Jaarverslag 2021
Stichting “De Katoelenkiekers”

Voorwoord door de voorzitter
Snelle veranderingen niet bij te benen
Een beetje oog voor de natuur laat zien dat veel planten- en diersoorten hun leefgebied zien
verdwijnen of zich niet kunnen aanpassen aan de snelle veranderingen van de leefomgeving.
Bepaalde soorten zouden zich nog kunnen aanpassen maar dan hebben ze tijd nodig. Heel veel tijd,
dat heeft de evolutie ons geleerd.
Om die slechte ontwikkelingen een halt toe te roepen, daar hebben we als individu weinig invloed op
maar daar begint het wel mee. Wij zouden ons veel intensiever bezig moeten houden met de
gevolgen van onze manier van leven en niet langer moeten accepteren dat veel soorten zullen
verdwijnen. Daar waar ‘de arme mens’, zeer begrijpelijk, voornamelijk bezig zijn om te overleven, zou
‘de rijke mens’ die verantwoordelijkheid veel meer op zich moeten nemen. Rijkdom zou niet als
vanzelfsprekend ten koste moeten gaan van de natuur, maar zich in harmonie met de natuur moeten
ontwikkelen. Scherpe wetgeving en regels zouden hierop in hogere mate moeten worden afgestemd.
Bestaande problemen zouden met hulp van overheidsinstanties, natuurorganisaties, werkgroepen en
individuele initiatieven sneller en efficiënter tot een oplossing moeten komen.
Wij, Stichting De Katoelenkiekers, zijn ons ervan bewust dat we maar een minuscule bijdrage kunnen
leveren in het oplossen van een oerwoud aan complexe natuurvraagstukken. Vanaf 2008 zijn we met
onze werkgroep - met inmiddels 31 actieve leden - in de weer om een aantal soorten, bosuil, kerkuil,
steenuil en torenvalk de helpende hand te bieden. Soorten die als cultuurvolgers dicht bij de mens
leven en daardoor als eersten de gevolgen ondervinden van aantasting van hun leefgebied door
verval of sloopwerkzaamheden van gebouwen en planologische ontwikkelingen.
In samenwerking met overheden, erfbewoners, grondeigenaren en dankzij subsidies en donaties,
zorgen we als compensatie tijdig voor vervangende nestgelegenheid door soortafhankelijke
nestkasten te plaatsen. Nestkasten die verder het hele jaar frequent benut worden als veilige en
ongestoorde slaap- en schuilplaats. Op zo’n 420 adressen hebben we in de afgelopen jaren
afhankelijk van de voorkomende soort(en) geschikte nestkasten geplaatst. Voor de nachtactieve
holenbroeders, de bosuil, kerkuil en steenuil, en voor de overdag actieve torenvalk. Het intensief
gebruik van de nestkasten door alle vier genoemde soorten, is voor ons het signaal dat we een
steentje bijdragen in de totale keten van natuurbescherming.
Ondanks de grote beperkingen m.b.t. het voortwoekerende coronavirus waardoor we de afgelopen
twee jaar geen bijeenkomst hebben georganiseerd en elkaar nauwelijks hebben gesproken, wordt er
elk seizoen opnieuw en met veel enthousiasme veel werk verricht. In het afgelopen broedseizoen
2021 zijn nagenoeg alle kasten gecontroleerd op eventuele broedsels en de jongen van een uniek
ringnummer voorzien. Dat unieke ringnummer van een individuele vogel kan ons uiteindelijk veel
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informatie geven over territoria, leeftijd, afstanden, lang of kort partnerschap, uitwisseling,
geslaagde broedsels, enz.
Verder proberen we met de nodige ervaring en opgedane veldkennis sinds 2008 - het jaar van de
officiële oprichting van Stichting De Katoelenkiekers – antwoord te kunnen geven op allerlei vragen.
De minimale eisen die de specifieke soorten stellen aan hun leefgebied m.b.t. rust, beschutting,
nestgelegenheid, voedsel, veiligheid, zijn we in de loop der jaren beter gaan begrijpen. Om te
beoordelen of een omgeving geschikt is als leefgebied voor een bepaalde soort en eventueel een
nestkast te plaatsen, maken we een afspraak met bewoners en eigenaren om de situatie ter plekke
te beoordelen. De omgeving moet ook in de winterse maanden geschikt zijn omdat de genoemde
soorten het hele jaar in hun biotoop aanwezig zijn. Ook bij verbouwing of herinrichting van de
woonomgeving wordt ons om advies gevraagd. In toenemende mate weten boeren, burgers en
buitenlui ons te vinden
Het is niet zomaar een keuze van de werkgroep dat we ons inzetten voor de drie uilensoorten,
steenuil, bosuil, kerkuil en één valkensoort, de torenvalk.
Meer soorten zouden onze hulp goed kunnen gebruiken maar we beperken ons tot deze vier omdat
ze min of meer direct afhankelijk zijn van ons. Ze leven het hele jaar door in onze directe omgeving
en zijn als holenbroeders erg afhankelijk van geschikte nestplekken in onze omgeving. Door de snelle
ontwikkelingen die wij doormaken en veroorzaken, gaan er steeds vaker geschikte nestlocaties
verloren. Dat voelt als een extra verantwoordelijkheid om deze soorten bij voorrang alternatieve
nestgelegenheid te bieden, voor elke soort een passend ontwerp.
Van de 8 uilensoorten die in ons land voorkomen zijn de volgende soorten broedvogels; ransuil,
bosuil, velduil, steenuil, kerkuil, de oehoe en de sneeuwuil en ruigpootuil zijn dwaalgasten en
broeden niet bij ons. Verder zijn niet alle bij ons voorkomende broedvogelsoorten holenbroeders. De
velduil broedt niet in een nestkast maar op een beschut plekje de grond, de ransuil broedt bij
voorkeur in oude nesten en slechts sporadisch, in een open nestkast.
Het aantal valkensoorten die in ons land voorkomen zijn de volgende soorten; de torenvalk,
boomvalk, smelleken, slechtvalk en in trektijd de roodpootvalk.
De torenvalk en de slechtvalk en de oehoe, zijn soorten die we kunnen helpen door op geschikte
locatie nestkasten te plaatsen. De boomvalk broedt in open nesten in bomen en de smelleken (de
kleinste valkensoort) broedt op de grond, een klif of in bomen. Wij houden ons nu alleen met de
torenvalk. Voor de oehoe en de slechtvalk zijn landelijk andere vogelwerkgroepen in de weer.
Het is fijn dat wij, Stichting De Katoelenkiekers een kleine bijdrage kunnen leveren in de beschermen
van een aantal kwetsbare soorten. Dat we met bewoners en grondeigenaren weten te
enthousiasmeren, om ze nog meer te betrekken bij de natuur in hun eigen leefomgeving om het
vervolgens ook weer door te geven. De natuur heeft dit dringend nodig.
Ik hoop dat we dit nuttige werk met veel enthousiasme blijven voortzetten. De natuur en alle
mensen waarmee contacten onderhouden, zullen hier dankbaar voor zijn.

