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 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 

Bron: Jaarverslag 2012  Het volledige jaarverslag kun je lezen op www.brabantslandschap .nl (vrijwilligerswerk uilen) 

 

Voorwoord: 

Voor de steenuil gaat het de goede kant op. Dankzij vrijwillige uilenbescherming en biotoopverbetering hoeven we ons 
op korte termijn niet langer druk te maken. In combinatie met die biotoopverbetering helpt het plaatsen van nestkasten 
enorm. Rond  5000 kasten hangen er nu in heel onze provincie. De afgelopen 25 jaar heeft het Coördinatiepunt 
Landschapsbeheer ook meer dan 6.500 natuurprojecten ‘gedraaid’, zoals houtsingels, poelen, kleinschalige natuur. 
Stuk voor stuk projecten die de uilenstand er weer bovenop geholpen hebben. Nog steeds kan er gebruik gemaakt 
worden van hun diensten en meestal met interessante subsidies. Informeer ernaar! Zie de vernieuwde website 
www.brabantslandschap.nl  
 

De resultaten: 

Uit alle gegevens blijkt dat in 2012 bijna iedere werkgroep nieuwe paartjes kon verwelkomen. Bij elkaar opgeteld 
betekent dat een provinciale toename van 80 broedgevallen ten opzichte van 2011. Het aantal vrije broedgevallen nam 
af van 86 naar 71. Maar, omdat in kasten juist meer werd gebroed, zijn er netto meer broedsels geregistreerd: 719. 
Volgens een recente aantalschatting van Stone (Steenuil Overleg Nederland) broedt daarmee ongeveer 15% van de 
landelijke populatie in Brabant. Daarmee lopen we nog flink achter op Gelderland, waar bijna de helft van alle 
steenuilen broedt. Het aantal plaatsen waar tijdens de kastcontroles niet-broedende steenuilen op de nestplaats zijn 
waargenomen is ongeveer gelijk gebleven ( van 141 naar 138). Dit betekent dat nog steeds veel steenuilen ‘ongepaard’ 
bleven.  
 
Hoewel er ruim 250 kasten werden bijgeplaatst in 2012, raakte een groter aandeel van alle kasten bewoond. Dit is 
veroorzaakt door de toename van het aantal broedsels (80). Onderzoek heeft aangetoond dat 95% van de jonge 
steenuilen zich vestigt binnen een straal van 10km van de nestplaats waar ze zijn geboren. Het plaatsen of verhangen 
van nestkasten in de directe omgeving van bestaande broedlocaties (de olievlekmethode) is een aangetoond 
succesvolle aanpak. 
 
West-Brabant 

Het ligt misschien voor de hand, dat in regio’s waar meer broedgevallen voorkomen de toename ook groter is. Het 
verschil in dichtheden wordt daardoor groter. Regio West-Brabant had met 13% groei, de laagste toename in 
broedgevallen. Maar met 171 broedgevallen in nestkasten en 11 vrije broedsels, kunnen ook deze groepen tevreden 
terugkijken op hun seizoen. 26% van alle broedgevallen werd in West-Brabant gevonden. Door een spectaculaire 
toename in broedgevallen in het Land van Heusden Altena, is de Uilenwerkgroep Drimmelen en Den Hout van Harry 
Fiolet van de eerste plaats gestoten. De uilenwerkgroep van Altenatuur registreerde maar liefst 44 broedgevallen. “Je 
begint je toch af te vragen hoe ver je moet gaan met de bescherming van dit gezellige uiltje”, aldus een tevreden 
coördinator Rinus Punt. Van de groepen die meer dan 10 nestkasten hebben, spant Uilenwerkgroep Drimmelen en Den 
Hout de kroon. In deze gemeente is 44% van de nestkasten bezet, wat het gemiddelde van West-Brabant (26%) aardig 
opkrikt 
 
