EEN BIJZONDERE RINGSESSIE IN SOEST
Jaap van den Berg & Frits Franssen
Op maandag 5 augustus om half negen in de avond werden op het terrein van de
familie Motman in Soest vijf jonge kerkuilen geringd. Ze waren geboren in een
uilenkast die pas een half jaar geleden geplaatst was. De kast is van buitenaf
toegankelijk en is wellicht daardoor aantrekkelijk voor de kerkuilen. Het is de eerste kast van dit type die in Soest werd geplaatst. De vijf uitgekomen jongen zijn
op dit moment het grootste succesvolle broedsel.
Naast dit broedpaar broeden nog een paar kerkuilen en een paar ransuilen aan
dezelfde weg in Soest, gelegen aan de grens van het Park Nationaal Landschap
Arkemheen-Eemland. Het gebied, dat grenst aan de Praamgracht, is het jachtgebied van de uilen. Er zijn plannen om hier een fietspad en de eventuele kleine en
grote rondweg om Soest aan te leggen. De familie Motman is een groot tegenstander van deze plannen. Er wordt met veel enthousiasme geprobeerd om op het
terrein rondom huis en paardenstal broedgelegenheid te bieden aan meer vogelsoorten. Behalve de kerkuilenkast
zijn ook nestkastjes geplaatst voor
mezen en groene specht en in de
nabije toekomst worden voorzieningen getroffen voor zwaluwen.
Bestuurlijke belangstelling
Het was een bijzondere ringsessie,
niet alleen vanwege de nieuwe
kast, maar ook door het ongewoon
grote aantal bestuurders, dat was
uitgenodigd om bij de ringsessie
aanwezig te zijn. Er waren een bestuurslid van het IVN en bestuursleden en voorzitters van de stichting de Eemvallei, van Vrienden
van de Engh, Vrijpolderland en van
de Vogelwacht. Van de Stichting
Landschap Erfgoed Utrecht waren
Dick van Beek en Mark van Leeuwen present. Mark is verder actief
in zowel de Kerkuilenwerkgroep als
in STONE, die zich inzet voor de
steenuil. Zelfs burgermeester Noordergraaf en echtgenote waren aanHarry de Rooy staat ondertussen de verslaggever
wezig. Zes weken eerder waren bij van RTV Utrecht te woord - Frits Franssen
een vergelijkbare sessie alle politieke partijen van Soest aanwezig en Herman van Veen, cabaretier en inwoner
van Soest, op wiens landgoed in de polder van Soest al jaren kerkuilen broeden.
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Aaibare jonge uilen
Aanleiding voor deze ongewone gang van zaken zijn de ontwikkelingen in en om
Soest, waar twee politieke partijen zich sterk maken voor de aanleg van nieuwe
infrastructuur en woningbouw. De hoge aaibaarheid van de jonge uilen wordt
ingezet om politieke plannenmakers in contact te brengen met levende natuur en
hen te bewegen om de landschappelijke natuur in de gemeente Soest te ontzien.
De kerkuilenjongen weten
van niets en laten zich
rustig wegen en meten
door de ringers Harry de
Rooy en Hanneke Sevink.
Het aanbrengen van de
ring lijkt dagelijkse kost
voor deze prachtige uilen.
Ze zijn zich niet bewust
van de zaak waarvoor ze
worden ingezet.
Intussen genieten alle
aanwezigen van de pluizige jongen en worden
contacten gelegd of aangehaald tussen de aanwezige vertegenwoordigers van de groene groepen. Als alle gegevens
Jonge kerkuil wordt gekeurd en gemeten - Frits Franssen
genoteerd zijn en er vijf
ringen zijn aangebracht, worden de uilen in de blauwe boodschappentas gezet en
teruggezet in de nestkast. Onze stille wensen voor een mooie toekomst begeleiden de uilen.
Meer info is te vinden op: www.vrijpolderland.nl, www.ivn-eemland.nl,
www.eemvallei.nl, www.soestereng.nl
Nagekomen actuele informatie

Op dit moment (10 augustus) zijn er uit 7 verschillende kerkuilenkasten in Soest
21 jongen uitgevlogen waarvan er 18 zijn geringd (vorig jaar 47 kerkuilenjongen
uitgevlogen waarvan 38 geringd).
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