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GROEP VUGHT 

Cromvoirt 
 

EINDELIJK RAAK! 
Voor het eerst hebben we een Steenuil 
met 2 jongen in een van onze kasten 
zitten (zie foto). De kast hangt in de 
Deutersestraat in het laantje aan een 
boom ongeveer 100 meter van het 
Drongelens kanaal. 
Wat ook leuk is; we vonden bij Slegers 
aan de Berkendreef  op de Distelberg 
een eekhoornnest in de kast. In de 
andere 9 kasten zaten allemaal 
spreeuwen. 
Groeten Wout v.Mensvoort. 

 

 
 

 

 

Iedereen een fijne 

vakantie toegewenst. Ik 

ga er even tussenuit. 

Ik verwacht nog wel van 

andere groepen een kort 

verslag zoals hiernaast 

aangegeven. Doen! Dan 

houden we elkaar op de 

hoogte. Eind september 

krijg je weer een 

“Steenuil in de Lift”. 
Gr. Jan 

 
Betrek zo veel mogelijk de “gastBetrek zo veel mogelijk de “gastBetrek zo veel mogelijk de “gastBetrek zo veel mogelijk de “gastgezinnen” bij de controles. Zij zijn gezinnen” bij de controles. Zij zijn gezinnen” bij de controles. Zij zijn gezinnen” bij de controles. Zij zijn 
diegene die het dichts bij de uilen wonen en daardoor de boel goed diegene die het dichts bij de uilen wonen en daardoor de boel goed diegene die het dichts bij de uilen wonen en daardoor de boel goed diegene die het dichts bij de uilen wonen en daardoor de boel goed 
in de gaten kunnen houden. Zeker ook de kinderen ein de gaten kunnen houden. Zeker ook de kinderen ein de gaten kunnen houden. Zeker ook de kinderen ein de gaten kunnen houden. Zeker ook de kinderen er bij r bij r bij r bij 
betrekken;betrekken;betrekken;betrekken;    de beschermers in de nabijede beschermers in de nabijede beschermers in de nabijede beschermers in de nabije toekomst! toekomst! toekomst! toekomst!    

GROEP TILBURG  
Tilburg.N/Berkel-Enschot/Udenhout/Loon op 
Zand Z.O 

 

Als je zo jaar na jaar bezig bent met 

die Steenuilen dan krijg je toch op een 

gegeven moment wel een goed zicht 

op de situatie. Volgens mij zitten er 

meer vrije broedgevallen dan dat wij 

weten. De uiltjes houden zich heel stil 

en zijn voor bewoners niet op te 

merken. Moeilijk wordt het dan om 

die gevallen te ontdekken. 

Wat ook opviel was dat op plaatsen 

waar vorig jaar gebroed is dit jaar 

niets meer was te vinden. Hoezo zijn 

die uilen honkvast? In Udenhout 2 

kasten met alleen 2 eieren. Ook 

vonden we in 4 kasten braakballen en 

gedroogde prooiresten van een 

veldmuis en mus. Waarschijnlijk heeft 

een mannetje het vrouwtje naar de 

kast proberen te lokken middels die 

prooien. Berkel-Enschot 2 broedsels. 

In ons gebied Tilburg scoren we 5 

vrije broedsels en 3 kasten bezet. 

Toch een iets beter resultaat dan vorig 

GROEP HAAREN 

Haaren/Helvoirt/Esch/Biezenmortel 
 
In dit gebied zijn óók mensen van 
groep Tilburg actief, omdat er nog 
niemand te vinden is die dit werk  
(gedeeltelijk) wil overnemen.  
In Biezenmortel  zijn 10 kasten 
geplaatst. Tot nu toe geen kast bezet. 
Verwachting is dat volgend jaar de 
eerste kast bezet raakt gezien het 
aantal braakballetjes die we vonden in 
de kasten. Wel zijn er 2 vrije 
broedgevallen met onbekend aantal 
jongen. O.a. bij Henk Vermeer troffen 
we een vrij broedgeval. Achter in de 
nok van de stal zagen we tussen 2 
planken de kop van een 
Steenuilenjong naar buiten kijken. 
Helaas was het daar bekneld geraakt 
en kon niet meer loskomen. We waren 
net te laat om het te redden. 
In Helvoirt zijn 8 kasten geplaatst 
zonder resultaat. Wel 1 vrij broedgeval. 
In Haaren zijn 10 kasten geplaatst. Bij 
2 kasten troffen we Steenuilbroedsels. 
Een kast die vorig jaar bezet was, was 
nu weer verlaten. 
Esch heeft 1 kast hangen. Nog niet 
gecontroleerd.  


