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Hallo allemaal! Hopelijk heeft iedereen van een welverdiende vakantie genoten in binnen- of buitenland. Als de maïs weer hoog staat en de 
avonden wat vroeger en killer worden besef je dat er een nieuw steenuilenseizoen aankomt. Een seizoen met elke maand weer een Lift die deze 
keer uit 2 pagina’s bestaat en voortaan in het midden van elke maand verschijnt. 
Laten we beginnen waar we eind juni gebleven waren bij het overzicht van de nestkasten en broedsels……  
Groot zijn de aantallen nog niet te noemen maar er is een belangrijk begin gemaakt in Midden-Brabant. Je kunt zien dat niet alle gebieden (gemeenten) zijn 
ingevuld. Wellicht omdat op die plaatsen nog geen of weinig actie is ondernomen. Interessant is wel de commentaren van werkgroepen die ik toegestuurd 
krijg. Resultaten kunnen nog steeds opgestuurd worden!  Ook zijn er leuke reacties van mensen die een Steenuil hebben wonen. Ga zo door!!! 
Met de laatste jaarvergadering is afgesproken dat de gemeentegrenzen tevens de grenzen aangeven van een werkgebied met elk hun 
Gebiedscoördinator (GC-er). Elk werkgebied is weer onderverdeeld in kleinere gebieden; meestal de grenzen van de dorpen die in het gebied 
geannexeerd zijn. In 2005/06 zal het netwerk voor de Steenuil verder uitgebouwd worden. In de toekomst zal ook meer aandacht worden gegeven aan het 
belang van kleine biotoopverbeterende maatregelen. Zo is een groep bezig met het plan om deze winter wilgenstaken “aan de man” te brengen. Hierover 
later meer.  

Commentaar van groep :  
Bergeijk/Eersel/Veldhoven 
 
Hallo Jan, Ik ben voor het Brabants Landschap 
coördinator voor de volgende plaatsen: Wintelre; 
Veldhoven; Duizel; Bergeijk; Westerhoven; 
Luijksgestel; Eersel en Riethoven. In dit gebied 
werk ik samen met 8 mensen. Er hangen 
momenteel 30 kasten; er zijn 31 territoria (uilen 
gezien en/of gehoord in de periode 1 feb - 10 juli); 
De gegevens van Vessem liggen bij Rinus v.d. 
Boomen (groep Oirschot) en zijn door ons niet 
meegeteld. In 2 kasten is succesvol gebroed en er 
waren respectievelijk 1 en 3 jongen (Luijksgestel). 
 Met vriendelijke groeten, 
Wil de Veer 

 

 

Commentaar van groep 
 Reusel/De Mierden  
 
Hier vanuit Lage Mierde een korte reactie op 
uw vragen over de steenuilkasten en de 
broedresultaten in ons werkgebied. 
Per 05-09-2005 hangen er inmiddels 22 
nestkasten in ons gebied, waarvan er 4 nog 
opgehangen zijn na het broedseizoen. Van 
deze kasten zijn er 12 van het  
Brabants Landschap model. Er is in 5 kasten 
gebroed, waarvan in 1 Brabants 
Landschapskast. Ook hebben we op 6 
plaatsen een vrij broedgeval, waarvan 4 onder 
golfplaten, 1  onder dakpannen en 1 in een 
open houten spant. Vervolgens hebben we 
nog 1 territorium waarvan we niet met 
zekerheid hebben kunnen vaststellen dat er 
nakomelingen zijn omdat de nestplek niet 
ontdekt is ondanks inspanningen. 
Ik hoop je van dienst te zijn geweest. 
Groeten, Kees van Limpt,  Groep:  ,,SECOND 
CHANCE''  Groepsnummer: 69 
 



 
  
     

 

EEN TROTSE UILENBEZITTER  
 
Beste Jan. Bedankt voor je informatieblad. 
De uiltjes zijn afgelopen week uitgevlogen en 
verbergen zich onder een stapel dakpannen op 
het terrein bij mijn buurman. Moeder uil zit 
vaak op de vorstpan van de schuur te kijken of 
er gevaar dreigt. Als ik naar achter loop begint 
moeder hard te schreeuwen, De jongen hoor je 
vooral  ’s-avonds na tienen schreeuwen omdat 
ze aandacht willen want dan hebben ze 
honger. 
Al met al een genot om dit mee te mogen 
maken. Ik zal de komende tijd goed opletten 
wat er gaat gebeuren. Succes toegewenst met 
jullie mooie hobby.  
 
