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Vogelperspectief

Fred Hopman

Bekijken we de situatie vanuit mensenperspectief, dan staat

"Uilen in de duinen" vol thrillerachtige elementen: moord,

discriminatie, diefstal, bedreiging, afpersing en genocide,
allen afkeurenswaardige gedragingen. Waarschijnlijk lijken
mensen en dieren in meer opzichten op elkaar dan op het

eerste gezicht waarneembaar is.

Vanuit welk perspectief ook bekeken, er komt meer aandacht

voor "de natuur" als vorm van welzijn en van dergelijke

gunstige omstandigheden moet geprofiteerd worden. Tijdens het

zoeken naar geschikte locaties voor Kerkuilekasten heb ik

gemerkt dat het merendeel van de benaderde personen positief
of enthousiast reageerden, hetgeen resulteerde in het kunnen

plaatsen van kasten in de kerk in Driehuis, in de N.H.-kerk

in Santpoort, in een boerderij in de Hekslootpolder, in de

Ruïne van Brederode, in het Huis van Duin & Kruidberg, in de

kerk van Vogelenzang en bij een boerderij in Vogelenzang. We

Het boek ”Uilen in de duinen” van Gert Baeyens en Fred Koning
was een genoegen om te lezen en te herlezen. In een scala van

mogelijkheden bleek elke beschreven soort de hem geboden

mogelijkheden aan te pakken en zo mogelijk te profiteren van

gunstige omstandigheden om zich als soort uit te breiden.

Vanuit vogelperspectief bekeken reageert de mens precies
hetzelfde: als soort uitbreiden bij gunstige omstandigheden
en elk geschikt biotoop bezetten; niet anders dan veldmuizen,
zeesterren of eksters. In dit kader bezien zijn projectonwik-
kelaars eigenlijk ook natuurlijker bezig dan natuurbescher-

mers: projectontwikkelaars proberen hun biotoop optimaal te

benutten, terwijl natuurbeschermers hun eventuele concurren-

ten in hun territorium dulden (onder ”natuurlijk” moet in

deze context dan wel verstaan worden: ”primitief instinctma-

tig gedrag vertonend”). Vanuit vogelperspectief bekeken

moeten we misschien niet zo zwaar tillen aan de rol van de

mens in de natuur. Evolutionair gezien is de mens (als soort)

namelijk minder dan de vleugeltip van een eendagsvlieg. Er

vlogen al vogels toen we uit een grot kropen en er zullen nog

vogels vliegen als we misschien weer in een grot terugkrui-

pen. Miljoenen soorten zijn in de enorme dynamiek van de

evolutie verschenen en verdwenen, elke soort niches invul-

lend, zich aanpassend of weer uitstervend. Het zal voor een

Steenuil niet veel uitmaken of er predatie plaatsvindt door

een Strix aluco of een Subaru mini-jumbo, het resultaat

blijft hetzelfde.
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zijn wederom naarstig op zoek naar nog meer geschikte loca-

ties en proberen toestemming te krijgen voor de aanleg van

muizenkuilen in diverse terreinen, waarbij we ook positieve
reacties ontvangen. Er zijn al enkele sporadische waarnemin-

gen van Kerkuilen in de regio, dus misschien is voor een

eventueel vervolg op "Uilen in de duinen" de titel "MEER

uilen in de duinen" een goede suggestie. Mochten er mensen

zijn die suggesties hebben (of een helpende hand kunnen

bieden), dan houden we ons aanbevolen.

Voor suggesties of informatie over het Kerkuilenproject:
Dick van Galen (023 - 264764) of Fred Hopman (02550 - 12391).

Kerkuilen zijn weer

in onze regio gesig-
naleerd. Tekening:
Guido van Leeuwen.


