Jaarverslag 2020
Stichting “De Katoelenkiekers”

Voorwoord door de voorzitter
Evenals in voorgaande jaren hadden wij, leden van Stichting De Katoelenkiekers, ons voorbereid op
een nieuw broedseizoen 2020. Maar voordat we onze eerste broedvogelinventarisatie rondes
konden afleggen, sloeg het coronavirus toe. Het bestuur zag zich eind maart genoodzaakt om onze
leden te adviseren dit voorjaar de nestkastcontroles achterwege te laten. Enkele leden hebben op
verzoek of in overleg met nestkasthouders en met inachtneming van de veiligheidsregels toch enkele
controles kunnen uitvoeren. Ondanks alle beperkingen zijn we natuurlijk wel actief gebleven, want
zowel praktisch als bestuurlijk blijft er best veel te doen.
We hebben weer een voorraad steenuilenkasten aangeleverd gekregen waar wij als werkgroep nog
wel het een en ander aan moeten verspijkeren (o.a. het aanbrengen van dakleer). Voor de andere
soorten, bosuil, kerkuil en torenvalk, hebben we een 10-tal kasten per soort in bestelling.
Een geschikte plek voor een eventueel te plaatsen uilenkast is meestal geen probleem, maar in het
leefgebied van de torenvalk ontbreekt het nogal eens aan een stevige boom of een ander object om
een nestkast te kunnen plaatsen. Voor de torenvalk zullen we in deze situaties iets extra’s moeten
doen. Als alternatieve oplossing zullen we op een zorgvuldig gekozen plek eerst een lange paal
(afgedankte aluminium lichtmast) moeten ingraven om er vervolgens, op minimaal 3.5 meter hoogte
een nestkast te plaatsen. Leden van onze werkgroep in de gemeente Twenterand hebben met deze
methode al een aantal jaren zeer succesvolle broedsels zien uitvliegen.
Om in het broedseizoen moeilijk bereikbare nestkasten veilig te kunnen controleren en bovendien
niet altijd met de ladder te hoeven sleuren, hebben we de mogelijkheid om dat vanaf nu met een
camera (met sensor) te doen. Met een sensor van 8 mm bevestigd aan een telescoopstok biedt het
ons de mogelijkheid om vanaf de grond tot een hoogte van bijna 10-meter de nestkast op eventuele
bezetting te kunnen controleren.
Een probleem wat zich nogal eens voordoet is verstoring door ongewenste indringers in de
nestkasten. Regelmatig worden nesten leeggeroofd door onbekende daders. Heel begrijpelijk, in de
natuur wordt geroofd, geldt het recht van de sterkste en gaat het er vaak ruig aan toe. We zijn
natuurlijk erg nieuwsgierig naar wie de daders zijn en wat er zich afspeelt in en om de nestkast. Een
zogenaamde bewegingscamera (wildcamera) waarover we sinds kort beschikken zou ons antwoord
kunnen geven. We zijn erg benieuwd naar wat het oplevert, hoe het is om ermee te stoeien en of het
inderdaad mysteries kan helpen lossen.
Begin dit jaar kregen we van Jan van Gurp het droevige bericht dat zijn teamgenoot, Jan Oolbekkink
was overleden. Jan was een aantal jaren actief binnen onze werkgroep, en vormde met Jan van Gurp
een duo die een deelgebied voor hun rekening namen. Namens de werkgroep hebben we een
condoleancekaart gestuurd naar zijn familie.
In het afgelopen jaar hebben zich helaas een aantal leden moeten afmelden. Frank Veltkamp
(verhuisd naar Gelderland), Rutger Olthof (verhuisd naar Zwolle) en Jan van Gurp (afmelding mede
door het ontvallen en ziekte van teamgenoten).
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Namens de werkgroep wil ik hen hierbij nogmaals hartelijk bedanken voor de inzet en prettige
samenwerking in de afgelopen jaren.
Gelukkig hebben we ook weer contacten met vrijwilligers die belangstelling hebben getoond en de
open plekken zullen opvullen.
Door toenemende bekendheid van onze werkgroep (contacten - website – gemeentegids –
presentaties - van horen zeggen) weten bewoners in de verschillende gemeentes (Almelo, Wierden,
Holten-Rijssen-Twenterand) ons steeds vaker te vinden. Met uiteenlopende vragen:
- Hoe krijg ik een uil op mijn erf?
- We horen ’s nachts wat roepen, kan dat een uil zijn?
- Hoe kunnen we onze uilen de winter doorhelpen, want we willen ze niet kwijt?
Mede door deze fijne berichten zijn meldingen van uilen die een onnatuurlijke dood zijn gestorven
extra zuur: slachtoffer geworden in het verkeer, gepakt door de huiskat, verdrinking, vast komen te
zitten in uiteenlopende obstakels, verstrikt geraakt in prikkeldraad, opgesloten in ruimtes enz.
Helaas hebben we over het afgelopen broedseizoen door corona geen totaalbeeld van de
broedvogelpopulatie en de broedsuccessen in ons werkgebied, waardoor vergelijking met
voorgaande jaren moeilijk wordt. Maar desondanks is er voldoende informatie binnen gekomen om
te kunnen concluderen dat het een goed broedseizoen moet zijn geweest. Nu het ernaar uitziet dat
we zo langzamerhand meer grip lijken te krijgen op het vreselijke coronavirus, hopen we onze
activiteiten voorzichtig te kunnen oppakken en, heel belangrijk voor ons, nestkastcontroles weer te
kunnen uitvoeren. Gewoon in het veld weer eens te voelen waar we het met elkaar voor doen, in
nauw overleg met de nestkasthouders.
Recent kreeg ik een telefoontjes van een mevrouw die in de afgelopen winterse periode met een
dikke laag sneeuw zich afvroeg hoe ze ‘haar’ kerkuilen, al jaren in de schuur aanwezig, van extra
voedsel zou kunnen voorzien. Na hier en daar zelf ook nog wat te hebben geïnformeerd was mijn
advies om met een beetje graan de eventueel aanwezige muizen in de schuur naar een open plek te
lokken en op dezelfde plek enkele ontdooide diepvries kuikens (te koop in een dierenspeciaalzaak)
neer te leggen. Dan zou ze de volgende morgen wel zien of dit had gewerkt. Eenmaal gevoerd zoals
voorgesteld kon ze ’s avonds de verleiding niet weerstaan er ging ze na een klein uurtje stiekem om
het hoekje kijken. Tot haar grote verbazing was al het muizenvoer op, geen graankorrel te bekennen
en van de eendagskuikens, geen spoor te vinden. Maar wel een vers gebraakte braakbal van de
kerkuil! Ongetwijfeld ter plekke gebraakt als dank voor het extra voedsel in deze hongerperiode!
Ik hoop dat we elkaar nog lang zullen stimuleren om dit werk te blijven voortzetten, zodat we
blijvend kunnen genieten van de steenuil, duttend in een namiddagzonnetje. Van het spookachtige
gekrijs en geblaas van de kerkuil na de invallende duisternis. Van de bosuil, met de mooiste roep van
alle uilen en bij gunstige windrichting tot op enkele kilometers te horen. Of van de torenvalk, met
snelle vleugelslag en als waaier gespreide staart, als aan een draadje hangend in de lucht. Zo stil en
altijd met kop in de wind.

