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Steenuilenwerkgroep
Midden-Brabant

Met dit verslag wil ik met woord en beeld de activiteiten te schetsen van onze werkgroep. De groep is
ontstaan in het najaar van 2002 toen het voor Vogelwerkgroep Midden-Brabant ook duidelijk werd dat
het met de Steenuil niet de goede kant op ging, en wij mee wilde doen met "Het plan van aanpak"
voor de Steenuil.
Het verslag is speciaal bedoeld voor de veldwerkers en vrijwilligers die direct betrokken zijn. Het dient
om hun zoveel mogelijk op de hoogte te houden wat betreft activiteiten, telgebieden, resultaten enz.

Jan van Rijsewijk.
Gebieds-coördinator

De kasten gebeitst en genummerd, een deugdelijke opvouwbare ladder gekregen van
Vogelwerkgroep Midden-Brabant, een oud bagage-karretje uit de schuur getrokken....en dan op
weg!

In dit verslag worden de volgende onderwerpen
behandeld:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Voorwoord
Het werkgebied
Het persbericht
Activiteiten
Inventarisatie Voorjaar 2004
Handleiding inventarisatie
De inventariseerden
Aangetroffen broedsels
Conclusie
Tot slot nog wat cijfers

Het werkgebied

Dit is een afbeelding van Midden-Brabant. In de gekleurde gedeelten zijn we actief!
We hebben er geïnventariseerd, wilgen geplant en geknot, nestkasten gehangen en
gecontroleerd. Anders gezegd; Tïlburg-Noord-, Udenhout-, Berkel-Enschot-,
Biezenmortel-, Helvoirt-, Haaren-, Oisterwijk-, Moergestel- en Biest-Houtakker e.o.

Het Persbericht
WOONRUIMTE AAlhSOEEOOEM ¥© © K STTEEMOOLEN
Van de in Nederland broedende uilen is de Steenuil de kleinste. Dit uiltje broedt vooral in het
buitengebied. Vroeger hadden de meeste boerderijen wel een steenuilenpaartje op het erf.
Door de manier van “boeren” toendertijd was het voor de steenuil makkelijk om aan de kost
te komen. Tegenwoordig zijn de meeste boerenerven schoon waardoor er veel minder voedsel
te vinden is. De traditionele boerenschuren zijn verdwenen en daarvoor zijn de pre-fabschuren
in de plaats gekomen. Kieren en gaten zijn daardoor verdwenen. Dit zijn wel de belangrijkste
redenen waarom de steenuilenstand heel hard achteruit is gegaan.
De Vogelwerkgroep Midden-Brabant wil in deze regio hier iets aan doen!
Wanneer je denkt dat op je erf o f in je grote tuin best wel eens een steenuil zal kunnen huizen
en je vindt het leuk om gastheer/vrouw voor deze vogelsoort te zijn, dan kun je kontakt op
nemen met Jan van Rijsewijk; na zes uur tel.0416361503. Mailen kan ook;
imvanriisewiikfmhome.nl.
Leden van onze werkgroep komen dan kijken o f het biotoop geschikt is. Indien dit positief
uitvalt kunnen èèn o f twee gratis nestkasten geplaatst worden.
Dus als je iets voor de steenuil wilt betekenen wacht niet te lang met reageren, daar deze tijd
van het jaar het beste is om kasten te plaatsen!

...Met dit persbericht zijn we in het najaar van 2003 naar buiten getreden. Maar liefst
130 reakties hebben we gehad, telefonisch of per email. Een aantal mensen heb ik
via de telefoon al kunnen laten weten dat hun omgeving niet geschikt was. Zelfs was
er iemand bij die een prachtig balkon had midden in de stad en daar nog wel een
plaats had voor een nestkast...."en moeten die beestjes ook gevoerd worden?!" Ook
kwamen er reakties buiten ons werkgebied die ik doorgestuurd heb naar de
betreffende werkgroepen. Nog een kleine honderd adressen bleven er over waar we
er een groot aantal van bezocht hebben en waar we in het najaar 2003 en voorjaar
2004 36 kasten hebben weggehangen. Nestkasten die we van het Brabants
Landschap gekregen hebben en op een vakkundige manier gemaakt zijn door o.a
leden van onze Vogelwerkgroep . ( Gerard en Maurice v.d. Kaa e.a) Ze moesten
alleen nog geschilderd worden.
Het persbericht is in de volgende dorps-blaadjes geplaatst: De Wegwijzer UdenhoutHaarens Klokje te Haaren- Nieuwsklok Oisterwijk- Rond de Toren Loon op Zand en
De Nieuwe Schakel in Berkel-Enschot.

