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1. Inleiding jaarverslag  
 

 
et voorjaar komt er weer aan. Het is maart 2018, een nieuw uilenseizoen staat voor de deur. 

Dus ook even tijd om  terug te blikken. We hebben het afgelopen jaar niet stil gezeten. We 

begonnen het jaar 2017 met een gastgevers informatieavond op 9 februari. Hier komen we 

in dit jaarverslag nog op terug. In het jaar 2017 werd het broedsucces van steen en kerkuil van 2016 

voortgezet. In mei en juni vonden de broedcontrole rondes plaats. Ook nu vonden we weer nieuwe 

broedgevallen bij steen en kerkuil. Onze gastgevers leefden, ieder op zijn eigen manier  weer mee 

met deze broedgevallen. Dit maakt het werk van de uilenbeschermer alleen maar aangenamer. Het 

viel op dat de jonge kerkuilen uit diverse kasten het erg moeilijk hadden om voldoende voedsel 

binnen te krijgen. Verschillende kuikens zijn daarom vroegtijdig gestorven . Er werden 89 uilen 

geringd en gemeten in het kader van het broedbiologisch onderzoek waar u in dit jaarverslag meer 

over kunt lezen. 

Bij de schoonmaak van de kasten in het najaar vonden we weer interessante zaken over het 

afgelopen broedseizoen. Braakballen en overige zaken werden nader onderzocht. Al deze informatie 

wordt verzameld en gebundeld om de kennis over het wel en wee van de uilen te vergroten en 

daarmee het beschermingswerk te verbeteren. 

Het uilenbeschermingswerk werd op een tweetal open dagen onder de aandacht gebracht. In het 

voorjaar stond onze stand bij de weidegang van de fam. Schepens en in augustus op de Strabrechtse 

heidedag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H 

BRIEVING VOOR AANVANG VAN DE  CONTROLE STEENUILKASTEN MEI  2017. 
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2. Verslag  steenuil controle ronde 7 mei 
 

andaag 6 mei zijn we met 12 personen 

verdeeld over 4 groepen van 3 

personen op pad gegaan om 45 

steenuil kasten en 3 kerkuil kasten te 

controleren op broedgevallen. Opnieuw 

werden onze verwachtingen overtroffen! 

Maar liefst 16 broedgevallen van steenuilen 

werden aangetroffen in de kasten en 

hoogstwaarschijnlijk een vrij broedgeval. Met 

de twee broedgevallen in Soerendonk die  

gisteren zijn gecontroleerd zijn dat 18 

kastbroedgevallen en hebben we een nieuw 

record! Ondanks dit positieve resultaat mogen 

we nog niet te vroeg juichen, immers de 

eieren moeten natuurlijk nog wel uitkomen. 

Met 2015 nog vers in ons geheugen blijft zo’n 

risico aanwezig, maar indien geen eieren ook 

geen uiltjes zullen we maar denken. Deze 18 

broedgevallen leveren de volgende voorlopige 

resultaten op: 

56 eieren en 19 kuikens. De kuikens zijn max 5 

dagen oud. In 3 kasten werd geen broedgeval 

maar wel activiteit aangetoond. In 6 kasten 

troffen we de volgende broedende 

vogelsoorten aan: spreeuw 2x, kauw, 

koolmees 2x (steenuilen kast) en holenduif 

(kerkuilen kast). 

Bijzonderheden. 

We hebben 3 nieuwe locaties gevonden 

waarbij in de kasten broedende steenuilen 

zaten!  Bij een van deze locaties hebben we  

enkele jaren moeten wachten alvorens de 

uilen de kast hadden gevonden. Ondanks het 

vastgestelde territorium .Zo ook bij fam. vd 

Plas in Leende veel vreugde. Na  6 jaren 

zonder uiltjes werden  Anke en Marcel 

eindelijk beloond .In de ecologische tuin 

werden na verschillende voortekenen in dit 

voorjaar 5 gezonde steenuiltjes uitgebroed. 

