijk.  

15-04-2017. RIJSSEN. Kapbergerweg. Metaaldetector. 1 km. 317 dagen. 

 

3815991. Steenuil. Pull. 09-06-2016. WIERDEN. Piksenweg.  

29-04-2017. RAALTE. Lageweg. Broedend. 20 km. 324 dagen. 

 

3815968. Steenuil. Pull. 06-06-2016. ENTER. Ypeloschoolweg. 

10-05-2017. WIERDEN. Kippershoekweg. Broedvogel. 338 dagen. 

 

3804330. Steenuil. Pull. 22-05-2017. HOLTEN. Vijfhuizenweg. 

16-09-2017. HOLTEN. Doorlopendedijk. Gepakt door kat. 2 km. 117 dagen. 

 

3804316. Steenuil. Pull. 22-05-2017. HOLTEN. Borkeldweg.  

10-08-2017. HOLTEN. Landuwerweg. Dood langs de weg gevonden. 80 dagen. 

 

3804289. Steenuil. 31-05-2016. Pull. HOLTEN. Vonderschottenweg.  

16-05-2017. HOLTEN. Doorlopendedijk. Broedend. 2 km. 350 dagen. 

 

3804288. Steenuil. 31-05-2016. Pull. HOLTEN. Vijfhuizenweg.  

16-05-2017. HOLTEN. Fliermatenweg. Broedend. 3 km. 350 dagen. 

 

3804286. Steenuil. Pull. 31-05-2016. HOLTEN. Vijfhuizenweg. 

16-05-2017. HOLTEN. Koeweideweg. Broedend. 1 km. 350 dagen. 

 

3804285. Steenuil. Pull. 31-05-2017. HOLTEN. Vijfhuizenweg.   

16-05-2017. HOLTEN. Vijfhuizenweg. 0 km. 350 dagen. 

 

3804260. Steenuil. Pull. 30-05-2016. WIERDEN. Enterweg.  

10-05-2017. ZUNA. Prov.weg. Broedend. 6 km. 345 dagen. 

 

3804257. Steenuil. Pull. 30-05-2016. WIERDEN. Ypeloweg.  

29-04-2017. ENTER. Ypeloweg. Broedend. 0 km. 334 dagen. 

 

3804256. Steenuil. Pull. 30-05-2016. WIERDEN. Ypeloweg. 

26-04-2017. ENTER. Achteresweg. Broedend. 4 km. 331 dagen. 
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3804249. Steenuil. Pull. 22-05-2017. HOLTEN. Borkeldsweg.  

20-06-2017. HOLTEN. Pannenweg. Verkeersslachtoffer. 0 km. 29 dagen. 

 

3804220. Steenuil. Pull. 16-06-2016. VRIEZENVEEN. Tachtig bunderweg. 

03-06-2017. HOLTHONE. Holthonerweg. Broedend. 19 km. 352 dagen. 

 

3801136. Steenuil. 1e kj. 26-05-2016. WIERDEN. Zunaweg. 

26-06-2017. WIERDEN. Zunaweg. Broedend. 0 km. 396 dagen. 

 

3801126. Steenuil. Pull. 24-05-16. WIERDEN. West Kluinveenweg. 

18-05-2017. ALMELO. Zuidbroeksweg. Broedend. 2 km. 359 dagen. 

 

3801090. Steenuil. Pull. 23-06-15. HOLTEN. Doorlopendedijk.  

18-10-2017. BATHMEN. Scheperboersweg. In nestkast. 3 km. 854 dagen. 

 

3801077. Steenuil. Pull. 17-06-2015. HOLTEN. Haarlerweg.  

16-05-2017. HOLTEN. Deventerweg. Broedend. 4 km. 699 dagen. 

 

3801057. Steenuil. Pull. 12-06-2015. WIERDEN. Kloosterhoeksweg. 

17-05-2017. ZUNA, WIERDEN. Slagsweg. Broedend. 5 km. 705 dagen. 

 

3801007. Steenuil. Pull. 09-06-2015. RIJSSEN. Molendijk. 

03-05-2017. NIJVERDAL. Noordelijke Hoofddijk. 6 km. 694 dagen. 

 

3801001. Steenuil. Pull. 09-06-2015. WIERDEN. Bornerbroekseweg. 

08-05-2017. WIERDEN. Velnersweg. Broedend. 1 km. 699 dagen. 

