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B i l j a r t e n ??? 
Een maal in de 2 weken ga 
ik met vrienden in het 
naaste dorp Udenhout 
biljarten. “Gezellig, maar 
wat heeft dat met de 
Steenuil te maken”, zie ik je 
denken…… 
 
September is de maand dat jonge 
Steenuilpullen uit het territorium 
van hun ouders verdreven worden. 
De jongen gaan dan op zoek naar 
andere leefgebieden. Liefst niet te 
ver weg. Ook gaan ze op zoek naar 
een partner want jonge uiltjes zijn 
het tweede levensjaar al 
geslachtsrijp. Juist dat zoeken 
naar- en behouden van een 
territorium maakt dat je vooral nu 
op stille heldere avonden en 
nachten de contactroep spontaan 
kunt horen.  
Zo ook laatst; het was weer 
biljartavond. Ik vertrek in het begin 
van de avond en kom na twaalven 
weer thuis. De fietstocht leidt door 
het buitengebied wat tevens mijn 
werkgebied is. Ik ben er goed 
bekend en weet ongeveer waar de 
uiltjes zich ophouden. Vooral in de 
nacht heb je geen last van gehorig 
verkeer en het kan op die tijden 
doodstil zijn. Je kunt dan het geluid 
opvangen dat honderden meters 
verder is. Soms stap ik van mijn 
fiets af en doe de roep van de uilen 
na. “Wiew-wiew” klinkt het dan in 
het holst van de nacht terwijl ik het 
geluid laat aanzwellen. “Wiew-
wiew”…. Niemand die mij hoort 
behalve de uilen. Spontaan krijg je 
overal om je heen reacties. 
Fantastisch om te horen! Met een 
beetje oefening kan iedereen het. 
Dus als er zo’n rustige avond is dan 
moet je maar eens  zelf proberen 
het geluid na te bootsen. “Wiew-
wiew” waar biljarten niet goed voor 
kan zijn! 

Groep De Beerzen (52) 
Oost-West- en Middelbeers 
 
Hierbij stuur ik de ons bekende gegevens 
van de steenuiltjes. Dit namens de 
uilenwerkgroep van Werkgroep Natuur 
en Landschap te Oost,-West-en 
Middelbeers. Ons nummer is 52. Wij 
vallen onder de gemeente Oirschot, 
werken prettig samen met de groep van 
Rinus Sterken. Hij is ook in het bezit van 
onze gegevens. Wij zijn echter een 
volledig zelfstandige groep.  

• Aantal kasten           42 
• Bezette kasten          3 
• Vrije broedgevallen  13 

• Territoria                   15 
Spectaculaire dingen hebben we dit jaar 
met de steenuiltjes niet meegemaakt. 
Wel hebben we broedgevallen gevonden 
op gekke plaatsen, oa in een pvc buis. 
We proberen de uiltjes in kasten te     
krijgen. Ze komen daar wel in. Slapen er 
ook. Ik trof er afgelopen winter eentje in 
een kast aan die net bezig was zich te 
goed te doen aan een koperwiek die hij 
in de kast had gesjouwd.  
Namens bovengenoemde werkgroep 
Rinus van den Boomen. 

 

GROEP VUGHT (55) 
Cromvoirt 

 

WEER RAAK!!!!!!! 
Deze week kregen we te horen 
dat er een steenuilenkast  hangt 
in het gebied “de Heihoorn”.  
Deze kast is jaren terug daar 
eens neergehangen door Jos 
van Hal. Verder nooit meer 
gecontroleerd. 
Op verzoek van Jos van Hal zijn 
Ad Vissers en ik  er gisteravond 
naar toegegaan en we zagen al 
meteen braakballen op de grond 
liggen tussen de maïs. Ook bij 
het vlieggat in de kast  lagen 
braakballen. De jongen waren 
waarschijnlijk uitgevlogen. 
Het is een oud model kast dat 
niet opengemaakt kan worden.  
We zullen kijken of we er een 
nieuwe kunnen hangen en dan 
wat lager want deze hangt toch 
wel erg hoog. Die ouwe botten 
van ons en dan op zo’n hoge 
ladder! 
Dat betekent wel dat we van 
niks naar 4 broedgevallen zijn 
gegaan. Voorwaar een goed 
resultaat nietwaar!?  
Wout van Mensvoort 

 

Groep Oirschot (61) 
 

Dag Jan, ook onze resultaten wil ik je 

graag even laten weten, het betreft 

gebied 61. 

Ik heb begrepen van Rinus Van den 

Boomen, dat die zijn gebied 52 al aan je 

heeft doorgeven. 

De getallen;De getallen;De getallen;De getallen;    

Wij hebben 54545454 steenuilkasten hangen in 

oud-Oirschot . 

Daarvan zijn 7777 kasten bewoond geweest, 

(alle Brabants Landschapkasten). 

Hiervan zijn in 5 kasten de steenuiltjes 

mogen uitvliegen (allen ongeringde). 

Ook was er 1 kast waarin wel een 

broedpoging was gedaan, maar dat is 

afgebroken. 

Verder was er 1 kast waarin een 

broedpoging is gestopt. De vogel zat 

dood op ‘t ei. 

Daarnaast zijn er nog 7777 vrije 

broedgevallen geweest, waarvan 5 in de 

nabijheid van een leuke steenuilkast. Ze 

kozen toch om onder het dakbeschot of 

achter damwand te wonen. Alle (dat is 

zeker) 7 vrije broedgevallen zijn 

uitgevlogen. 

Verder zijn er nog 8888 territoria in de 

broedtijd geteld. Hier is het zeer 

waarschijnlijk niet tot broeden gekomen. 

Opvallend;Opvallend;Opvallend;Opvallend;    

Mij is opgevallen dat de steenuilen op 

sommige plaatsen in Oirschot geheel aan 

het verdwijnen zijn. Enkele jaren terug 

was het nog heel goed bezet aan de 

Spoordonkseweg, zo tegen de dorpskern 

van Oirschot aan. Nu zijn alle 3 

broedparen er niet meer aanwezig en is 

het leeg geworden daar. 

Zo’n gebied als de “Boterwijk” is nu 

vermoedelijk helemaal zonder steenuilen. 

Als je dat zo op de topokaart aan het 

intekenen bent, dan bekruipt me een 

heel erg raar gevoel.  

Gevoelig! Ook een renovatie van een 

rietkap en/of de sloop van een woning is 

reden geweest voor de uiltjes om te 

vertrekken naar een ander stek verderop 

in de buurt. Of dat dan ook de reden is 

(na 2 maanden) dat ze beide zijn 

verongelukt in een tijdsbestek van 14 

dagen, dat zullen we nooit weten. 

Volgende maand de gegevens van 
andere groepen!  


