Steenuilenwerkgroep Steenderen is flink uitgebreid
“Je zit vast aan een korte periode dat je
langs de kasten moet en dan is het fijn
dat je met 12 personen bent die overal
goed inzetbaar zijn.” Volgens Karin is het
“heel leuk werk en het is een heel en
thousiaste bevlogen groep met elkaar.
Ook de betrokkenheid van de erfbewo
ners is hartverwarmend”. Nico heeft
veel ervaring en daar leer ik natuurlijk
van, iedere keer weer.” Niet alleen in het
voorjaar is er werk, in de herfst en in de
winter worden de kasten gerepareerd en
indien nodig vervangen.

Niet alleen bestaat de Steenuilen werkgroep Steenderen nu uit een groep van maar
liefst 12 enthousiaste mensen, ook organisatorisch is er het nodige veranderd. Sinds
kort werkt men namelijk samen met de vereniging Het Steenders Landschap, dit levert
de nodige voordelen op voor beide partijen. Ik heb het over deze veranderingen en over
de burgerlijke stand van het steenuiltje met Karin van Heijst (63) en Nico Willemsen
(72). Nico zit al vanaf het prille begin bij de Steenuilenwerkgroep Steenderen, Karin is
dit jaar ingestopt.
Steenuil maakt geen nest,
is holenbroeder
Nico Willemsen vertelt dat hij in 2000 via
een artikel in De Achtste Steen kennismaakte met de mensen van het eerste
uur nl. Peter en Wiep Beersma uit Does
burg. Nico besloot mee te gaan doen. Ze
begonnen destijds met 20 nestkasten en
dat was dan in de hele Achterhoek. Later
zijn er meer werkgroepen bijgekomen
en werd ook Steenderen een aparte af
deling. Nico: “Er zijn nu 130 kasten in de
oude gemeente Steenderen, waarvan er
dit jaar 40 ¾ bezet is en gemiddeld zitten
er vier uilskuikens per kast. Een bezetting
van 40 ¾ is vrij normaal (in Zutphen was
het dit jaar 30 %). Trouwens de Achter
hoek heeft de hoogste steenuilendicht
heid van ons land”. Karin: “De steenuil is
van nature een holenbroeder en broedt
in knotwilgen en in hoogstamfruitbomen,
veel van deze bomen zijn gerooid. Kasten
zijn ‘natuurlijk’ onnatuurlijk maar het
helpt ze te overleven.” Nico vult aan: “We
moeten wel zaagsel en coniferentakjes in
de kasten leggen, want de steenuil neemt
niks mee en de jonge uiltjes gaan anders
dood door onderkoeling”. De steenuil
broedt maar eenmaal per jaar, dit in te
genstelling tot bijv. de kerkuil, de kievit
en de zwaluw, die tweemaal broeden en
daarom ook vroeger in het jaar daarmee
beginnen. Slechts één nest per jaar, dat
maakt de steenuil wel extra kwetsbaar
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Uilenkast van Arjan de Boer met
4 ullskuikens die net uit zijn.
Informatie houders van steenuilen
kasten gedigitaliseerd
Zoals gezegd zitten er momenteel 12
mensen in de werkgroep en het gebied
is in vieren gedeeld. In groepen van drie
personen is men bij de uilenkastenhou
ders langs geweest om kennis te maken
en om adressen, telefoonnummers en
email te noteren. Per mail worden af
spraken gemaakt betreffende kastenbe
zoek en worden ook de resultaten hier
van bekend gemaakt, mocht iemand niet
thuis zijn. Elke kast wordt maar liefst vier
maal bezocht. Eerst om te kijken of er iets
broedt en of er al eieren zijn. Vervolgens
of er jongen zijn en dan moeten ze een
paar weken later nog geringd worden,
daarna volgt een nacontrole. Alles wordt
genoteerd en gaat naar de Burgerlijke
Stand van de steenuil naar de SOVON, dit

Samenwerking met de vereniging
Het Steenders Landschap
Karin: “In april hebben we een brief aan
het bestuur van Het Steenders Landschap
geschreven met een verzoek tot samen
werking. Ons belang was dat we verze
kerd zouden zijn, want zij zijn verzekerd
door de gemeente en ook hebben ze
een budget tot hun beschikking. Het ge
zamenlijk gebruik van de ladders is erg
handig en tevens is er de opslagmoge
lijkheid van het materiaal voor de nestkasten in de ‘leskeet’ van de ijsvereniging
in Steenderen. Het Steenders Landschap
is op haar beurt heel blij met de verster
king, een breder draagvlak en hulp over
en weer. Er is zelfs sprake van uitbreiding
t.z.t. met een bijenwerkgroep.” De hui
dige Steenuilenwerkgroep in Steenderen
bestaat uit: Peter Beersma, Ad Boer, Philip
van Dijk, Karin van Heijst, André Kemper,
Marc Lieverdink, Riek Linde, Rennie van
der Meer, Eugene Piron, Joosje Reijenga,
Anton van Vliet, Nico Willemsen en
Bertus Zweverink. Fijn, dat er zo’n gro
te groep enthousiaste mensen is die de
steenuil waar mogelijk willen helpen, zo
dat hun voortbestaan gewaarborgd blijft
en we allemaal kunnen genieten van dit
prachtige vogeltje.
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