3de geval was bij de fam .Verstappen in 

Sterksel. Bij Jochem en Ria de Korte zijn de 

uilen van de binnenkast naar de buitenkast 

verhuisd. Bij Pieter van Meijl en Tonnie van 

Bree zijn na een aantal jaren waarbij geen 

uilen in de kast werden waargenomen nu 

weer wel broedparen gezien. In de regio 

Paaldijk zitten 3 broedgevallen  op minder dan 

500m van elkaar.! 

 

 

 

 

V 

Erik controleert de steenuilenkast 

Moederuil met uilskuikens 
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3  Broedresultaten van de steenuil in ons werkgebied 2017 
 

 

 kastnr gastgever Aantal 
eieren 

Aantal 
jongen 

Aantal 
uitgevlogen 
jongen 

1e 
eilegdatum 

opmerkingen 

71-2 Fam Pv Meijl 4 3 0  Predatie? 

71-3 Fam P Maas 4 4 4 20 april  

71-8 Fam Lammers 4 4 4 17 april  

71-12* Fam Staals 5 4 4 3 april  

71-21 Fam  Henselmans 5 4 3 26 april 1 dode uil 

71-22 Fam vd Plas 5 5 5 1 april  

71-25 Fam Maas 4 4 4 12 april  

71-36 vb Fam Bakermans  ? ? ?  activiteit 

71-37 Fam v Bree-
Dommels 

4 4 4 6 april  

71-39* Fam Slegers 3 3 3 16 april  

71-42 Fam de Korte-vd 
Linde 

4 0 0   

71-51 Fam C Ceelen 4 4 4 4 april  

71-57 Fam H Middelaar 5 4 4 6 april  

71-59       Fam F Scheepers 4 4 4 2 april  

71-60 Fam v Kruisdijk 3 3 3 6 april  

71-64 Fam v Ansem 4 4 4 11 april  

71-67 Fam D Rijers 3 3 3 17 april  

71-68 Fam v vd Loo 5 5 5 5 april 2 dode uilen 

71-69 Fam Verstappen 4 3 3 6 april 1 dode uil 

       

a Bax/vDijk     activiteit 

       

       

       

totaal  74 65 61   

       

71-36 VB = vrije broedpaar. Hierbij is niet  exact bekend  of en hoeveel eieren er gelegd zijn en hoeveel 

jongen zijn uitgevlogen. 

a hier is alleen sprake van een solitaire uil waar geen sporen van broed zijn geconstateerd. 

Aantal eieren is enerzijds gebaseerd op werkelijke waarneming of afgeleid van het aantal jongen. 
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4 Overzicht broedgevallen steenuilen vanaf 2005 
 

jaar Broedgevallen 
kast 

Vrij 
broedgeval 

territorium Aantal 
eieren 

Aantal 
kuikens 

Aantal 
uitgevlogen 
jongeren 

2005  1     

2006 2      

2007 4 1     

2008 6   25 15 nb 

2009 5   27 19 nb 

2010 6  1 25 22 nb 

2011 6  11 24 15 9 

2012 6  7 21 15 12 

2013 10 1 2 40 27 18 

2014 10 2 5 36 23 22 

2015 15 1 3 64 25 18 

2016 16   66 54 51 

2017 18  2 74 65 61 

Nb =niet bekend 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Vader en dochter genieten van het jonge steenuiltje. 

