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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 

 

 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 

18%+ 

GEMONDE 

Welletjes  
De 72-jarige Bert Schellekens uit Gemonde stopt met 
het verzorgen van uilen in de Meierij. Hij vindt het na 
meer dan twintig jaar welletjes geweest. Bert is 
voormalig eigenaar van een hoveniersbedrijf . In die  
twintig jaar heeft hij ruim  77 uilenkasten in de wijde 
regio rond Gemonde gehangen. In het voorjaar telt hij 
de jongen en in het najaar maakt hij de kasten 
schoon en indien nodig repareert hij ze. 

Tijdens de afgelopen Jaaravond in Vught is alweer het 11
de

 
Jaarverslag uitgedeeld aan alle aanwezige uilenbeschermers. 
Van tevoren was opgeven hoeveel jaarverslagen men kon 
gebruiken om uit te delen aan de gastgevers, de mensen in het 
buitengebied, die of een uilenechtpaar hebben wonen of bij wie 
een kast hangt.  
En wat blijkt? Langzaam maar zeker vind er een toename plaats van 
het aantal steenuilbroedsels in nestkasten. De ‘olievlekmethode’ 
werkt! Dit is het gericht plaatsen van nestkasten rondom een 
bestaand territorium. De jongen die daar uitgevlogen zijn vinden in de 
buurt weer nestgelegenheid. 
In 2011 gingen ruim 250 uilenbeschermers op pad om kasten voor de 
steen- en kerkuil te plaatsen, te controleren en te onderhouden. Het 
aanleveren van de gegevens is voor de échte buitenmensen geen 
favoriete bezigheid. Toch zijn vrijwel door alle groepen de gegevens 
doorgegeven aan Brabants Landschap.  
Hieronder een beknopt verslag uit het Jaarverslag “Vrijwillige 
bescherming steenuil en kerkuil in Noord-Brabant”. 
Flinke toename ten opzichte van 2010 
Het totaal aantal geregistreerde broedgevallen van de steenuil in 
2011 eindigde op 631. Ten opzichte van 2010 betreft dit een 
toename van 18%! Aangezien het aantal vrije broedgevallen, zoals 
in knotbomen of onder dakpannen, licht afnam (van 107 naar 86), is 
de toename vooral te danken aan meer broedgevallen in de 
nestkasten. Daarmee wordt aangetoond dat het plaatsen van nieuwe 
nestkasten een succesvolle beschermingsmaatregel is. Het aantal 
plaatsen waar tijdens de controles wel steenuilen op de nestplaats 
zijn waargenomen zonder dat die gebroed hebben, is ook flink 
toegenomen (van 98 naar 141). Dit is opvallend omdat dit toch iets 
zegt over de conditie van de oudervogels of het aandeel individuele 
mannetjes. 
In Oost-Brabant is de toename nog steeds het grootst, in West-
Brabant  het kleinst. In de regio Midden-Brabant nam het aantal 
broedgevallen toe met 32 broedsels tot 208, waarvan 171 
kastbroedgevallen en 37 vrije broedgevallen.  

Broedsucces in 2011 toegenomen 
Hoewel uilenbeschermers het aantal kastcontroles per kast zoveel 

mogelijk proberen te beperken, kan aan de hand van de 

eindconclusie toch iets gezegd worden over de het broedsucces. Het 
aandeel geslaagde broedgevallen in 2011 is met 91,4% goed te 

noemen. Dit is met 0,2% nauwelijks hoger dan in 2010. Het 
slagingspercentage van de broedsels verschilt sowieso amper tussen 

de jaren. Dit zou er op kunnen duiden dat het slagingspercentage 

meer afhankelijk is van de ervarenheid van het broedpaartje, dan van 
het voedselaanbod. 

Wat wel verschilt tussen de jaren is het aantal uitgevlogen jongen per 
broedsel. In 2011 werd een recordhoogte bereikt van 3.1 uitgevlogen 

jong per broedsel. Volgens de aangeleverde gegevens verlieten 
minimaal 1146 jongen de nestkast. Blijkbaar waren de 

groeiomstandigheden voor de steenuilen goed. In 2010 verlieten 

gemiddeld 3 jongen de kast en dit vormde, zoals verwacht, een 
goede basis voor het volgende broedseizoen. Verder is te zien dat het 

aantal eieren per broedsel, met 3,7 niet veel vershilt van andere 
jaren. Bij de geslaagde broedsels (broedsels waarbij de eieren 

daadwerkelijk werden uitgebroed) werd gemiddeld 3,3 jong kuiken in 
de kast aangetroffen.                                        

UDENHOUT 

Explosie  
De eerste tekenen van de nestkastcontroles laat zien 
dat er ook dit jaar weer veel succesvolle broedsels 
zullen zijn in Brabant. Zeker is dat het geval bij 
‘Uilenwerkgroep Tilburg’. Vooral in het gebied ten  
noorden van Tilburg vond een explosie aan 
broedsels plaats. Bij de eerste kasten die werden 
gecontroleerd bleek al dat het niet om een ‘gewoon’ 
jaar zou gaan. De precieze aantallen zijn nog niet 
bekend maar het laat zich aanzien dat er een 
verdubbeling heeft plaatsgevonden vergeleken vorig 
jaar. En bijna allemaal met 4 of meer gezonde pullen 
in de nestkasten. De ‘olievlekmethode’ werkt! 

Altijd weer 
 spannend wat 

 je zult aantreffen. 
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