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Een steenuilbroedsel met een mol in de voorraadkast!

Het werk van de uilenwerkgroep is heel divers. In het najaar controleren we de nestkasten en 
worden ze schoongemaakt, hersteld of verplaatst. Uiteraard gebeurt dit in overleg met de 
bewoners van de betreffende erven. In het voorjaar worden de kasten weer bezocht om te 
kijken of er broedsel is. Indien dat het geval is zullen we de kast na enkele weken weer 
bezoeken om de jongen te ringen. Van dat ringen stellen we de bewoner altijd van te voren in 
kennis, bij andere bezoeken doen we dat meestal ook.

Afgelopen jaar is er een explosieve stijging van het aantal door ons te verzorgen nestkasten 
geweest. Dat was het gevolg van het beëindigen van de steenuilactiviteiten van de heer 
Beersma uit Doesburg. In ons werkgebied, globaal tussen Zutphen, Vorden, Hengelo, 
Wichmond en Zutphen wordt nu het grootste gedeelte van de uilenkasten door ons beheerd. 
Daardoor krijgen we een steeds beter inzicht in de uilendichtheid in ons werkgebied.

Marc Draaijer heeft onze werkgroep verlaten, waardoor mede door het grotere aantal te 
verzorgen kasten voor de overgebleven werkgroepleden een extra grote klus is ontstaan.
De werkgroep kan dus heel goed enige enthousiaste mensen gebruiken. Als je belangstelling 
hebt neem dan contact op met Goen Jansen.

De uilenwerkgroep Zutphen bestaat uit de volgende vrijwilligers:

Goen Jansen  0575-513100             goenjansen@gmail.com
Joost Meilof   0575-527760             j.meilof@solcon.nl
Joost Onstenk  0575-570036           joost.onstenk@planet.nl
Herman Voermans  0575-502240   herman.voermans@gmail.com



Overzicht van nestkasten en broedresultaten in de periode 2009-2011.

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

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

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

Bosuilenkasten
1-jan  nieuwe     jongen jongen

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

Dank aan alle heren van de Uilenwerkgroep voor hun inspanningen!

Goen Jansen


