WERKGROEP UILEN
De uilenwerkgroep van Vliegvlug bestaat uit
een aantal vrijwilligers die in totaal ruim
100 nestkasten beheren.

WIE ZIJN WIJ

Vliegvlug is in de volgende plaatsen actief :

De stichting Vogelwerkgroep Vliegvlug
is opgericht in 2002.
Het doel van de stichting is het
beschermen van vogels en het in stand
houden van hun biotopen.

Meppel
Wanneperveen
Mastenbroek
Koekange

Diverse vrijwilligers houden zich bezig
met onderzoek, educatie, advisering,
nestbescherming, het plaatsen en
onderhouden van nestkasten etc.

Nijeveen
Havelte
Barsbeek
De Wijk

VOGELWERKGROEP

VLIEGVLUG
MEPPEL

Bent u geïnteresseerd, wilt u donateur of
vrijwilliger worden, neem dan contact op
of meld u aan via de website.

CONTACT
Hilbert Folkers :
Klaas Klomp
:
Secretariaat
:

06-10363023
06-28945301
Werkhorst 3,
7944 AP Meppel
0522-257282

Emailadres : info@vliegvlugmeppel.nl
Website : www.vliegvlugmeppel.nl
IBAN: NL58 RABO 0333100115
Kvk-nummer: 04068884

WERKGROEP UILEN

Wat doen wij voor de
uilen?
Nestkast plaatsen
Door het veelal ontbreken van natuurlijke
nestgelegenheden zijn de kerk- en
steenuilen voor hun nestperiode
aangewezen op nestkasten.
Door het plaatsen van nestkasten voorzien
wij de uilen van broedgelegenheid.
Als uilenwerkgroep plaatsen wij nestkasten
op de daarvoor meest geschikte locaties.
De kerkuil broedt het liefst op donkere
plaatsen veelal in hoge schuren.
De steenuil daarentegen gebruikt oude
schuren en holtes of nestkasten in bomen.

Tijdens het broedseizoen houden wij de
broedresultaten bij en worden de jongen
geringd. Ook worden de nestkasten door
ons schoongemaakt.

Wat kunt u doen
voor de uilen?
Actief meewerken
U kunt ook zelf een nestkast maken en
deze op een geschikte locatie plaatsen.
Op het internet kunt u de ideale
afmetingen van de kasten vinden.
Voordat u een nestkast gaat maken, is
het echter wel zinvol om informatie in te
winnen. Bij het plaatsen van een
nestkast voor zowel de kerk- en de
steenuil willen wij u graag van advies
voorzien. Dit kan u veel onnodig werk en
teleurstellingen besparen.