FOTO ERIK VAN ASTEN 1 
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5 Bezetting steenuilkasten vanaf begin registratie 
 

Kast-nr jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar Jaar      jaar        jaar    jaar 

71-2 2007 2008 2009 2010 2011                 2015                2017 

71-3  2008 2009                              2016     2017 

71-4 2007 2008 2009 2010  2012 2013  

71-7    2010 2011    

71-8 2007 2008 2009 2010  2012 2013 2014    2015   2016    2017 

71-9 2007                                2016* 

71-11a     2011  2013                          2016 

71-12      2012* 2013 2014     2015  2016    2017 

71-17  2008       

71-21   2009 2010 2011 ?  2014     2015 

71-22                                              2017 

71-25    2010 2011 2012 2013 2014     2015  2016    2017 

71-26  2008       

71-31                      2015  2016 

71-36     2011* 2012*                2015*2016* 

71-37     2011 2012 2013 2014     2015  2016    2017 

71-39      2012 2013 2014     2015  2016    2017 

71-41      2012*   

71-42      2012 2013 2014     2015  2016    2017 

71-46       2013 2014     2015 

71-51                      2015  2016    2017 

71-52       2013 2014     2015  2016 

71-53        2014 

71-56                      2015  2016    2017 

71-59                      2015  2016    2017 

71-60                                 2016    2017 

71-64                      2015  2016    2017 

71-67                                                    2015  2016    2017 

71-68                                 2016    2017 

71-69                                              2017 

30 4 6 5 6 7 9 10 10         17        18        17 

*Geen broedsel 

Zoals in bovenstaande tabel aangegeven zijn door de jaren heen in totaal 30 kasten bezocht. 

Momenteel hangen er 70 kasten  Dit betekent dat 42 % van alle kasten door de jaren heen gebruikt 

zijn. 
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6 Broedcontrole ronden kerkuil 4 juni 
 

eze zaterdagochtend 4 juni hebben 

we met 4 groepen  een 20 tal kerkuil 

kasten gecontroleerd op broedsel. In 

5 kasten troffen we jonge uilen aan variërend 

van enkele dagen tot ca 45 dagen oud. In een 

kast vonden we een kadaver van een jonge 

kerkuil. In het najaar werden uit deze kast 3 

dode jonge uilen verwijderd en de kast 

schoongemaakt. Het kadaver wat we nu 

vonden moet van dit jaar geweest zijn. 

Mogelijk dat er reeds jonge uilen zijn 

uitgevlogen. Met de twee eerder gevonden 

broedgevallen komt de teller dit jaar op 8 te 

staan. 3 van deze 8 broedgevallen  zijn nieuw. 

Hier staat tegenover dat we op andere 

plaatsen dit jaar geen broedgeval hadden. Dit 

betrof de locatie Peeldijk 13 (schuur 

afgebroken) St Jansborg en Langstraat.  Verder 

is er op een 2 tal plaatsen activiteit 

waargenomen in de vorm van braakballen en 

schijtsporen.  In de mijt van SBB heeft Jan van 

de Laar onlangs wel 2 kerkuilen van het 

schelfje af zien vliegen. Mogelijk dat ook hier 

sprake is van een broedgeval. Al met al toch 

weer een succesvol kerkuilenjaar. Namens de 

uilenwerkgroep wil ik Peter en Jo van Rijsingen  

bedanken voor de gastvrijheid en de lekkere 

koffie met cake. Vanuit de “kantine” van Jo en 

Peter vertrekken we iedere controleronde en 

komen hier ook weer terug voor de lunch.

 

 

 

 

 

D 

Kees van Grevenbroek is werkzaam bij de 

natuurwerkgroep wasven in Eindhoven 

Jonge kerkuilen in de kast van de kerk van 

Providentia 
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7  Broedresultaten kerkuil in ons werkgebied 2017 
 

Kastnr. gastgever Aantal 
eieren 

Aantal 
kuikens 

Aantal 
uitgevlogen 
jongen 

 opmerking 

74-1 Fam Fransen  5 1   3 dood 

74-3 Fam Kuipers  2 1  1 dood 

74-6 Floor Heymans  4 1  3 dood 

74-9( Fam Verhoeven  5 5   

74-13 Fam Kuijten sr  3 1  2 dood 

74-17 SBB De Plaetse     activiteit 

74-21 Kerk Providentia  5 5   

74-25 Fam Winters  5 4  1 dood 

74-27 Fam Kuijten jr  1 ?  1 dood 

74-28 Hetty 
Wildenberg 

 5 5  1 dood 

74-34 Fam Gijsbers  0 0  activiteit 

       

totaal   35 23   

       

 

* Omdat in de ei-fase niet is gecontroleerd kunnen we het exacte aantal eieren wat gelegd is niet 

aangeven. 