Uw voorzitter,
Henk van der Aa
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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 zorgboerderijen,
scholen 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, 2019 en 2020 tevens ter
beschikking gesteld aan onze kasthouders. De site krijgt geregeld een update met informatie, foto’s
en wetenswaardigheden, en vanaf 2020 zullen onze kasthouders digitaal op de hoogte worden
gehouden indien wij over hun e-mail adressen beschikken.

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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Het bestuur bestaat uit de onderstaande personen

Henk van der Aa

Hans van der Molen

Voorzitter

Penningmeester/Secretaris

De Functie van secretaris is nog vacant.

Overzicht aantal vrijwilligers bij onze stichting

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.
In 2021 hebben er geen vergaderingen plaatsgevonden ivm COVID-19. De leden zijn via
bestuursverslagen op de hoogte gehouden.
Jaarverslag Stichting “De Katoelenkiekers” 2021

Pagina 4

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 zijn Ben Nijeboer en Ineke
Kerkhoff-Tijhaar de ringer.

Ben Nijeboer

Ineke Kerkhoff-Tijhaar

Verderop in dit verslag vindt u terugmeldingen van 2021

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
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.
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Nieuwsbrief
Voor 2022 streeft de stichting naar het uitbrengen van 1 nieuwsbrief bestemt voor kasthouders.
Deze nieuwsbrief zal uiteraard ook op onze website worden gepubliceerd.

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

Exploitatie overzicht Stichting “De Katoelenkiekers” 2021

Het Torenvalkproject
In het najaar van 2020 heeft onze stichting 10 torenvalkkasten met bijbehorende stalen houders
laten maken door de CSG Reggesteyn te Rijssen. Deze kasten worden geplaatst op plaatsen waar
voorzieningen voor het ophangen aanwezig zijn. Mochten er geen voorzieningen aanwezig zijn dan
bestaat er nog de mogelijkheid dat ze worden geplaatst op aluminium lichtmasten middels een
houder.
Dankzij de Rabo Clubcampagne en andere donaties zijn in 2021 goede vooruitgang geboekt met ons
torenvalk project. Een paar torenvalkkasten zijn in het najaar opgehangen en we hopen in 2022 weer
een aantal kasten op geschikte plekken te kunnen plaatsen en de resultaten te kunnen delen.
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Vervolgtraject
De samenwerking met de CSG Reggesteyn en onze stichting heeft, in een vervolgtraject, geleid dat er
nestkasten voor de bosuil (10 stuks) en kerkuil (10 stuks) zijn gemaakt. Een bijzonder geslaagde
samenwerking. De leerlingen van praktijkonderwijs ATC timmeren.
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HET UILENJAAR 2021
Het is een open deur intrappen maar van het Corona virus mat al zijn beslommeringen zijn we
voorlopig nog niet af. Ondertussen is aan het einde van dit jaar alweer een derde variant Omecron
opgedoken en wat de gevolgen daarvan voor 2022 zullen zijn is nog niet in te schatten. Maar dankzij
het wat versoepelen van de maatregelen konden we in het broedseizoen 2021 vrijwel alle kasten
controleren op bezetting, het aantal eieren en jongen, en konden we het merendeel van de
uitgevlogen jongen weer van een ring voorzien. Gelukkig is tot op heden het virus nagenoeg niet bij
vogels vastgesteld maar van huisdieren, katten, honden hamsters zijn besmettingen bekend, evenals
van nertsen. Nertsen en steenmarters zijn weer nauw aan elkaar verwant. Steenmarters zijn vooral
aktief in menselijke omgeving, in schuurtjes, onder daken en op zolders. Gelukkig is daar - wat corona
betreft - bij deze nachtactieve roofdieren van besmetting nog niets van bekend maar het zou zomaar
kunnen! In dat geval zou in 2022 het aantal predaties van onze nestkasten lager kunnen zijn. De
korte maar stevige vorstinval heeft toch nog wel een aantal slachtoffers gevraagd. Vooral kerkuilen,
die nu eenmaal geen vetreserves kunnen opbouwen, hadden hiervan zwaar te lijden. Velen hebben
het dan ook niet overleefd. Vooral langs de snelwegen zijn veel kerkuilen door het verkeer
verongelukt. Wegbermen zijn doorgaans rijk aan muizen en worden veel bejaagd maar voorzover wij
het in ons werkgebied kunnen beoordelen vallen het aantal verkeerslachtoffers onder de uilen (en
torenvalk) hier wel mee. Dit jaar is ons kastenbestand weer met een aantal toegenomen. In enkele
van die recent geplaatste nestkasten is zelfs al in het eerste jaar succesvol gebroed.

DE STEENUIL
Het leek aanvankelijk een heel goed steenuilenjaar te worden. Een goed bezet kastenbestand en bij
de eerste controle grote legsels met 5 en 6 eieren. Maar bij de volgende controles helaas lege kasten,
verdwenen eieren, verlaten legsels, aangevreten eieren, dode jongen en lege kasten waar nog jongen
in hadden moeten zitten. Klinkt allemaal erg negatief maar elk jaar komen we dit in meer of mindere
mate tegen. Wat ons wel tegenviel was het aantal jongen. Er waren nogal wat legsels van 5 en 6
eieren waarvan uiteindelijk maar 2 à 3 jongen uitvlogen. Van de 124 paren waren er 79 succesvol en
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45 mislukt. Al met al konden we toch nog 260 uitgevlogen jongen noteren, allen voorzien van een
uniek ringnummer. Het lage aantal jongen verbaasde ons enigszins. Ik heb zelden zoveel meikevers
gezien als dit voorjaar, voor steenuilen een zeer gewilde prooi, zij het dat een meikever maar 1 gram
weegt en een volwassen muis rond de twintig gram. Maar de naam meikever zegt het al, ze zijn er
niet het hele broedseizoen.
We konden ongveer 80 oude vogels op ringen controleren en zoals te verwachten was kwamen die
allemaal uit een gebied van maximaal 10 km afstand tot de geboorte plaats. Er zijn altijd
uitzonderingen en elk jaar zitten er wel een paar vogels tussen die verder weg komen, tot zo'n 50 a
60 km. Voor en steenuil een wereldreis. De natuur houdt zichzelf in stand want op deze manier komt
er genoeg bloedverversing om inteelt in de populatie te voorkomen.

