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Inleiding jaarverslag  
pnieuw is dit jaar bijzonder goed verlopen voor de steenuil. Het laat zich aanzien dat de 

steenuil uit de gevarenzone is en de  toekomst voor dit uiltje er rooskleuriger uitziet . 

Dit is volgens de deskundigen voor een groot gedeelte te wijden aan de vrijwillige 

uilenbescherming. Het aantal vastgestelde broedparen in dit jaar is weer toegenomen. 

Het aantal steenuilkasten die we controleren bedraagt momenteel 66 kasten.  Dit jaar zijn vijf 

kasten vernieuwd of bijgehangen. Verder hebben we ook nog 31 kerkuilkasten te controleren.  

Alle kasten, op een viertal na, hangen binnen ons werkgebied. Deze vier kasten hangen in 

Soerendonk en worden wel door onze werkgroep gecontroleerd. De gegevens van deze kasten 

gaan via de uilenwerkgroep Cranendonck naar het Brabants Landschap. Opvallend is dat binnen 

ons werkgebied (gemeente Heeze-Leende) Sterksel zeer goed vertegenwoordigd is met 

broedgevallen van de steenuilen. Maar liefst 8 broedgevallen op een totaal aantal van 22 

broedgevallen. We hadden dit jaar vijf nieuwe broedgevallen waarvan een drietal op Sterksel. 

Enkele hiervan worden in dit jaarverslag extra toegelicht. Daar staat tegenover dat op een 

drietal plaatsen de uiltjes niet opnieuw zijn gaan broeden. We hopen voor deze gastgevers dat 

hier de komende jaren weer wel uitjes gaan broeden. Het aantal gastgevers bedraagt 79 in 2018. 

 De kerkuilen zijn in ons gebied duidelijk achtergebleven qua broedgevallen t.o.v. 2017. Hadden 

we in 2017 nog 9 broedgevallen, in 2018 moesten we het doen met 6 broedgevallen waarvan 

één mislukt. De jonge uilen hadden het zwaar. Op enkele plaatsen hebben we in overleg met de 

gastgevers de uiltjes bijgevoerd met eendagskuikens. Mogelijk dat door deze droge zomer de 

muizenstand ook is achtergebleven. 

We blijven in ons gebied bezig om de uilenkasten hier en daar opnieuw te rangschikken om zo 

een evenwichtige verspreiding van de uilen te bewerkstelligen. 

Bij deze wil ik alle gastgevers en uilenbeschermers van harte bedanken voor het controlewerk 

en het enthousiasme en hoop dat ook in het nieuwe jaar de resultaten weer naar wens mogen 

zijn. 

o 

GE DEELTE WERKGROEP 2018 
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 Verslag controle steenuilkasten 5 mei 2018 
 

a het genot van een kopje koffie van Jo en Peter zijn we ‘s morgens met 4 groepen 

enthousiaste controleurs vertrokken naar de diverse uithoeken van onze gemeente en 

zelfs over deze grens. 

We hebben liefst 61 kasten gecontroleerd waaronder enkele kerkuilkasten. In totaal hebben we 

19 broedsels steenuilen en één broedende kerkuil aangetroffen. Van deze 19 broedsels zijn er 5 

nieuwe broedgevallen. Een nieuw record!! Helaas zijn er ook 3 kasten gecontroleerd waar vorig 

jaar nog wel uiltjes uitgebroed zijn maar dit jaar niet. Bij één geval was de oorzaak een kapotte 

afgewaaide deksel. In een ander geval zaten er wel 2 uiltjes in de kast met zelfs enkele muizen 

maar (nog?) geen eieren . Later blijkt dat hier alsnog een broedgeval is vastgesteld. Ook familie 

v/d Plas moest het dit jaar zonder een uilenfamilie stellen en bij Jochem en Ria de Korte/van der 

Linden zat dit jaar alleen een uiltje in de buitenkast zonder eieren. Opvallend was ook dat maar 

in een enkel geval al jonge uilen werden gezien, terwijl vorig jaar in dezelfde tijd al diverse 

kasten met een of meer jongen zaten. Naast deze broedgevallen zijn er bij ca. 8 kasten sporen 

ontdekt van activiteit. In één van deze kasten lag een dode steenuil. Bijzonder was ook dat in een 

andere kast een kadaver van een dode steenuil werd aangetroffen terwijl hier een uiltje zat te 

broeden. Ook zijn in andere kasten weer “vreemdgangers” aangetroffen. Het betrof hier 3 kasten 

met mezen, 1 kast met een merel en 2 kasten met duiven. 

Dank ook aan Krijn en Jo voor de lekkere lunch en koffie. 

Frans Baudoin heeft een systeem ontworpen om de oude steenuilkasten nog beter marterproof 

te maken. Deze aanpassing en andere werkzaamheden die voortvloeien uit de controleronden 

zullen te zijner tijd worden ingepland.. 

 

 

 
 

N 

Dank aan Jo en Krijn voor de lekkere 

lunch en koffie. 

kasten 
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Broedresultaten van de steenuil in ons werkgebied 2018 
 

*Deze kasten hangen in Soerendonk 

 
Conclusie: In totaal 22 broedgevallen van steenuilen. In totaal werden 93 eieren gelegd waar 74 

kuikens uit voortkwamen en er uiteindelijk 72 zijn uitgevlogen. 

