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“Steenuil in de Lift ” is een idee van Steenuilenwerkgroep Midden-Brabant om de Steenuil meer onder de aandacht te brengen. 
Belangrijke doelgroep zijn nestkastbezitters, mensen die een Steenuil hebben wonen,  leden van vogelwerkgroepen en ieder 
ander die belangstelling heeft voor de Steenuil, met als  doel de populatie in Midden-Brabant te vergroten. Zolang er wat te 
vertellen valt over de Steenuil verschijnt er regelmatig  1 nieuwspagina en wordt via de e-mail naar belangstellende 
toegestuurd. Voor aan- of afmeldingen mail naar >  jmvanrijsewijk@home.nl 

                                                                                                          

                                                     

               

Achter de Steenuilen aanAchter de Steenuilen aanAchter de Steenuilen aanAchter de Steenuilen aan    
Binnenkort is het weer zover en 
kunnen we weer achter de 
Steenuilen aan. Gewapend met  
recorder, kaart- materiaal en niet 
te vergeten een thermosfles met 
hete koffie doorkruisen 
Steenuilliefhebbers op de fiets 
enkele avonden van het vroege 
voorjaar het Middenbrabantse 
landschap op zoek naar  
bestaande en  nieuwe territoria. 
 Vorig jaar hebben we  met 11 
telgebieden een start gemaakt. Het 
aantal waarnemingen stond stil bij 
28. Een voorzichtig begin.  Echter 
van de toen 11 telgebieden waren er 
2 die een redelijk resultaat boekte en 
de andere 9  gebieden matig 
scoorden. Hopelijk ligt die 
verhouding dit jaar anders. Aan de 
bereidheid van de vrijwilligers zal het 
niet liggen ondanks dat in gebieden 
met een minder geschikte biotoop 
het niet altijd meevalt geduld op te 
brengen om met de geluidsrecorder 
enkele minuten lang het baltsgeluid 
te laten horen. Op aanraden van 
Sovon ( Stichting Vogelonderzoek 
Nederland)  zijn enkele gebieden 
kleiner gemaakt  zodat we nu 16 
telgebieden hebben. Dat betekent 
wel dat we aangewezen zijn op meer 
tellers. Wie meldt zich aan! 

HET INVENTARISEREN VAN 

STEENUILTERRITORIA 

 

 Het tellen van het aantal 
Steenuilen is niet  eenvoudig. We 
willen vooral achterhalen hoeveel 
broedparen er in een gebied 
aanwezig zijn. Tijdens een 
territorium-kartering brengen we 
daarom het aantal roepende 
mannetjes in kaart. Onder de 
aanname dat elk roepend  
exemplaar een broedpaar 
vertegenwoordigt krijgen we zo 
een beeld van het aantal 
territoria. 
Het belangrijkste hulpmiddel bij het 
inventariseren is de cassette-
recorder of cd-speler waarmee het 
baltsgeluid van de Steenuil wordt 
afgespeeld. Een Steenuil verraadt 
zijn aanwezigheid door te 
antwoorden met een 
territoriumroep. Daarnaast geven 
zichtwaarnemingen inzicht in de 
mogelijke aanwezigheid van een 
broedpaar. Ook kan informatie 
verkregen worden van mensen die 
Steenuilen op vaste plaatsen 
hebben gezien of gehoord. 

TELGEBIEDEN 
en hun tellers. 

1. Distelberg                               
Nick Vonk 

2. Het Laar                           
Ad van Opstal 

3. Zandkant                               
Ad Robben 

4. Biezenmortel                        
Nico Hilgers 

5. Vijfhuizen            
Cees van de Poel 

6. Brem                                          
Jan van Laarhoven 

7. Kerkhoven              
Paul van            
Kerkhoven   

8. Gever                            
Dolf Gijtenbeek 

9. Heukelom                        
Wiel Poelmans 

10. Stokske                          
? 

11. De Logt                       
Aad van Gelswijk 

12. Grote Voort                        
Loek Hilgers 

13. Driehuizen                            
Peer Busink 

14. Molenakkers                  
? 

15. Den Opslag                     
? 

16. Stille Wille                     
? 

De vetgedrukte namen 
zijn de hoofdtellers. De 
een telt alleen, de 
ander samen met 
vriend of buurman. 
Instructie-en 
kaartmateriaal worden 
toegezonden inclusief 
een cassettebandje 
met geluid. Wie meldt 
zich aan voor de nog 
openstaande 
gebieden? Je kiest je 
eigen avond uit. Wel is 
het belangrijk bekend 
te zijn in het gebied.Op  
www.steenuilgroninge
n.nl kun je de geluiden 
horen. Sowieso een 
site om veel kennis te 
vergaren over de 
Steenuil. 

Wist je dat….Steenuilen zich het best laten 
zien tijdens rustig en zonnig weer, het gehele 
jaar door. In de winter zitten de uilen graag op- 
of langs een warm rookkanaal of  bv. in de zon 
achter de ruiten van een schuurtje.  



                                                                                                 