DE KERKUIL
Ondanks de voor de kerkuilen rampzalige weliswaar korte winter, waarin veel kerkuilen het niet
hebben overleefd, (een bekende preperateur in ons gebied zei dat hij nog voor ruim een jaar werk
aan dode kerkuilen in de vriezer had liggen) wel was het aantal broed gevallen in ons gebied minder
maar het viel ons niet tegen. We kwamen op 10 succesvolle broedgevallen met 43 uitgevlogen
jongen. Op 3 locaties werden er wel kerkuilen gezien maar is er niet gebroed. Het is heel goed
mogelijk, dat één van de partners in de winter is overleden en de achtergebleven uil nog geen
nieuwe partner had gevonden. Op één van deze locaties werd kort na het broedseizoen, een als
nestjong van dit jaar elders geringde kerkuil dood gevonden. Dat zou dus kunnen wijzen op een vogel
die de opengevallen plaats wilde innemen, maar helaas. De legsels hadden wel de gemiddelde grote
met 5 tot 7 eieren. Maar ook hier vielen de resultaten tegen. Ongeveer de helft van de eieren
leverden uitgevlogen jongen op. Voedselgebrek? Kerkuilen leggen om 1 á 2 dagen een ei die vanaf de
eerste dag bebroed worden De jongen komen dus ook in dezelfde volgorde uit. Eén of twee nachten
met regen en wind die het jagen onmogelijk maken, zijn dan doorgaans fataal voor de kleinste
jongen
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DE BOSUIL
Met 12 bezette kasten moesten we het dit jaar doen, waarvan er helaas 2 door bos- en
bouwwerkzaamheden verloren gingen. Eén legsel werd gepredeerd, waarschijnlijk door een boomof steenmarter. De 9 geslaagde broedgevallen leverden uiteindelijk toch noch 20 uitgevlogen jongen
op. Enkele oude vogels konden gecontroleerd worden waarvan er één al 6 jaar in dezelfde kast. Het
bestand werd dit jaar met 3 kasten uitgebreid.

DE TORENVALK
De torenvalken deden het dit jaar wel goed. De stand breidt zich voorzover wij kunnen zien, nog
steeds uit. Een nieuw geplaatste kast werd direkt bezet. Ook werden we erop geattendeerd dat er
enkele door derden opgehangen kasten bezet waren. We zullen deze mensen vragen of we deze
kasten in ons bestand mogen opnemen. In Holten hadden we op een erf een nestje met 4 jonge
valkjes geringd. Even later hoorden we van de erfbewoners dat er in een eksternest op hun erf nog
een torenvalkenpaar had gebroed en dat ook hier de jongen succesvol waren uitgevlogen. In een
100-jarig oud boek (Brehms Tierleben) wordt vermeld dat er in een eendenkooi zelfs 22 paren,
gewoon een kolonie, gebroed hadden. Ook werd er vermeld dat de torenvalken in de winter hier
vrijwel allemaal vertrokken waren naar zuidelijke streken. Dat is nu wel anders want het merendeel
blijft wel min of meer hier hangen. Maar bij het Vogeltrekstation zijn wel enkele terugmeldingen van
Nederlandse torenvalken en gevangen of gevonden in Noord-Afrika bekend.
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Overzicht aantal kasten per gemeente per vogelsoort
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Met Lokaties