Via de verslaggeefster van de Nieuwe Schakel kwam het persbericht bij een
journalist van het Brabants Dagblad terech t die er vervolgens een alleraardigst
stukje over schreef.
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Woonruimte
aangeboden
3 'S 's onze Jan al thuis? Nee, die
I zit daar achter bij die knotA wilgen een balletje te bra
ken.’
Na de adoptie van kippen,
koeien, dolfijnen en walvissen,
na paarden leasen en speciale
fokprogramma’s voor korenwol
ven, iets nieuws op de dieren
markt. De Vogelwerkgroep Midden-Brabant komt met 'Woon
ruimte aangeboden’ met een op
merkelijk aanbod in deze tijd
van woningnood. Helaas gaat het
hier niet om woonruimte voor
mensen, maar om die voor bees
ten. De werkgroep spant zich in
voor de steenuil.

De werkgroep doet dus wat voor
deze kleinste uil in dit land. Dat
leuke beestje heeft het moeilijk.
Rond de meeste boerderijen was
vroeger wel een paartje te vin
den. Kleine bolletjes veren op
heiningpaaltjes die zich vooral in
de avondschemering lieten zien.
Maar boeren boeren anders te
genwoordig. Geurende mestvaal
ten, in elkaar zakkende schuren
en oeroude olmen, ze zijn gro
tendeels verdwenen uit het mo
derne boerenland. De nieuwe za
kelijkheid en hygiëne maken dat
agrariërs hun erf regelmatig op
poetsen en dat ze hun afval op
gezette tijden afvoeren. Steenuil
tjes pakken daardoor steeds va
ker mis. Ze komen aldoor rnoeilijker aan de kost.
En met hun woonruimte is het al
niet anders gesteld. Want al die

prachtige, oude boerenschuren,
die zijn allemaal vervangen door
strak en naadloos plaatwerk uit
de prefab-industrie. Kieren, sple
ten en gaten bestaan niet meer.
Gebrek aan voedsel en woon
ruimte betekenen de nekslag
voor de steenuil. ’Het steenuilen
bestand gaat keihard achteruit’
heet dat in vakjargon.
Wie denkt dat z’n erf of tuin
groot genoeg is om daar een
steenuiltje in rond te laten vlie
gen, mag z’n vinger opsteken.
Die mag zichzelf bombarderen
tot gastheer of gastvrouw van dit
vogeltje. Brabants Landschap
heeft een paar honderd nestkastjes laten maken en brengt die via
de vogelwerkgroep aan de man.
Leden van die werkgroep bekij
ken persoonlijk of de omgeving
waarin de nestkast komt te han

• Steenuil

gen wel geschikt is voor de
steenuil. Is dat het geval, dan
worden gratis één of twee van
die kasten geplaatst. Een knappe
uil die daar geen uiltje in wil
knappen.
Het contactadres van de Vogelwerk
groep is Jan van Rijsewijk (0416-361503)
of jmvanrijsewijkCa'home.nl.

