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Territoriumroep/Baltsroep (joehoep, joehoep)       
Deze roep of zang wordt door territoriale mannetjes 
voortgebracht. Dit is ook de roep die bij het inventariseren 
maatgevend is voor het  vaststellen van een territorium. 
 
Contactroep/Alarmroep (wiew, wiew)        
Dit geluid wordt zowel door het mannetje als het vrouwtje 
gemaakt. Hoewel je dus niet de sexen kunt onderscheiden is 
het wel maatgevend voor de aanwezigheid van steenuilen. 

  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 

 

 Steenuil 

i n  de  l i f t
  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 nieuwsbrief. Voor aan- of afmeldingen mail 

naar    steenuilindelift@home.nl 

HAAREN 

Provinciale jaaravond 
Op woensdag 13 april zal de 
provinciale jaaravond van de 
uilenbescherming worden gehouden. 
Noteer deze datum dus vast in de 
agenda’s! Dit jaar staat onder andere 
een interactieve roofvogelquiz van Nico 
de Haan op het programma! De 
uitnodiging met het programma volgt 
nog. Zoals ieder jaar zijn alle 
geïnteresseerden in uilenbescherming 
van harte welkom. 
 

TONGEREN 

1e “buitenlandse” aanmelding 
Niet echt belangrijk maar leuk om te 
vermelden is dat ik een aanmelding 
heb gekregen uit België. Na 
verschillende provincies in ons land 
wordt deze brief nu ook over onze 
staatsgrens verstuurd. Peter van Lindt 
uit Tongeren mailt me: “Op woensdag 
vond ik op het web dat ik me via dit 
adres kon inschrijven op je 
maandelijkse nieuwsbrief "Steenuil in 
de Lift". Onze stad heeft in het kader 
van het project ‘Gemeenten Adopteren 
Limburgse Soort’ een paar jaar 
geleden de steenuil geadopteerd. 
Bedankt en met vriendelijke groeten, 
Peter van Lindt,  Tongeren  Belgie”. 
 

HELVOIRT 

Kerkuil 
Op donderdag 7 april organiseert 
Steenuilenwerkgroep Oisterwijk (IVN) 
en LNHM een avond die in het teken 
staat van de kerkuil. Niet minder dan 
kerkuilenicoon Johan de Jong verzorgt 
die avond een kerkuilenlezing. 
Toegang is gratis en het begint om 
20.00u. Plaats is Gastenbosch, 
Kastanjelaan 17, 5268 CA te Helvoirt. 

 

Beleef de lente 
Als alles goed gaat kunnen we de 
komende tijd tot 1 juli 2011 het 
broedseizoen meemaken van oehoe, 
ooievaar, boomklever, boerenzwaluw, 
slechtvalk, steenuil, ijsvogel en 
purperreiger. Zou het dit jaar de 
steenuilen weer lukken om enkele 
jongen groot te brengen? 
www.beleefdelente.nl  

Werkgroep Boxtel 
Inventarisatie voorjaar 2011 
In december hebben wij een uitleg gehad van Karel 
Voets van Brabants Landschap over de manier 
waarop we meer inzicht zouden kunnen krijgen in 
het wel en wee van de steenuil. We hebben als 
Vogelwerkgroep veel kasten hangen op diverse 
plaatsen, we maken die kasten in het najaar schoon, 
maar we weten niet hoe het staat met de Boxtelse 
steenuil. We hebben gezamenlijk besloten om daar 
meer onderzoek naar in te stellen. Vandaar dit plan 
van aanpak. Even een korte toelichting: 
Het agrarische  buitengebied van de gemeente 

Boxtel is onderverdeeld in een aantal deelgebieden 

die we in de periode februari/april minimaal drie keer 

gaan bezoeken. De begrenzingen zijn globaal 

aangegeven. Per gebied is er een coördinator die 

met de andere genoemde leden het gebied gaat 

bezoeken. Hij organiseert, coördineert, registreert en 

motiveert.  

