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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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van de 
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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 

 

MAASDONK 

Erfbeplantingen   
Jarenlang heeft Otto Kwak (Coördinator 
Groep IVN Oss) als burgerlid in het 
bestuur gezeten van de ANV “D’n Beerse 
Overlaat. In die functie heeft ie zich 
meermalen ingezet om te proberen in de 
Beerse Overlaat meer erfbeplantingen te 
realiseren. Dat ging echter erg 
moeizaam. Boeren klagen over het 
volgende: Het kost veel tijd om knot- en 
snoeiwerk te doen. Ook mag het 
snoeihout niet verbrand worden en 
afvoeren kost teveel geld. 
Zoals Otto het zelf aangeeft: “Het zou 
heel belangrijk zijn om ervoor te zorgen 
dat het snoeihout kan worden afgevoerd 
zonder kosten voor de boer, of dat de 
boer de kans krijgt om het snoeihout na 
een droogperiode te kunnen verbranden. 
Het zou de erfbeplanting zeer 
bevorderen, als er niet alleen hulp is bij 
het inrichten ervan, maar ook bij het 
onderhoud. Volgens mij zou er iets 
moeten worden geregeld zodat ze het 
hout gratis kwijt zouden kunnen raken”.  
      
Brabants Landschap zegt hierover: ”We 
hebben hierover al eens op een 
bestuursvergadering van de ANV 
gesproken. Vanuit het Coördinatiepunt is  
daar niet direct iets aan te veranderen. 
De gemeente regelt namelijk de 
stookontheffingen en bepaald of zij 
snoeiafval (gratis) ophalen. De gemeente 
Bernheze doet dit bijvoorbeeld wel.  
De gemeente Maasdonk verleend naar 
ons weten wel stookontheffingen. In de 
gemeente Oss loopt momenteel een 
erfbeplantingactie. Begin volgend jaar 
wordt besproken hoe zij daar om zullen 
gaan met materiaal dat vrij komt door 
onderhoud. 
Wij zullen op korte termijn de gemeente 
Maasdonk proberen te adviseren over dit 
punt “.  Voor meer informatie vraag naar 
Ferdinand ter Schure (06 523 188 34). 

 

Groep Oisterwijk(73)   
(Oisterwijk/Moergestel/Haaren) 

 
Resultaten afgelopen broedseizoen. 

• Oisterwijk/ 18 kasten 
-1 succesvol broedgeval met drie jongen 
-1 broedgevallen met 5 eieren. (Deze 
waren echter niet bevrucht) 
-1 broedgeval met 3 eieren.  (Deze waren 
echter niet bevrucht) 

• Moergestel/15 kasten 
Geen enkel broedgeval 

• Haaren/ 23 kasten  
-1 broedgeval met 2 jongen (waarvan 1 
dood door onbekende oorzaak). 
-1 broedgeval met 4 jongen 
-1 broedgeval met 4 jongen (waarvan 1 
dood en opgegeten door de andere uilen).  
-1broedgeval met 2 jongen 
 
Totaal aan jongen over alle gebieden en 
succesvol uitgevlogen: 15 (3 jongen in 
Oisterwijk en 12 jongen in Haaren) 
Totaal aantal kasten over het hele gebied 
56 
 Dode uilen 
-1 dood door onbekende oorzaak en 
opgegeten door de andere uilen. 
-1 dood door onbekende oorzaak (die 
hebben we zelf maar als maaltijd aan de 
uilen voorgeschoteld, i.v.m. het slechte 
muizenjaar. We vonden nadien ook nog 
een pootje hiervan in de uilenkast) 
-1 volwassen uil doodgereden 
-1 dode kerkuil 
-1 verdronken uil, geringd, afkomstig uit 
België 
-1 jonge steenuil na aanval van kat 
Anita van Dooren  

Groep De Kempen(64)   
(Eersel/Steensel/Westerhoven/Bergeijk/Luijksge
stel/Duizel/Riethoven/Knegsel/Wintelre/Veldho-
ven en (Zand)Oerle)) 

Totaal hangen er 118 nestkasten, waarvan 
er 4 bedoeld zijn ter educatie. Dit jaar 
waren er 27 broedgevallen met 87 eieren. 
Uiteindelijk waren er 74 jongen, hiervan 
zijn er 72 uitgevlogen. Het percentage door 
steenuilen bezette nestkasten is ongeveer 
24%. 
Er waren 14 kasten bezet door een 
spreeuw; 3 door een kauw; 2 door een 
holenduif; 1 door een ringmus; 4 door een 
koolmees en 2 kasten waren bezet door 
een eekhoorn.  
Vrije broedgevallen 

Totaal zijn er 9 vrije broedgevallen 
geconstateerd, met 21 uitgevlogen jongen, 
daarbij opgemerkt dat 4 jongen 
opgevangen zijn door de vogelopvang en 
deze zijn later losgelaten. Van één vrij 
broedgeval is de afloop onbekend.  
Conclusie 
In tegenstelling tot andere werkgroepen is 
dit jaar in onze regio het broedsucces 
groot. Waren er in 2008 achttien 
broedgevallen in 105 nestkasten (53 
uitgevlogen jongen), dit jaar zijn er 27 
broedgevallen. Een stijging van 50%! 
Hopelijk zet deze trend zich voort.  
 
Opmerking: Hoewel vallend onder de 
gemeente Eersel, wordt de controle in- en 
de verwerking van de gegevens uit Vessem 
uitgevoerd door Rinus v.d. Boomen. Deze 
gegevens zijn dus niet meegeteld. 
Met vr. groet Wil de Veer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto Jan Wolfs 
 

BOSSCHENHOOFD 

UilenénKunst   
Voor liefhebbers van uilen én kunst 
presenteert Galerie de 
Beeldenstorm 21 kunstenaars die 
zich hebben laten verleiden hun 
favoriete uilen (ook de steenuil) 
voor het voetlicht te brengen. 
De Beeldenstorm is een galerie  & 
beeldentuin op een locatie waar de 
tijd even geen grip heeft op de 
mens. Een ideale plaats voor 
tijdloze kunst. U vindt de galerie en 
beeldentuin in Noord-Brabant nabij 
de A-58 van Breda naar 
Roosendaal, op het landgoed Maple 
Farm. (11 hectare)  
Er meer over weten?   www.nvdbs.nl 
 

Nacht van de Nacht   
Op zaterdag 24 okt. kun je genieten 
van een pracht van een donkere 
nacht. Tijdens activiteiten door het 
hele land kun je o.a. op  zoek naar 
nachtdieren zoals de steenuil. De 
Nacht van de Nacht is een initiatief 
van de Provinciale Milieufederaties 
en Stichting Natuur en Milieu. Ga 
naar www.laathetdonkerdonker.nl 
en klik op het landkaartje voor  
activiteiten bij jouw in de buurt. 
 