 

  Noud Fransen bestudeerd deze jonge kerkuil. 
Wat een schattig uiltje! 
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7 Verslag najaar schoonmaak 

 
ind Oktober maakt onze werkgroep zich 

weer op voor het schoonmaken van de 

uilenkasten. 

Dit jaar  zijn we met  11 personen verdeeld 

over 5 groepen van start gegaan gezien de 

grote hoeveelheid kasten die bezocht 

moesten worden. Ook werden de eerste serie 

kasten voorzien van een identiteitskaartje met 

gegevens van onze werkgroep . Doel hiervan is 

dat men zo kan zien dat er een organisatie 

achter zit en dat men direct kan zien welk g 

mail adres of telefoonnummer men moet 

bellen bij bijzonderheden. Deze plaatjes zijn 

gratis beschikbaar gesteld door Nyrstar  na pr 

werk van Henk van Dijk.   

Maar liefst 58  kasten werden  gecheckt en 

daar waar nodig ,opgeschoond. Enkele  kasten 

op de lijst konden door omstandigheden niet 

afgewerkt worden en zullen in een volgende 

sessie volgen.  

Kasten die in de voormiddag niet 

opgeschoond konden worden  werden s 

middags verder afgewerkt. Er blijven  dan nog 

een 18 tal kasten over die op een ander 

tijdstip gecontroleerd worden. Hier zitten 

bijvoorbeeld ook kasten bij die toch 

verhangen of vervangen dienen te worden.  

Tijdens de werkzaamheden werden  in 6 

kasten steenuiltjes aangetroffen, in een kast 

zelfs twee. Hiervan waren er  2 geringd.  Ook 

dit jaar werden op  een  viertal   locatie s weer 

sporen van steenmarters aangetroffen. Van 

een aantal kerkuil kasten waar afgelopen jaar 

broedgevallen werden waargenomen zijn ook 

dit jaar weer de braakballen verzameld voor 

de zoogdierenvereniging Nederland om deze 

uit te pluizen. Peter van Stiphout zorgt dat 

deze op de plaats komen. In een kast werden 

hoornaars aangetroffen, deze wordt later 

schoongemaakt. In een andere kast zaten 

wespen. Geconstateerd is dat erbij of rondom 

een aantal kasten gesnoeid moeten worden 

i.v.m.bereikbaarheid .

  

E 

Dit Krielei werd in een van de kasten 

aangetroffen. Spoor van marter? Ook deze bril kwam uit een uilenkast. 

Waarschijnlijk vergeten door kerkuil 
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10 Werkgroepleden 

 

 Erik van Asten 

 Peter van Rijsingen                          

 Dian Maas 

 Andrew Webb 

 Jack vd Palen 

 Geert Toonders 

 Roel Winters 

 Peter Kerkhofs 

 Ton Verwegen 

 Jan van de Laar 

 Wim Cardinaal 

 Frank Maas 

 Frans Joosten 

 Harrie Timmermans 

 Wil Beeren 

 Frans Baudoin 

 Adrie Staals (coördinator) 

 
 

  

Na gedane arbeid even een lekker kopje soep 

van Krijn. 