Met lokaties worden de adressen bedoeld waar een kast hangt, ongeacht het soort vogel.
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OVERZICHT TERUGMELDINGEN 2021
Torenvalk. Als nestjong geringd op 17-5-2017. Fayersheide, Vriezenveen.
Terugmelding: 14-1-2021. Breeweg, Wapenveld Gld.
Commentaar:
* vogel met ring gevonden, verder niets bekend.
* afstand tot ringplaats: 38 km.
* verstreken tijd: 3 jr, 7 mnd. en 15 dgn.
Bosuil. Als nestjong geringd op 1-5-2007. Bergweg, Haarle.
Terugmelding: 9-1-2021. Klokkendijk, Notter
Commentaar:
* soort onbekend, alleen ring gevonden met metaaldetector.
* afstand tot ringplaats: 7.8 km.
* verstreken tijd: 13 jr, 8 mnd. en 8 dgn.
Kerkuil. Als nestjong geringd op 21-7-2020. Schuilenbergerweg, Hellendoorn.
Terugmelding: 21-2-2021. Hexelseweg, Wierden.
Commentaar:
* dood gevonden, vorstslachtoffer, dood korter dan een week.
* afstand tot ringplaats: 5.9 km.
* verstreken tijd: 1 jr. 8 mnd. en 21 dgn.
Kerkuil. Als nestjong geringd op 16-6-2020. in nest van 7 jongen, Langevoortsweg in Enter.
Terugmelding: 17-2-2021. Smeijersdijk, Zuna.
Commentaar:
* dood, korter dan een week. Verhongerd, lag dood in een leilinde.
* afstand tot ringplaats: 8.8 km.
* verstreken tijd: 8 mnd. en 5 dgn.
Kerkuil. Als nestjong geringd op 22-5-2019. Grimbergerweg Notter.
Terugmelding: 14-2-2021. Butersdijk, Lettele.
Commentaar:
* dood, korter dan een week. Verzwakt aangetroffen en kort daarna gestorven.
* afstand tot ringplaats: 18.4 km.
* verstreken tijd: 1 jr. 8 mnd. en 23 dgn.
Torenvalk. Als nestjong geringd op 23-5-2017. 2e Lage Veldsweg Wierden. Nest van 5 jongen in een
oude melkbus hoog in een perenboom. Een broedplaats hoeft dus niet altijd een nestkast met
voorgeschreven maten te zijn.
Terugmelding: 24-2-2021. De Kijksteeg, Lochem.
Commentaar:
* dood gevonden in een kapschuur.
* afstand tot ringplaats: 28.5 km.
* verstreken tijd: 3 jr. 9 mnd. en 1 dg.
Steenuil. Als nestjong geringd op 8-6-2010. Kloosterhoekweg Wierden.
Terugmelding: 23-2-2021. van Kregtenweg, Notter.
Commentaar:
* levend gevonden, binnengevlogen in huis.
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* afstand tot ringplaats: 3.3 km.
* verstreken tijd: 6 mnd. en 15 dgn.
Steenuil. Als nestjong geringd op 30-5-2019. Rijssenseweg Enter.
Terugmelding: 12-02-2021. Van Kregtenweg, Notter
Commentaar:
* alleen ring gevonden met metaaldetector, in een bos waarschijnlijk onder een roofvogelhorst.
* afstand tot ringplaats: 3.3 km.
* verstreken tijd: 8 mnd. en 15 dgn.
Kerkuil. Als nestjong op 25-5-2019 geringd. Hexelseweg, Hoge Hexel
Terugmelding: 24-3-2021. Wapenveld
Commentaar:
* verkeersslachtoffer, dood langer dan een week.
* afstand tot ringplaats: 41.3 km.
* verstreken tijd: 1 jr. 9 mnd. en 27 dgn.
Steenuil. Als nestjong gering op 13-6-2019. Hof van Twente, Markelo.
Terugmelding: 11-6-2003. Hooiland, Klarenbeek.
Commentaar:
* broedend in nestkast.
* afstand tot ringplaats: 33.1 km.
* verstreken tijd: 3 jr. 11 mnd. en 29 dgn.
Kerkuil. Als nestjong geringd op 5-6-2019. Mengersteeg, Laren.
Terugmelding: 6-3-2021. Nijverdalseweg, Wierden.
Commentaar:
* dood gevonden, vorst- en sneeuwslachtoffer.
* afstand tot ringplaats: 24.4 km.
* verstreken tijd: 1 jr. 9 mnd. en 1 dg.
Steenuil. Als nestjong geringd op 1-6-2017. Klokkendijk, Notter.
Terugmelding: 27-4-2021. Blokdijk, Notter.
Commentaar:
* broedend in nestkast op 5 eieren.
* afstand tot ringplaats: 1.8 km.
* verstreken tijd: 3 jaar, 10 mnd. en 26 dg.
Steenuil. Als nestjong geringd op 8-6-2020. Kloosterhoekweg, Wierden.
Terugmelding: 27-4-2021. Klokkendijk, Notter.
Commentaar:
* broedend in nestkast op 5 eieren.
* afstand tot ringplaats: 3.2 km.
* verstreken tijd: 10 mnd. en 19 dg.
Steenuil. Als nestjong geringd op 11-6-2013. Van Kregtenweg, Notter.
Terugmelding: 27-4-2021. Blokdijk, Notter.
Commentaar.
* broedend in nestkast op 5 eieren.
* afstand tot ringplaats: 1. 4. km.
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* verstreken tijd: 7 jr. 10 mnd. en 16 dagen. (voor een steenuil een respectabele leeftijd, gemiddeld
ligt dit op 3 tot 3.5 jaar).
Steenuil. Als nestjong geringd op 8-6-2020. Kloosterhoekweg, Wierden.
Terugmelding: 27-4-2021. Klokkendijk, Notter.
Commentaar:
* broedend in nestkast op 5 eieren.
* afstand tot ringplaats: 5. 2. km.
* verstreken tijd: 10 mnd. en 19 dg.
Steenuil. Als nestjong geringd op 20-6-2018. Brummelaarsweg, Markelo.
Terugmelding: 27-4-21. Stegeboersweg, Wierden.
Commentaar:
* broedend in nestkast op 5 eieren.
* afstand tot ringplaats: 15. 2. km.
* verstreken tijd: 2 jr. 10 mnd. en 6 dg.
Steenuil. Als nestjong geringd op 26-6-2016. Kloosterhoekweg, Wierden.
Terugmelding: 27-4-2021. Klokkendijk, Notter.
Commentaar.
* in nestkast broedend op 5 eieren.
* afstand tot ringplaats: 3.4 km.
* verstreken tijd: 4 jr. 11 mnd. en 1 dg.
Kerkuil. Als nestjong geringd op 3-6-19. Veltkampsweg, Hoge Hexel.
Terugmelding: 24-4-21. Kathuizerweg, Hellendoorn.
Commentaar:
* dood gevonden langer dan een week.
* afstand tot ringplaats: 10.5 km.
* verstreken tijd: 1 jr. 10 mnd. en 21 dg.
Kerkuil. Als nestjong geringd op 22-5-2014. Veltkampsweg, Hoge Hexel.
Terugmelding: 21-4-2021. Bolderpad, Nijverdal.
Commentaar:
* treinslachtoffer.
* afstand tot ringplaats: 4.4 km.
* verstreken tijd: 6 jr. 10 mnd. en 30 dg.
Steenuil 3866995. Geringd als nestjong op 2-6-21, Hexelseweg Wierden.
Op 2-7-21 dood gemeld bij de buren.
Commentaar:
* dood korter dan een week.
* afgelegde afstand tot ringplaats 840 meter.
Steenuil 3866872. Geringd als nestjong 31-5-21, Tromopsweg Holten.
Op 3-7-21 dood gevonden gevonden aan de Tromopsweg.
Commentaar:
* dood korter dan een week.
* afgelegde afstand tot ringplaats 0 meter.
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Steenuil 3866865. Geringd als nestjong op 31-5-21, Helhuizerweg Holten.
