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Onder een steenuilkast een voorraadje op een weidepaaltje, de koelkast ontbreekt hier dus!

Steenuilen
Als gevolg van de lange en late koude periode in het voorjaar waren er weinig muizen in de 
eilegperiode van de steenuilen. Er werden minder eieren gelegd en later dan gemiddeld. En 
dan het goede nieuws: het aantal jongen dat geboren werd en uitgevlogen is, was relatief 
groot. Oorzaak was enerzijds het grote muizenaanbod in de periode dat de jongen geboren 
werden en anderzijds was er in de broedperiode minder voedselconcurrentie. 

Uit onderstaande tabel is af te lezen dat in 2012 uit 89 eieren 63 jongen zijn grootgebracht. In 
2013 zijn uit 75 eieren 61 jongen grootgebracht. Door het plaatsen van 35 nieuwe kasten in 
2012 op nieuwe locaties is het resultaat per kast aanmerkelijk minder. We gaan ervan uit dat 
de steenuiltjes er de komende jaren voor zorgen, dat een groter aantal kasten bewoond gaat 
worden. Afgelopen jaar is 25% van de broedsels van steenuilen verloren gegaan door predatie 
van de steenmarter. De uilenwerkgroep heeft meteen actie ondernomen door alle 
steenuilkasten marterbestendig te maken. In het geval dat niet mogelijk was zijn er nieuwe 
kasten geplaatst. Een geweldige klus!

Kerkuilen
De kerkuilen hebben, waarschijnlijk ook door de lange winter met sneeuw en ijs, een heel 
slecht broedseizoen gehad . In ons oorspronkelijke gebied is alleen op de Lochemse golfbaan 
een broedsel geweest met 3 jongen. Deze kast is overgedragen aan de Lochemse 
vogelwerkgroep, dus kan dit broedgeval niet door ons meegeteld worden. Gelukkig was er op 
de Voorsterklei een laat broedsel met 3 jongen. In 2012 waren in 12 nestkasten 3 broedsels, in 
2013 in 22 kasten slechts 1 broedsel. We vrezen dat veel kerkuilen afgelopen winter 
omgekomen zijn. Van erfbewoners horen we met regelmaat dat de kerkuilen verdwenen zijn.



Torenvalken
In het werkgebied waren 3 torenvalkbroedsels met in totaal 15 jongen. Ook hier waren twee 
nieuwe locaties succesvol. In ons ‘oude’ gebied waren slechts 5 jongen. Afgelopen jaar zijn de
kasten voor het eerst met behulp van een camera op een telescoopstok gecontroleerd. 
Torenvalkkasten hangen vaak hoog, geplaatst tegen of op een paal, zodat we in het verleden 
meestal niet in de kasten konden/durfden te kijken.

Wim Neijenhuis met een jonge bosuil

Bosuilen
Hoera, beschuit met muisjes. De Oelenwappers hebben voor het eerst jonge bosuilen kunnen 
aanschouwen in hun werkgebied. Een geweldige ervaring. Ook hier is gebruik gemaakt van 
de camera op telescoopstok om de nestkast op broedsel te controleren. Eén broedsel met 3 
jongen.

Ontwikkelingen
Afgelopen periode zijn nog een aantal steenuilkasten geplaatst. Binnenkort, we schrijven 
januari 2014, zullen een aantal torenvalkkasten geplaatst worden. Als dat karwei erop zit heeft
de UWG een prachtgebied te verzorgen, goed ingevuld met nestkasten verspreid over het hele
gebied. De gemeente Zutphen heeft vanwege de grote recreatiedruk die ontstaan is door de 
sportvelden 't Meijerink een geldbedrag beschikbaar gesteld om in de aangrenzende gebieden 
nestkasten te plaatsen.



Overzicht van nestkasten en broedresultaten in de periode 2009-2013.

Steenuilenkasten
1-jan  nieuwe     jongen jongen

  jaar aantal locatie slaappl. broedsel eieren jongen geringd uitgevlogen
2009 17 12 4 7 22 19 19 19
2010 29 3 3 8 29 23 23 23
2011 32 21 11 18 71 50 45 45
2012 53 35 12 25 89 63 43 61
2013 88 11 8 24 75 61 43 43
2014 99        

Kerkuilenkasten
1-jan  nieuwe     jongen jongen

  jaar aantal locatie slaappl. broedsel eieren jongen geringd uitgevlogen
2009 5 1 3 0 0 0 0 0
2010 6 4 1 2 9 8 8 8
2011 10 2 6 1 4 4 4 4
2012 12 10 4 3 15 9 9 9
2013 22 7 3 1 4 3 3 3
2014 29        

Torenvalkkasten
1-jan  nieuwe     jongen jongen

  jaar aantal locatie slaappl. broedsel eieren jongen geringd uitgevlogen

2009 5 1
niet

bekend
3 10 10 10 10

2010 6   2 9 9 5 5
2011 6 1  2 10 10 5 10
2012 7 2  2 8 4 4 4
2013 9 12 1 3 15 15 15 15
2014 21        

Bosuilenkasten
1-jan  nieuwe     jongen jongen

  jaar aantal locatie slaappl. broedsel eieren jongen geringd uitgevlogen
2010  2       
2011 2 1       
2012 3    2 0   
2013 2   1 3 3 3 3
2014 2        

Dank aan de dame en heren van de Uilenwerkgroep voor hun inspanningen!

Goen Jansen