Andrew kijkt kritisch toe bij het plaatsen van 

deze kerkuilenkast 

Frank Maas en Tim Raats op weg naar de steenuilen 

kast voor controle 
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11 Lijst van gastgevers 
 

Naam 

Fam. v Ansem 

Erik van Asten           

Fam. Bertens                                   

Fam Bakermans 

Fam v Bree-Dommels 

Fam v Doorn                                  

Fam Faassen                                   

Gemeente Heeze-Leende 

Fam Hurkmans                               

Frans Henselmans                            

Fam Henselmans                            

Janus v Hooff 

Floor Hymans 

Peter Kerkhofs           

Kerk Leende  

Kerk Soerendonk 

Fam Kuipers                                  

Fam vd Laak                                  

Fam Lammers 

Fam de Louw                                 

Fam Maas     (Piet)                                  

Fam Maas       (Dian)                                

Fam v Meyl     (Pieter)                                

Fam v Meyl         Tiny                           

Fam v Nieuwenland                       

Fam vd Palen                                  

Fam vd Plas                                    

Fam van Rijsingen    

Fam Rutten                                     

Fam Scheepers                               

Fam  v Middelaar (Hans) 

Adrie Staals                

Fam Staals                                      

Fam Verberne                                 

Ton Verwegen           

Roel Winters              

Fam Vermeer Jan 

Fam J Bax 

Fam Slegers (John) 

 

Fam Weekers (Klaas) 

Fam vd Kruis (Peter) 

Fam de Korte van der Linden 

SBB 

FamVerhoeven 

Manege Meulendijks Heeze 

SBB 

Fam G Noordman (klooster) 

C Ceelen 

P Ceelen 

Fam C Stigt 

BBL 

Mw Winkelman 

Fam F Sluijter 

Fam v Middelaar (Leo) 

Fam Zwetsloot 

RK H Providentia 

Providentia Boerderij 

Fam Halleen 

Fam Keulen 

Fam de Haan 

Fam Kuijten-de Brouwer 

Fam Kuijten-v Dijk 

fam Ceelen 

Fam Gijsbers 

Fam v Glabbeek 

Fam v Rijsingen 

Gerard Noordman 

RK Sterksel 

Fam Joppen (Pierre) 

Fam Hamers 

Fam Rooyakkers 

Fam Kuilaers 

Fam Verstappen 

Marco Maas 

Dries Rijers 

Fam Fransen 
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12  Algemene rubriek  

 

12.1  Gastgeversavond 

 
p 9 februari 2017 werd door de uilenwerkgroep Hei-Heg en Hoogeind een gastgeversavond 

georganiseerd voor alle gastgevers en hun echtgenoten, leden van de werkgroep en 

bestuursleden van plattelandsvereniging Hei-Hei en Hoogeind en overige genodigden. 

Het doel van deze avond was om informatie en kennisgeving uit te wisselen met de gastgevers.  

Natuurlijk was dit ook een mooie gelegenheid om de onderlinge verhoudingen nog eens te 

verstevigen zeker gelet op de rol van de gastgever bij het uilenbeschermingswerk. Gastgevers zijn de 

mensen bij wie wij op het erf een uilenkast hebben hangen met als doel een nestgelegenheid te 

bieden aan de steen en of kerkuil. De gastgevers zijn als het ware de oren en ogen van de 

uilenbeschermers. 

 

 

 

 

 

O 

Impressie van een gezellige en leerzame 

gastgevers avond met uitreiking van certificaten 
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(Vervolg gastgeversavond) 

Het programma van deze avond bestond uit een bijdrage van Jochem Sloothaak, provinciaal 

coördinator van het Brabants Landschap. Jochem ging in zijn spreekbeurt nader in op de organisatie  

achter het uilenbeschermingswerk . Hij ging verder in op  de biotoop  en de mogelijkheden om deze 

te verbeteren om een betere omgeving voor de uilen te creëren. Het tweede gedeelte werd verzorgt 

door Adrie Staals. Hij presenteerde een verhaal over de geschiedenis van onze uilenwerkgroep, de 

werkwijze en de resultaten over de jaren heen. Hierna werd de avond vervolgd door een boeiend en 

levendig verhaal over het broedbiologisch onderzoek door lid Wil Beeren. Wil is deskundige op het 

gebied van vogels in het algemeen. Na de pauze werd een fraaie fotocompilatie over het 

uilenbeschermingswerk gepresenteerd door lid Erik van Asten. 