Met vriendelijke groet,
Henk van der Aa
Voorzitter Stichting De Katoelenkiekers
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De stichting.
De stichting probeert haar doelstellingen te bereiken door: Het maken, 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. De kasten voor de steenuil worden
steenmarter werend gemaakt. De kasten worden in samenwerking gemaakt met scholen,
zorgboerderijen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
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.
Onze stichting streeft het doel na de nachtelijke jagers, als steen-, bos- en kerkuil en de overdag
jagende torenvalk, te laten overleven in ‘onze’ wereld. In de loop der jaren hebben we heel wat
kennis en ervaring opgedaan die bijdraagt aan het nemen van juiste beslissingen. Al het veldwerk van
onze werkgroep wordt uitgevoerd op het terrein van bewoners en grondeigenaren. In totaal hebben
we ruim 400 locaties, met 460 nestkasten onder ons beheer. Dat al die bewoners en eigenaren van
groot belang zijn zal duidelijk zijn. Alleen met hun toestemming en interesse kunnen wij als stichting
dit nuttige werk doen. Aan de hand van een nieuwsbrief houden we de betrokkenen jaarlijks op de
hoogte van de resultaten en ontwikkelingen van het laatste broedseizoen. Naast het veldwerk
proberen we middels voorlichting en presentaties op uiteenlopende gelegenheden uitleg te geven
over de activiteiten van de werkgroep.
Op onze website www.katoelenkiekers.nl vermelden wij alle wetenswaardigheden en tevens staan
hierop onze nieuwsbrieven en jaarverslagen. De nieuwsbrieven zijn in 2018 en 2019 tevens ter
beschikking gesteld aan onze kasthouders. De site krijgt geregeld een update met
wetenswaardigheden, informatie en foto’s en vanaf 2020 zullen onze kasthouders digitaal op de
hoogte worden gehouden indien gewenst.
Waarom doen we dit?
Rode lijst Door de overheid is een zgn. Rode Lijst opgesteld om de aandacht te vestigen op flora- en
faunasoorten die bedreigd worden of kwetsbaar zijn. De steenuil staat als 'kwetsbaar' op de
Nederlandse Rode Lijst voor broedvogels. De Rode Lijst heeft geen juridische status en biedt dus
geen extra wettelijke bescherming. De lijst heeft in de praktijk wel een belangrijke
signaleringsfunctie. Overheden en natuurbeheerders worden verondersteld met de soorten op de
lijst rekening te houden. Voor deze soorten geldt een prioriteit bij het nemen van actieve
beschermingsmaatregelen, bijvoorbeeld door hun leefgebieden te verbeteren.
Een kleine greep uit de werkzaamheden die op vrijwillige basis worden uitgevoerd:
· Nestkasten controleren, schoonmaken, repareren en indien nodig vervangen.
· Vaststellen aantal legsels en het aantal gelegde eieren.
· Vaststellen van het aantal uitgekomen eieren en jongen en de leeftijd van de jongen.
· Ringen van de jongen/aanwezige ouders voor onderzoek naar verspreiding en overleving.
· Inventariseren van nieuwe territoria.
· Nieuwe nestkasten ophangen op geschikte locaties.
· Het geven van voorlichting aan belangstellenden en het ontwikkelen van educatieve
activiteiten waardoor er een beter begrip voor natuur en landschap ontstaat. Verder
benaderen we gericht mensen die in het buitengebied wonen om nestkasten te plaatsen. Dit
vormt de sleutel voor een succesvolle uilenbescherming.
·
Rapportage over o.a. het leefgebied, nestgelegenheid, reproductie, sterfte, verspreiding en
overleving.
· Doorgeven nestkast resultaten aan landelijke organisaties zoals: SOVON en STONE.
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Nieuwsbrief.
Voor 2020 streeft de stichting naar het uitbrengen van 1 nieuwsbrief bestemt voor kasthouders.
Deze nieuwsbrief zal uiteraard ook op onze website worden gepubliceerd.
Het bestuur bestaat uit de onderstaande personen.

