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                 Iedereen een Steengoed Nieuwjaar gewenst. Hartelijk dank voor alle reacties op 
                 het verzoek om de gegevens over jullie werkgebied naar mij toe te sturen. De een deed 
                 dat met enkele korte zinnen, de ander met een uitgebreider verslag.  Zo krijgen we een 
                 beeld van wat er zich in Midden-Brabant  afspeelt rondom de Steenuil.  
Op het einde van dit kalenderjaar is het goed eens terug te kijken naar de resultaten die behaald zijn. Uit 
de gegevens die ik de laatste maanden  heb binnengekregen blijkt dat er tot nu toe totaal in alle jaren 
406x kasten zijn weggehangen. In 42x daarvan zijn dit jaar Steenuilbroedsels geweest. Na 3 á 4 jaar kun 
je zeggen dat dat eigenlijk nog niet eens zo’n slecht resultaat is. Het is denk ik ook niet reëel om te 
verwachten dat alle kasten snel bezet zullen raken; het is vooral een kwestie van het plaatsen van kasten 
op kansrijke plekken. Goede kennis van de lokale populatie en het gebied zal daar zeker bij  helpen. 
Behoorlijk wat kasten worden gebruikt als slaapplaats. Uit het aantal kasten met braakballen dat is 
gevonden kan men concluderen dat de Steenuilen ze wel weten te vinden maar ze nog niet willen 
gebruiken als broedplaats. Iets hoger is het aantal gemelde vrije broedsels  50x. Het aantal gemelde 
territoria komt op 127x. Daarbij moet worden aangetekend dat volgens mij niet elke groep zich houdt aan 
de daarvoor bestemde criteria. In de volgende brief kom ik daar op terug. ( Zie voor meer gegevens het 
kaartje onderaan de pagina). 
  
Veel groepen hebben de afgelopen 2 à 3 jaar behoorlijk veel kasten weggehangen. Afgelopen jaar zijn 
diverse groepen bezig geweest kasten, die bij nader inzien niet goed hingen, te verplaatsen of te 
verwijderen. Ook dat lijkt me goed dat je altijd kritisch blijft kijken naar de kansen op bezetting van een 
kast, zonder natuurlijk niet àl te veel wisselen van plaats. Geduld is een schone zaak!   
Al het werk wat er gedaan wordt moet uiteindelijk een verbetering opleveren van de steenuilpopulatie. Uit 
de verslagen blijkt dat dat nog niet altijd op iedere plek het geval is. Vooral de uitslag in Oirschot baart 
vooralsnog zorgen. ( “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”. 

Rinus Sterken Lift 22).  

 
We gaan door met het op weg helpen naar een betere leefsituatie  
voor de Steenuil. Allereerst door het aanbieden van nestkasten en 
daarnaast  werken aan een beter biotoop. Denk daarbij o.a. aan  
het plaatsen en/of knotten van wilgen. Een makkelijke, nuttige en  
aangename bezigheid op een winterse dag!     

 

  * kasten gehangen / kasten bezet / vrije broedsels / territoria 

 

In Midden-Brabant hebben we te maken met 
23 werkgebieden. Loon op Zand( West-Br.) 
en Schijndel (Oost-Br.) worden ook 
meegeteld. De omvang van een werkgebied 
wordt bepaald door de grenslijn van een 
gemeente. Werkgebied Boxtel = Boxtel + 
Liempde +  Lennisheuvel. In elk werkgebied 
is een gebiedscoördinator aangesteld. 
Zoals je op het kaartje ziet heb ik van 6 
werkgebieden geen gegevens 
doorgekregen. Waarschijnlijk wordt in die 
gebieden nog niet aan bescherming gedaan. 
Vooral de zuid-oosthoek blijft een groot 
vraagteken. Wat er verder aan 
bijzonderheden is voorgevallen kunnen 
jullie teruglezen in Lift 20/22/23/24. 