Als sluitstuk van deze avond werden aan gastgevers waarbij 5 jaar of langer een steenuil op het erf 

gebroed heeft certificaten overhandigd. 

Een druk bezochte avond die zeker om herhaling vraagt  gezien de positieve reacties van de 

gastgevers. 

 

 

 

 

 

Wil Beeren met een boeiend verhaal 

over broed biologisch onderzoek 
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12.2  Onderzoek Braakballen 
 

an een 6 tal kerkuil kasten werden ook 

dit jaar weer de inhoud verzameld 

voor nader onderzoek. Hierbij 

proberen we de hele inhoud van de kasten te 

verzamelen. 

Deze inhoud wordt in eerste instantie door 

ons gastlid Peter v Stiphout op allerlei sporen 

onderzocht. Deze sporen kunnen bestaan uit 

allerlei kadavers, ringen, veertjes ,eieren, ei 

resten of ander zaken(bril?) die aanwijzingen 

kunnen geven uit de periode dat de uil in de 

kast heeft geleefd en jonge uilen heeft 

voortgebracht. Nadat deze sporen zijn 

geselecteerd en in kaart gebracht worden de 

braakballen verzameld, gelabeld en verstuurt 

naar de zoogdierenvereniging Nederland die 

de braakballen in de wintermaanden uitpluist. 

Zo kan men over de tijd heen een indruk 

krijgen over de verschillende type muizen die 

in het gebied voorkomen. Het verzamelen van 

de inhoud van de  kasten dient  zo 

gestandaardiseerd mogelijk uitgevoerd te 

worden i.v.m. een zo betrouwbaar en 

vergelijkbaar mogelijk onderzoek. De 

resultaten van dit onderzoek zullen in het 

volgende jaarverslag gepubliceerd worden. 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 

Emmer vol met de inhoud van een 

kerkuilenkast 

Kadavers kerkuilen uit uilenkast 
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12.3  

Onverwachtse ontmoeting 
 

 

an van den Kerkhof is woonachtig in een boerderij op landgoed Valkenhorst en verfent jager. Hij  

bewoond hier samen met zijn vriendin een boerderij van het Brabants Landschap. 

Op een  zaterdagochtend in februari 2017 liep Jan zoals gewoonlijk naar de kippenren om zijn 

kippen te voeren. Wat Jan toen te zien kreeg ging al zijn fantasie te boven. Hij stond perplex bij het 

zien van het volgende beeld. In de kippenren zat een Oehoe. Jan was meteen onder de indruk van 

deze reusachtige uil en stelde zich in aanvankelijk wat terughoudend op gezien de imposante 

klauwen van dit beest. Hij besloot uiteindelijk de uil maar even op te sluiten . Helder van geest dacht 

Jan, ik zal eerst Mari de Bijl, boswachter bij het BL ,bellen over deze merkwaardige vangst. De oehoe 

is waarschijnlijk op het kippenvoer (of de kippen zelf) afgekomen om zijn honger te stillen. Hij was  

niet geringd. De oehoe is na een oppervlakkige inspectie op eventuele verwondingen of andere 

tekens van zwakheid gecontroleerd en hierna weer vrijgelaten. Uiteraard pas nadat hij samen met 

Jan op de foto heeft geposeerd. Een jaar eerder is in dit gebied ook al een gewonde geringde oehoe 

gevonden.  Zou deze uilensoort onze omgeving uitzoeken om zich te vestigen?  

. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J 

Jan van den Kerhof met de oehoe 



Jaarverslag 2017 
      
 

 

 
19 

 

 

12.4 Ringen en terugmeldingen 

 
r werden 64 steenuilen geringd waarvan 2  volwassene en 62 kuikens en 28 kerkuilen  waarvan  

0 volwassene en 28 kuikens. 

