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In één van de vorige 
nieuwbrieven heb ik veel 
aandacht besteed aan de 
kerkuilen. 
Omdat we midden in het 
uilenseizoen zitten wil ik in 
deze nieuwsbrief extra 
aandacht aan de steenuil 
besteden.  

 

 
De steenuil is in ons land vanouds een bekende verschijning vooral in het agrarisch 
cultuurlandschap. De steenuil is niet bang van mensen en broed vaak op boerenerven 
maar de laatste tijd zien we ze ook veel bij de burgers in de achtertuin. Het is een mooie 
vogel om op het erf of in de achtertuin te hebben omdat ze zich overdag ook regelmatig 
laten zien. Ze kunnen ook lekker voor de nestkast op een tak van het zonnetje genieten. 
Ook als de jongen gevoerd worden en tegen dat ze uitvliegen is het een genot om naar te 
kijken. De jongen zitten dan dikwijls op een tak voor de nest of nestkast rond te kijken, dat 
noemen ze dan ook takkelingen. Steenuilen broeden graag in holle bomen, in nissen van 
gebouwen of onder de golfplaten van een dak. Omdat er steeds minder oude en holle 
bomen zijn en omdat de gebouwen steeds meer worden geïsoleerd worden er door de 
natuurverenigingen speciale nestkasten opgehangen.    

 

Afgelopen maand heb ik via de mail een bericht verstuurd over de actie van Brabants 
Landschap om geld in te zamelen om nieuwe nestkasten voor de uilen te kunnen 
maken. Omdat deze op de rode lijst staan worden de kasten door Brabants Landschap 
betaald, dus de gastgevers hoeven daar geen eigen bijdrage aan te leveren. Vele 
mensen hebben daar gehoor aan gegeven door een donatie te doen, zo ook onze 
vereniging. Als dank hiervoor krijgen we van Brabants Landschap een gastles 
aangeboden, deze zal in het volgende schooljaar plaats gaan vinden. Van de 
werkgroep uilenbescherming Brabant hebben we ook een bedankje gekregen.  Dankzij 
deze actie kunnen er in Brabant weer vele nestkasten worden vervangen. 
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De voedselkeuze van een steenuil is in tegenstelleng tot dat van de kerkuil heel variabel. 
Ze eten voornamelijk muizen maar ook reptielen, amfibieën, regenwormen, insecten, 
nachtvlinders en meikevers.   

 

 

 

 

 

Tijdens de controles 
van de nestkasten 
komen we dikwijls in 
een hoekje van de kast 
een voorraad voedsel 
tegen zoals muizen en 
meikevers zoals je op 
de foto hierlangs kunt 
zien. 
 
Foto Jochem Sloothaak 

 

 
 

 

 
Het broedseizoen van de steenuil is van half april tot half mei maar dit jaar is alles veel 
vroeger. Bij de steenuil broedt alleen het vrouwtje en zorgt het mannetje voor het voedsel. 
Als er weinig voedselaanbod is jaagt het vrouwtje tijdens de broedperiode ook. Een legsel 
is meestal 3 tot 5 eieren en de jongen verlaten na ongeveer 31 dagen het nest maar zijn 
dan nog niet vliegvlug. Dit is de periode dat ze dikwijls op de takken voor de nestkast zijn 
te zien. Als ze ongeveer 38 tot 46 dagen zijn vliegen ze uit maar worden nog wel door de 
ouders verzorgd. 
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Zoals als eerder vermeld is het broedseizoen dit jaar vroeg 
begonnen. Op 21 mei hebben we de eerste steenuitjes geringd, 
deze waren toen ongeveer 30 dagen oud. Dat wil dan ook zeggen 
dat dit koppeltje eind maart al is begonnen met broeden.  
Het is heel opvallend dat er 
veel verschil in zit bij zowel de 
kerkuilen, de steenuilen en de 
torenvalken. Er waren nesten 
bij waar anderen jaren altijd 
broedsels in zitten waar nu 
niets in zat. Op andere 
plaatsen lagen er nog eieren in 
of jongen die nog maar net uit 
waren gekomen. Dan hadden 
we ook nog de nestenkasten 
waar de jongen op uitvliegen 
zaten waar we op tijd bij waren 
om ze nog te kunnen ringen.   

 

   
 

 

 
 

Jonge steenuiltjes 

Jonge torenvalken 

Jonge kerkuil 

De eindresultaten worden straks in het jaarverslag gepubliceerd. Als 
er nog liefhebbers zijn die interesse heen om een keer mee te gaan 
of zich aan willen melden voor de uilenwerkgroep dan zijn deze altijd 
welkom. Informatie hierover is te vinden op onze website. 

Deze foto’s zijn door diverse mensen van de uilenwerkgroep gemaakt 
tijdens het ringen 
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Bij de Tamoil aan de Trunhoutseweg in Reusel hangt ook een kast voor de torenvalken. 
Daarin zitten 4 jongen welke we enkele weken geleden hebben geringd. 
De week daarna kreeg ik van Ton Larmit de volgende foto’s doorgestuurd van de torenvalk 
die zijn jongen beschermd tegen de kraaien. 

                                 
 
 

                                

 
 
              

 

Afnokken, hier woon ik Waag het niet om dichterbij te komen 

Je speelt met je leven Dit was de laatste waarschuwing 

Even controleren. 
Gelukkig, er is geen 
valk overboord 
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In de vorige nieuwsbrief is vermeld dat we met een nieuwe werkgroep zijn gestart n.l.  
de Broedvogel Monitoring  Project BMP en dat een aantal leden van onze vereniging 
hiervoor een cursus hebben gevolgd bij  SOVON. Via deze nieuwsbrief kan ik vermelden 
dat alle deelnemers zijn geslaagd. Op 16 september zal er nog een evaluatie worden 
gehouden. 

De foto van de kikker is door Jos 
van Gool gemaakt en de 
avondlucht door Jos Laarakker 
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Nieuws van de bestuursvergadering 

 Op 9 juni hebben alle leden via de mail een uitnodiging gehad om zich aan 
te melden voor de jaarlijkse feestavond, vele hebben hier op gereageerd. Dit 
zou kunnen tot 26 juni. Degene die hier niet aan hebben gedacht en er toch 
graag bij willen zijn kunnen zich nog tot 30 juni aanmelden via het mailadres 
van onze vereniging. 

 Dit jaar bestaat onze vereniging 25 jaar, hiervoor is een werkgroep NWR 25 
jaar opgericht. Deze werkgroep heeft al veel voorbereidend werk gedaan. In 
verband met de coronacrisis en de lockdown van afgelopen jaar heeft het 
bestuur in overleg met deze werkgroep besloten het jubileum volgend jaar te 
vieren. 

 Met de coördinator van Landschap en Onderhoud en van het 
Patrijzenproject wordt een afspraak gemaakt om een (lange) termijnplanning 
te maken. 

 In het najaar willen we toch weer gaan starten met het maken van de 
nestkastjes voor diverse soorten vogels. 
   

 

 

 

 

 

 