Henk van der Aa

Rick Tibbe

Hans van der Molen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

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.

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.
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Ben Nijeboer (ringer)
Verderop in dit verslag vindt u terugmeldingen van 2020.

Conditie van uilen.
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. Elk steenuil jong gaat bij een nestcontrole op de
weegschaal. 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 zijn streefgewicht zit. Een conditieindex van bijvoorbeeld 1,15 betekent nu dat de jonge uil 15% boven het streefgewicht zit.

Broed biologisch onderzoek
Het doel van het broed biologisch 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
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populatie op peil te houden of te laten groeien. Tijdens onze voorjaarsactiviteiten doen we
onderzoek naar de voortplanting en alles wat daarmee samenhangt (broed-biologisch onderzoek)

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. Wij onderhouden, controleren en
vervangen de kasten waar nodig. 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 torenvalkkasten.

Barn Owl-kast
Een Barn OWL kast is een Engels model kerkuilenkast welke niet in een gebouw maar buiten wordt
geplaatst. In 2020 heeft onze stichting een Barn OWL kast gemaakt en geplaatst op een locatie waar
een kerkuil paartje aanwezig was en er nadien gebouwen zijn gesloopt. In deze nieuwe situatie was
er geen beschutte nestkast of rustplek meer aanwezig.

Het torenvalk project.
Dankzij een donatie van het IJsvogelfonds hebben we in 2020 een endoscoopcamera aangeschaft.
Het camerasysteem is bedoeld voor het monitoren van de torenvalk en zou mogelijk ook gebruikt
kunnen worden voor het monitoren van andere uilen.
Het IJsvogelfonds is mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.
Ons project wordt financieel mede ondersteund door Vogelbescherming Nederland en de Nationale
Postcode Loterij.
In 2021 zal het restant van deze donatie worden besteed aan een ander camerasysteem.
Dankzij een donatie van Stichting HERJA is het mogelijk geworden om een groot aantal
torenvalkkasten te laten maken. Tevens kunnen we door deze donatie een aantal bosuil- en kerkuil
kasten laten maken.
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Genomen maatregelingen i.v.m. COVID-19.
Vanuit het bestuur is in 2020 besloten dat er geen nestcontrole plaats zou vinden. Ook heeft het
bestuur besloten dat zowel onze jaarlijkse voorjaarsvergadering als najaarsvergadering niet door te
laten gaan.

Overzicht aantal vrijwilligers bij onze stichting.

Aantal vrijwilligers
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Overzicht aantal locaties en kasten per uilensoort.

