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Uit de mailbox……    
30/10/2005  

We hebben dit jaar de Steenuilen 
laten wonen in hun nestkasten en 
vrije broedplaatsen. Op 6 locaties 
hebben we ongeveer 22 jongen 
geteld, die ongeringd zijn 
uitgevlogen. Hiervan zijn na een 
kleine maand weer 3 jongen 
teruggevonden, dood in de directe 
omgeving van de nestkast. 
Ze hadden het aanhoudende 
pokkenweer (weekje regen) niet 
getrotseerd. Ze broeden bij ons maar 
zelden in de nestkasten (2) en 
verkiezen een plekje onder dakplaat, 
tussen wanden en  
op andere (4) onbereikbare plaatsen. 
Ik heb het over de Steenuiltjes in 
oud-Oirschot, dus noordelijk van het 
Wilhelminakanaal. 
Ik hoop je hiermee voldoende te 
hebben geinformeerd. 
Groet, Rien Sterken 
____________________________ 
4/10/2005 

Het aantal kasten speciaal voor 
steenuilen is 5 waarvan 1 bezet 
met 2 uitgevlogen jongen. Er 
hangen in hetzelfde gebied ook 
nog 6 nestkasten op zolders die 
voor kerkuilen bedoeld zijn. Als 
daar een Steenuil in kruipt halen 
we hem er niet uit. In ons 
gebied is 1 vrij broedgeval 
geweest van een Steenuil.  
Succes met de verwerking van 
de gegevens en excuses voor 
het laat reageren,  
Groeten   Jac. Klomp 
Groep Geldrop 
_______________________ 
7/11/2005 

Niet zo’n mooi bericht. 

Afgelopen zaterdag lag bij de 

Caravan Centrale, waar ons enige 

vrije broedgeval was, een steenuil op 

de weg. Helemaal  platgewalst . Ik 

zal nog nagaan of het de uil was die 

geregeld bij J.Termeer in de kast 

kwam want dan zou het helemaal 

zonde zijn! 

SODEJU toch. 

p.s Nog bedankt voor de uilenballen. 

Ze zijn op een waardige manier uit 

mekaar geplozen. 

Groeten Wout van Mensvoort. 

Groep Vught 

  

Ter gelegenheid van 25 jaar Coördinatiepunt 

Landschapsbeheer heeft Annemarie Moons 

(gedeputeerde voor milieu,natuur en water) namens de 

provincie 1000 bodywarmers ter beschikking gesteld. De 

ruim 200 Brabantse natuurvrijwilligers die op de feestdag 

aanwezig waren hebben allemaal een bodywarmer 

gekregen. De resterende zijn verloot aan diegene die niet 

Werkgroepen zijn deze tijd van het 

jaar druk bezig nieuwe nestkasten te 
(ver)hangen, te controleren en als dat 

nodig is schoon te maken. Bedenk dat 
in de kast altijd een uiltje kan zitten en dat 

het zo min mogelijk verstoord wordt. Hou 

het uitvlieggat goed in de gaten en 
benader de nestkast wat luidruchtig zodat 

het uiltje op tijd weg kan vliegen. Heb je 
niets zien wegvliegen maak dan alsnog 

behoedzaam de kast open. 

 
TIEN BIJ HET HANGEN 

 
1. Hang de kast op een 

rustige plaats.  
2. De nestkast moet voor de 

uil duidelijk te zien zijn. 
3. Zorg voor een open 

aanvliegroute. 
4. Zeker niet in de volle zon 

hangen. 
5. Voorkom inregenen, richt 

daarvoor de opening niet 
naar het westen. 

6. Hoogte tussen 2 en 4 
meter. 

7. Laat de kast liefst met de 
opening steunen op een 
tak. 

8. Hang de kast ietsje 
achterover. 

9. Leg op de bodem wat 
nestmateriaal. 

10. Werk veilig en met z’n 
tweeën. 

 

 
• Deze kast mag wel/niet vervangen worden?  

 

In Lift 12 heb ik het gehad over de 

muizen/rattenbestrijding. Daar zijn 

vragen over gekomen en daarom kom 

ik er deze keer wat uitgebreider op 

terug. 

1. Het beste is de ongewenste 

knaagdieren mechanisch( met 

valletje) te bestrijden. 

2. Beperk het gebruik van 

bestrijdingsmiddelen tegen 

ongewenste knaagdieren. Gif 

opgenomen door bijvoorbeeld 

muizen hoopt zich op in hun 

predatoren zoals de Steenuil die er 

vervolgens ook aan sterft. Met 

name de werkzame stof 

Brodifacoum (onder andere in 

Klerat) is in dit opzicht berucht. Let 

bij aankoop op de verpakking 

waarop de werkzame stof vermeld 

is. 

 Is gebruik van chemische middelen 

onontkoombaar gebruik dan een 

muizengifkist. Dit is de veiligste 

bestrijdingsmethode (niet alleen voor 

uilen maar ook voor kinderen en 

huisdieren!). De eenvoudig zelf te 

timmeren kist bestaat uit twee 

compartimenten. In het eerste 

gedeelte, met een inkruipopening, 

OPROEP! In de gebieden Haaren, Esch, Helvoirt, Oisterwijk hebben we dringend behoefte aan 

meer hulp. Mensen die zich in willen zetten voor de steenuil. Je hangt kasten op, probeert plaatsen 
te vinden van steenuilen, je houdt contact met de gebiedscoördinator  enz. enz. 
Het is hartstikke leuk werk! Geef je op bij Karel Voets. karelvoets@wanadoo.nl  