Activiteiten
De belangrijkste activiteiten voor de komende jaren zijn:
o
o
o
o

Inventariseren telgebieden in Midden-Brabant
Plaatsen, controleren en onderhouden van nestkasten
Biotoop verbeteren
Kontakten onderhouden met andere uilenwerkgroepen

Leden van de werkgroep zijn:
o
o
o
o
o

Peer Busink
Rudo de Kroon
Jan Paymans
Cees van de Poel
Jan van Rijsewijk

Op deze foto is te zien dat we een aantal wilgen geplant hebben. Totaal 20 stuks. In de eik links
op de foto hebben we in 2002 een steenuilenkast gehangen. ( Deze tijd van het jaar niet te zien).
Nu 2004 heeft er zich met succes een paartje steenuilen gevestigd. Leuk detail; in de schuur op
de achtergrond huist al jaren een succesvol kerkuilen-paar. Ook dit jaar weer met 4 kuikens!

De Inventarisatie
Een begeleidend schrijven naar

IN V E N T A R IS A T IE S TE E N U IL M ID D EN -BR A BA NT 2004
( Organisatie Vogelwerkgroep Midden-Brabant)

Beste.............. .............................

öoed dat je mee wilt doen met onze steenuilinventarisatie! Midden-Brabant is nog

zo'n beetje een witte vlek op de kaart en daar ga jij mede verandering in brengen.
Deelnemers zijn:
Thijs van der Aa

Patrick Martens

Els Fonken

Peer Busink

Ad van Opstal

Sytske van Maren

Dolf Sijtenbeek

Jan Paymans

Nico Hilgers

Cees van de Poel

Jan op 't Hoog

Wiel Poelmans

Paul van Kerkhoven

Jan van Rijsewijk
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Lees zorgvuldig het inventarisatie-formulier door.
H et bijgeleverde CD o f bandje is "doorlopend" dus je hoeft het niet terug te spoelen. Volg de regels van het
a f spelen. Het mag duidelijk zijn dat je zodra je een reaktie hoort stopt met afspelen.

S

Bijgevoegd 5 topografische kaarten van jouw gebied. Op 1 kaart heb ik de grens getrokken (groen) en eventueel
aangekruist waar we in het najaar nestkasten hebben gehangen (rood). Na de telperiode stuur je mij 1 kaart
retour en de andere gebruik je in het veld en wellicht wil je er een voor je zelf behouden.

•f

Geef zo nauwkeurig mogelijk met een gekleurde stip de plaats aan waar je een steenuil gehoord hebt.

Nu, ik wens jullie veel succes toe. Kies de juiste avonden en je zult zien, of liever horen, dat wij met elkaar, de Steenuil
op kaart kunnen brengen in Midden-Brabant.
Jan van Rijsewijk Loonsemolenstraat 36 5175PT Loon op Zand
Coördinator werkgroep Steenuil Midden-Brabant
0416361503 jmvanrijsewijk@home.nl

Nadat we in het najaar 2003 de laatste nestkasten voor de steenuil hadden
weggehangen, totaal 36 stuks en nog enkele zaterdagen bezig zijn geweest
met het knotten van wilgen werd het tijd om na te gaan denken over de
inventarisatie van de steenuil dit voorjaar.
Op de ledenvergadering van Vogelwerkgroep Midden-Brabant eind januari
werd er boven verwachting gereageerd op mijn vraag wie er mee wilde doen.
Peer, Wiel, Patrick, Dolf, Jan, Cees en Nico melden zich spontaan aan,. Aad,
op die avond afwezig, heb ik later gebeld. Verder deden enkele enthousiaste
mensen van (IVN) Oisterwijk mee t.w. Ad van Opstal en Jan op ’t Hoog, Els