385 locaties en 456 kasten voor uilen
(peildatum 17 maart 2020)
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HET UILENJAAR 2020
Het Coronavirus heeft onze samenleving behoorlijk op zijn kop gezet. Ook onze stichting ‘De
Katoelenkiekers’ is hier niet aan ontkomen. Een aantal kasthouders liet ons in het begin van de
uitbraak weten, liever geen mensen op hun terrein te ontvangen. En ook onder ons
controleursbestand zijn een aantal mensen die qua leeftijd en/of gezondheid tot de risicogroep
gerekend moeten worden. Dat heeft het bestuur ertoe doen besluiten, dit jaar het ringen en
controleren van de kasten niet door te laten gaan. Jammer want er valt een gat in de jarenlange
reeks van gegevens. Maar gelukkig, een uil zonder ring, kan uitstekend vliegen en overleven. Naar
aanleiding van de vele telefoontjes en mailtjes met de strekking "Waar blijven jullie, we hebben
jonge uilen in de kast, ik wil toch wel graag dat onze uilen geringd worden" en de versoepeling van de
Coronamaatregelen zijn we toch in bepaalde delen gaan controleren. Ook bij ons is het gezegde van
toepassing: ‘Het (uilen)bloed kruipt waar het niet gaan kan’. Helaas konden we nier overal meer
controleren, daar was het seizoen al te ver voor gevorderd, maar alleen de kasthouders die ons
gebeld of gemaild hadden en op sommige kans hebbende locaties is er nog gecontroleerd. D.w.z., die
kasten die al jaren bezet zijn en de eigenaren toestemming gaven. Het beeld dat we te zien kregen
week duidelijk af van het topjaar 2019, vooral daar waar het de steenuil betrof. Kennelijk had dat
topjaar te veel van hun conditie gevergd en deden ze het dit voorjaar wat kalmer aan. Broedsels met
7 jonge steenuilen en 10 jonge kerkuilen kwamen dit jaar dan ook niet meer voor. Daarentegen
kwamen we meer steenuilenbroedsels tegen met maar 1 jong en de meeste kerkuilen hielden het
met 3 en 4 jongen meestal wel voor gezien. Dit, ondanks het extreem droge voorjaar (Het
Broedseizoen) dat voor genoeg muizen en insecten zorgde. Wij kunnen alleen maar waarnemen en
weten nog maar een klein beetje van wat uilen beweegt en doen.

DE STEENUIL
In tegenstelling tot vorig jaar, het meest succesvolle broedseizoen tot nu toe, met broedsels van 5, 6
en 7 jongen, valt 2020 erg tegen. In meerdere kasten troffen we maar 1 jong aan en er was maar 1
broedsel met 6 jongen. Ook op meerdere locaties waar vrijwel ieder jaar met succes gebroed werd
troffen we lege kasten aan. Spreeuwen maakten dankbaar gebruik van deze leegstaande kasten. Een
steenuil is een spreeuw verre de baas. Het is dus niet zo, dat de spreeuw de steenuil van zijn kast
beroofd, maar ze maken graag gebruik van de leegstaande kast. Wel werden daar overal steenuilen
gezien en gehoord. Ook troffen we soms nog laat in het broedseizoen paartjes in een kast, vrouwtjes
op eieren en pas uitgekomen jongen. Gemiddeld levert een succesvol broedsel 3 tot 4 jongen op. In
2019 waren er diversen met 6 en zelfs 7 jongen. Voor zulke aantallen zijn daar gemiddeld 2
broedseizoenen voor nodig. Geen wonder dat ze het dit jaar kalm aan doen of zelfs overslaan. Door
het ringen en aflezen van de ringen, zijn we in staat wat meer over deze vogels te weten te komen
zoals de leeftijden. Op een locatie in Holten broeden al jaren steenuilen op een zoldertje in een oude
schuur. In 2006 hebben we daar een kast opgehangen. Bij controle lagen er wel braakballen in de
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kast maar werd er nog op de zolder gebroed. In 2007 werd er een ongeringd vrouwtje broedend op 4
eieren in de kast aangetroffen. Ze werd geringd met ring 3637699. Hoe oud ze toen was weten we
niet, maar volgens het verenkleed minimaal 2 jaar. In de daaropvolgende jaren (dus t/m 2020)
hebben we haar op 1 jaar na, elk jaar in deze kast weer broedend aangetroffen. In deze lange
periode heeft ze met succes 36 jongen grootgebracht. De gemiddelde leeftijd van een steenuil is 3
tot 3,5 jaar. Deze oude dame heeft daarmee alle leeftijdsrecords gebroken. Maar na het zich liet
aanzien is 2020 wel haar laatste jaar. We hebben haar dit jaar weer op 3 eieren in de kast
aangetroffen, maar 7 weken later zat ze nog steeds op 3 onbevruchte eieren en was broodmager.
We zijn erg benieuwd wat we in 2021 in deze kast aantreffen. Ook dit jaar werden er weer kasten
gekraakt door onder meer wespen, processierupsen, eekhoorn en marters. Een kast werd
waarschijnlijk zelfs dubbel gekraakt. We vonden bij controle in de kast 3 resten van jonge dode
eekhoorns. In de achterwand van de kast was er door een marter een groot gat geknaagd, die de kast
vervolgens als slaapplaats in gebruik genomen had.

