Jaarverslag 2011: Uilenwerkgroep Ken en Geniet
31 januari 2012:
Een beetje sneeuw, lichte tot matige vorst, een guur oosten windje, prima winterweer.
De kachel binnen brandt, het is eind januari, de winter begint nu pas echt.
Dat betekent:
- staartmezen die van de vetbol komt snoepen.
- spreeuwen die brutaler worden.
- de ransuil die mij in de schemer met zijn oeh- oeh- oeh geluid aanspoort een
begin te maken met het jaarverslag 2011.
Eerst even het uilennieuws van de afgelopen maand, januari 2012:
- er zijn weer 8 ransuilen in ’s Gravenmoer op hun winterroestplaatsen
waargenomen
- wooncorporatie Vieya is nu begonnen de leerlooierij definitief voor de
steenuil en gierzwaluwen af te sluiten. Dit nadat alle vergunningen waren
aangevraagd en na enkele aanpassingen, die afgedwongen werden door de
uilenwerkgroep met John van Gestel als waarnemer van Ken en Geniet.
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De uilenwerkgroep bestaat uit 8 personen:
Kees van Dongen
Toon Thielen
Harrie van Dongen
René Louwet

Albert Schaafstra
Peter Verschure
Kees Steenvoorden
Thieu Verharen (contactpersoon 0162315480)

Wij zijn in 2011 tweemaal bij elkaar geweest:
- Op 9 mei hebben wij in bovengenoemde samenstelling de volgende punten
besproken:
o taakverdeling
o bijzonderheden gastgevers (in het bijzonder Dongen Vaart)
o verdeling nestkasteninventarisatie
- Op 24 oktober zijn de volgende punten aan de orde gekomen:
o verwerking inventarisatiegegevens en nogmaals bespreken van de
taakverdeling.
o inventarisatie uilenkasten 2011.
Onderstaande gegevens zijn aan Brabants Landschap doorgegeven.
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taakverdeling:
Peter verzorgt de opslag en uitgifte van de kasten.
 8 steenuilenkasten geplaatst
 1 kerkuilenkast vervangen
 bij verschillende kasten verbeteringen aangebracht
Het doel is om in de toekomst met tweetallen:
 te inventariseren
 kasten te onderhouden
 kasten te plaatsen

Er zijn twee presentaties over het werk van de uilenwerkgroep gegeven aan twee basisscholen
in Dongen-Vaart en de Moer.
Er is een presentatie over de uilen in onze omgeving door twee gastsprekers (Anita en
Christien) en twee leden (Peter en Thieu) van de uilenwerkgroep gegeven in het
beheerkantoor van Natuurmonumenten in de Moer. (zie verslag op de website)
www.kenengeniet.nl/uilenwerkgroep/uilenverslagen/20111124Uilenlezing_Thieu_Verharen.pdf

Thieu Verharen

