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Steenuil 

 Redactie / Lay-out  Jan van Rijsewijk 

      

Steenuil in de Lift is er voor iedereen. 
Vooral voor hen die met de bescherming 
van het ‘kleinste uiltje in ons land’ bezig 
zijn. Mensen bij wie een steenuil woont, 
nestkastbezitters en uilenwerkgroepen 
ontvangen iedere maand deze digitale 
nieuwsbrief. Uit reacties blijkt dat het blad 
zeer welkom is. Voor aan- of afmeldingen 
mail naar  steenuilindelift@home.nl . 
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  s t u u r d e z e b r i e f d o o r n a a r a n d e r e n o f g e e f z e o p a l s o n t v a n g e r 

 

De belangrijkste feiten en cijfers: 

We kunnen stellen dat het jaar 2008200820082008 een goed steenuilenjaar 

was in Brabant. Toch lijkt de steenuil méér moeite te hebben 

zich te verspreiden, tot broeden te komen  

en voldoende jongen groot te brengen dan de Kerkuil.   

Vanaf 2003 zijn er 1499 geregistreerde kasten geplaatst door 

groepen die zijn aangesloten bij het provinciale 

beschermingswerk. Er zijn dit jaar door 42 verschillende 

steenuilwerkgroepen 493 broedformulieren aangeleverd. Op 

46 locaties zijn uilen op een broedplaats waargenomen, maar 

zijn deze niet tot broeden gekomen. In 329 gevallen is een 

nestkastbroedsel aangetroffen. Daarnaast zijn er 102 vrije 

broedsels aangetroffen. Het totaal aantal broedgevallen in 

2008 komt daarmee op 431, wat een flinke stijging is ten 

opzichte van het aantal in 2007 (351). Uit deze trend is op te 

maken dat steeds meer steenuilen in het zicht en daarmee 

onder de hoede komen van steenuilbeschermers.  

Tussen de 3 districten in Noord-Brabant zijn er weinig 

verschillen in het aantal broedgevallen. Tussen de groepen 

onderling zijn wel veel verschillen te zien. Hier variëren de 

aantallen tussen enkele broedsels en tientallen broedsels. De 

groepen met de meeste broedgevallen in 2008 zijn 

Vogelwerkgroep de Kempen en Vogelwerkgroep 

Maasheggen. 

Van de gevallen waarbij de uitkomst van het broedsel bekend 

was, slaagde er 339 en mislukten er 32 broedsels. Het  

percentage geslaagde broedgevallen ligt daarmee op 91%.   

  
    Kast broedgeval Vrij broedgeval Territoria 

West- Brabant 105 17 25 

Midden-Brabant 106 54 29 

Oost- Brabant 118 31 62 

Totaal 329329329329    102102102102    62626262    

         

Het volledige verslag is te vinden op de website van Brabants 

Landschap 

http://www.brabantslandschap.nl/soortbescherming/uilen/d

ocumenten.html 

Steenuil Athene noctua  
Oorspronkelijk is de steenuil een vogel van warme 
mediterrane streken. Van daaruit heeft de soort 
zich in het Midden- en West-Europese 
cultuurlandschap gevestigd.  
De zuidelijke afkomst blijkt  
nog uit de voorliefde voor  
zonnen, de afkeer van regen  
en harde wind en de sterfte in 
strenge winters. De noord- 
grens van de Europese ver- 
spreiding loopt van Denemar- 
ken via Polen en Litouwen tot 
in Wit-Rusland. Weidelandschappen met oude  
knotwilgen, extensief gebruikte boomgaarden en 
randen van dorpen met oude bomen en veeweiden 
vormen hier het ideale habitat. Liefst in de 
nabijheid van mensen, als onderhuurder in 
gebouwen waar de Nederlandse naam “Steenuil” op 
duidt. De totale Europese populatie wordt geschat 
op 250.000 paar. In Spanje, Italië, Portugal, 
Frankrijk en Roemenië komen nog betrekkelijk grote 
aantallen voor (elk 20.000 tot 30.000 broedparen). 

In Nederland 6000 broedparen! 

In Zuid-Europa leeft de Steenuil vooral in 
olijfboomgaarden en aanplant van kurkeiken. Vooral 
oude exemplaren van olijfbomen bieden volop 
nestgelegenheid.                    Foto: Jan van Rijsewijk 
 

 
Uit het Jaarverslag‘08 
 Steen -en Kerkuilbescherming 2008 Brabants Landschap. 

 

 

 