DE KERKUIL
Ook de kerkuilen deden het wat kalmer aan. Helaas konden we van deze soort ook niet alle kasten
controleren. In totaal hebben we toch nog 19 broedparen kunnen controleren en hebben we 66
jongen van een ring kunnen voorzien. De broedsels waren aanzienlijk kleiner dan de voorgaande
jaren. In de meeste kasten troffen we niet meer dan 2 tot 4 jongen aan. Broedsels met 9 tot 10
jongen en zelfs meer behoren bij de kerkuilen niet tot de uitzonderingen. In het gebied dat we
gecontroleerd hebben, troffen we 2 nieuwe broedgevallen aan. Een daarvan in een ingebouwde kast
waar nog nooit een kerkuil was waargenomen. De eigenaren belden ons enthousiast op met de
mededeling "We hebben uilen!”. Dit paartje had kennelijk een goede plek uitgekozen, want er zaten
maar liefst 7 jongen in de kast plus een schier ei. Dit was voor ons het grootste legsel van dit jaar.
Op een erf in Rijssen waar wij een steenuilenkast hebben hangen (er zaten maar liefst 6 jongen in die
kast en daarmee het grootste broedsel van dit jaar), vertelde de eigenaar dat hij ook kerkuilen in de
schuur had. En ja, achter het beschot in de schuur zaten 2 jonge kerkuilen. Het was ons bekend dat
hier vroeger altijd kerkuilen gezeten hadden maar dat was al ruim 20 jaar geleden. Kennelijk voldeed
het gebied nog steeds aan de eisen die kerkuilen aan hun gebied stellen. Ook van nog een paar
andere plaatsen kregen we meldingen dat er kerkuilen aanwezig waren. Waarschijnlijk hebben veel
jonge kerkuilen van 2019, mede dankzij de zachte en sneeuwloze winter het overleefd en voor dit
jaar een broedplaats gevonden. Kerkuilen zijn na 9 maanden al geslachtsrijp en kunnen dan al op een
nest met eieren zitten. Kerkuilen broeden vrijwel altijd binnen in gebouwen maar dit jaar hadden we
er weer een die toch maar liever in een vrij hangende bosuilenkast ging broeden.
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DE BOSUIL
Ook de bosuilenkasten hebben we lang niet allemaal kunnen controleren. Van de 13 kasten die we
begin maart wel gecontroleerd hebben waren er 4 bezet. De vrouwtjes waren allemaal in de
voorgaande jaren geringd en zaten op 3 en 4 eieren. Een aantal kasten die vrijwel elk jaar bezet zijn
waren nu leeg. De uilen werden daar nog wel regelmatig gehoord en gezien. Ze sloegen kennelijk een
jaar over, wat bij bosuilen vrij veel voorkomt. Toch kregen we op 20 juni nog een telefoontje: “we
hebben een jonge bosuil in de kast”. Ook hier werden in het vroege voorjaar uilen gezien en gehoord
maar bij de eerste controle was de kast leeg. De dag na het telefoontje hebben we het jong van een
ring voorzien, de vleugelmaat genomen en het gewicht genoteerd. De vleugelmaat van 140 mm, gaf
volgens de tabellen aan dat het jong ongeveer 24 dagen oud moest zijn. Eieren van bosuilen komen
na een maand broeden uit. Dit paar is dus begin april gaan broeden. Normaal hebben de meeste
bosuilen dan al halfwas jongen.
We kregen ook een terugmelding van een 5 jaar oud vrouwtje, die we elk jaar broedend aantreffen in
een van onze kasten in het Rijssenseveld. De vogel werd dood gevonden op de Grotestraat in Rijssen.
De afgelegde afstand tot de ringplaats was volgens ‘Het Vogeltrekstation’ 1,9 km. Op zich niets geen
bijzonders maar wel de vindplaats. Wat zoekt een bosuil in het uitgaansgebied in het hart van
Rijssen. Kennelijk valt daar genoeg te halen voor ratten en muizen en is het voor bosuilen de moeite
waard om daar ‘s nachts eens een ommetje te maken.
Het afspeuren van de bodem met een metaaldetector vindt steeds meer liefhebbers. Er wordt
natuurlijk van alles gevonden, dus ook ringen van vogels. We kregen 2 meldingen van gevonden
bosuilringen. De ene ring was 17 jaar geleden omgelegd en de ander maar liefst 24 jaar geleden. Dat
is wel interessant maar je kunt er verder weinig mee. Je weet alleen de afstand tot de ringplaats,
maar de leeftijd en dergelijke blijven onbekend.
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DE TORENVALK
Ook van de torenvalkkasten hebben we er dit jaar slechts enkele kunnen controleren. We hebben
maar 2 nestjes met respectievelijk 4 en 6 jongen kunnen ringen. Bij controle van een andere kast
keken de jongen ons over de rand van de kast al aan. Dan moet je snel wegwezen anders springen ze
de kast al uit. Het gaat kennelijk wel goed met de torenvalken, de stand lijkt zich weer volledig
hersteld te hebben van de epidemie "Het Geel", een zeer besmettelijke ziekte die ook nog wel eens
bij houtduiven wil voorkomen en enkele jaren geleden de groenlingenstand gedecimeerd heeft. Het
Geel is een Trichomonas-aandoening van de bovenste luchtwegen, die vooral vogels treft. Roofvogels
en uilen kunnen het krijgen door besmette prooien te eten. Uiterlijk ziet het eruit als een kazig abces
in de keelholte. De vogels komen in ademnood en sterven door verstikking en voedselgebrek.
Je komt de valken tenminste overal tegen. Voor de torenvalken is een speciaal type kast ontworpen
waar ze dan ook graag gebruik van willen maken. Maar kieskeurig zijn ze niet wat nestplaats betreft.
Al 2 jaar hebben we een paartje dat met succes in een bosuilenkast broedt. We zeggen altijd, vogels
hebben geen duimstok op zak, ze broeden op plekken die hun aanstaan. Dat kan een kast,
schuurzolder, kraaiennest of zelfs een oude melkbus zijn.

