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Het zag er 

aanvankelijk naar uit 

dat de winter 

2004\2005 er weer zo 

eentje zou worden als 

de afgelopen jaren het 

geval was. Niets bleek 

minder waar. Vanaf half 

februari kun je meestal al 

gaan inventariseren maar 

toen begon de winter pas 

goed. Weken van veel 

sneeuw en soms strenge 

kou. In hoeverre  “Mijn 

Steenuiltje”( Loonse-

molenstraat.N) daarvan 

heeft geleden moeten we 

nog afwachten. Wel weet 

ik dat het tot nu toe (11/3) 

verdacht stil is voor mijn 

huis terwijl het een 

behoorlijk luidruchtig 

paartje is. Zou de strenge 

koude invloed gehad 

hebben of hebben ze een 

andere behuizing gekozen? 

De weerman heeft voor 

volgende week hogere 

temperaturen voorspelt dus 

dan kunnen we er enkele 

avonden  op uit om te 

inventariseren………  

Inmiddels 14/3  weet ik 

beter: “Mijn Steenuiltje” 

heb ik prachtig zien zitten, 

op een eiken tak vlakbij de 

nestkast tegen het licht van 

avondrood en… 

jawel, met zijn geliefde! 

“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 

 

M e l d i n g e n     S t e e n u i l e nM e l d i n g e n     S t e e n u i l e nM e l d i n g e n     S t e e n u i l e nM e l d i n g e n     S t e e n u i l e n    

    

(N))))=noord   (M))))=midden  (Z))))=zuid  

KleurKleurKleurKleur=territorium           ZwartZwartZwartZwart=uilen aanwezig    

 

• De Brem                               Berkel-Enschot 

• Loonsemolenstraat (N)         Loon op Zand 

• Zandkant                             Biezenmortel 

• Kerkhovensestraat               Oisterwijk 

• Helvoirts Broek (M)               Helvoirt 

• Schoorstraat (M)                   Udenhout 

• Moerzijstraat                        Tilburg 

• Vijfhuizen                             Udenhout 

• George Perklaan                   Oisterwijk 

• Spreeuwenburgerweg           Oisterwijk 

• Hoekje                                 Diessen 

• Laagvennen Noord               Oisterwijk 

• Nieuwkerksebaantje             Goirle 

• Winkelsestraat                      Biezenmortel 

• Lange Rijp                            Oostelbeers 

• Vijfhuizenbaan                     Riel 

• Groenstraat                          Esbeek 

• Westelbeersedijk                  Middelbeers 

• Frans Kuiperstraat                Haaren 

• Groenstraat(M)                      Udenhout 

• Oude Grintweg                      Oirschot                    

         

 

 

 
 
“Wat werken en 
veul buurten!” 
Zo’n dik 40 knotters van 
knotploeg Helvoirt verzetten 
diversen zaterdagen in het 
winterseizoen heel wat werk. 
Opperknotter John Vermeer 
stuurt zijn manschappen aan 
om houtwallen af te zetten en 
wilgen te knotten. Niet alleen 
bij particulieren maar ook in 
natuurgebieden. In plaats van 
alles op te ruimen worden 
afgezaagde takken in een 
houtril neergelegd of er wordt 
een takkenhaag van 
gevlochten. Dit geeft zo een 
beschutting voor diverse 
vogels en andere dieren. Op 
het eind worden de 
vrijwilligers beloond met 
heerlijke broodjes en/of een 
lekker bord snert. Kortom; er 
wordt een belangrijke 
bijdrage geleverd aan de 
biotoop voor o.a. de Steenuil. 
 

 
In een prachtig Hollands 



 

  -------------------------------------------------- 

Een mailtje van de teller uit het gebied De Zandkant, om te 
laten zien hoe men met het inventariseren bezig kan zijn…… 
 

Hoi Jan, sorry voor de late reactie. We zijn bezig met verbouwen. Ik 
heb met Jan Paymans vrijdagavond 18 mrt. een ronde gefietst en 
slechts één maal een duidelijke reactie op afstand gehad. Toen we 
korter bij kwamen hebben we hem niet meer kunnen traceren. Ook 
de uil bij ons hebben we nog moeizaam kunnen laten reageren. De 
eerder genoemde uil zou zich naar afstandelijke inschatting nabij 
camping Duinhoeve bevinden. We waren wel vrij laat weg( vanaf 20.00 
u tot 22.30 u ). Mogelijk was dit een te laat tijdstip, gezien de activiteit 
van de uil bij mij thuis. Deze is meestal van 18.00u - 19.00u 
actief. Ik zal proberen nog een keer wat vroeger te gaan . Bij de 
locaties waar jullie laatst kasten weggehangen hebben; van Balkom, 
Heikant Helvoirt en Udenhoutseweg, waar vorig jaar een nest is 
geweest, hebben we ook geen reactie gehoord). Betreffende bericht 
van Ruud Slenders Oude Bosschebaan 21 weet ik dat er bij de 
buurman langs de Zandkantseweg ook regelmatig een steenuil is 
gesignaleerd, echter hier toen ook geen reactie gehad. Maar ik zal in 
ieder geval nog even contact met fam. Slenders opnemen. Kan 
mogelijk om dezelfde uil gaan. 
Bij meer nieuws mail ik weer. Tot ziens/horens Ad Robben. 

  -------------------------------------- 

winterlandschap zijn leden van 
knotploeg Helvoirt druk bezig met het 
knotten van enkele wilgen in het 
Helvoirts Broek (N). In dit geval 
worden ze bijgestaan door leden van 
een knotploeg uit Vught. Voor meer 
informatie en nieuws www.lnnh.nl 


