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Het gebeurt niet vaak dat een 

inventarisatie zo laat op gang 

kwam dan in dit seizoen. Natuur 
laat zich nu eenmaal niet 

voorspellen. Tot  ver voorbij de helft 
van maart bleef het winteren met        

’s nachts lichte vorst en overdag 

temperaturen tot net boven het 

vriespunt. Sommige onder ons zullen  

dat zich niet aangetrokken hebben. 

Het Steenuiltje doet dat wel en is niet 

zo fanatiek met dat schrale weer. 

Anders wordt het als de temperatuur 

gaat stijgen en zijn hormonen parten 

gaan spelen! Tot zeker half april kun je  
je inventarisatie uitvoeren. Daarna 

moet het rustig worden en gaan de 

uilen broeden. 

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

 
In zijn “oude gebied” wist Peer Busink  
tussen Hilvarenbeek en Moergestel  in 

2005 liefst 29 territoria (rode stippen) te 
scoren. Nu we de gemeentegrenzen 

hanteren is ook zijn gebied (67) 

enigszins veranderd. Zie de zwarte 
grenslijn. Inmiddels heeft ie 5 mensen 

die hem hierbij helpen; Jan van Gestel, 
Bart Ketelaars, Ton van Helvoirt, Jan 

Smulders en Geert Matheeuwse. 

 

 
 

DE 1ste  
NIEUWSBRIEF 
----------------- 
De langverwachte 

nieuwsbrief  
“Uilenbescherming in 

Brabant”, uitgegeven 

door het 

Coördinatiepunt 
Landschapsbeheer van 

Brabants Landschap, is 

voor het eerst 

verschenen. Zoals de 

naam al zegt een brief 

voor iedereen die met 

bescherming van Kerk- 

en Steenuil in Brabant 

bezig zijn. Het is de 

bedoeling om met 

deze brief informatie, 

nieuwsberichten  en 

ervaringen  uit te 

wisselen.  De brief word 

ook  digitaal  

verzonden. Hierdoor 

kunnen snel en 

eenvoudig veel 

mensen worden 

bereikt. Wil je hem 

ontvangen mail dan 

naar 
evanhaaften@brabantslan

dschap.nl  

De provinciale jaaravond Steenuil en 
Kerkuil 2006 vind dit jaar weer plaats 
in Natuurmuseum Brabant te Tilburg. 
Iedereen is van harte uitgenodigd.  

26 April aanvang 20.00 uur   

Hallo Jan 

Schijndel is ook van start 
gegaan met de inventarisatie, 

ook al gooit de vorst en de 

sneeuw nu weer roet in het 

eten.  
Wij proberen ons strikt aan de 

STONE/SOVON-instructies te 

houden en daarom is 15 

februari onze echte 

startdatum. De eerste 

roepende uilen en 

zichtwaarnemingen zijn al "in 

de knip"! Bijzonder waren 
twee gelegenheden tijdens 
het vervangen van oude 
nestkasten. Na roepen en 
tikken op de kast werd 
geconcludeerd dat de 
kasten leeg waren. Pas 
toen ze op de grond lagen 
en geopend werden, bleek 
de bewoner wél thuis te 
zijn en verstijfd van angst 
in een hoekje te zitten. Ik 
was er zelf niet bij maar uit 
de verhalen bleek dat ook 
onze "opperkastenhanger" 
Addie van der Heijden 
stomverbaasd was. Zoals 
hij zelf opmerkte: "een les 
voor een volgende 
gelegenheid". Blijkbaar ga jij 

altijd te fiets het veld in en 

bereik je daarmee goede 

resultaten. Diverse van onze 

mensen laten dit seizoen de 

auto staan en gaan met de 

fiets op pad. Ook in Schijndel 

is er 's-avonds druk 

autoverkeer in het 

buitengebied en de fiets biedt 

de mogelijkheid om rustigere 

zandpaden en tractorsporen 

op te zoeken.  Het gaat hierbij 

vooral om de mensen die 

vorige jaren bar weinig 

gehoord hebben. Zij zijn er 

scherp op om betere 

resultaten te scoren. Ik ben 

benieuwd! Met vriendelijke groet,  
Ton PopelierTon PopelierTon PopelierTon Popelier  
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