Fonken en Sytske van Maren. Tijs van der Aa en Paul van Kerkhoven heb ik
ontmoet tijdens het hangen van nestkasten en meldden zich spontaan aan.
Totaal 15 mensen! Daar kun je wat mee!
Voor ieder had ik een zelfde (pret)pakket gemaakt bestaand uit;
5 Topografische kaarten ( zwart/wit en niet altijd van beste kwaliteit; mijn
excuses daarvoor),
een cassette-bandie met het balts-geluid van de Steenuil er op,
en een handleiding ( zie volgende pagina).
Bij ieder had ik op èèn kaart het gebied gemarkeerd wat geïnventariseerd
moest worden. Enkele troffen rode kruisjes aan op hun kaart; de plaatsen
waar we nestkasten hadden gehangen! Het leukste werk vond ik nog het
indelen van de gebieden en al snel bleek dat Midden-Brabant voor een flink
deel geïnventariseerd zou gaan worden.
Hoewel het aanvankelijk leek dat we een vroeg en zacht voorjaar kregen,
kwam half februari toch nog de winter terug met koude dagen en nachten en
nog behoorlijk wat sneeuw. Begin maart werd het zachter en kroop de
temperatuur langzaam op. Pas vanaf 13 maart werd het even meer
voorjaarsweer met temperaturen van boven 10 graden. Echter de laatste 2
weken in maart waren de avonden toch nog koud met temperaturen rond het
vriespunt. Eind Maart kwam de temperatuur terug van 10-15 graden.
De inventarisaties hebben plaatsgevonden tussen zonsondergang (schemer)
en middernacht, in de periode half februari tot half april. Het onderzoek is
door alle waarnemers uitgevoerd met een cassette-rekorder. Op het bandje
werd het balts-geluid steeds op de zelfde manier afgespeeld zoals STONE het
voorschrijft. lOx baltsroep-1 min. Pauze / lOx baltsroep-1 min. Pauze / lOx
baltsroep- 2a 3 min. Pauze. Zodra men een reaktie kreeg stopte men het
geluid en tekende men zo nauwkeurig mogelijk de plaats in op de
topografische kaart.

Handleiding
Het inventariseren van steenuiIterritoria.
Het tellen van het aantal Steenuilen is niet eenvoudig. De bedoeling is het achterhalen hoeveel broedparen in ons gebied
aanwezig zijn. Tijdens een territoriumkartering brengen we het aantal roepende mannetjes in kaart. Er van uitgaand dat
elk roepend mannetje een broedpaar vertegenwoordigt krijgen we zo een beeld van het aantal territoria.

W o n n C B P ? : Inventariseren door de territorium roep na te bootsen kan in de periode van half februari tot half april.
Steenuilen roepen vooral vanaf de avondschemer tot rond middernacht. Vooral de eerste twee uren na zonsondergang
zijn ze a ktief. Tijdens zacht voorjaarsweer kan de beste roepaktiviteit worden verwacht. N iet te veel wind en geen
neerslag van betekenis. Een waarneming van een territoriumroep is voldoende om voor dat jaar op de betreffende lokatie
een territorium te mogen tellen. Voor de zekerheid zul je soms een territorium vaker moeten bezoeken. Het

inventariseren op geluid is arbeids-intensief: je zult er enkele avonden op uit moeten. Bedenk dat de gunstige
inventarisatieperiode vrij kort is en er soms langere perioden met ongeschikt weer zijn!

Waar?

Minder geschikte plaatsen zijn het stedelijk gebied, open weide-gebied zonder nestgelegenheid en aaneen

gesloten bosgebieden. Omdat de Steenuil in Nederland overwegend een erfvogel is, moeten in ieder gaval alle erven
(boeren èn burgers) in het buitengebied worden betrokken. Hieronder worden ook dorpsranden en lintbebouwingen
verstaan. Ook de ogenschijnlijk ongeschikte moderne boerderijen verdienen aandacht. Verder zijn vrijstaande gebouwen,
schuurtjes, knotwilgen en andere holle bomen, boomgaarden kansrijke lokaties. Goede gebiedskennis is een pre. Als je het
gebied niet goed kent is het verstandig eerst overdag het gebied te verkennen. Ook in het donker moet je de weg vinden
en, vooral van belang, kunnen inschatten waar de roepende uil zich bevindt. Het is aan te bevelen om voorafgaand aan het
inventariseren te bepalen op welke plaatsen binnen jouw gebied je gaat waarnemen en die op kaart in te tekenen.

Hoe?

Inventariseren doen we door het geluid van de Steenuil, de baltsroep o f territoriumroep, te laten horen d.m.v

een rekorder. De volgende werkwijze heeft zich in de praktijk bewezen als betrouwbaar,
10 x territoriumroep - pauze (1 min)10 x territoriumroep - pauze (1 min)10 x territoriumroep - langere pauze ( 2-3 min)

Geen reaktie?

