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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 

 

 

Gemeente 

Aantal  
kasten 
gehange
n 

Aantal  
kasten 
bezet 

Aantal 
vrije 
broedsel
s 

Bergeijk    

Bernheze 

9 1 Niet 
bekend 

Best    

Bladel    

Boxtel    

Cranendonk    
De Beerzen 
Oost-/West-/Middelbeers 

34 1 12 

Reusel\            
De Mierden 

   

Eersel    

Eindhoven    

Goirle    
Haaren 
(Haaren/Helvoirt/Esch/Dist
elberg/Biezenmortel 

28 2 2 

Hilvarenbeek 
Hilvarenbeek/Diessen/Bies
t-Houtakker/Haghorst 

   

Loon op Zand 10 1 0 

Maasdonk 

7 3 Niet 
bekend 

Nuenen    
Oirschot 
Oirschot/Spoordonk 

   

Oisterwijk 
Oisterwijk/Moergestel 

3 0 0 

Schijndel    

s-Hertogenbosch    

Son en breugel 6 0 2 

St. Michielsgestel    

St. Oedenrode    
Tilburg 
Tilburg Noord/Berkel-
Enschot/ Udenhout 

29 1 8 

Valkenswaard    

Veldhoven    
Vught 
Vught/Cromvoirt 

24 0 2 

Waalre    

Hij zou er een goed voorbeeld aan 
kunnen nemen maar met de Steenuil 
heeft dit niets te maken. Ik wil het toch 
graag vermelden. 
Henk Broeders uit Loon op Zand stuurde 
me deze foto met het volgende verhaal: “Ik 
heb in mijn bos al een tijd een bosuilenkast 
hangen  die al jaren bezet wordt door een 
Bosuil. En met succes want dit jaar vond ik 
er weer 2 uilskuikens in. Toen ik er weer 
eens naar wilde kijken trof ik deze 
vreemdeling er in aan en tot mijn stomme 
verbazing 11 eieren. De jonge uilen zijn 
waarschijnlijk uitgevlogen en daarna is er 
deze Nijlgans in gekomen.” Het vlieggat is 
10 cm en de kast hangt op een hoogte van 
3 tot 4 meter. De jonge ganzen zullen wel 
een vliegdoop moeten ondergaan! 

 

 

 

Iedereen een fijne 

vakantie 

toegewenst. Ik ga 

er even tussenuit. 
Geef nog wel de 

gegevens door van 

de broedresultaten, 

( eventueel met 

toelichting), zodat 

we straks de lijst zo 

volledig mogelijk 

hebben. 

Eind september 

krijg je weer een 

“Steenuil in de 

Lift”. 
 

 

Commentaar van groep Tilburg:  
Vanaf 2003 is onze werkgroep bezig met  o.a. het hangen van 
nestkasten. Gebied Tilburg-Noord, Udenhout en Berkel-Enschot. 
Totaal 29 kasten met dit jaar 1 bezetting.  Vorig jaar was er ook 1 
kast bezet maar dat uiltje is weer terug op zijn oude stek. Wel 
hebben we dit jaar meer vrije broedgevallen ontdekt en hebben we 
in enkele kasten braakballen zien liggen.  Hoewel je geduld moet 
hebben gaan we komend najaar kritisch kijken naar de 
hangplaatsen. Het is al meer voorgekomen dat uiltjes zich 
verplaatsen als er meer broedgelegenheid is in hun territorium. 
Verder willen we proberen om wilgenstaken aan de man te 
brengen middels een persbericht. Ten slot een vraag aan de 
mensen van Brabants Landschap: “Hoe staan jullie tegenover het 
plaatsen van wilgen op de zandgronden van Midden-Brabant”? 


