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Ruigpootuil in Rijkerswoerd

Ruigpootuil, Rijkerswoerd, Arnhem, 03-10-2012
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Op woensdag 3 oktober heb ik een 
Ruigpootuiltje waargenomen, in 
onze tuin aan de Robert de Vries-
straat in Rijkerswoerd. 

Ik kwam de trap af de kamer in en zag hem op 
ons terras, vlak voor de buitendeur zitten. M’n 
moeder had wel iets in de tuin zien fladderen, 
maar schonk er geen aandacht aan. We heb-
ben immers altijd veel vogels in de tuin, van 
Winterkoninkje tot Ekster. Ik riep “kijk mama een 
uil!”. M’n moeder sprong op en pakte zo snel 
mogelijk de fotocamera. Voorzichtig liep ze naar 
het raam om het uiltje niet te laten schrikken en 
maakte enkele foto’s. “Het is vast een jonge uil”, 
zei ik. “Hij heeft nog zoveel donsveertjes op zijn”. 
Het uiltje zat met zijn ogen dicht (zoals je kunt 
zien op de foto’s) en leek elk moment in slaap te 
kunnen vallen. 

Misschien is hij wel gewond”, zei m’n moeder. Ik 
besloot om de buitendeur open te maken, zodat 
we het uiltje goed konden bekijken, hij draaide 
zijn kopje 180 graden en keek mij aan. Hij leek 
helemaal niet bang en bleef gewoon zitten. 
Pas toen mijn moeder en ik vlak achter hem 
stonden vertrok hij. Hij spreidde zijn opvallend 
lange vleugels en vloog weg, zo naar een grote 
boom achter onze tuin. In deze boom zitten altijd 
Eksters. Die lieten duidelijk blijken niet gediend 
te zijn van deze onverwachte gast.

Om uit te zoeken wat voor soort uil het was heb-
ben we op internet gekeken. Maar er zijn zoveel 
soorten uilen, en ze zien er allemaal anders uit. 
Uiteindelijk dachten we dat het een Bosuiltje 
moest zijn. M’n vader heeft de foto’s naar een 
collega gestuurd. Die is bioloog en reageerde 
direct enthousiast, “dit is geen Bosuiltje, maar een 
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In het archief van de VWG Arnhem bevinden zich drie gevallen. In Lensink (1997) worden er nog een 
aantal genoemd. Deze gevallen, op de laatste twee na, zijn nooit ingediend bij de CDNA. Van het geval 
in maart 1993 zijn zeker geen geluidsopnamen gemaakt, van het geval in 2012 wel. Van de overigen is 
dit onbekend, maar waarschijnlijk niet. Henk Sierdsema wordt bedankt voor het beschikbaar stellen van 
de gegevens uit het VWG-archief.

10 mei 1979   Velperweg, Imbosch. Man roepend. P. van de Akker
27 december 1985   Heuven. Man roepend. R. Vogel, K. Weiland
4-6 en 13 februari 1986  Kruishorst, Wort Rheden. Man roepend. N. Kwint, F. Erhart 
4 maart 1989   Van Ark, Imbosch. Man roepend. F. Erhart
16 september 1990  Imboschberg. Man roepend. R. Kreetz
12 maart 1993   Imbosch. Man roepend. R. Wester, D. van der Velden e.a.
11, 14 en 24 september 1994 Beekhuizen. Man roepend. J.Knijn, R.Kreetz en R. Kwak
25 mei 2012   Veluwezoom. Man roepend. R. Stolk, R.Wester e.a.
3 oktober 2012   Rijkerswoerd, Arnhem. Vondst levend. J. en M. Goed
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Ruigpootuiltje”. Hij gaf aan hoe bijzonder dat is, 
een Ruigpootuiltje in de tuin. Vervolgens heeft hij 
onze waarneming op internet gezet.

Helaas wisten we aanvankelijk niet dat we met 
een zeldzame uil te maken hadden. Mijn moeder 
had namelijk een uitgebreide foto/filmreportage 
kunnen maken van deze bijzondere bezoeker. Als 
we niet naar buiten waren gegaan was hij nog 
wel even gebleven...

Jesse Goed, 13 jaar

Opmerking van de redactie:
Deze waarneming werd via Albert de Hoon op 
Waarneming.nl geplaatst. Op de avond is nog 
gezocht door mensen, maar omdat de locatie niet 
exact bekend was (waarneming was vervaagd), 
kon niet direct iets worden gevonden.


