Uilenwerkgroep verleent assistentie bij het uitzetten van kerkuilen.
Doordat Anton Staps tijdens een bezoek aan het Vogel Revalidatie Centrum in Zundert zich had
opgegeven als uitzetlocatie van uilen werd de uilenwerkgroep benaderd om eens de locatie van Anton te
bekijken en onze bevindingen door te geven aan het Vogel Revalidatie Centrum. De biotoop bij Anton
leent zich uitstekend voor uilen en Anton heeft daarom via de werkgroep de beschikking over een
kerkuilen- en steenuilenbroedkast. Uiteraard gaven wij onze goedkeuring door aan het Vogel Revalidatie
Centrum en hadden tevens aangegeven dat de uilenwerkgroep eventueel een rol kon spelen bij het
terugzetten van uilen.
Het leefgebied van de kerkuil bestaat grotendeels uit half open cultuurlandschappen met allerlei
kleinschalige elementen. De kerkuil is een specifieke jager van het open veld en hij komt het meest voor
in die kleinschalige gebieden, waar gras- en bouwland worden begrensd door kruidenrijke akkerranden,
houtwallen, heggen of bosjes, maar ook ruig begroeide , slecht onderhouden graslandgebieden, ruige
grasstroken en wegbermen worden als jachtterrein benut. Al deze elementen zijn aanwezig in de
omgeving van waar Anton de kasten heeft geplaatst.
Begin augustus werden we benaderd door Annie Tillieu van het vogelrevalidatiecentrum Zundert met de
mededeling dat ze kerkuilen hadden die klaar waren voor vrijlating.
Omdat we buiten de locatie van Anton nog een uitstekende locatie wisten, namelijk bij René Louwet bij
zijn nieuw geplaatste kast in zijn nieuwe woning, kregen we de beschikking over vier jonge kerkuilen.
Half augustus gingen Thieu Verharen, Kees Steenvoorden en Leo Reijnierse dus met hun transportdoos
richting Zundert om de uilen op te halen. Daar aangekomen kregen zij eerst duidelijke uitleg van Annie
Tillieu hoe te handelen met het vrijlaten van de uilen en werden de uilen door een medewerker van het
Centrum in de door hun meegebrachte doos geplaatst.

Aankomst bij het Vogel Revalidatie Centrum

De uilen worden in de transportdoos geplaatst

Het advies van het Centrum was om de jonge uilen ’s avonds in de kerkuilenbroedkast te plaatsen en de
uitgang af te sluiten met gaas. Ook kregen we van het Centrum voer mee om de jonge uilen een aantal
dagen te voorzien van voedsel. De bedoeling was om de jonge uilen te laten wennen aan de nieuwe kast
en na een paar dagen het gaas te verwijderen en de uilen los te laten in de hoop dat ze terugkeren en de
kast gaan gebruiken als slaapplaats of in de toekomst als broedlocatie.
Hieronder een fotoverslag van het plaatsen van de jonge uilen op de nieuwe locaties.

Op locatie bij Anton, boven op zolder in zijn schuur.

Nog even een foto maken.

Wat zijn ze prachtig…….

We laten Kees ook nog even poseren.

We bewonderen nog even de prachtige kerkuilen.

Op locatie bij René haalt Thieu een uil uit de doos.

Zo, die kan in zijn nieuwe kast

En de laatste uil gaat in de kast……en nu maar afwachten

