Wierden, 10 januari 2009

‘Rood voor Rood met veren...’

De afgelopen weken zijn er een paar duizend flyers verspreid in
Overijssel door de kersverse Stichting ‘De Katoelenkiekers’. Het gaat
hierbij om een brochure met als titel: ‘Rood voor Rood met veren…’.
Hierin wordt aandacht gevraagd voor een vogelvriendelijke invulling
van ‘nieuwe’ boerenerven waarop de Rood voor Rood-regeling van
toepassing is.
Rood voor rood



0546-573584


De uitvoering van de provinciale Rood voor Rood-regeling oftewel “ de sloop
van een stal voor de nieuwbouw van een woning”, is in volle gang. De sloop
van voormalige agrarische bedrijfsgebouwen is niet zonder risico’s voor vogels
die op boerenerven verblijven. Het gevaar van verstoring van broedsels of
verlies van leef- en broedgelegenheid voor boerenvogels ligt hierbij op de loer.
Het voorkomen van dergelijke gevaren en het bieden van alternatieven voor
onze gevederde vrienden is vaak zeer goed mogelijk.

info@katoelenkiekers.nl

Daarom vragen de gezamenlijke steenuilenwerkgroepen in Overijssel in
samenwerking met STeenuil Overleg NEderland (STONE) en Landschap
Overijssel hier nadrukkelijk de aandacht voor. Adviezen om schade te
voorkomen is goed mogelijk met behulp van lokale vogelwerkgroepen.
Hierbij valt te denken aan het plaatsen van nestkasten voordat er gesloopt
gaat worden (en eventueel erna) of aanplant en advies op het gebied van
erfbeplanting zoals (fruit)bomen, singels, heggen en hagen.



Naast een meerwaarde voor de boerenvogels levert het voor de (toekomstige)
bewoners van het buitengebied een prettige woonomgeving op en kan men
nog meer genieten van de vogels op en om het erf.

www.katoelenkiekers.nl

Gemeenten
In de praktijk zijn de gemeenten belast met de coördinatie rond de provinciale
Rood voor rood-regeling. Op dit moment hebben wij alle Overijsselse
gemeenten en adviesbureaus aangeschreven die betrokken zijn bij initiatieven
rond deze regeling. Uiteraard zijn alle steenuilenwerkgroepen in Overijssel ook
betrokken. Wij hebben iedereen verzocht om kennis te nemen van de inhoud
van de flyer en eventueel belangstellenden de flyer mee te geven. En waar
mogelijk geinteresseerden te informeren over de maatschappelijke
randvoorwaarden ten aanzien van natuurcompensatie.
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Mensen die de flyer willen ontvangen kunnen contact opnemen met de stichting of deze
downloaden op www.roodvoorroodmetveren.nl.
Stichting
Tot en met september 2008 was de Stichting 'De Katoelenkiekers' nog gewoon de
Steenuilenwerkgroep Hoge Hexel-Wierden ‘De Katoelenkiekers’. Sinds 1 oktober 2008 zijn ze
verder gegaan als stichting met een bredere doelstelling: de stichting beoogt de
belangenbehartiging van natuur en landschap in het algemeen, en het bevorderen van het
onderzoek en de bescherming van alle inheemse uilen in de gemeente Wierden, Twenterand,
Almelo en Rijssen-Holten in het bijzonder. Een stichting is aantrekkelijker om subsidies te
kunnen verwerven en tevens zijn wij ANBI geregistreerd wat betekent dat giften die ten goede
komen aan onze stichting, aftrekbaar zijn van het belastbaar.
Activiteiten
Onze vrijwilligers zetten zich in voor uiteenlopende werkzaamheden. Tijdens het controleren
van onze nestkasten bijvoorbeeld is het altijd weer spannend wat je zult gaan aantreffen. Zit
het vrouwtje op de eieren, zijn er jongen en zo ja, hoeveel? Of zitten er spreeuwen in de kast,
of is de kast ongebruikt? In een kast die bezet is door een steenuilenpaartje met jongen vind
je gemiddeld 3 á 4 jongen. Verder worden de jonge steenuilen geringd. Door de vogels te
ringen, krijg je nadien erg veel informatie ter beschikking. Zo kom je door het unieke nummer
op de ring te weten waar de vogel is geringd, hoever ie van de geboorteplek "verhuisd" is, hoe
oud ie ongeveer is ed.. Door de vleugellengte van de jongen tijdens het ringen op te meten
kom je te weten hoeveel weken oud de vogel is. Alleen iemand met een op naam gestelde
ringvergunning mag de vogels ringen. Voorts moeten nestkasten worden schoongemaakt,
nieuwe worden opgehangen en en indien nodig oude gerepareerd. Ook doen we onderzoek
naar nieuwe territoria’s en inventariseren door middel van een Cd-speler en het geluid van een
steenuil.

Noot voor de redactie: voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van
de Stichting ‘De Katoelenkiekers’ de heer Hans Gels, tel. 0546 573584 of via email:
info@katoelenkiekers.nl

De stichting 'De Katoelenkiekers' beoogt de belangenbehartiging van natuur en landschap in
het algemeen, en het bevorderen van het onderzoek en de bescherming van alle inheemse
uilen in de gemeente Wierden, Twenterand, Almelo en Rijssen-Holten in het bijzonder.
Als stichting proberen wij met een vijftiental enthousiaste vrijwilligers onze doelstellingen te
verwezenlijken. Wij doen dit o.a. door het plaatsen en onderhouden van nestkasten ten
behoeve van broedgelegenheid van onder meer steenuil, kerkuil en bosuil. Wij geven
voorlichting aan belangstellenden en ontwikkelen educatieve activiteiten die kunnen leiden tot
meer kennis van, en een beter begrip voor natuur en landschap en in het bijzonder de
vogelgroep uilen. Daarnaast geven wij brochures uit en geven lezingen om een bijdrage te
leveren aan een bredere kennis van de natuur en in het bijzonder uilen.Tot slot voeren wij
inventarisaties uit en proberen wij natuurwetenschappelijk onderzoek te verrichten.

Einde persbericht
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