Ad van Rijsewijk Haaren 
 

 
 

Gemeente 

Kasten 
gehange
n 

Kasten 
bezet 

 Vrije 
broedsels 

Bergeijk 
Bergeyk/Luyksgestel/Rieth
oven/ 
Westerhoven 

14 2 11(territoria) 

Best    
Bladel 
Bladel/Hapert/Hoogeloon/ 
Casteren/Netersel 

7 2 4 

Boxtel 
Boxtel/Liempde/Lennisheu
vel 

? 3 ? 

Cranendonk 
Cranendonk/Budel/Maarhe
ze 

   

Eersel 
Eersel/Duizel/Knegsel/Ste
ensel/ 
Vessem/Wintelre 

10 0 14(territoria) 

Eindhoven 2 0 ? 
Geldrop 
Geldrop/Mierlo 

5 1 1 

Goirle 
Goirle/Riel 

   

Haaren  
Haaren/Biezenmortel/Helv
oirt/ 
Esch/Distelberg 

28 2 2 

Heeze-Leende    
Hilvarenbeek 
Hilvarenbeek/Diessen/Esb
eek/ 
BiestHoutakker/Haghorst/ 
Baarschot 

19 0 6 

Loon op Zand (W.Br.) 10 1 0 
Nuenen 
Nuenen/Gerwen/Nederwet
ten 

   

Oirschot 
Oirschot/Spoordonk/De 
Beerzen 

34 1 13 

Oisterwijk 
Oisterwijk/Moergestel 

3 0 0 

Reusel\ De Mierden 
Reusel/De Mierden/Hulsel 

15 3 2 

Schijndel (O.Br.) 20 5 1 

Son en Breugel 6 0 2 

St. Oedenrode    
Tilburg 
Tilburg/Berkel-
Enschot/Udenhout 

29 0 9 

Valkenswaard 
Valkenswaard/Dommelen/
Borkel en Schaft 

   

Veldhoven 4 0 6(territoria) 

Vught 
Vught/Cromvoirt 

24 0 2 

Waalre 
Waalre/Aalst 

? ? 1 

Commentaar van groep Oirschot  
We hebben tot dit voorjaar in Vessem en Wintelre gewerkt. 
Daar zijn een flink aantal broedgevallen, maar die hebben 
we sinds een paar weken met pijn in het hart overgedragen 
aan Vogelwerkgroep de Kempen (Eersel).  
 
Hier in Oost-,West-en Middelbeers hebben wij in de loop 
der tijd  34 steenuilkasten geplaatst. Aanvankelijk 
zelfgemaakte kasten en later ook kasten van Brabants 
Landschap. Het is in sommige kasten een komen en gaan 
geweest. Er zijn bij ons momenteel 13 zekere vrije 
broedgevallen bekend. Dus ook jongen gezien. Daarvan is 
er 1 in een door ons vervaardigde kist. 
We hebben nog niet alle door ons geplaatste kasten kunnen 
controleren. 
 
Een ongeluk met goede afloop! Vrouwtje steenuil dat bij 
mij broedde in een 15 jaar oude vervallen kast  (ik heb 
notabene een prachtige kast van Marco voor haar 
gehangen!), was verstrikt en gewond geraakt in een rol 
prikkeldraad bij mijn buurman. Ze wilde daar waarschijnlijk 
een van de jonge merels te grazen nemen die in het nest 
boven op die rol lagen. Ze was flink gewond aan een 
vleugel. Ik heb haar naar Kees van Limpt, van het 
vogelasiel in Lage Mierde gebracht. Het mannetje deed zijn 
plicht en voerde de jongen. Na 10 dagen belde Kees, dat 
het vrouwtje genezen was. Ik heb haar opgehaald en hier 
weer losgelaten. Of het nog klikte met het mannetje weet ik 
niet. De jongen zijn in ieder geval wel uitgevlogen. (Rinus 
van den Boomen Werkgroep Natuur en Landschap te 
Middelbeers). 
 