OVERZICHT TERUGMELDINGEN 2020
Ringnr. 5565766. Kerkuil. Pull. 24-5-2019. HOLTEN, Schutteweg.
16-12-2020. Dood in nestkast gevonden.
HOLTEN, Schutteweg. 0 km. 572 dagen.
Ringnr. 5575461. Kerkuil. Pull. 26-5-2020. HOLTEN, Schutteweg.
16-12-2020. Dood in nestkast.
HOLTEN, Schutteweg. 0 km. 204 dagen.
Ringnr. 5575460. Kerkuil. Pull. 26-5-2020. HOLTEN, Schutteweg.
30-9-2020. Dood gevonden (samen met ringnr. 5565850) in schuur. Omdat ze ongeveer gelijktijdig
gevonden zijn, is het vermoeden dat ze iets verkeerds gegeten hebben.
OKKENBROEK, Ikkinksweg. 1.32 km. 127 dagen.
Ringnr. 5565850. Kerkuil. Pull. 26-5-2020. HOLTEN, Vijfhuizenweg.
30-9-2020. Dood gevonden (samen met ringnr. 5565860) in schuur. Omdat ze ongeveer gelijktijdig
gevonden zijn, is het vermoeden dat ze iets verkeerds gegeten hebben.
OKKENBROEK, Ikkinksweg. 3.49 km. 127 dagen.
Ringnr. 6163527. Bosuil. Vrouw. Broedend (3e kalenderjaar). 4-4-2017. RIJSSEN, Rijsenseveld.
16-9-2020. Dood gevonden.
RIJSSEN, Grotestraat. 1.89 km. 1261 dagen.
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Ringnr. 5575487. Kerkuil. Pull. 16-6-2020 HOGE HEXEL, Veltkampsweg.
4-9-2020. Verkeersslachtoffer.
WIERDEN, Nijverdalsestraat. 4.22 km. 81 dagen.
Ringnr. 3846863. Steenuil. Pull. 5-6-2018. WIERDEN, Hexelseweg. (SU 467).
3-4-2020. Vrouw. Verdronken in waterbak.
HOGE HEXEL, 3e Lageveldsweg. 2.92 km. 668 dagen.
Ringnr. 6163578. Bosuil. Pull. 12-4-2019. ENTER, Leijerweerdsdijk.
28-6-2020. Verkeersslachtoffer (met muis in bek).
WIERDEN, Nijverdalsestraat. 4.90 km. 443 dagen.
Ringnr. 3701509. Steenuil. Pull. 30-5-2012. ZUNA, Smalendijk 1.
6-5-2020. Vrouw (3e kalenderjaar). Levend gecontroleerd. (SU-137)
NIJVERDAL, Esweg. 3.95 km. 2898 dagen.
Ringnr. 3816068. Steenuil. Pull. 24-5-2017. RIJSSEN, Borkeld.
2-5-2020. Vrouw, broedend.
HELLENDOORN, Haarweg. 16.59 km. 1074 dagen.
Ringnr. 3846880. Steenuil. Pull. 6-6-2018. ENTER, Langevoortsweg. (SU-147).
27-4-2020. Vrouw, broedend.
Enter, Hammerweg. 17.68 km. 691 dagen.
Ringnr. 3846875. Steenuil. Pull. 5-6-2018. NOTTER. Ireneweg.
5-5-2020. Vrouw, broedend. (2e kalenderjaar).
NIJVERDAL, Dalkruid. 4.95 km. 700 dagen.
Ringnr. 3801007. Steenuil. Pull. 9-6-2015. RIJSSEN, Molendijk.
30-4-2020. Vrouw, broedend.
NIJVERDAL, Noordelijke Hoofddijk. 6.89 km. 1787 dagen.
Ringnr. 3825406. Steenuil. Pull.15-6-2017. Almelo, Zuidbroeksweg.
29-6-2020. Vrouw, broedend.
WIERDEN, Erve Meijerinksweg. 5.27 km. 1110 dagen.
Ringnr. 3846957. Steenuil. Vrouw, broedend. 19-4-2020. ENTER, Achteresweg.
19-4-19. Vrouw, broedend.
ENTER, Achteresweg. 0 km. 366 dagen.
Ringnr. 6063591. Bosuil. Pull. 22-4-2019. MARKELO, Borkeld.
29-6-2020. Dood gevonden
RIJSSEN, Brekeldlaan. 4.36 km. 434 dagen.
Ringnr. 3844120. Steenuil. Pull. 24-5-2019. HOLTEN, Boerendanssteeg.
13-6-2020. Vrouw, broedend.
HOGE HEXEL, Bekkenhaarszijweg. 21.18 km. 386 dagen.
Ringnr. 6163599. Bosuil. Pull. 23-4-2019. WIERDEN, Haarboersweg.
6-6-2020 Verkeersslachtoffer.
HOGE HEXEL, Hexelseweg. 1.51 km. 410 dagen.
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Ringnr. 3846834. Steenuil. Pull. 4-6-2018. ENTER, Achteresweg.
