
 

 

SStteeeennuuiill  iinn  ddee  LLiifftt  
Nieuws en achtergronden over de Steenuil in MiddenNieuws en achtergronden over de Steenuil in MiddenNieuws en achtergronden over de Steenuil in MiddenNieuws en achtergronden over de Steenuil in Midden----BrabantBrabantBrabantBrabant    

Februari 2005, nr.6666      Onder volledige verantwoordelijkheid van Jan van Rijsewijk 
 

“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 uiteindelijk 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 toegestuurd. Voor aan- 
of afmeldingen     jmvanrijsewijk@home.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer inventariseren? 
Tijd van het jaar 
Inventariseren door de baltsroep na te 
bootsen kan in de periode van half februari 
tot half april. In deze periode zijn de 
Steenuilen zeer actief en reageren ze over 
het algemeen goed op geluid. Soms kun je al 
in de loop van januari goede resultaten 
boeken, vooral in zachte winters. Vanaf het 
moment dat de vrouwtjes eieren gaan leggen, 
in de loop van april, neemt de roepactiviteit 
sterk af. Zichtwaarnemingen kun je het hele 
jaar doen. 
Tijd van de dag 
Steenuilen roepen vooral vanaf de 
avondschemer tot rond middernacht. In de 
uren tussen middernacht en voor 
zonsopgang is de roepactiviteit beperkt, 
tegen de ochtendschemer neemt de activiteit 
weer toe. De beste tijd om te inventariseren is 
dan ook in de avondschemer of in de 
ochtendschemer. 

• Avondtelling: Vooral de eerste 2 
uren na zonsondergang. 

• Ochtendtelling: Aanvang ruim 1 uur 
voor zonsopgang. 

De weersomstandigheden 
Tijdens zacht voorjaarsweer kan de beste 
roepactiviteit worden verwacht. Enkele 
aandachtspunten zijn: 

• Niet te veel wind. 

• Geen neerslag van betekenis; 
motregen, vooral bij zacht weer, is 
echter vaak prima. 

• Liefst met zacht, zwoel 
voorjaarsweer. 

• Op geschikte avonden die volgen op 
enkele dagen met slecht weer kun je 
soms heel goede resultaten boeken. 

Ondanks dat het nog te koud isOndanks dat het nog te koud isOndanks dat het nog te koud isOndanks dat het nog te koud is en sneeuwt  en sneeuwt  en sneeuwt  en sneeuwt heb ikheb ikheb ikheb ik de eerste  de eerste  de eerste  de eerste 

waarnemingenwaarnemingenwaarnemingenwaarnemingen binnengekregen. De komende maanden ma binnengekregen. De komende maanden ma binnengekregen. De komende maanden ma binnengekregen. De komende maanden maak ak ak ak 

ik er een lijst van. Ik selecik er een lijst van. Ik selecik er een lijst van. Ik selecik er een lijst van. Ik selecteer nog niet op territoria, maar in teer nog niet op territoria, maar in teer nog niet op territoria, maar in teer nog niet op territoria, maar in 

ieder geval zijn eieder geval zijn eieder geval zijn eieder geval zijn er op die plaatsen uilen gehoordr op die plaatsen uilen gehoordr op die plaatsen uilen gehoordr op die plaatsen uilen gehoord....  

Jan van    Laarhoven uit Udenhout heeft zich inmiddels opgegeven als 

teller voor het gebied De Brem (Berkel-Enschot). Het is zijn 

geboortegrond en daardoor kent hij het gebied goed. Nick Vonk 

(Distelberg) en Ad Robben (Zandkant) inventariseren ook voor de 1ste 

keer. Succes allemaal! 

 

• De BremDe BremDe BremDe Brem                              Berkel-Enschot 

• Loonsemolenstraat Loonsemolenstraat Loonsemolenstraat Loonsemolenstraat                                             Loon op Zand 

• Zandkant Zandkant Zandkant Zandkant                             Biezenmortel 

• Kerkhovensestraat    Kerkhovensestraat    Kerkhovensestraat    Kerkhovensestraat                                        Oisterwijk 

 

Verder wordt er een Persbericht verstuurd naar diverse regionale 

blaadjes. Een leuk artikel dat vertelt over de inventarisatie in Midden-

Brabant en de mensen daarachter. Ik wacht even op het juiste 

weertype om zo actueel mogelijk te blijven. Het verschijnt o.a in de 

Wegwijzer. Rond de Toren, de Hilverbode, Moergestels Nieuws, de 

Binnengekomen bericht van Uilenwerkgroep Vught e.o…… 
 

Afgelopen donderdag 17 febr. hebben we bij onderstaande adressen 
steenuilkastenkasten geplaatst: 

• Ton en Pieter Princee 

Loverensestraat 6 5266 AG Cromvoirt. 
in het bosje achter hun huis waar volgens henzelf een Steenuil zou huizen. 
kast no  64 

• Dini en Wim Moonen 

Kruishoeveweg 10  5263 NM Vught 
in een perenboom voor de schuur kast no 73 

• Mevr. Hubee 

Loonsebaan 6 5268 KT Helvoirt 
een nieuw model kast zonder nummer 

• Mirjam Lambermon 

Helvoirtsestraat 5 5268 BA  Helvoirt 
Dit is tegenover kasteel Zwijnsbergen. Ook hier een nieuw model kast 
zonder nummer 

• Rico Bosmans 

Deutersestraat 42 5266 AW Cromvoirt 
ook hier een nieuw model kast geplaatst langs de zandweg die langs hun 
huis gaat ongeveer 100 meter van het Drongelens kanaal 

•  Wim Dieden  
st Lambertusstraat 112 5266 AH Cromvoirt heeft Jos van Hal een eigenbouw 
steenuilenkast geplaats langs de Zandley 

• Jan de Ruyter 

Ruydigerdreef 3 Vught hebben we een kerkuilenkast geplaatst maar daar is 
ook boven de garage een steenuilen kast aanwezig . Deze hebben we 
gekontroleerd en daar lagen wat oude steenuilen braakballen in 

• Tot slot hebben we de steenuilenkast bij Ton en José van Oers 
verplaatst naar een betere plek bij hun kikkerpoel bij de Zandley 
kast no 59 

 
 Groeten Wout van Mensvoort en Ad Vissers 

  


