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Het persbericht over de 
inventarisatie in de regionale 
dorpsblaadjes en daarop 
aansluitend het opvallende en 
leuk beschreven artikel in het 
Brabants Dagblad heeft veel 
stof doen opwaaien.  
’n Kleine 30 reacties volgden. Een 
aantal verwezen naar plaatsen 
waar Steenuilen zijn gezien en 
enkele daarvan waren duidelijke 
territoria. Ook andere reacties b.v. 
een vitrine in een plaatselijke 
bibliotheek die eventueel gevuld 
kon worden, of iemand waarbij  
een uil tegen het raam was 
gevlogen en de afdruk duidelijk te 
zien was. Het schijnt dat het “vet” 
van het verenpak duidelijke sporen 
nalaat! Het mòest volgens die 
persoon gaan om een Steenuil 
gelet de grootte. Alleen de plaats 
roept vraagtekens op…. midden in 
de stad Tilburg achter het 
Interpolisgebouw. Zeg nooit, nooit! 
Al met al een drukke periode met 
mailtjes en telefoontjes. 
 
Ook de redactie van het 
televisieprogramma “Man bijt hond” 
is het artikel in het Brabants-
Dagblad niet ontgaan en vroegen 
om een reportage. Vreemd genoeg 
hebben ze nog niet van zich laten 
horen.  
 
A.s 9 mei hebben we een 
Steenuilenbijeenkomst. Een avond 
waar tellers en andere 
beschermers buiten ons 
werkgebied aanwezig zullen zijn 
om over verschillende 
onderwerpen te praten en om 
elkaar beter te leren kennen. Ook 
Karel Voets, regio-coördinator van 
Midden-Brabant, zal hier bij 
aanwezig zijn om het een en ander 
toe te lichten.                                             
 

 
 

 

 

    

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=uilenaanwezig    

 

• De Brem                           Berkel-Enschot 

• Kraan                               Berkel-Enschot 

•  Zandkant                         Biezenmortel 

• Winkelsestraat                  Biezenmortel 

• Achterstraat                      Cromvoirt 

• Hoekje                              Diessen 

• Groenstraat                       Esbeek 

• Nieuwkerksebaantje          Goirle 

• Helvoirtseweg (M)             Haaren 

• Kerkeind                           Haaren 

• Gever                                Haaren 

• Frans Kuiperstraat             Haaren 

• Helvoirts Broek (M)            Helvoirt 

• Udenhoutseweg (Z)           Helvoirt 

• Den Hoek                          Helvoirt 

• Loonsemolenstraat (N)      Loon op Zand 

• Westelbeersedijk               Middelbeers 

• Oude Grintweg                  Oirschot 

• George Perklaan                Oisterwijk 

• Kerkhovensestraat             Oisterwijk 

• Laagvennen Noord            Oisterwijk 

• Spreeuwenburgerweg        Oisterwijk 

• Lange Rijp 25                    Oostelbeers 

• Vijfhuizenbaan                  Riel 

• Stokhasseltlaan                 Tilburg 

• Moerzijstraat                     Tilburg 

• Berkhoek                           Udenhout 

• Groenstraat (M)                 Udenhout 

• Mortel                               Udenhout 

• Schoorstraat (M)                Udenhout 

• Vijfhuizen                          Udenhout 

 

 

 

 



 (Van de meeste tellers heb ik de 

resultaten nog niet ontvangen. 

Verder weet ik dat deze rubriek een 

“droge” opsomming is van straten en 

gebieden. Aan een overzichtskaart 

wordt gewerkt!) 

   

 

Uit de mailbox……   
 

 

6/4/05  

 
Tot nu toe heb ik in mijn telgebied 2 
broedplaatsen van Steenuilen 
ontdekt. 
Beide zijn het oude territoria, Den Hoek 
en Het Laar (bij Udenhoutse weg) 
Bij de eerste plaats zagen we het uiltje 1 
meter boven de nestkast op een tak 
zitten. Toen we het geluid lieten horen 
vloog hij verschrikt op zonder terug te 
roepen. Op de tweede plek hebben we 
een heel mager “terug-roepje” gehoord. 
We weten van omwonenden dat hier 
vorig jaar een succesvol broedgeval is 
geweest. 
Alle andere mogelijke locaties hebben tot 
heden geen reactie opgeleverd. m.a. w. 
“Ze houden mooi hun kop dicht”!   
Met jouw goedvinden gaan wij het 
volgend jaar anders werken: We 
bezoeken de bewoners van gunstige 
locaties en laten hùn de roep van de 
Steenuil  horen. Zodra ze de roep rond 
hun woning herkennen, kunnen ze dat 
aan mij laten weten en komen we kijken. 
Wij zijn bang dat we met het regelmatig 
laten horen van de roep ook veel 
verstoren, gezien onze ervaring in Den 
Hoek. Hoe denk jij hier over?  
 
           Ad van Opstal (Het Laar) 
   ------------------------------------------- 

Redactie: Ik kom hier volgende 
maand in mijn inventarisatieverslag 
op terug. 

 


