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Steenuil 

      

“Steenuil in de Lift ” is een middel om de Steenuil 
meer onder de aandacht te brengen. Belangrijke 
doelgroep zijn nestkastbezitters / mensen die 
een Steenuil hebben wonen /  leden van 
vogelwerkgroepen / en ieder ander die 
belangstelling heeft voor de Steenuil. Zolang er 
wat te vertellen valt over die Steenuil verschijnt 
er elke maand 1 nieuwspagina en wordt via de e-
mail naar belangstellende toegestuurd. Voor 
aan- of afmeldingen mail naar 
              steenuilindelift@home.nl       

 nest 
kast 

ophang 

tijd 

Groep De Beerzen (52) 
Oost-West- en Middelbeers 
(Vessem) 
 
Hier een bericht uit Oost-,West-en 
Middelbeers. Wij zijn werkzaam in 
voorgenoemd dorp en op verzoek van 
VWG.De Kempen ook in Vessem. 
We hebben dit jaar 9 (15) territoria 
aangetroffen waar een mannetje de 
territoriumroep liet horen,maar we 
weten niet of hier ook een vrouwtje 
aanwezig was. In ons gebied telden 
we 21(13) vrije broedgevallen. Het 
aantal jongen is niet bekend. De uiltjes 
broedden o.a in PVCpijp, holte van 
lindeboom, spouwmuren, een oud 
schuurtje, maar vooral in het 
dakbeschot van zowel oude als 
moderne stallen. Gelukkig voor de 
jonge uiltjes is de zon mild voor hen 
geweest. Er waren 6 (3) broedgevallen 
in een door ons geplaatste kast met in 
totaal minstens 20 uitgevlogen 
ongeringde jongen. Wij hebben 
geconstateerd, dat er vanuit een 
bestaand territorium uitbreiding naar 
de naaste en verdere omgeving plaats 
vindt, mits daar een geschikt biotoop  
wordt aangetroffen. Een modern 
bedrijf wordt niet gemeden. Dit waren 
onze waarnemingen in 2007. 
Hartelijke groet. 
Namens WNL.O,-W-en Middelbeers. 
Vr.gr. Rinus van den Boomen. 
 

Het is nu de tijd om nestkasten te plaatsen. Kasten kunnen worden gehangen in 
een boom of tegen een gebouw. Wel moet de omgeving  geschikt zijn voor 
Steenuilen. Veel kasten worden gehangen op boerenerven. Hang de nestkast op 
een rustige plaats. Zeker niet in de volle zon en de opening liefst niet op het 
westen. Kies je een boom uit; plaats de opening dan op een horizontale tak. De 
jonge uilen kunnen dan vanuit de kast de boom inlopen. Zorg ook hier weer dat de 
kast niet in de zon hangt maar voorkom tevens dat de vliegopening door dicht 
bladerdek wordt afgeschermd. De hoogte boven de grond is minder belangrijk en 
varieert van 2- tot 6 meter. Wel belangrijk is dat de achterzijde wat lager ligt dan de 
voorzijde; dit voorkomt het wegrollen van de eieren in de kast. Strooi op de bodem 
alvast wat nestmateriaal want uilen maken niet zelf hun nest.  Let op de jaarlijkse 
controle vooral op de waterdichtheid van de kast. Een stuk dakleer (zie foto  3) 

geeft een goede bescherming en is bij de plaatselijke loodgieter best te krijgen.  

Groep Liempde (53) 
Liempde en Den Dungen 
 
Liempde: 1 geslaagd 
broedgeval in kerkuilkast en 1 
mislukt broedgeval  van 
Steenuil in B.L nestkast. Er 
zijn nog een paar vrije 
broedgevallen geweest, maar 
deze zijn niet onderzocht.  
 
Den Dungen: 3 geslaagde 
broedgevallen, waarvan 2 in 
het type nestkast van Brabants 
Landsschap(1x2 +2x3 juv). En 
2 vrije broedgevallen met elk 
minimaal 2 uitgevlogen 
jongen.  
Met vriendelijke groet:  
Toon Ondersteijn 

Groep Son en Breugel (68) 
  
In de Sonniuswijk broedden weer uiltjes 
onder de dakplaten. 
In Olen broedden voor het eerst uiltjes in 
een kast. Er vlogen 2 jongen uit. Aan de 
Soeterbeekseweg was net als vorig jaar 
weer een broedgeval in een kast, de eitjes 
werden echter geroofd. De bewoners 
hingen snel een eigengemaakte kast op in 
een loods, de uiltjes kropen erin en half juni 
troffen we er 3 piepkleine jongen aan. 
Aan de Lieshoutseweg was de steenuilkast 
waarin vorig jaar gebroed werd 'gekraakt' 
door kauwen; de jongen poseerden trots 
voor de camera. Brabants Landschap 
vroeg of zoiets vaker gesignaleerd was, en 
adviseerde om in dergelijke gevallen de 
kauwen te ontmoedigen; bijvoorbeeld door 
‘n keer de verzamelde takjes eruit te 
gooien. In Bokt, vroeger een eldorado voor 
steenuilen, werden geen broedgevallen  
geconstateerd. 
Totaal: 3 broedgevallen (2 in kast, 1 vrij), 2 
mogelijke territoria. 
Wim Elfrink 
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