
 

Merel roept “Oehoe” met Arend 
 Merel Heideman 

Op 8 februari zijn Vida, Felicia en ik met mijn moeder gaan fietsen door de 
sneeuw. Om half acht waren we achter het station waar Uilenfluisteraar 
Arend op ons stond te wachten. Er waren ongeveer 10 kinderen en een 
aantal ouders, allemaal op de fiets.  

Arend vertelde dat hij ons mee het bos in ging nemen, om er Uilen te lokken 
met zijn stem. Hij had er natuurlijk wel een vergunning voor om in het bos te 
mogen zijn in het donker. 

We vertrokken en eerst moesten we een stuk fietsen, door het donker en de 
sneeuw. Dat was eigenlijk best spannend en koud! We zouden door fietsen 
tot we een Uilenroep (van meneer Arend) zouden horen; dat was het 
afgesproken teken dat we zouden gaan stoppen met fietsen .Toen we 
eenmaal gestopt waren moest iedereen zijn/haar fietslampen uit doen zodat 
de Bosuil die we dan misschien zouden gaan horen niet zou schrikken. De 
Uil zou ons namelijk kunnen zien net zoals wij overdag zien. Opeens 
stonden we met z’n allen in het  bos. Het was heel donker, stil en koud… en 
het sneeuwde nog steeds…! 

Tot meneer Arend ineens keihard begon te roepen! “Oehoehoehoeh…!! 
Oeh !! Oehoehoe!!!”            Ik schrok me rot!  



 

Foto Cees Baart 

Het bleef even stil en toen…. Antwoord! We hadden beet. Meneer Arend en 
de hele groep waren blij. 

Daarna zijn we nog 4 keer gestopt en op 3 plekken hebben we iets gehoord. 
Bij één stop lieten we de fiets staan en liep de groep achter meneer Arend 
aan het bos in… we hoorden geen één maar twee Bosuilen! Het was een 
paartje- een vrouwtje en een mannetje. We leerden dat een man een 
vrouwenroep kan nadoen, en andersom. Wel gek eigenlijk! We waren 
trouwens ondertussen al wel een beetje gewend aan het donker met hulp 
van de sneeuw; die leek wel licht te geven zo wit was het.  



 

Maar de Bosuilen hebben zich helaas niet laten zien.  En om 21:00 (volgens 
mij wilde meneer Arend wel nog langer door gaan. Ik ook wel eigenlijk!) 
kwamen we terug achter het station. Nou tot volgend jaar Arend, het was 
superleuke Bosuilenexcursie !! 

Groetjes Merel Heideman  