Dan nog een keer de serie van 3x10 roepen herhalen. Wanneer je een reaktie krijgt in de vorm van

de baltsroep stop dan de rekorder en teken zo nauwkeurig mogelijk in op de topografische kaart. Na een reaktie is het
goed nog even te blijven luisteren. Soms reageert er nog een ander mannetje in een naburig territorium.
Het beste je voort te bewegen is op de fiets. Het h eeft ook als voordeel dat je tussen de telpunten waarnemingen van
spontaan roepende Steenuilen kunt noteren.

Wat moet ik in ieder geval meenemen?
s

CD- o f cassette-rekorder

S

Topografische kaart

S

Schrijfgerei

■y

Zaklamp

Enige aandachtspunten!
Hoe goed je de geluiden van de Steenuil ook kent, baltsende kievieten kunnen op grote afstand soms veel gelijkenis
vertonen met de baltsroep van de Steenuil.
Niet alle mannetjes roepen fanatiek, en vermoedelijk met name in gebieden met lage dichtheden kunnen paren voorkomen
die niet o f zelden reageren.
Sommige mannetjes zijn erg territoriaal en volgen to t wel 250 meter. Voorkom dubbeltellingen.
Het afspelen van de roep van de Steenuil op een donkere stille weg wekt soms argwaan en zorgt voor onrust onder de
bewoners. Als je mensen tegenkomt ga een gesprek aan en zeg wat je aan het doen bent. J e krijgt vrijwel altijd positieve
reakties en soms levert het nog waardevolle tips op.
Uit: De Steenuil in Nederland Jan van Rijsewijk/ Coördinator werkgroep Steenuil /
0416361503/jmvanrijsewijk@home.nl

De Inventariseerders
15 Personen hebben meegedaan met de inventarisatie en die heb ik de
volgende 11 gebieden toegewezen; ( tussen haakjes) = het aantal getelde
waarnemingen.

Peer Busink. (141 Koningshoeve-Kerkeindse Heide- Heuvelstraat-Broekzijde-BiestHoutakker-Westerwijk en Driehuizen- De Gement- Heiligeboom en Den Opslag
Peer vond het opgedragen gebied niet groot genoeg en had het zelf groter gemaakt. Hij stuurde de topografische kaart
netjes terug met daarop precies aangegeven waar hij de reacties had gehoord en waar hij nestkasten heeft geplaatst.
Bedankt Peer.

W ie! Poelmans. Cl) Hoog-Heukelom- Laag-Heukelom- Oisterwijkse HoevenLandgoed ter Braakloop.
Wiel had slechts 1 roepende steenuil in zijn gebied. Bij Hoog Heukelom tussen een groepje boerderijen. Hij had veel last
van wegverkeer. Niet alleen van snelweg en Noordoosttangent, maar ook de Oisterwijkse Baan, Broekstraat, Zandstraat,
Enschotse Baan, Nieuwe Bosscheweg en bij Heukelom. Dan ook nog regelmatig treinen en veel licht van het sportpark bij
deHoevenseweg. Misschien kunnen ze de Europese voetbalkampioenschappen verschuiven naar het vroege voorjaar, dan
wordt het wat stiller op straat. Wiel bedankt.

Patrick Mariens. (0) Denteren- Moerputten- Venkamp- Vlijmensch Ven- De HamHonderd Morgen- Giersbergen- Distelberg- Cromvoirt e.o.
Het gebied van Patrick wordt volgend seizoen overgenomen door een uilenwerkgroep uit Vught. Patrick bedankt en voor
jouw volgende keer een ander gebied?

Tiis van der Aar. CCn Molenstraat- Antwerpsebaan- De Voort- Noenes- Raam.

Ook het gebied van Tijs gaat over naar een andere groep. Tijs, voor jouw was het allemaal nieuw maar ik hoop dat je er
van genoten hebt. Het is al meer gezegd; De steenuil heeft zich slecht laten horen. Zoals je weet woont tegenover jouw
huis al jaren een steenuilenpaar met dit jaar weer 4 kuikens. Bedankt.