Op 3-7-21 dood gevonden.
Commentaar:
* dood, korter dan een week. Vogel gevonden met ring, aangepikt door kippen.
* afgelegde afstand tot ringplaats 830 meter.
Steenuil 3866789. Geringd als nestjong 28-5-21 aan de Achteresweg in Enter.
Op 20-7-21 dood gevonden aan de Bornerbroekseweg in Enter.
Commentaar:
* dood korter dan een week.
* afgelegde afstand tot ringplaats 1,54 km.
Steenuil 3844403. Als nestjong geringd 25-5-2020 . Langevoortsdijk, Enter.
Terugmelding: 18-4-2021. Geert Michelsweg, Slagharen.
Commentaar:
* dood gevonden korter dan een week. Verdronken in vijver.
* afstand: 37.7 km.
* verstreken tijd: 10 mnd, 24 dagen.
Steenuil 3844152. Als nestjong geringd 25-5-2019. Oosteinde, Vriezenveen.
Terugmelding: 17-4-2021. Bruchterveld, Breesloot.
Commentaar:
* dood korter dan een week. Verhongerd of verzwakt.
* afstand: 1.3 km.
* verstreken tijd: 1 jaar, 10 mnd.
Steenuil 3846965. Als steenuil man geringd 8-5-2019. Wolvesweg, Enter.
Terugmelding: 1-5-2021. Reintsweg, Enter.
Commentaar:
* man en vrouw in nestkast, broedend op 5 eieren.
* afstand: 0.9 km.
* verstreken tijd: 1 jaar, 11 mnd.
Steenuil 3846965. Als steenuil vrouw geringd 8-5-2019. Reintsweg, Enter.
Terugmelding: 1-5-2021. Reintsweg, Enter.
Commentaar:
* man en vrouw in nestkast, broedend op 5 eieren.
* afstand: 0.29 km.
* verstreken tijd: 1 jaar, 11 mnd.
Steenuil 3866709. Als nestjong geringd 8-6-2020. Kloosterhoekweg, Wierden.
Terugmelding: 27-4-2021. Klokkendijk, Notter.
Commentaar:
* in nestkast, broedend op 5 eieren.
* afstand: 3.25 km.
* verstreken tijd: 10 mnd.
Steenuil 3825322. Als nestjong geringd 1-6-2017. Klokkendijk, Notter.
Terugmelding: 27-4-2021. Blokdijk, Wierden.
Commentaar:
* broedend in nestkast.
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* afstand: 1.8 km.
* verstreken tijd: 3 jaar, 10 mnd.
Steenuil 3758262. Als nestjong geringd 11-6-2013. Van Kregtenweg, Notter.
Terugmelding: 27-4-2021. Blokdijk, Notter.
Commentaar:
* broedend in nestkast.
* afstand: 1.4 km.
* verstreken tijd: 7 jaar, 10 mnd.
Steenuil 3866709. Als nestjong geringd 8-6-2020. Kloosterhoekweg, Wierden.
Terugmelding: 27-4-2021. Eusinksweg, Notter.
Commentaar:
* in nestkast, broedend op 5 eieren.
* afstand: 5.2 km.
* verstreken tijd: 10 mnd.
Steenuil 3756334. Als nestjong geringd 21-6-2018. Brummelaarsweg, Markelo.
Terugmelding: 27-4-2021. Stegeboersweg Notter.
Commentaar:
* in nestkast, broedend op 5 eieren.
* afstand: 15.2 km.
* verstreken tijd: 2 jaar, 10 mnd.
Steenuil 3844486. Als nestjong geringd 5-6-2020. Rijssensestraat, Wierden.
Terugmelding: 27-4-2021. Wittebeltsweg, Wierden.
Commentaar:
* in nestkast, broedend op 5 eieren.
* afstand: 0.9 km.
* verstreken tijd: 10 mnd.
Steenuil 3801143. Als nestjong geringd 28-5-2016. Kloosterhoekweg, Wierden.
Terugmelding: 27-4-21. Klokkendijk, Notter.
Commentaar:
* broedend in nestkast.
* afstand: 3.4 km.
* verstreken tijd: 4 jaar, 11 mnd.
Steenuil 3801007. Als nestjong geringd 9-6-2015. Molendijk, Zuna.
Terugmelding: 28-4-2021. Noordelijke Hoofdweg, Nijverdal.
Commentaar:
* steenuil vrouw, broedend in nestkast.
* afstand: 6.8 km.
* verstreken tijd: 5 jaar, 10 mnd.
Steenuil 3844178. . Als nestjong geringd 26-5-2019. Wolvesweg, Enter.
Terugmelding: 29-4-21. Voorbeltsweg, Daarle.
Commentaar:
* gecontroleerd in nestkast.
* afstand: 15.7 km.
* verstreken tijd: 1 jaar, 10 mnd.
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Steenuil 3844496. Als nestjong geringd 6-6-2020. Vriezenveenseweg, Wierden.
Terugmelding: 30-04-21 Olthofsweg, Heeten.
Commentaar:
* broedend in nestkast.
* afstand: 22.1 km.
* verstreken tijd: 10 mnd.
Steenuil 3846741. Als nestjong geringd 30-5-2018. Maatmansweg, Holten.
Terugmelding: 30-4-2021. Vlessendijk Heeten.
Commentaar:
* broedend in nestkast
* afstand: 5.4 km.
* verstreken tijd: 2 jaar, 10 mnd.
Steenuil 3771258. Als steenuil vrouw geringd 11-5-2015. Rondweg, Enter.
Terugmelding: 1-5-2021. Rondweg, Enter.
Commentaar:
* steenuil vrouw, broedend op 5 eieren.
* afstand: 0 km.
* verstreken tijd: 5 jaar, 11 mnd.
Steenuil 3771898. Als nestjong geringd 30-5-2016. Koelerweg, Harfsen.
Terugmelding: 1-5-2021. Goorseweg, Enter.
Commentaar:
* steenuil vrouw, broedend op 5 eieren.
* afstand: 19.6 km.
* verstreken tijd: 4 jaar, 11 mnd.
Steenuil 3758136. Als nestjong geringd 4-6-2013. Bornerbroekseweg, Enter.
Terugmelding: 1-5-2021. Freriksweg, Enter.
Commentaar:
* in nestkast, broedend op 5 eieren.
* afstand: 1.8 km.
* verstreken tijd: 7 jaar, 10 mnd.
Steenuil 3846962. Als steenuil vrouw geringd 1-5-2019. Wolvesweg, Enter.
Terugmelding: 1-5-2021. Wolvesweg, Enter.
Commentaar:
* steenuil vrouw broedend in nestkast, op 5 eieren.
* afstand: 0 km.
* verstreken tijd: 2 jaar.
Steenuil 3816056. Geringd als nestjong 24-05-2017. . Zwilweg, Rijssen.
Terugmelding: 28-05-2021. De Marke, Holten.
Commentaar:
* vrouw, broedend in nestkast op 5 eieren.
* afstand tot ringplaats: 3.2 km.
* verstreken tijd: 4 jaar.
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Steenuil 3804288. Geringd als nestjong. 31-05-2016. Vijfhuizenweg, Holten.
Terugmelding: 25-05-2021. Vijfhuizenweg, Holten.
Commentaar:
* vrouw, broedend in nestkast met 4 jongen, een dag later (26-5-2021) dood gevonden onder de
nestkast door predatie van steenmarter. Jongen bijgevoerd.
* afstand tot ringplaats: 0 km.
* verstreken tijd: 4 jaar, 11 mnd.
Steenuil 3804328. Geringd als steenuil vrouw. 22-05-2017. Maatmansweg, Holten.
Terugmelding : 28-05-2021. Maatmansweg, Holten.
Commentaar:
* vrouw, broedend in nestkast.
* afstand tot ringplaats: 0 km.
* verstreken tijd: 4 jaar.
Steenuil 3804944. Geringd als steenuil nestjong. 08-06-2019. Hagweg, Raalte.
Terugmelding : 28-05-2021. Pasmansweg, Holten.
Commentaar:
* vrouw, broedend in nestkast op 4 eieren.
