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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       

 HET GAAT 
GOED MET 

DE 
STEENUILEN 

 

Groep Cromvoirt (55) 
Afgelopen seizoen is voor ons 
groepje best succesvol 
verlopen. 
Het aantal kerkuilenbroedsels is 
weer gestegen naar 5 
broedpaartjes en de Steenuilen net 
als vorig jaar 4 broedpaartjes. 
Wat de steenuilen betreft 
Op de Nieuwkuykseweg  3 jongen 
In de Achterstraat  ook een paartje 
met   3 jongen en in de Heihoorn  
waren ze al uitgevlogen. Hier is 
vorig jaar ook een broedgeval 
geweest we hebben echter een 
andere kast gehangen omdat hij 
helemaal rot was. De kast is van 
het Brabants Landschap met nr. 

61. Hier waren de jongen al 
uitgevlogen. Aan de stinkende 
inhoud van de kast kan je meteen 
merken dat er uilen in gebroed 
hebben. 
Verder in de  Lambertusstraat nog 
1 jong en de rest was al 
uitgevlogen. 
Met groeten  
Wout van Mensvoort 

 

Groep Oirschot(61) 
Hierbij de resultaten van de 
nestkastcontroles voor Steenuilen in 
61 (oud) Oirschot. Of het minimaal 
verstoren de enigste reden is van het 
explosief groeien van de aantallen 
territoria en broedgevallen is niet 
aantoonbaar. 
Maar…., niets is minder waar, het 
gaat hartstikke goed met de 
Steenuilen hier! 
In 10 steenuilnestkasten is met goed 
resultaat gebroed, daarnaast zijn nog 
8 vrije broedgevallen genoteerd. 
Daarbij zijn circa 50 jonge uiltjes 
uitgevlogen. 
Ook zijn er daarnaast nog 6 territoria 
genoteerd, waar roepende uiltjes op 
zoek waren naar een partner, maar 
dat dit seizoen niet zagen lukken. 
Helaas vielen er ook weer 2 
steenuiltjes ten prooi aan het snelle 
verkeer. 
Maar ook hebben we 12 dagen lang 
meldingen uit een straat in het 
buitengebied gekregen waar de jonge 
steenuiltjes de bewoners wakker 
hielden en ze vroeg in de morgen op 
de straat zaten met z’n allen. Ze 
hebben daar heel veel geluk gehad en 
mochten steeds remmende 
automobilisten treffen die ze ook de 
kans nog gaven om weg te vliegen. 
Ook is het verbazend mooi dat de 
steenuiltjes toch een vrij broedgeval 
verkiezen boven zo’n prima riante 
steenuilwoning van Brabants 
Landschap. 
In de nestkasten van de Duurzame 
Driehoek wordt niet door de uitjes 
gebroed. 
We gaan de komende tijd weer wat 
territoria voorzien van een nestkast als 
die in de naaste omgeving ligt van een 
broedgebiedje. Om zo weer meer 
mogelijkheden te bieden voor de jonge 
uiltjes. Ook in de Boterwijk lijkt weer 
een 2e broedgebiedje voor uitbreiding 
te gaan zorgen. 
Kortom, het gaat goed met onze 
Steenuiltjes! 
Rinus Sterken 
 

Groep De Kempen(64) 
In totaal hangen er 90 kasten, waarvan er 17 
niet moeten worden meegeteld bij de 
broedresultaten van dit jaar omdat ze later in 
het seizoen zijn geplaatst of nog niet zijn 
opgehangen. Dit brengt het totaal te tellen 
kasten met eventueel broedresultaat op 73. 
Er zijn in totaal 10 broedgevallen in de kasten 
geconstateerd, met 32 uitgevlogen juvenielen 
en 1 broedsel is mislukt in de eifase. 
Er waren 10 kasten bezet door een spreeuw; 
2 door een kauw; 2 door een holenduif; 3 
door een ringmus; 1 kast was bezet door een 
eekhoorn en in 4 kasten zat een leeg nest 
waarvan de soort niet kon worden 
vastgesteld.  
 
Vrije broedgevallen/territoria 
Er zijn in totaal 6 broedgevallen 
geconstateerd, met 14 uitgevlogen 
juvenielen. Waarschijnlijk zijn er dit meer, 
omdat niet altijd het juiste aantal kon worden 
vastgesteld. In een geval bijvoorbeeld was 
een juveniel uit de spouwmuur gevallen, 
maar werden er meerdere gehoord. 
Totalen 
69 territoria. Eersel 29; Bergeijk 22; 
Veldhoven 16; Valkenswaard 02. 
90 kasten. Eersel 41; Bergeijk 29; 
Veldhoven 16; Valkenswaard 02; Eindhoven 
2. 
In kasten: 10 broedgevallen, waarvan 1 
mislukt in eifase; 32 uitgevlogen juvenielen.  
Vrije broedsels: 6; 14 uitgevlogen juvenielen. 
 
Opmerking: Hoewel vallend onder de 
gemeente Eersel, wordt de controle in en de 
verwerking van de gegevens van Vessem 
uitgevoerd door Rinus v.d. Boomen. 
 
Met vriendelijke groeten, Wil de Veer 

 

 
 
Stone organiseert a.s. zaterdag 3 
november weer de jaarlijkse 
uilendagI  Een interessant 
programma in de schouwburg te 
Meppel. Meer weten over het 
programma mail naar 
steenuilindelift@home.nl  

 