P a u l ivan K erkh o ven : fOj Kerkhoven- Holleneind- Berktweg- HaarendaalHeusdensebaan.
Paul, ook jij had geen waarnemingen. Later heb je toch nog een broedsel ontdekt aan de Oliviersweg. Ook jij bedankt en
je hebt al aangegeven een volgende keer weer mee te willen doen.

D o lf (G ittenbeet, fcn Oisterwiikseweg- Gever- Belverse Dijk- Nemelaer- Laarakker.
H et viel Dolf erg tegen. Inderdaad een gebied met toch geschikt biotoop. Volgende keer beter en bedankt.

C ees van d e R o e i en Ja n Paw m ans en ik z e lf. (9) Loonse Hoek- Loonse
Molenstraat- Moleneind- Houtsestraat- Kuil- Rugdijk- Kouwenberg- VijfhuizenSchoorstraat- Groenstraat- Gommelsestraat- Oude Bosschebaan.
Ons groepje had 9 waarnemingen. Verrassend was dat het gebied Kouwenberg-Vijfhuizen 3 reakties had. Daar gaan we
zeker wat kasten hangen. Verder in 2 kasten in ons gebied een broedgeval. Bedankt Cees en Jan.

A a d van G e is w iit. (01 De Hondsberg- Stokske- Heilige boom- Heikant- Rozep- De
Logt- Scheibaan- Moddervelden.
Aad bedankt voor je inspanning. Volgende keer beter.

N ico H ijg e rs-. (0) Hooghout- Brabantshoek- ’t Winkel- De Mortel- BiezenmortelGijzelsestraat- Groenstraat.
Nico, jij ook bedankt.

E is Ponken en S v tsk e van M aren: (3) De Kraan- ’t Hoekske- Heuveltje- BerkhoekBrem- Heikant- Waalwijkseweg en Molenhoef.
Els en Sytske hadden in hun gebied in eerste instantie geen enkele reaktie. Later zijn e r toch 3 waarnemingen geteld.
Ook zij hadden last van verkeer en de spoorlijn die dwars door hun gebied loopt. Ook vroegen ze zich a f o f ze de
kievieten niet verstoorde met het geluidsbandje.

A d ivan P o s ta l en A d on ‘t H oog. (1V t Laar- De Gijzel- Brokkenbroek- De
Heikant- Zwijnsbergen e.o.
Ad gaf het niet snel op. Tot laat in het seizoen heeft hij gecontroleerd . Op sommige plekken is hij nog langer blijven
wachten dan anders maar zonder resultaat. Ook jouw gebied gaat voor een gedeelte naar een andere werkgroep maar ik
weet dat ik zeker weer een beroep op jullie kan doen. Erg bedankt.

Nogmaals dank aan alle inventariseerders. Al is het resultaat magertjes, zonder jullie
medewerking was dit verslag overbodig geweest. Hopelijk kan ik volgend seizoen
weer op jullie medewerking rekenen. Spontaan heeft zich een uilenwerkgroep uit
Vught aangemeld, die 4 gebieden rond Vught gaan inventariseren.