De registratie dient door de coördinator te worden 

verzorgd. Na 15 april wordt in een gezamenlijke 

bijeenkomst de resultaten en ervaringen besproken. 

Vooralsnog passen we geen hulpmiddelen toe, 

zoals het laten horen van de steenuilenroep.   

Onderstaand de gebiedsindeling met daarbij 
vermeld de coördinator( vet gedrukt) en de 
deelnemende leden.  
Lennisheuvel begrenst door de spoorlijn Boxtel 
Best, de Koevoortseweg en de Loxvenseweg ( 
Vorst, Brede Heide, Oude Grintweg, Kinderbos, 
Mijlstraat, Beukendreef). Frans Maas  Chris, Lidy, 
Ad en Wim  
Roond/Kalksheuvel:  begrenst door Spoorlijn 
Boxtel Oisterwijk,  Loxvenseweg en Koevoortseweg 
(het Loo, Kempseweg, De Donders).  Geert-Jan, 
Wolters, Peter,  Elly en Joep; 
Tongeren, Luissel, Nergena  begrens t door 
spoorlijnen Boxtel Oisterwijk en Boxtel Vught 
(Uilenbroek, Langspier, Braken) Hans Janssen Jan 
Albert, Gerda en Aad en Guus; 
Onrooi,Langenberg,Diepenbroek,Gasthuiskamp, 
Hoog Munsel /Kasteren begrenst door Duits Lijntje, 
de A2 Boxtel den Bosch en aan de Oostzijde 
ongeveer de gemeentegrens met Schijndel.  Hen 
Maas, Gerard, Hans, Maarten,  Anneke. 
 
Inventarisaties dienen in de periode van half februari 
tot half april uitgevoerd te worden. De steenuil is 
vanaf de schemer tot middernacht actief. Vooral de 
eerste 3 uren zijn belangrijk. Eén waarneming in de 
periode tussen 15 februari en 15 april is voldoende.   
Ik wens iedereen heel veel plezier en succes.   
Frans Maas.  

 

1. Inventariseren met of zonder 
geluid.  
Steenuilen worden actief in hun 
voorbereiding op de broedperiode. 
Vanaf half februari tot half april laten ze 
zich onregelmatig horen. Je kunt ze 
activeren door middel van het afspelen 
van geluid. Het blijft voor sommigen 
een omstreden manier. Ik kan alleen 
zeggen; ben voorzichtig met het 
gebruik van geluid. Doe het bij 
voorkeur op plekken waarvan je niet 
zeker weet of er steenuilen voorkomen. 
Laat de roep een aantal keren horen 
en wacht dan 5 minuten tot je een 
reactie krijgt. Goede ervaring is 
opgedaan met het geluid afspelen later 
in de lente, bijv. tussen half maart en 
half april en dan als het nog niet 
donker is. Dan is er grote kans dat je 
het uiltje, dat misschien niet roept, wel 
in zicht komt.  
2. Een andere methode is observatie 
tijdens de periode dat ze jongen 
hebben. Als je vermoedt dat ze ergens 
zitten, ga je bij voorkeur vanuit je auto, 
altijd nog één van de beste 
'schuiltenten' die er zijn, in de periode 
half juni-half juli net voor het donker 
wordt, observeren. Als er een paartje 
aanwezig is, zul je ze dan moeten zien, 
soms met de jongen erbij die de eerste 
dagen dicht bij de nestplaats blijven. 
3. Houdt contact met boeren en 
buitenlui in jouw gebied. Immers zij 
kunnen weten of er steenuilen in hun 
buurt zitten. Soms, wanneer je hun het 
geluid laat horen, gaat er een wereld 
voor ze open!  

Er zijn een aantal manieren om te 

weten te komen waar uilen voorkomen 
in jouw gebied en mooier nog; zijn ze 
tot broeden gekomen en hoeveel 
jongen zijn er uitgevlogen?! 

 

 