* afstand tot ringplaats: 11.3 km.
* verstreken tijd: 1 jaar, 11 mnd.
Steenuil 3810031. Geringd als steenuil nestjong. 23-05-2017. Collenstaartweg, Nijverdal.
Terugmelding: 28-05-2021. Zwilweg, Rijssen.
Commentaar:
* vrouw, broedend in nestkast met 2 jongen.
* afstand tot ringplaats: 10 km.
* verstreken tijd: 4 jaar.
Steenuil 3844195. Geringd als steenuil nestjong. 29-05-2019. Middeldijk, Rijssen.
Terugmelding : 28-05-2021. Borkeld, Riijssen.
Commentaar:
* vrouw, broedend in nestkast op 4 eieren.
* afstand tot ringplaats: 1.1 km.
* verstreken tijd: 2 jaar.
Steenuil 3675899. Geringd als steenuil nestjong. 27-05-2015. Collenstaartweg, Nijverdal.
Terugmelding: 26-05-2021. Heerdinksschotweg, Wierden.
Commentaar:
* vrouw, broedend in nestkast met 3 jongen.
* afstand tot ringplaats: 6.8 km.
* verstreken tijd: 6 jaar.
Steenuil 3776477. Geringd als steenuil nestjong. 31-05-2016. Hofteweg, Ruurlo.
Terugmelding : 25-05-2021. Janninksweg, Wierden.
Commentaar:
* vrouw, broedend in nestkast met 4 jongen.
* afstand tot ringplaats: 32.3 km.
* verstreken tijd: 4 jaar, 11 mnd.
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Steenuil 3771335. Geringd als steenuil nestjong. 06-06-2015. Nijverdalseweg, Mariënheem.
Terugmelding : 03-05-2021. Doorlopende dijk, Holten.
Commentaar:
* vrouw aanwezig in lege nestkast.
* afstand tot ringplaats: 12.7 km.
* verstreken tijd: 5 jaar, 10 mnd.
Steenuil 3825419. Geringd als steenuil nestjong. 28-05-2018. De Marke, Holten.
Terugmelding: 15-05-2021. Kikkertweg, Lemele.
Commentaar:
* vrouw, broedend in nestkast.
* afstand tot ringplaats: 13.7 km.
* verstreken tijd: 2 jaar, 11 mnd.
Steenuil 3846877. Geringd als steenuil nestjong. 05-06-2021. Notterweg, Wierden.
Terugmelding :19-05-2021. Rijssenseweg, Wierden.
Commentaar:
* vrouw, broedend in nestkast.
* afstand tot ringplaats: 2.2 km.
* verstreken tijd: 2 jaar, 11 mnd.
Steenuil 3844326. Geringd als steenuil nestjong. 01-06-2019. Ypeloschoolweg, Wierden.
Terugmelding: 19-05-2021. Akkerwal, Wierden.
Commentaar:
* vrouw, broedend in nestkast met 5 jongen.
* afstand tot ringplaats: 3.1 km.
* verstreken tijd: 1 jaar, 11 mnd.
Steenuil 3846897. Geringd als steenuil nestjong. 07-06-2018. Sliepersdijk, Hoge Hexel.
Terugmelding: 20-05-2021. Saamsweg, Hoge Hexel.
Commentaar:
* vrouw broedend in nestkast.
* afstand tot ringplaats: 3.9 km.
* verstreken tijd: 2 jaar, 11 mnd.
Steenuil 3844306. Geringd broedend als steenuil vrouw. 21-05-2019. Piksenweg, Hoge Hexel.
Terugmelding: 20-05-2021. Piksenweg, Hoge Hexel.
Commentaar:
* vrouw, broedend in nestkast met 3 jongen.
* afstand tot ringplaats: 0 km.
* verstreken tijd: 1 jaar, 11 mnd.
Steenuil 3822723. Geringd als steenuil nestjong. 21-05-2019. Slagendijk, Daarle.
Terugmelding: 20-05-2021. Piksenweg, Hoge Hexel.
Commentaar:
* vrouw, broedend in nestkast met 4 jongen.
* afstand tot ringplaats: 3.4 km.
* verstreken tijd: 2 jaar.
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Steenuil 3844399. Geringd als steenuil nestjong. 15-05-2021. Witmoesdijk, Enter.
Terugmelding: 05-05-2021. Pelmolenpad, Rijssen.
Commentaar:
* vrouw, broedend in nestkast op 5 eieren.
* afstand tot ringplaats: 1.5 km.
* verstreken tijd: 11 mnd.
Steenuil 3844073. Geringd als steenuil nestjong. 22-05-2019. Sliepersdijk, Hoge Hexel.
Terugmelding: 14-05-2021. Turfweg, Zelhem.
Commentaar:
* vrouw, verkeersslachtoffer.
* afstand tot ringplaats: 49.5 km.
* verstreken tijd: 1 jaar, 11 mnd.
Steenuil 3844423. Geringd als steenuil nestjong. 27-05-2020. Boomkampsweg, Enter.
Terugmelding : 10-05-2021. Gorsveldweg, Hengevelde.
Commentaar:
* steenuil gecontroleerd na 1 kj.
* afstand tot ringplaats: 13.1 km.
* verstreken tijd: 11 mnd.
Steenuil 3829735. Geringd als steenuilnestjong. 30-05-2020. Plasdijk, Markelo.
Terugmelding: 21-05-2021. Oomsdijk, Markelo.
Commentaar: * vrouw, broedend in nestkast op 6 eieren.
* afstand tot ringplaats: 2.1 km.
* verstreken tijd: 11 mnd.
Steenuil 3815518. Geringd als steenuilnestjong. 22-05-2017. Lageveld, Ermelo.
Terugmelding : 12-05-2021. Smeijersdijk, Zuna.
Commentaar:
* vrouw, broedend in nestkast op 5 eieren.
* afstand tot ringplaats: 54 km.
* verstreken tijd: 3 jaar, 11 mnd.
Steenuil 3775954. Geringd als steenuilnestjong. 03-06-2016. Rijssensestraat, Nijverdal.
Terugmelding : 12-05-2021. Slagsweg, Zuna.
Commentaar:
* vrouw, broedend in nestkast op 4 eieren.
* afstand tot ringplaats: 0.7 km.
* verstreken tijd: 4 jaar, 11 mnd.
Steenuil 3844099. Geringd als steenuilnestjong. 25-05-2019. Oosteinde, Vriezenveen.
Terugmelding: 12-05-2021. Slagsweg, Zuna.
Commentaar:
* man in nestkast.
* afstand tot ringplaats: 13.9 km.
* verstreken tijd: 1 jaar, 11 mnd.
Steenuil 3844244. Geringd als steenuilnestjong. 30-05-2019. Pelmolenpad, Rijssen.
Terugmelding: 12-05-2021. Slagsweg, Zuna.
Commentaar:
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* vrouw, broedend in nestkast op 5 eieren.
* afstand tot ringplaats: 4.3 km.
* verstreken tijd: 1 jaar, 11 mnd.
Steenuil 3.846.834. Als steenuil nestjong geringd. 04-06-2018. Achteresweg, Enter.
Terugmelding : 14-05-2021. Smalendijk, Zuna.
Commentaar:
* vrouw, broedend in nestkast
* afstand tot ringplaats: 6.3 km.
* verstreken tijd: 2 jaar, 11 mnd.
Steenuil 3782129. 30-5-2020. Geringd als nestjong. Oude Zwolseweg, Hoge Hexel.
Terugmelding: 12-05-2021. Hexelseweg, Hoge Hexel.
Commentaar:
* vrouw, broedend in nestkast.
* afstand tot ringplaats: 0.9 km.
* verstreken tijd: 11 mnd.
Steenuil 3782231. 10-6-2019. Geringd als nestjong. Haarweg, Daarle.
Terugmelding: 12-5-2021. Hexelseweg, Hoge Hexel.
Commentaar:
* man, broedend in nestkast.
* afstand tot ringplaats: 3.25 km.
* verstreken tijd: 11 mnd.
Kerkuil 5521043. 19-6-2018. Geringd als nestjong. Wierdenseweg, Enter.
Terugmelding: 08-5-2021. Annemoeras, Annen (Drente).
Commentaar:
* broedend.
* afstand tot ringplaats: 85.3 km.
* verstreken tijd: 2 jaar, 10 mnd.
Steenuil 3844421. 27-5-2020. Geringd als nestjong. Achteresweg, Enter.
Terugmelding: 08-5-2021. Lage Dijk, Enter.
Commentaar:
* vrouw, broedend.
* afstand tot ringplaats: 1.24 km.
* verstreken tijd: 11 mnd.
Steenuil 3771250. 11-5-2015. Geringd als nestjong. Langevoortsweg, Enter.
Terugmelding: 08-5-2021. Langevoortsweg, Enter.
Commentaar:
* vrouw, broedend op 5 eieren in nestkast.
* afstand tot ringplaats: 0 km.
* verstreken tijd: 5 jaar, 11 mnd.
Steenuil 3846961. 01-5-2019. Geringd als vrouw. Velnersweg, Enter.
Terugmelding: 08-5-2021. Velnersweg, Enter.
Commentaar:
* vrouw, broedend in nestkast op 3 eieren.
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* afstand tot ringplaats: 0 km.
* verstreken tijd: 2 jaar.
Steenuil 38441170. 25-5-2019. Geringd als nestjong. 1e Blokweg, Vroomshoop.
Terugmelding: 07-5-2021. 1e Blokweg, Vroomshoop.
Commentaar:
* verkeersslachtoffer na 1e kalenderjaar.
* afstand tot ringplaats: 0.3 km.
* verstreken tijd: 1 jaar, 11 mnd.
Bosuil 6189708. 17-4-2019. Geringd als vrouw, broedend. Blikkertweg, Holten.
Terugmelding: 07-5-2021. Blikkertweg, Holten.
Commentaar: * vrouw, broedend in nestkast met 3 jongen.
* afstand tot ringplaats: 0 km.
* verstreken tijd: 2 jaar.
Steenuil 3844310. 31-5-2019. Geringd als nestjong. Erve Meijerinksweg, Hoge Hexel.
Terugmelding: 07-5-2021. Oosteinde, Vriezenveen.
Commentaar:
* vrouw, broedend in nestkast op 3 eieren.
* afstand tot ringplaats: 8.6 km.
* verstreken tijd: 1 jaar, 11 mnd.
Steenuil 3866742. 18-6-2020. Geringd als nestjong. Piksenweg, Hoge Hexel.
Terugmelding: 05-5-2021. Bekkenhaarsweg, Hoge Hexel.
Commentaar:
* vrouw, broedend.
* afstand tot ringplaats: 2.8 km.
* verstreken tijd: 10 mnd.
Steenuil 3160068. 24-5-2017. Geringd als nestjong. Borkeld, Rijssen.
Terugmelding: 04-5-2021. Haarweg, Haarle.
Commentaar:
* vrouw, broedend op 5 eieren.
* afstand tot ringplaats: 16.4 km.
* verstreken tijd: 3 jaar, 11 mnd.
Steenuil 3844172. 25-5-2019. Geringd als nestjong. 1e Blokweg, Vroomshoop.
Terugmelding: 06-5-2021. Hammerflier, Den Ham.
Commentaar: * vrouw, broedend op 5 eieren.
* afstand tot ringplaats: 3.9 km.
* verstreken tijd: 1 jaar, 11 mnd.
Steenuil 3804400. 31-4-2017. Geringd als vrouw. Oomsdijk, Markelo.
Terugmelding: 05-5-2021. Leijeweerdsdijk, Rijssen.
Commentaar:
* vrouw, in kast met 4 jongen.
* afstand tot ringplaats: 5.2 km.
* verstreken tijd: 4 jaar.
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Steenuil 3844184. 26-5-2019. Geringd als nestjong. Keizersdijk, Enter.
Terugmelding: 05-5-2021. Witmoesdijk, Enter.
Commentaar:
* vrouw, broedend op 6 eieren.
* afstand tot ringplaats: 1.6 km.
* verstreken tijd: 1 jaar, 11 mnd.
Steenuil 3844190. 29-5-2019. Geringd als nestjong. Middelveen, Rijssen.
Terugmelding: 25-5-2021. Evertsdijk, Enter.
Commentaar: * man, in nestkast.
* afstand tot ringplaats: 4.1 km.
* verstreken tijd: 1 jaar, 11 mnd.
Steenuil 3752027. 15-5-2014. Geringd als nestjong. Kasteellaan, Rijssen.
Terugmelding: 05-5-2021. Achteresweg, Enter.
Commentaar:
* vrouw, broedend op 5 eieren.
* afstand tot ringplaats: 2.1 km.
* verstreken tijd 6 jaar: 11 mnd.
Steenuil 3844343. 01-6-2019. Geringd als nestjong. Hoenselerdijk, Enter.
Terugmelding: 05-5-2021. Boomkampsweg, Enter
Commentaar:
* vrouw, broedend op 5 eieren.
* afstand tot ringplaats: 3.4 km.
* verstreken tijd: 1 jaar, 11 mnd.
Steenuil 3825478. 02-5-2018. Geringd als man. Boomkampsweg, Enter.
Terugmelding: 05-5-2021. Boomkampsweg, Enter.
Commentaar:
* man, in kast met 4 eieren.
* afstand tot ringplaats: 0.4 Km.
* verstreken tijd: 3 jaar.
Steenuil 3804256. 30-5-2016. Geringd als nestjong. Ypeloweg, Enter.
Terugmelding: 05-5-2021. Achteresweg, Enter.
Commentaar:
* vrouw, broedend in nestkast.
* afstand tot ringplaats: 4.6 km.
* verstreken tijd: 4 jaar, 11 mnd.
Steenuil 3844112. 24-5-2019. Geringd als nestjong. Deventerweg, Holten.
Terugmelding: 05-5-2021. Witmoesdijk, Enter.
Commentaar:
* vrouw, broedend in nestkast.
* afstand tot ringplaats: 11.9 km.
* verstreken tijd: 1 jaar, 11 mnd.
Steenuil 3821406. 05-6-2018. Geringd als nestjong. Rijssensestraat, Nijverdal.
Terugmelding: 01-5-2021. Fliermatenweg, Holten.
Commentaar:
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* vrouw, broedend op 5 eieren.
* afstand tot ringplaats: 9.3 km.
* verstreken tijd: 2 jaar, 10 mnd.
Steenuil 3771250. 11-5-2015. Geringd als vrouw. Langevoortsweg, Enter.
Terugmelding: 08-5-2021. Langevoortsweg, Enter.
Commentaar:
* vrouw, broedend in nestkast.
* afstand tot ringplaats: 0 km.
* verstreken tijd: 5 jaar, 11 mnd.
Steenuil 3846961. 01-5-2019. Geringd als vrouw. Velnersweg, Enter.
Terugmelding: 08-5-2021. Velnersweg, Enter.
Commentaar:
* vrouw, broedend op 3 eieren.
* afstand tot ringplaats: 0 km.
* verstreken tijd: 2 jaar.
Steenuil 3844170. 25-5-2019. Gering als nestjong. 1e Blokdijk, Vroomshoop.
Terugmelding: 07-5-2021. 1e Blokdijk, Vroomshoop.
Commentaar:
* steenuil volgroeid, verkeersslachtoffer.
* afstand tot ringplaats: 0 km.
* verstreken tijd: 1 jaar, 11 mnd.
Steenuil 3866736. 15-6-2020. Geringd als nestjong. Van Nootenweg, Holten.
Terugmelding: 05-7-2021. Van Nootenweg, Holten.
Commentaar
* volgroeid, dood langer dan een week.
* afstand tot ringplaats: 1.1 km.
* verstreken tijd: 1 jaar.
Steenuil 3801007. 09-6-2015. Geringd als nestjong. Molendijk, Zuna.
Terugmelding: 03-5-2021. Noordelijke Hoofdweg, Nijverdal.
Commentaar:
* vrouw, broedend in nestkast.
* afstand tot ringplaats: 6.8 km.
* verstreken tijd: 5 jaar, 10 mnd.
Steenuil 3846880. 06-6-2018. Geringd als nestjong. Langevoortsweg, Enter.
Terugmelding: 29-4-21. Hammerweg, Hellendoorn.
Commentaar:
* vrouw, broedend in nestkast.
* afstand tot ringplaats: 17.6 km.