 

Overzicht terugmeldingen van levende en dode uilen 2017 

E 
ringer ringnummer soort ringdatum lokatie melddatum Locatie              situatie 

Spek vd J 5534843 ku 21-6-2017 Vlaamseweg 4 21-7-2017 Vlaamseweg 4  dood 

Spek vd J 5534841 ku 21-6-2017 Vlaamseweg 4 14-7-2017 Vlaamseweg4   dood 

Beeren W 5539953 ku 26-6-2017 Strijperstr 53 9-8-2017 Strijperstr 53     dood 

Beeren W 5539951 ku 26-6-2017 Paaldijk 13 11-8-2017 Paaldijk 13         dood 

Beeren W 5539952 ku 26-6-2017 Paaldijk 13              11-8-2017 Paaldijk 13         dood 

Beeren W 5529049 Ku            26-6-2017 Paaldijk 13 11-8-2017       Paaldijk 13         dood 

Beeren W 5529019 ku 26-5-2017 Heezerenbosch 
16 

30-09-2017 Heezerenbosch 16  dood 

Beeren. W 5529020 ku 26-5-2017 Heezerenbosch 
16 

26-10-2017 Heezerenbosch 16   dood 

Beeren. W 5529017 ku 26-5-2017 Heezerenbosch 
16 

26-10-2017 Heezerenbosch 16   dood 

Beeren. W 5529046 ku 17-6-2017 Veestraat 8 18-11-2017 Veestraat 8           dood 

Beeren. W 5529030 ku 10-6-2017 Leenderweg 52 28-8-2017 Leenderweg 52    dood 

Beeren. W 5529007      

Lauwsma. 
W 

5521441 ku 26-6-2016 Friesland 03-6-2017   Paaldijk 13             levend 

Spek vd J 5449079 ku 20-5-2014 Someren 03-6-2017 Vlaamseweg 4        levend 

Spek vd J 5523282 ku 08-6-2016 Vlaamseweg 4 11-3-2017 Maarheezerweg-Z  dood 

BLB L161072 ku 06-7-2016 Belgie 04-4-2017 Kreyl 19                  dood 

BLB L147412 ku 17-6-2012 Antwerpen 03-6-2017 Vlaamseweg 4       levend 

Vereyken.J 3774708 su 29-5-2016 Deurne 01-06-2017 Rondebleek 10     levend 

Beeren.W 3805773 su 26-5-2016 Vlaamseweg 10 29-6-2017 Vlaamseweg 10     dood 

Beeren.W 3805777 su 26-5-2016 De Run 14a 15-8-2017 De Run 14a             dood 

Beeren.W 3805778 su 26-5-2016 De Run 14a 25-6-2017 De Run 14a             dood 

Beeren.W      3805779 su 26-5-2017 De Run 14a  De Run 14a              dood 

Beeren.W 3814374 su 17-6-2017 Kerkhof 2 20-6-2017 Kerkhof 2                 dood 
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In bovenstaande tabel zien we dat er in 2017 in totaal  22 levende en dode uilen zijn terug gemeld. 

Verder is te zien dat van de 13 dode kerkuilen er 11 jonge uilen van dit jaar zijn en dat de 5 dode 

steenuilen ook allen jongen van dit jaar zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressie tijdens het ringen 
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12.5. peeldijk 13 

n februari 2017 hebben we op de 

Peeldijk in Sterksel een speciale 

buitenkast voor kerkuilen in een 

boom gehangen. Aanleiding voor 

deze buitenkast was dat we een 

nieuwe broedplaats in de buurt van 

de oude broedplaats van de uilen 

zochten die een jaar eerder in de 

veldschuur 6 jongen uitgebroed 

hadden. Deze veldschuur moest 

worden afgebroken omdat zij geen 

dienst meer deed en het golfplaten 

dak flink was beschadigd door de 

hagelstorm van 23 juni 2016. Naast 

deze buitenkast werd er in de 

nabijgelegen boerderij een extra 

binnenkast aangebracht om de kans 

voor een nieuwe broedplaats zo 

groot mogelijk te maken. En nu maar 

hopen dat de uilen deze alternatieve 

plaatsen accepteren

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

Mari de Bijl kijkt aandachtig mee bij 

het plaatsen van de nieuwe buitenkast 

Voormalige schuur die afgebroken 

is 
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12.6 Broedende holenduif in kast met jonge kerkuilen.  

