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Gemeente omarmt
bescherming
Wierdense uilen
vrijdag 10 oktober 2008
WIERDEN - De gemeente Wierden ondersteunt het plan van de steenuilen
werkgroep De Katoelen Kiekers uit Hoge Hexel.
De werkgroep heeft wethouder Ria Broeze deze week een folder overhandigd met
daarin het idee om bij de rood voor rood regeling ook aandacht te besteden aan de
huisvesting van vogels zoals steenuilen, zwaluwen en mussen. Die vogels hebben
vaak nesten in oude boerenschuren, die door de regeling gesloopt kunnen worden.
De regeling houdt in dat de schuren plaats kunnen maken voor woningen in het
buitengebied. "Dan sloop je niet alleen een gebouw, maar ook de leefgemeenschap
van dieren", zegt Henk van der Aa van de werkgroep die met Hans Gels de folder
aan de wethouder aanbood.
Het wrange voor de vogels is volgens hem dat juist de oude gebouwen vaak
voldoende nestmogelijkheden bieden. In de veel beter geïsoleerde nieuwbouw
vissen de vogels achter het net. "Rood voor rood is prima voor mensen, maar niet
altijd voor dieren", vindt Van der Aa. "Het kan ook zijn dat uilen die een nest hebben
in de boomgaard, hun plek bij de sloop kwijtraken."
De werkgroep wil daarom dat burgers die meedoen aan de rood voor rood regeling
ook gewezen worden op de gevolgen voor vogels. Broeze ziet daar wel wat in. "Ik
vind het project Rood voor rood met veren een leuk idee. We hebben het net intern
bij de gemeente overlegd en we gaan eraan meewerken."
Deelnemers aan rood voor rood worden voortaan gewezen op de gevolgen voor
vogels als zij een schuur afbreken. "In de gesprekken gaan we de mensen vragen of
er vogels nestelen in de te slopen gebouwen. We verwijzen ze dan door naar de
werkgroep of Landschap Overijssel", aldus de Wierdense wethouder.
Volgens Van der Aa is in de gemeente Wierden een grote populatie steenuilen. "Er
zijn nu al 250 adressen waar steenuilen gesignaleerd zijn, dat is enorm veel."