 

3800986. Steenuil. Pull. 09-05-2015. WIERDEN. Ypeloschoolweg.  

29-04-2017. ENTER. Voorbroeksweg. Broedend. 2 km. 721 dagen. 

 

3800958. Steenuil. Pull. 04-06-2015. VROOMSHOOP. 1
e
 Blokdijk. 

04-06-2017. BRUCHTERVELD. Kuilenweg. Los gelaten. 9 km. 731 dagen. 

 

3800937. Steenuil. Pull. 03-06-2015. ENTER. Velnersweg. 

08-05-2017. WIERDEN. Langevoortsweg. Broedend. 0 km. 705 dagen. 

 

3771258. Steenuil. Na 1kj. 11-05-2015. ENTER. Rondweg.  

26-04-2017. ENTER. Rondweg. Broedend. 0 km. 716 dagen. 

 

3771249. Steenuil. Vrouw. 07-05-15. na 1kj. ENTER. Freriksweg. 

26-04-2017. ENTER. Goorseweg. Broedend. 0 km. 720 dagen. 
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3771248. Steenuil. Man. 07-05-2015. ENTER. Freriksweg. 

06-05-2017. ENTER. Freriksweg. Broedend. 0 km. 720 dagen. 

  

3771212. Steenuil. Pull. 02-06-2014. WIERDEN.  Piksenweg.  

04-05-2017. DAARLE. Voombeltweg. Broedend. 4 km. 1067 dagen. 

 

3765899. Steenuil. Pull. 27-05-2015. NIJVERDAL. Collenstaartweg.  

13-05-2017. WIERDEN. Heerdinksschotweg. Broedend. 6 km. 716 dagen. 

 

3763913. Steenuil. Vrouw. 18-12-2013. RIJSSEN. Middeldijk. 

24-05-2017. RIJSSEN. Middeldijk. Broedend. 0 km. 1253 dagen. 

 

3763845. Steenuil. Pull. 24-05-2016. MARKELO. Holtdijk. 

26-04-2017. ENTER. Boomkampsweg. Broedend. 5 km. 337 dagen. 

 

3763764. Steenuil. Pull. 14-06-2013. MARKELO. Scholendijk. 

21-04-2017. ENTER. Morslaan. Broedend. 3 km. 1407 dagen. 

 

3758138. Steenuil. Vrouw na 1
e
  kj. 25-05-14- ENTER. Ypeloweg. 

29-04-2017. ENTER. Ypeloweg. Broedend. 0 km. 1425 dagen. 

 

3752093. Steenuil. Pull. 20-05-2014. HOLTEN. Fliermatenweg. 

03-05-2017. HARFSEN. Lochemseweg. Broedend. 9 km. 1079 dagen. 

 

3752092. Steenuil. Pull. 05-2014. HOLTEN. Fliermatenweg.  

16-05-2017. HOLTEN. Borkeldsweg. Broedend. 0 km. 1092 dagen. 

 

3752057. Steenuil. Pull. 19-05-2014. RIJSSEN. Pelmolenpad. 

26-04-2017. RIJSSEN. Pelmolenpad. Man. Broedend. 0 km. 1073 dagen. 

 

3752042. Steenuil. Pull. 16-05-2014. HOLTEN. Borkeldsweg.  

11-03-2017. HELLENDOORN. Marsdijk. Gewond. 25 km. 1030 dagen. 

 

3752027. Steenuil. Pull. 15-05-2014. RIJSSEN.. Kasteellaan. 

26-04-2017. ENTER. Achteresweg. Broedend. 2 km. 1077 dagen. 

 

3752023. Steenuil. Vrouw. 30-04-2014. RIJSSEN. De Marke. 

24-05-2017. RIJSSEN. De Marke. Broedend. 0 km. 1120 dagen. 

  

3752022. Steenuil. Vrouw. 24-04-2014. RIJSSEN. Middelveen.  

24-05-2017. RIJSSEN. Zwilweg. Broedend. 0 km. 1126 dagen. 
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3751989. Steenuil. Pull. 18-06-2013. DAARLE. Esweg.  

23-05-2017. WIERDEN. Kolonieweg. Broedend. 3 km. 1435 dagen. 

