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's-Graveland •  Je zou meteen 
verknocht aan ze raken. Kerkuil-
kuikens hebben een hoge aaibaar-
heidsfactor. Letterlijk. 

Dat bleek wel, gisteravond in de 
Beeldentuin in 's-Graveland, waar 
een viertal uiltjes een ring om de 
poot kreeg. Elke keer weer iets van 
een klein geboortefeestje, met dit 
keer zo'n vijftien belangstellenden 
onder meer uit de buurt. En ook 

'ringer' Daniël Buitenhuis, voor 
wie dit onderhand een routine-
klusje zou kunnen zijn. „Maar 
toch ben ik elke keer opnieuw 
onder de indruk", zegt hij, als hij 
het ene na het andere uiltje in de 
palmen van zijn hand houdt. Hil-
versummer Gerard Mijnhout, 
coördinator van de kerkuilenwerk-
groep, reikt ze stuk voor stuk aan. 
Vanaf de trap naar de luxe grote 
kast, in 2012 speciaal voor de uilen 
geplaatst door Dick 't Hoen in de 
Beeldentuin. Die kijkt glunderend 
toe. „Dit is het vierde jaar dat 
jongen het hier redden. Komt ook 
omdat het een goed muizenjaar is. 

Vierde keer klein 
geboortefeestje in 
De Beeldentuin 

Vorig jaar haalden de twee kuikens 
het eind van het jaar niet." 

Intussen hoor je overal ooh's en 
aah's, van kinderen en volwassenen 
die zich vergapen aan de jonge 
aandoenlijke uiltjes. Wie dat wil 
mag ook even aaien. De zachte  

donsveertjes van de uilskuikens 
zijn nog goed zichtbaar. En 
schreeuwen of paniek, omdat een 
mens ze in de handen heeft? Niets 
daarvan. Ze lijken totaal ontspan-
nen. 'Een zen-momentje', zegt een 
van de aanwezigen. Onder het nest 
hangt een overzicht van wat de 
jonkies zoals te eten krijgen van pa 
en ma, die overigens op een af-
standje de boel in de gaten hou-
den, weet 't Hoen. Allerlei soorten 
muizen, en een amfibie. „Maar ook 
jonge zwaluwen", aldus de eige-
naar, later wijzend op nesten ver-
derop. Natuur heeft eigen wetten, 
hoe aaibaar of aandoenlijk ook. 