5-6-2020. Man, broedend.
ZUNA, Smalendijk. 6.34 km. 732 dagen.
Ringnr. 825375. Steenuil. Pull. 7-6-2017. WIERDEN, Hexelseweg.
3-6-2020. Vrouw, broedend.
AMSTELVEEN, Bovenkerkerweg. 118.45 km.1092 dagen.
Ringnr. 3804398. Steenuil. Vrouw, broedend. 21-4-2017. MARKELO, Oomsdijk.
1-6-2020. Vrouw, broedend.
MARKELO, Oomsdijk. 0 km. 1137 dagen.
Ringnr. 3701295. Steenuil. Vrouw, broedend. 23-4-2012. RIJSSEN, Pelmolenpad.
19-5-2020. Vrouw, broedend.
RIJSSEN, Pelmolenpad. 0 km. 2948 dagen.
Ringnr. 3846984. Steenuil. Pull. 23-5-2019. WIERDEN. Enterweg.
19-5-2020. Vrouw, broedend.
ENTER, Evertsdijk. 1.55 km. 362 dagen.
Ringnr. 3637699. Steenuil. Vrouw, broedend. 3-4-2008. HOLTEN, Vijfhuizenweg.
27-5-2020. Vrouw, broedend.
HOLTEN, Vijhuizenweg. 0 km. 4437 dagen.
Ringnr. 3804285. Steenuil. Vrouw, broedend. 31-5-2016. HOLTEN, Vijfhuizenweg 16.
27-5-2020. Vrouw, broedend.
HOLTEN, Vijfhuizenweg. 0.34 km. 1457 dagen.
Ringnr. 3804256. Steenuil. Pull. 30-5-2016. WIERDEN, Ypeloweg.
28-5-2020. Vrouw, broedend.
ENTER, Achteresweg. 4.6 km. 1459 dagen.
Ringnr. 5521046. Kerkuil. Nestjong. 19-6-2018. ENTER, Achteresweg.
28-5-2020. Dood gevonden in nestkast.
ENTER, Achteresweg. 0.0 km. 709 dagen.
Ringnr. 3810155. Steenuil. Pull. 30-5-2017. HELLENDOORN, Marsdijk 1.
28-5-2020. Vrouw, broedend.
WIERDEN, Hexelseweg. 9.98 km. 1094 dagen.
Ringnr. 3800937. Steenuil. Pull. 3-6-2015. ENTER, Velnersweg.
25-5-2020. Vrouw, broedend.
ENTER, Langevoortsweg. 0.7 km. 1818 dagen.
Ringnr. 3846965. Steenuil. Vrouw, broedend. 8-5-2019. ENTER, Reintsweg.
25-5-2020. Vrouw, broedend.
ENTER, Reintsweg. 0.31 km. 383 dagen.
Ringnr. 3846984. Steenuil. Pull. 23-5-2019. WIERDEN, Enterweg.
19-5-2020. Vrouw, broedend.
ENTER, Witmoesdijk. 1.92 km. 362 dagen.
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Ringnr. 3846870. Steenuil. Pull. 5-6-2018. WIERDEN, Nieuwe Hoeksweg.
14-5-2020. Ring gevonden in bos met metaaldetector op 40 cm diepte.
HELLENDOORN, Holsenerweg. 8.50 km. 709 dagen.
Ringnr. 3846860. Steenuil. Pull. 5-6-2018, WIERDEN. Hexelseweg.
6-5-2020. Vrouw, broedend.
DEN HAM, Geerdijk. 12.46 km. 701 dagen.
Ringnr. 3771212. Steenuil. Pull. 2-6-2014. WIERDEN, Piksenweg 3.
4-5-2020. Vrouw, broedend.
DAARLE, Voombeltweg. 4.80 km. 2163 dagen.
Ringnr. 3844187. Steenuil. Pull. 26-5-2019. ENTER, Wolversweg.
4-5-2020. Vrouw, broedend.
DAARLE, Voombeltweg. 16.11 km. 344 dagen.
Ringnr. 3844150. Steenuil. Pull. 27-5-2019. ZUNA, Smalendijk.
3-5-2020. Dood, vogel met ring gevonden, verder niets bekend.
GEESTEREN (OV), Vonderakkersweg. 17.33 km. 342 dagen.
Ringnr. 6163527. Bosuil. Vrouw, broedend. 4-4-2017. RIJSSEN, Rijssenseveld.
11-3-2020. Vrouw, broedend.
RIJSSEN, Middeldijk. 0.44 km. 1072 dagen.
Ringnr. 3844112. Steenuil. Pull. 24-5-2019. HOLTEN, Deventerweg.
4-3-2020. Afgelezen in kast (2e kalenderjaar).
RIJSSEN, Witmoesdijk. 10.11 km. 285 dagen.
Ringnr. 3844184. Steenuil. Pull. 26-5-2019. ENTER, Keizersweg.
4-3-2020. Afgelezen in kast (2e kalenderjaar).
RIJSSEN, Witmoesdijk. 2.16 km. 283 dagen. 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.