 

3751939. Steenuil. Man. 13-02-2013. ENTER. Boomkampsweg.  

26-04-2017. ENTER. Boomkampsweg. Broedend. 0 km. 1533 dagen. 

 

3751911. Steenuil. Pull. 11-06-2012.VRIEZENVEEN. Almeloseweg.  

10-05-2017. WIERDEN. Ypeloweg. Broedend. 7 km. 1794 dagen. 

 

3718903. Steenuil. Pull. 02-06-2012. HEETEN.  Schaarsweg.  

29-04-2017. ENTER. Ypeloweg. Broedend. 19 km. 1792 dagen. 

 

3718249. Steenuil. Pull. 11-06-2012. WIERDEN. Ypeloschoolweg.  

29-04-2017. ENTER. Voorbroeksweg. Broedend. 1 km. 1783 dagen. 

 

3701509. Steenuil. Pull. 30-05-2012. ZUNA. Smalendijk. 

09-05-2017. NIJVERDAL. Esweg. Broedend. 3 km. 1805 dagen. 

 

3701421. Steenuil. Pull. 08-06-2011. HOGE HEXEL. Saamsweg. 

13-05-2017. WIERDEN. Wierdenseveld. Broedend. 1 km. 2166 dagen. 

 

3701318. Steenuil. Pull. 25-06-2012. ENTER. Ypeloschoolweg.  

10-05-20-17. WIERDEN. Ypeloweg. Broedend. 1 km. 1780 dagen. 

 

3701316. Steenuil. Vrouw. 29-05-2012. ENTER. Ganzenweg. 

29-04-2017. ENTER. Hoeselderdijk. Broedend. 1 km. 1814 dagen. 

 

3701298. Steenuil. Vrouw. 25-04-12. RIJSSEN. Maatgravenweg.  

16-05-2017. RIJSSEN. Maatgravenweg. Broedend. 0 km. 1846 dagen. 

 

3701295. Steenuil. Vrouw. 23-04-2012. RIJSSEN. Pelmolenpad. 

26-04-2017. RIJSSEN. Pelmolenpad. Broedend. 0 km. 1829 dagen. 

 

3701277. Steenuil. Pull. 12-06-2011. VROOMSHOOP. 1
e
 Blokweg.  

03-05-2017. HAARLE. Schippersweg. Broedend. 15 km. 2152 dagen. 

 

3701175. Steenuil. Pull. 30-05-2011. ENTER. Langevoortsweg.  

29-04-2017 ENTER. Bornerbroekseweg. Broedend. 1 km. 2161 dagen. 

 

3701087. Steenuil. Vrouw. 22-04-2011. RIJSSEN. Kasteellaan. 

26-04-2017. RIJSSEN. Kasteellaan. Broedend. 0 km. 2196 dagen. 
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3684943. Steenuil. Pull. 07-06-2010. HOLTEN. Beusebergerweg.  

10-01-2017. ZWOLLE. Kuyerhuislaan. Levend.los. 34 km. 2409 dagen. 

 

3684893. Steenuil. Vrouw. 06-06-2010. HOGE HEXEL. Oude Zwolseweg.  

03-06-2017. HOGE HEXEL. Oude Zwolseweg. Broedend . 0 Km. 2554 dagen. 

 

3684668. Steenuil. Vrouw. 26-05-2010. RIJSSEN. Geskesdijk. 

26-05-2017. RIJSSEN. Geskesdijk. Broedend. 0 km. 2557 dagen. 

 

3673871. Steenuil. Vrouw. 11-05-2010. ENTER. Voorbroeksweg.  

26-05-2017. ENTER. Voorbroeksweg. Broedend. 0 km. 2572 dagen. 

 

3649510. Steenuil. Pull. 04-06-2008. ALMELO. Stokkelersweg. 

08-05-2017. DAARLE. Zandkuilenweg. Broedend. 11 km. 3260 dagen. 

 

3649387. Steenuil. Pull. 24-05-2008. WIERDEN. Grimbergerzijweg. 

16-05-2017. HOLTEN. Borkeldsweg. Broedend. 7 km. 3279 dagen. 

 

3646950. Steenuil. Vrouw. 22-04-2009. HOLTEN. Liezenweg. 

15-05-2017. GEESTEREN. Griemerweg. Broedend. 22 km. 2945 dagen. 