Conclusie
Een voorzichtige start is er gemaakt om ook in Midden-Brabant De Steenuil op kaart
te zetten. Naarmate het einde van het tel-seizoen naderde werd mijn enthousiasme
enigszins getemperd bij het horen van de eerste resultaten. In 2 gebieden is een
redelijk resultaat bereikt, maar in de overige 9 gebieden valt het tegen. Ondanks dat
men zeker wist dat er op bepaalde plaatsen steenuilen zaten kreeg men geen
gehoor. Alles valt of staat bij de bereidwilligheid van vrijwilligers, die toch afhankelijk
zijn van periodes met geschikt weer en daardoor in betrekkelijk korte perioden hun
routes moeten afleggen. Ook in gebieden met een minder geschikte habitat valt het
niet altijd mee geduld op te brengen om met de geluids-rekorder enkele minuten op
diverse lokaties het baltsgeluid te laten horen. De steenuil is enigszins
onvoorspelbaar; het komt voor dat je het ene moment een kwartier lang met je
rekorder bezig bent zonder resultaat en enkele uren later kun je op dezelfde lokatie
spontaan horen roepen. Voor wat meer zekerheid zou je een kleiner gebied kunnen
inventariseren en dat meerdere keren!
Een volgende stap zal zijn het ontdekken van de broedplaatsen en deze gebieden
d.m.v. het hangen van steenuilkasten proberen te vergroten.
Belangrijk voor de komende jaren zal zijn om struktuur in de organisatie te krijgen.
Een vaste groep van mensen die steeds in een zelfde gebied inventariseren en
daardoor meer kijk op de situatie houden. Voorbeeld hiervan is de werkgroep
Westbrabant (www.westbrabantsevwg.nl) die al enkele jaren eerder met
inventarisaties zijn begonnen. Een ding kunnen we in ieder geval vaststellen:
Steenuilenwerkgroep Midden-Brabant heeft zich een duidelijke plaats verworven
binnen het Steenuilenproject.

Aanoetroffen broedsels 2004
A d re s

A tla s
b lo k

V a s tg e
s te ld
te rrito ri
um ?

N e s tk a s t
g e p la a ts t?

N e s tk a s t
b e z e t?

Loonsem olenstraat
45 Loon op Zand

44-58-11

Ja

Ja

Ja

Schoorstraat
Udenhout (Tilburg)
Hoekske 2a BerkelEnschot
Udenhoutseweg 6
Helvoirt
Brem 4 BerkelEnschot
Hooghoutseweg 12a
Biezenmortel
M olenstraat 15
Helvoirt
Oliviersweg 1
O isterw iik

44-58-22

Ja

Ja

Ja

44-58-53

Ja

Ja

Nee

45-41-53

Nee

Nee

Lege stal

Kast plaatsen

5

44-28-44

Nee

Nee

Stal

1

45-51-22

Nee

Nee

Stal

O ndanks dat er 2 kasten zijn
geplaatst, broedsel op oude plek.
Voorlopig veilig.

4

45-51-25

Nee

Nee

Stal

Voorlopig veilig

4

45-51-52

Nee

Nee

A n d e rs ?

O p m e rk in g

R e s u lta a t
a a n ta l
k u ik e n s

Voor de eerste keer in de kast. Heeft
zich regelm atig laten horen. 2 eieren
onbevrucht.
Steeds reaktie op geluidsband. Eerste
keer in de kast.

2

Loods

2
3

Paartje huist al jaren ter plaatse
m aar heeft zich niet laten horen.

Een trotse bezitter!....Al jaren huist er in een oude
koeienstal een paartje steenuilen. De meeste
broedsels mislukte doordat de eieren, of al jonge
kuikens weggleden tussen de isolatie-platen. Ook
gebeurde het nog al eens dat een uitgevlogen jong
verdronk in de drinkbak van de koeien. Totdat onze
werkgroep in aktie kwam!
W e hebben er een kast geplaatst en 2 jaar later
heeft het paartje hun nieuwe stekje gevonden. Ook
de drinkbak hebben we voorzien van een stukje
kippengaas zodat de jonge uiltjes weer naar boven
kunnen klauteren als ze in de bak terechtkomen.

Tot slot nog wat cijfers:
a Aanmeldingen nestkasten (Persbericht) 130
Geplaatste nestkasten
36
Bezette nestkasten
2
Leden werkgroep
5
Inventariseerders
15
Telgebieden
11
Waarnemingen inventarisatie
28
Vrij broedgevallen
4
Kuikens
17
Atlasblokken werkgebied
8
Geknotte wilgen
5
Geplante wilgenstaken
20

Speciaal wil ik Cees bedanken die me heel erg veel geholpen heeft. Samen zijn we
er behoorlijk wat zaterdag-middagen op uit getrokken. Wel met veel plezier, dat
moet gezegd worden!

14 juli 2004
Jan van Rijsewijk