Donaties
Waarom heeft onze Stichting De Katoelenkiekers uw donatie zo hard nodig?
Stichting De Katoelenkiekers bestaat momenteel uit 25 vrijwilligers, die zich allen belangen-loos
inzetten voor het behoud van de steenuil, bosuil, kerkuil en torenvalk.
Om het groeiend aantal uilen ook in 2020 van onderdak te kunnen voorzien is het aantal nestkasten
structureel uitgebreid. Natuurlijk hopen we dat deze nestkasten gaan dienen als broedplaats. Om dit
te kunnen blijven bekostigen zijn wij afhankelijk van donaties van particulieren en/of organisaties die
éénmalig dan wel jaarlijks financieel willen bijdragen aan de vele werkzaamheden van onze stichting.
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Mocht u ook een donatie willen doen, dan zouden wij dit erg waarderen. Wij zijn een ANBI-stichting,
dus giften zijn, onder bepaalde voorwaarden, aftrekbaar van het belastbaar inkomen.
U kunt uw donatie/gift storten op bankrekening NL86 RABO 0144409488 onder vermelding van
donatie Stichting De Katoelenkiekers.
In 2020 hebben wij van onderstaande organisaties subsidies/donaties mogen ontvangen:






Gemeente Wierden
Stichting HERJA
IJsvogelfonds
Rabo ClubSupport
5 Particulieren

Degenen die een donatie hebben gedaan willen we hiervoor hartelijk bedanken. Tevens bedanken
we de leden van de Rabobank die ons via Rabo ClubSupport hebben gesteund.

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.

Informatie:
Email: Info@katoelenkiekers.nl
Website: www.katoelenkiekers.nl
Voorzitter: Henk van der Aa Tel: 06-13016822
Penningmeester: Hans van der Molen Tel: 0546-820126
Secretaris: Rick Tibbe Tel 0546-582345

Fotografie:
Rick Tibbe: cover, 9, 10, 11
Alfred Berkhof: pag 5, 8
Henk van der Aa: pag 6
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