* verstreken tijd: 2 jaar, 10 mnd.
Steenuil 3866789. 26-5-2021. Geringd als nestjong. Achteresweg, Enter.
Terugmelding: 20-7-2021. Achteresweg, Enter.
Commentaar:
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* steenuil volgroeid, doodgevlogen in schuur.
* afstand tot ringplaats: 1.5 km.
* verstreken tijd: 1 mnd.
Steenuil 3701464. 25-5-2012. Geringd als nestjong. Voorbroeksweg, Enter.
Terugmelding: 27-4-2021. Rijssensestraat, Wierden (bij de Ecoduct).
Commentaar:
* dood, oorzaak onbekend. (alleen ring gevonden met metaaldetector).
Steenuil 3866842. 27-5-2021. Geringd als nestjong. Goorseweg, Enter.
Terugmelding: 05-8-2021. Goorseweg, Enter.
Commentaar:
* volgroeid, dood gevonden.
* afstand tot ringplaats: 0.6 Km.
* verstreken tijd: 2 mnd.
Kerkuil 5584666. 23-6-2021. Geringd als nestjong. Gammelkeresweg, Deurningen.
Terugmelding: 31-8-2021. Grimbergerweg, Notter.
Commentaar:
* 1e kalenderjaar.
* afstand tot ringplaats: 21 km.
* verstreken tijd: 2 mnd.
Steenuil 3844423. 27-5-2020. Geringd als nestjong. Boomkampsweg, Enter.
Terugmelding: 30-8-2021. Bentertsweg, Nijverdal.
Commentaar:
* Als steenuil volgroeid.
* Gewond, de steenuil zat in de kachel in de woning en was door de schoorsteen binnen gevlogen.
Opgehaald door de dierenambulance en overgebracht naar de vogelopvang in Barchem. Gewond aan
1 oog met zenuwontsteking en geringe kans op herstel.
* afstand tot ringplaats: 9.6 km.
* verstreken tijd: 1 jaar, 3 mnd.
Steenuil 3844257. 20-5-2019. Geringd als nestjong. Rijssenseweg, Enter.
Terugmelding: 04-9-2021.
Commentaar: * als steenuil volgroeid, verkeersslachtoffer.
* afstand tot ringplaats: 7.4 km
* verstreken tijd: 2 jaar, 3 mnd.
Steenuil 3846746. 30-5-2018. Geringd als nestjong. Oude Deventerweg, Holten.
Terugmelding: 02-6-2021. Ypeloweg, Enter.
Commentaar:
* als steenuil vrouw broedend met 4 jongen
* afstand tot ringplaats: 14.6 km.
* verstreken tijd: 3 jaar.
Kerkuil 5586432. 27-7-2021. Geringd als nestjong. Hessenweg, Holten.
Terugmelding: 24-9-2021. Van Arkelsteijnweg, Holten.
Commentaar:
* als kerkuil volgroeid. Vogel verdronken in waterbak waar het deksel vanaf was.
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* afstand tot ringplaats: 1.4 km.
* verstreken tijd: 2 mnd.
Steenuil 3878549. 10-6-2021. Geringd als nestjong. Ligtenbergerdijk, Rijssen.
Terugmelding: 25-9-2021. Ligtenbergerdijk, Rijssen.
Commentaar:
* als steenuil volgroeid, dood gevonden bij de overburen.
(nestkast van de Katoelenkiekers op ringadres).
* afstand tot ringplaats: 0.1 km.
* verstreken tijd: 3 mnd.
Steenuil 3866765. 19-5-2021. Geringd als nestjong. Akkerwal, Wierden.
Terugmelding: 16-10-2021. Akkerwal, Wierden.
Commentaar:
* als steenuil volgroeid. Dood gevonden.
* afstand tot ringplaats: 1.1 km.
* verstreken tijd: 3 mnd.
Kerkuil 5447474. 13-07-2011. Geringd als nestjong. Langeveldsloo, Wijhe.
Terugmelding: 13-09-2021. Heinoseweg tussen Heino en Raalte.
Commentaar:
* verkeersslachtoffer, dood korter dan een week.
* afstand tot ringplaats: 5 km.
* verstreken tijd: 10 jaar en 1 mnd.
Steenuil 3804334. 22-05-2017. Geringd als vrouw. Pasmansweg, Holten.
Terugmelding: 17-11-2021. Espelodijk, Holten.
Commentaar:
* volgroeide vogel.
* afstand tot ringplaats: 1.1 km.
* verstreken tijd: 4 jaar, 5 mnd.
Steenuil 38444785. 04-06-2020. Geringd als nestjong. Doorlopende dijk, Holten.
Terugmelding: 17-11-2021. Tromopsweg, Holten.
Commentaar:
* volgroeide vogel.
* afstand tot ringplaats: 1.9 km.
* verstreken tijd: 1 jaar, 5 mnd.
Steenuil 3866814. 22-05-2021. Geringd als vrouw. Vijfhuizenweg, Holten.
Terugmelding: 17-11-2021. in dezelfde kast.
Commentaar:
* volgroeide vogel. * afstand tot ringplaats: 0 km.
* verstreken tijd: 5 mnd.
Steenuil 3844065. 25-05-2019. Geringd als nestjong. Hexelseweg, Hoge Hexel.
Terugmelding: 17-11-2021. Liezenweg, Holten.
Commentaar:
* volgroeide vogel.
* afstand tot ringplaats: 17.3 km.
* verstreken tijd: 2 jaar, 5 mnd.
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Steenuil 3846878. 22-05-2019. Geringd als nestjong. Kasteellaan, Rijssen.
Terugmelding: 17-11-2021. Landmansweg, Holten.
Commentaar:
* volgroeide vogel.
* afstand tot ringplaats: 6.1 km.
* verstreken tijd: 2 jaar, 5 mnd.
Steenuil 3844326. 01-06-21019. Geringd als nestjong. Ypeloschoolweg, Enter.
Terugmelding: 11-12-2021. Vriezenveenseweg, Wierden.
Commentaar:
* volgroeide vogel.
* afstand tot ringplaats: 2.5 km.
* verstreken tijd: 2 jaar, 6 mnd.
Steenuil 3866878. 31-05-2021. Geringd als nestjong. Aalpolsweg, Holten.
Terugmelding: 27-10-2021. Meutgeertsweg, Markelo.
Commentaar:
* volgroeide vogel.
* afstand tot ringplaats: 3.0 km.
* verstreken tijd: 4 mnd.
Steenuil 3866892. 31-05-2021. Geringd als nestjong. Erve Meijerinksweg, Hoge Hexel.
Terugmelding: 11-12-2021. Vriezenveenseweg, Wierden.
Commentaar:
* volgroeide vogel.
* afstand tot ringplaats: 2.5 km.
* verstreken tijd: 6 mnd.
Steenuil 3701328. 14-05-2012. Geringd als nestjong. West Kluinveenweg, Wierden.
Terugmelding: 11-12-21021. Boomsweg, Hoge Hexel.
Commentaar:
* volgroeide vogel.
* afstand tot ringplaats: 1.9 km.
* verstreken tijd: 9 jaar, 6 mnd.

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 31 vrijwilligers, die zich allen belangeloos
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
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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.
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.
Degenen die een donatie hebben gedaan of een subsidie hebben verstrekt 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/Secretaris: Hans van der Molen Tel: 0546-820126
In 2021 was Rick Tibbe nog secretaris.

Fotografie:
Rick Tibbe: cover, pag. 9,
Ineke Kerkhoff-ter Haar: Pag. 7, 8

Grafieken:
Hans van der Molen
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