 

3637675. Steenuil. Pull. 08-06-2007. WIERDEN. Janninksweg. 

11-05-2017. DEN HAM. Geerdijk. Broedend. 9 km. 3625 dagen. 

 

6140196. Bosuil. Pull. ENTER. 07-04-2014.  Jagersweg.  

15-12-2016. HENGEVELDE. Slotsweg. Verkeersslachtoffer. 8 km. 2444 dagen. 

 

6118579. Bosuil. Pull. 12-04-2007. RIJSSEN. Middeldijk. 

05-04-2017. RIJSSEN. De Haspel. Broedend. 

 

6155677. Bosuil. Vrouw. 08-04-2014. RIJSSEN. Rijssenseveld. 

05-04-2017. RIJSSEN. De Haspel. Broedend. 0 km. 1093 dagen. 

 

5520931. Kerkuil. Pull. 13-07-2016. RIJSSEN. Achteresweg.  

05-02-2017. RUURLO. Nek gebroken. 24 km. 207 dagen. 

 

5478670. Kerkuil. Pull. 09-06-16. VRIEZENVEEN. Oude Hoevenweg. 

06-01-2017. WADDINGSVEEN. Beijerinckslaan. Verkeersslachtoffer. 147 km. 211 dagen. 

 

5447695. Kerkuil. Pull. 22-05-2014. HOGE HEXEL. Veltkampsweg.  

01-05-2017. DAARLE. Watertorenweg. Dood. 3 km. 1075 dagen. 
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5478665. Kerkuil. Pull. 09-06-2016. HOGE HEXEL. Haarboersweg.  

05-06-2017. WIERDEN. Nijverdalsestraat. Dood in wegberm. 4 km. 361 dagen. 

 

5520933. Kerkuil. Pull. 19-07-2016. VRIEZENVEEN. Hammerweg. 

02-02-2017. HOGE HEXEL. Verkeersslachtoffer. 2 km. 198 dagen. 

 

5520990. Kerkuil. Pull. 26-06-2017. RIJSSEN. Maatgravenweg.  

20-08-2017. ENTER. Provinciale weg. Verdronken. 2 km. 55 dagen. 

 

5520906. Kerkuil. Pull. 22-06-2016. HOLTEN. Rutgersweg.  

25-02-2017. ENTER. Bornerbroekseweg. Dood. 12 km. 248 dagen. 

 

5478676. Kerkuil. Pull. 09-06-2016. HOGE HEXEL. Veltkampsweg. 

10-09-2017. NIJVERDAL. Notterveldsweg. Dood. 4 km. 458 dagen. 

 

3825460. Torenvalk. Pull. 17-05-2017. VRIEZENVEEN. Veeneindeweg. 

09-11-2017 SPANKEREN. Zutphensestraat. Dood. 52 km. 176 dagen. 

 

3816144. Torenvalk. Pull. 23-505-2017. WIERDEN. 2
e
  Lage Veldsweg. 

13- 12-2017. NIJVERDAL. Veenweg. Dood, wilde papegaai pakken. 6 km. 204 dagen. 

 

Deze terugmeldingen (en ook terugmeldingen van eerdere jaren) staan ook op onze website. 

 

Website 

Meer informatie kunt u ook vinden op onze site: www.katoelenkiekers.nl                                                 

De site krijgt geregeld een update met wetenswardigheden, informatie en foto’s. Ook vind u 

hier onze contactgegevens. Ook u kunt een bijdrage aan onze Website, of de Nieuwsbrief 

leveren door weetjes en voorvallen die op uilen betrekking hebben te sturen naar onze 

bovengenoemde site. Stuurt u bij voorkeur ook een foto mee.                           

 

Dankwoord 

Vanaf deze plek willen wij iedereen waar we het afgelopen seizoen op het erf of grondgebied 

zijn geweest bedanken. Het is voor ons stimulerend om elke keer weer enthousiast door 

jullie te worden ontvangen. 

 

http://www.katoelenkiekers.nl/
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Fotografie:  

Alfred Berkhof: pag. 1, 20 

Rick Tibbe: pag. 9, 12, 13 

Hans Gels: pag. 6, 7 

Leonard Koedijk: pag. 8 

Jan van Gurp: pag. 10 