 
  Zolang de Steenuil niet voldoende kan 
kiezen tussen nestkast of een natuurlijke 
holte is ie voorlopig aan gewezen op dit soort 
plaatsen. Deze foto werd me toegezonden uit 
Tilburg-Noord.     



 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 kast bezet.  Vorig jaar 

was er ook 1 kast bezet maar dat uiltje is weer 

(even)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.  

 

Uitnodiging Uilendag. 

 
 Op zaterdag 5 november te Meppel organiseren Kerkuilenwerkgroep Nederland en STONE 

 de tweede Landelijke Uilendag. Er is een gevarieerd programma samengesteld met lezingen

 over diverse uilensoorten, film- en diapresentaties, ook zijn er stands van diverse  

werkgroepen en natuurlijk veel gelegenheid voor de onderlinge contacten. Denk je, “dat is 

wel wat”, kun je bij mij het programma opvragen. jmvanrijsewijk@home.nl Wacht niet te  

lang want er hebben zich al vele mensen opgegeven, maar er zijn nog plaatsen in de zaal. 

Rechtstreeks aanmelden kan ook door een mail te sturen naar stone@steenuil.nl . Vermeld  

je naam, adres en met hoeveel personen je komt. 

 

Commentaar van groep Schijndel 
Bedankt voor het toesturen van je nieuwsbrief, die ik 
prompt verspreid heb onder de leden van onze 
Steenuilenwerkgroep. Alle –actuele- informatie over 
Steenuilen is welkom en wanneer dat ook nog eens 
afkomstig is van een “streekbewoner” is dat mooi 
meegenomen. Hoogstwaarschijnlijk ligt het aantal vrije 
broedgevallen bij ons veel hoger. Vorig jaar hebben we 
volgens de STONE/SOVON-methode in Schijndel 
geïnventariseerd en hebben we niet minder dan 32 territoria 
vast kunnen stellen (optelsom van geluidswaarnemingen, 
zichtwaarnemingen en bezette nestkasten). Addie van der 
Heijden en Ton Populier. 

AANBIEDEN VAN NESTGELEGENHEID 
Steenuilen kunnen hun nest maken in natuurlijke holten in bomen of gebruik maken van 
van nestgelegenheid in gebouwen. Let bij het onderhoud van bomen en gebouwen  
op de volgende punten!  
 
 

Onderhoud van aanplant van bomen 
 
Houd de bomen op het erf in een voor de Steenuil goede staat: een holte in een eik, fruitboom 
of wilg is juist gunstig. Snoei wel op tijd. Als er te veel rot hout in de boom zit of de takken 
te zwaar worden (knotwilg), dan is het snel gebeurd met de hele boom! Het aanpassen van  
de erfbeplanting door het planten van hoogstamfruitbomen en knotbomen zal op langere 
termijn zeker voordelen bieden aan Steenuilen. Het Coördinatiepunt Landschapsbeheer van 
Brabants Landschap kan daarbij adviseren. 
 

Bomen knotten 
 
In principe kunnen Wilg, Populier, Els, Es en Esdoorn worden geknot. Na het knotten zorgt 
rotting voor de holtes in de bomen. 
 

Nestkasten als broedholte 
 
Het ophangen van nestkasten voor Steenuilen kan een oplossing bieden voor het gebrek aan  
natuurlijke holten. 
 

Oude gebouwtjes behouden 
 
Laat het oude schuurtje of kippenkok staan, maar laat het niet instorten. Gebruik het als op 
slagplaats en laat een gaatje of ruitje open voor de Steenuil, enige meters van de grond. 

Commentaar van groep Vught 
In totaal hebben we nu in Vught 16 

steenuilkasten hangen. 14 Kasten hebben we 

gecontroleerd. In 9 kasten hebben spreeuwen 

gebroed en 5 waren er leeg. Wel is er een vrij 

broedgeval vlakbij een plek waar we ook kasten 

hebben hangen. Ook is er in een kast net over 

“de grens” in Haaren gebroed. In Cromvoirt zijn 

8 kasten gehangen en waarschijnlijk 1 vrij 

broedgeval ontdekt. Nog even geduld dus en 

wachten op het eerste broedgeval in één van 

onze kasten. Ben Selten, Rinie van de Boer en 

Wout van Mensvoort 


