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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 

 

WERK AAN 

DE WINKEL 

Werkgroep Oisterwijk 
oisterwijk/moergestel 

 
Het broedseizoen van de steenuil en de 
controles van de kasten zijn weer achter de rug. 
Nu de uiltjes zijn uitgevlogen, kunnen we de 
resultaten kenbaar maken. Het broedseizoen 
begon vroeg dit jaar en daardoor ontstond 
tevens een groot verschil in leeftijd. Sommige 
uilen zaten nog op eieren, terwijl andere uilen 
half mei al uitgevlogen waren. Eind juni, zelfs 
begin juli troffen we nog pasgeboren jongen 
aan.  
Opvallend is de toename van het aantal 
broedgevallen, en de nieuwe locaties daarvan 
in alle deelgebieden. Daarentegen zijn we nog 
nooit eerder op zoveel verlaten en niet 
uitgekomen eieren gestuit, bij nader onderzoek 
bleken deze voornamelijk niet bevrucht. Wat de 
oorzaak hiervan is blijft gissen. 
De meeste broedgevallen hadden steeds vier à 
vijf jongen. Het grootste legsel bestond uit 
zeven eieren, een record. Helaas kwam maar 1 
ei uit, en dat ene jong was snel verdwenen. 
Spannend waren de resultaten rondom de 
beroemdste uilen in ons werkgebied: de 
Hopvelduilen. Zij hielden lange tijd de 
gemoederen flink bezig. De gemeente Haaren 
nam maatregelen ter compensatie en de uilen 
bleven ondanks het verdwijnen van hun 
leefgebied, en misschien wel juist dankzij de 
realisatie van op hun vaste stek. Ze kwamen 
zelfs weer tot broeden. Helaas bleek het enige 
jong niet levensvatbaar, en de overige drie 
eieren niet bevrucht. Naast alle mislukte 
broedsels zijn er ook positieve berichten en 
kunnen we melding maken van een mooi aantal 
succesvol uitgevlogen jongen. Sommige 
erfbewoners konden volop genieten van het pril 
geluk, anderen erfbewoners zagen het broedsel 
verloren gaan. Tekenend daarbij is de grote 
betrokkenheid van de erfbewoners!  
Totaal 23 broedgevallen met 49 uitgevlogen 
uiltjes. Een uitgebreid verslag kun je lezen op 
www. steenuilenwerkgroepoisterwijk.nl.     

HAAREN 

Broedformulier 
De resultaten van de nestcontroles liggen nog 
vers in het geheugen en daarom is de maand 
september het moment om de resultaten in te 
vullen op het bekende broedformulier. Als het 
broedformulier bij Brabants Landschap 
binnen is worden de gegevens in een 
database verwerkt. Met behulp van deze 
database kan het provinciale jaarverslag en 
kaartmateriaal gemaakt worden. Alle 
verzamelde informatie wordt uitgewisseld met 
STONE en de Kerkuilenwerkgroep 
Nederland. Op deze manier kan de 
ontwikkeling van onze uilen ( kerkuil en 
steenuil) nauwkeurig gevolgd worden en 
bovendien het effect van de 
beschermingsmaatregelen gemeten worden! 
Zorg er voor dat de resultaten vóór 1 
november 2012  binnen zijn dan kan BL het 
tijdig verwerken voor het jaarverslag. Om er 
zeker van te zijn dat er niets verloren gaat is 
het verzoek om het zowel naar 
ahuijden@brabantslandschap.nl als naar 
uilenbeschermingbrabant@gmail.com op te 
sturen. 

 

HEUSDEN 

Hulp bij uilenwerk 
Harrie Smits is de uilenman in de gemeente 
Heusden. Enkele keren per jaar bekijkt hij de 
120 nestkasten die in zijn gemeente voor de 
uilen zijn opgehangen. Maar Harrie wil gaan 
minderen. Steenuilen, kerkuilen en bosuilen 
staan op het menu van de Drunenaar. Meer 
soorten behalve een incidentele ransuil, 
herbergt Heusden ook niet. Maar als 
vrijwilliger heeft ie zich gespecialiseerd in de 
steenuil. Maar nu op z’n 78

ste
 wordt Harry het 

eigenlijk een beetje te veel. Om telkens weer 
die ladder omhoog te klimmen en daar 
balancerend tussen takken, nestkasten te 
openen en te inspecteren. Die zware ladder 
zeult ie altijd met zich mee. “Boeren hebben 
geen ladders meer sinds de hooizolder uit de 
gratie is”.  
Vooral in de uithoeken van de gemeente 
Heusden zoals in Herpt en Hedikhuizen zou 
hij wel hulp kunnen gebruiken. Iemand zou dit 
deel van hem over moeten nemen. Naar zo 
iemand is hij naarstig op zoek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Brabants Dagblad 

De avonden korter en killer; 
betekent niet alleen dat de 
zomer voorbij is, maar dat ook 
de tijd aanbreekt om weer eens 
wat aan het beschermingswerk 
te doen. Jonge uiltjes worden op 
dit moment uit het territorium 
verdreven en moeten naarstig 
op zoek naar andere schuil- en 
of nestgelegenheid. Dus hoog 
tijd om nestkasten te hangen! 
 
TIEN BIJ HET HANGEN 

1. Hang de kast op een rustige 
plaats dicht bij het erf. Het 
liefst in een boom (eik) die in 
de zomer de nodige schaduw 
biedt. 

2. Laat de kast met de opening 
steunen op een tak zodat de 
jonge pullen een uitloop 
hebben in de boom. 

3. Zorg voor een open 
aanvliegroute. 

4. Een kast aan de gevel zeker 
niet in de volle zon hangen. 

5. Voorkom inregenen, richt 
daarvoor de opening niet 
naar het westen. 

6. Hoogte tussen 3 en 5 meter. 
7. Hang de kast ietsje 

achterover dat voorkomt het 
naar voren rollen van de 
eieren. 

8. Leg op de bodem wat ruw 
nestmateriaal bv. fijne 
houtsnippers. 

9. Hoe verder weg van de 
openbare weg, hoe minder 
verkeersslachtoffers. 

10. Werk veilig en met z’n 
tweeën en  gebruik een 
degelijke ladder. 

 

 

 