Midden-Brabant  

Midden-Brabant groeit. 35% van de broedgevallen komt uit Midden-Brabant. Hier steeg het aantal broedsels van 171 
naar 206 kastbroedgevallen. Het aantal vrije broedgevallen steeg van 29 naar 309. De bezetting van Vogelwerkgroep 
de Kempen, springt eruit: maar liefst 35% van de kasten was bezet. De groep had in 2012 48 bezette kasten. Liempde, 
vorig jaar nog de groep met het hoogste bezettingspercentage, ging van een bezettingspercentage van 36% naar 34%. 
Netto ging de groep echter van 9 naar 11 bezette kasten. De daling in bezettingspercentage is dus vooral te danken 
aan het plaatsen van extra kasten. Steenuilenwerkgroep Oisterwijk steeg  het hardste en ging van 9 naar 21 bezette 
kasten. Het bezettingspercentage van de groep zit daar nu op 24%. 
 
Oost-Brabant 

Oost-Brabant haalde in 2012 een totaal van 282 broedgevallen (261 kastbroedgevallen en 21 vrije broedgevallen). Een 
stijging van ruim 10% ten opzichte van 2011. Bijna 40% van alle Brabantse broedgevallen kwam daarmee uit Oost-
Brabant. Het aantal vrije broedgevallen neemt net als in 2010 af. Vogelwerkgroep de Maasheggen springt er in alle 
opzichte uit. De groep heeft de meeste bezette kasten (51), een hoog bezettingspercentage (50%; hoogst van alle 
groepen met meer dan 10 kasten) en groeide fors (+34%). Grootste stijger is Vogelwerkgroep ’s-Hertogenbosch; de 
groep ging van 4 naar 6 broedgevallen (+150%). Van de groepen met meer dan 10 kasten stijgt ’t Vuggelke het hardst, 
deze groep ging van 7 naar 10 broedgevallen  (+143%).  
 
Conclusie 

Uilenwerkgroepen zijn zeer terughoudend in het uitvoeren van controles tijdens het broedseizoen. Toch is het bij veel 
broedgevallen wel bekend hoeveel jongen er in de kast zaten en hoeveel er uiteindelijk uitvlogen. Dankzij die gegevens 
kunnen we toch een vergelijking maken van het broedsucces tussen verschillende jaren. Van de geregistreerde 
broedgevallen mislukte een kleine tien procent. Het slagingspercentage van de broedsels verschilt amper met 2011 of 
2010. De ervarenheid van het broedpaartje speelt waarschijnlijk een grotere rol dan het voedselaanbod. Wat wel 
verschilt tussen de jaren is het aantal uitgevlogen jongen per broedsel. Het seizoen 2012 was voor opgroeiende 
uilskuikens een erg goed jaar. Niet eerder vlogen er gemiddeld zo veel jongen uit (3,4). Vermenigvuldigen we dit met 
het aantal succesvolle broedsels, dan zijn vorig jaar 2.201 onervaren steenuilen op zoek gegaan naar een nieuwe 
vestigingsplaats. Het aantal eieren per broedsel (3,8) verschilt nauwelijks van andere jaren. Uilen leggen een ‘vast’ 
aantal eieren waar – afhankelijk van de voedselsituatie – een deel van de jongen van volwassen wordt. 

RAAMSDONKVEER 
Wisseling  
De uilenwerkgroep in 
Raamsdonkveer krijgt een 
nieuwe coördinator in de 
persoon van Dennis Maas. 
Hij neemt het uilenwerk 
van Gert-Jan Fens over. 

 

Het gaat 
de goede 
kant op! 

2013?  
Het is nog te vroeg om 
harde getallen te noemen 
over de broedgegevens 
van de steenuilen in 2013, 
maar voorzichtig tekent 
zich het beeld af dat we 
een lagere stand te zien 
krijgen in tegenstelling tot 
vorig jaar. Dat geldt 
overigens voor veel 
vogelsoorten. Niet het 
voedselaanbod (in veel 
kasten werden volop 
prooien aangetroffen) 
maar het grillige weertype 
zou hier debet aan kunnen 
zijn. Daardoor zijn de uilen 
later met de eileg 
begonnen of hebben het 
simpelweg laten afweten. 
Maar wat heeft dat voor 
gevolgen voor de 
populaties? En heeft het 
gevolgen voor het 
broedsucces?  

 

Fijne vakantie voor 
iedereen en rij voorzichtig. 