 

ind juni werden de 4 jonge uilen uit de kast van fam. Fransen, 

geringd, gemeten en gewogen. Bij het open maken van de kast werd 

ik opgeschrikt door een holenduif die met veel kabaal de kast verliet. 

De kerkuilen zaten wat lusteloos in de hoek van de kast. Bij het uitnemen 

van de uiltjes zag ik tot mijn grote verbazing 2 eieren van een holenduif in 

de kast liggen. Ze voelden warm aan. Het bleek dat de weggevlogen 

holenduif in de kast aan het broeden was terwijl de jonge kerkuilen in de 

kast zaten. Over verdraagzaamheid gesproken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

Twee eitjes van holenduif in kast kerkuilen 
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12.7 Tekenbeet.      

                                                                                                           

n de steenuilen In de kast van de fam. Van  Middelaar(Hans) troffen we tijdens het broed 

biologisch onderzoek een volwassen steenuil aan die een oog helemaal dicht had zitten tgv een 

tekenbeet. We hebben de teek vlak boven het linker oog verwijderd zodat de uil beide ogen weer 

kon openen. Een geluk dat we hierbij uitkwamen. De uil zou bij het jagen naar prooi flink belemmerd 

zijn en misschien onvoldoende voedsel voor haar uilskuikens kunnen vangen. Zij heeft haar 5 jonge 

uilen verder  met succes groot gebracht. 

 

 

 

 

 

 

I 

Hierboven de opgezwollen teek die het oog van de steenuil dicht drukt. Inzet : 

nadat de teek was verwijderd 
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12.8 Nieuwe identificatieplaatjes 

fgelopen jaar zijn de eerste uilenkasten voorzien van 
identificatieplaatjes met gegevens over de werkgroep. 
Doel is om  aan omstanders zichtbaar te maken dat de kast bij onze 

uilenwerkgroep is/staat geregistreerd en men bij calamiteiten of andere 
bijzondere omstandigeheden direct kan zien met wie of waar men contact mee 
op kan nemen. 
Deze plaatjes zijn vervaardigd op NyrSTAR Budel met dank aan Henk van Dijk.  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

A 
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13 Communicatie/activiteiten 
 

Afgelopen jaar hebben we buiten ons eigen programma deelgenomen aan de volgende activiteiten: 

 gastgeversavond 9 februari 

 jaaravond uilen op 19 april 

 Facebook Brabants Landschap 

 Open dag “koeiendans”fam Schepens op 2 april 

 Braakballen onderzoek stichting zoogdieren Nederland 

 Coordinatorendag 24  juni 

 Strabrechtseheidedag  20 augustus 

 Nieuwsbrieven HHH 

 Jaarverslag 2016 
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14  Slot 

 
ij deze wil ik iedereen bedanken voor zijn of haar inzet in het afgelopen jaar voor de 

bescherming van de Steen en kerkuil in onze regio. Komend jaar proberen we de laatste 

“grijze” vlekken in ons werkgebied in kaart te brengen . We hopen weer op een prettige 

samenwerking met de gastgevers en gaan weer een uitdagend uilenjaar tegemoet. 

 

 

 

 

Jaarverslag samengesteld door Adrie Staals, coördinator uilenwerkgroep Hei-Heg en Hoogeind. 

Foto s zijn gemaakt door Erik van Asten ,lid van de werkgroep 
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