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Als donateur van de Stichting Kerkuilenwerkgroep Nederland (SKWN) steunt u het werk op het gebied van
bescherming en onderzoek van de kerkuil in Nederland. Naast de jaarlijkse Nieuwsbrief Uilen, die elk
voorjaar verschijnt, ontvangt u vanaf nu onze digitale Nieuwsbrief een aantal keren per jaar. Hierin wordt u
op de hoogte gehouden over recente wetenswaardigheden betreffende uilen, in het bijzonder over de kerkuil.
We wensen u veel leesplezier.
Het is bijna 2016 en we hebben weer een mooi kerkuilenjaar achter de rug. In januari maken we op onze
jaarvergadering de balans van 2015 weer op. Dan komt het bestuur met alle regiocoördinatoren bij elkaar en
maken we een rondje langs de regio’s. Snel daarna weten we hoe succesvol 2015 was.
In 2016 kunnen we dankzij onze donateurs ook weer een papieren nieuwsbrief uitbrengen. De nieuwsbrief
wordt ieder jaar voor meer dan 50% door de donateurs bekostigt! Dank voor uw donatie en uw inzet. Zonder
donateurs en sponsoren zouden wij alle vrijwilligers en de eigenaren van de nestkasten geen nieuwsbrief
kunnen geven.
Bestuur van de SKWN

Doelstelling SKWN
De Stichting zet zich in voor het beschermen van in het wild levende Kerkuilen. De Stichting houdt zich niet
bezig met het houden van Kerkuilen in gevangenschap. Volgens ons hoort de Kerkuil in de natuur thuis en
niet in gevangenschap. Wij verzorgen educatie over het leven van Kerkuilen in de natuur.
Waar door toedoen van de mens de Kerkuil in de problemen komt, bijvoorbeeld door ons wegeverkeer,
proberen wij oplossingen te vinden om de Kerkuil optimaal te beschermen.
De huisvestingsnormen voor het houden van dieren in gevangenschap worden de laatste jaren gelukkig
aanzienlijk verscherpt, waardoor het minder makkelijk wordt om zelf in gevangenschap legaal uilen op te
fokken. Ziet u zelf dat er uilen worden gehouden in krappe behuizing, neem dan contact op met de
Dierenpolitie. Ook andere vormen van dierenleed en dierenmishandeling van wilde dieren kunt u hier
melden.

Vogelbeschermingsite vernieuwd
De Stichting heeft een eigen website.
Maar sinds kort is ook de kerkuilenpagina
op de website van Vogelbescherming
Nederland vernieuwd. Het is zeker de
moeite waard om eens een kijkje te
nemen op deze site.

IVN Uilenwerkgroep Oisterwijk
Het IVN in Oisterwijk heeft een zeer actieve Uilenwerkgroep. Deze werkgroep zet zich niet alleen in voor de
Kerkuil, maar houdt zich ook bezig met de Bosuil, Steenuil en de Ransuil. Recent nog was de werkgroep in
het nieuws met een oproep om de Ransuil beter kunnen vinden en beschermen. In het Brabants Nieuwsblad
verscheen een mooi artikel.

‘Boom in den Schleiereulenkästen’
2015 topjaar in Duitsland
Op internet komen ook de eerste berichten binnen over
het succes van Kerkuilen buiten onze landsgrenzen. In het
Oldenburgerland (Oost Friesland) in Duitsland was 2015
het op één na beste jaar van de afgelopen 30 jaar dat
men daar actief is met de uilenbescherming. Op 15
december 2015 schreef de Unzeiger für Harlingerlang
over de successen in het noorden van Duitsland.
De komende tijd zullen er nog wel meer berichten volgen,
maar het ziet ernaar uit dat het in heel West-Europa een
goed uilenjaar was.

Wereld uilencongres dit jaar in Italië
In 2016 is er dan wel geen Landelijke uilendag in Meppel, er wordt wel in oktober een internationaal congres
georganiseerd. Ook vanuit Nederland zullen een aantal uilenbeschermers dit congres in Venaus, Italië
bezoeken.

Landelijke Uilendag Meppel 2015
De opkomst was weer goed en het aantal sprekers zorgde voor een zeer gevarieerd programma. De ene
spreker was wat boeiender dan de andere spreker, maar in zijn totaliteit was het een geslaagde dag.
Over twee jaar is er (naar verwachting) weer een landelijke uilendag. Suggesties voor sprekers en
onderwerpen zijn welkom !
Een kleine sfeerimpressie.

‘Beleef de Lente 2015’ groot succes !
Dit voorjaar was op de website 'Beleef de Lente' van Vogelbescherming Nederland het wel en wee van een
Kerkuilenfamilie te volgen. Bezoekers van de website werden daarnaast geïnformeerd over het project van
de Kerkuilenwerkgroep Nederland om fondsen te werven om nestkasten te beschermen tegen Steenmarters.

Dankzij de giften van de bezoekers van de site hebben wij nu voor bijna 100 nestkasten materiaal kunnen
bestellen om deze Marterproof te maken. In januari worden de materialen over de regio’s verdeels, zodat in
2016 de eerste Kerkuilen veilig kunnen broeden. Met Vogelbescherming Nederland is afgesproken dat zij in
2016 bij Beleef de Lente ook weer de Kerkuil als soort meenemen.

Tot slot: Een bijzonder invlieggat voor een Kerkuil (Bron: Kerkuilenwerkgroep Vlaanderen)

Deze Digitale Nieuwsbrief van de SKWN is bestemd voor alle donateurs die onze activiteiten steunen t.b.v. de
kerkuilen. Ook actieve vrijwilligers kunnen de nieuwsbrief ontvangen. U ontvangt telkens een nieuwe editie
als daarvoor voldoende inhoud is. Er is geen vaste regelmaat.

digitalenieuwsbrief@kerkuil.com
Op voornoemd emailadres kunt u ook adreswijzigingen doorgeven en op dit adres kunt u zich aan- of
afmelden voor de nieuwsbrief. Ook kopij voor een volgende nieuwsbrief is uiteraard gewenst.