 

kastnr Gastgever 
(totaal 22) 

Aantal 
eieren 

Aantal 
jongen 

Aantal 
uitgevlogen 
jongen 

1e 
eilegdatum 

opmerkingen 

71-2 Fam Pv Meijl 4 4 4 1 april  

71-3 Fam P Maas 4 3 4 17 april  

71-5 Fam Staals 4 4 4 25 april  

71-8 Fam Lammers 4 3 3 29 april  

71-12* Fam Staals 5 0 0 <4 mei predatie 

71-21 Fam Henselmans 3 2 2 5 mei  

71-25 Fam Maas 5 5 5 16 april 2 dode uilen 

71-36  Fam Bakermans 3 2 2 11 april  

71-37 Fam v Bree-Dommels 7 7 6 10 april  

71-39* Fam Slegers 5 3 3 17 april  

71-51 Fam C Ceelen 4 4 4 5 mei  
71-56 Fam G Noordman 3 2 2 24 april  

71-60 Fam v Kruisdijk 5 4 4 10 april  

71-64 Fam v Ansem 4 4 4 18 april  

71-67 Fam D Rijers 3 2 2 7 april  

71-68 Fam v vd Loo 4 3 3 27 april  
71-69 Fam Verstappen 6 6 6 15 april 1 dode uil 

71-70 Fam de Haan 5 4 4 14 april  

71-71 Fam v Middelaar L 5 4 3 12 april  

71-75 Fam Duisters 4 2 2 17 april  

71-76 Fam v Asten 2 2 2 3 april  
71-77 Fam Wilbers 4 4 3 12 april 2 dode uilen 

a Bax/vDijk     activiteit 

71-42a Fam de Korte vd 
Linden 

    activiteit 

       

Totaal 22 93 74 72   
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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 

2018 22  2 93 74 72 

nb =niet bekend 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Frans controleert de steenuilen kast.  

 

Jonge steenuiltjes. 
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Bezetting steenuilkasten vanaf begin registratie 
 

             

Kast-
nr 

jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar               jaar Jaar Jaar Jaar 

71-2 2007 2008 2009 2010 2011                      2015  2017 2018 

71-
3 

 2008 2009       2016 2017 2018 

71-4 2007 2008 2009 2010  2012 2013        

71-5                                                               2018 

71-7    2010 2011        

71-8 2007 2008 2009 2010  2012 2013 2014         2015 2016 2017 2018 

71-9 2007                                  2016*   
71-
11a 

    2011  2013                            2016   

71-12      2012* 2013 2014         2015 2016 2017 2018 
71-17  2008           

71-21   2009 2010 2011 ?  2014                                 2015   2018 

71-22                                                 2017  

71-25    2010 2011 2012 2013 2014         2015 2016 2017 2018 

71-26  2008           
71-31                       2015 2016   

71-36     2011* 2012*                 2015* 2016*  2018 

71-37     2011 2012 2013 2014      2015 2016 2017 2018 

71-39      2012 2013 2014      2015 2016 2017 2018 

71-41      2012*       
71-42      2012 2013 2014      2015 2016 2017 2018* 

71-46       2013 2014      2015    

71-51                       2015 2016 2017 2018 

71-52       2013 2014      2015 2016   

71-53        2014                                             2018* 

71-56                       2015 2016 2017 2018 

71-59                       2015 2016 2017  

71-60                                   2016 2017 2018 

71-64         2015 2016 2017 2018 

71-67                                                     2015 2016 2017 2018 
71-68                                   2016 2017 2018 

71-69                                                 2017 2018 

71-70            2018 

71-71                                                                                                                                       2018 

71-75            2018 
71-76                                                                                                                      2018 

71-77                                                              2018 

36 4 6 5 6 7 9 10 10          17 19 17 24 

*Geen broedsel 
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Er zijn dus over al deze jaren 36 van de in totaal 66 steenuilkasten gebruikt. Dat is 54 % van alle 

kasten. 

Broedcontrole ronde kerkuil 2 juni 
 

e jaarlijkse controle van de kerkuilkasten vond plaats op zaterdag 2 juni 2018. We zijn 

met 3 groepen vertrokken en hebben 23 kasten gecontroleerd. Tijdens de eerder 

gehouden controleronde van de steenuilen werden ook al 7 kerkuilkasten 

gecontroleerd. Twee groepen konden gebruik maken van de telescoopstokken om voor 

de controle het uitvlieggat af te sluiten. Eventueel aanwezige ouderuilen vliegen dan niet van het 

nest af en blijven rustiger. De veiligheidsharnassen werden meegenomen door de groepen met 

de hoge kasten. Van de 23 kasten waren er 5 die een broedgeval huisvestte. Vier van deze 

broedgevallen zaten al op jongen van enkele dagen tot enkele weken. In een kast werden alleen 

(koude) eieren aangetroffen. Bij een volgende controle bleek dit een mislukt broedgeval. Een 

kast konden we niet controleren i.v.m. bouwwerkzaamheden. Bij een latere controle vonden we 

hier alsnog een broedgeval. In 3 kasten werden sporen van activiteit aangetroffen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 

Jonge kerkuilen. 

 
 Jonge kerkuilen. 
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Broedresultaten kerkuil in ons werkgebied 2018 
 

Kastnr. Gastgever Aantal 
eieren 

Aantal 
kuikens 

Aantal uitgevlogen 
jongen 

 Opmerking 

       

74-3 Fam Kuipers     activiteit 

74-4 Fam Bertens 5 0 0   

74-9 Fam Verhoeven  5 5   

74-13 Fam Kuijten sr  2 2   

74-17 SBB De Plaetse     activiteit 

74-21 Kerk 
Providentia 

 4 4   

74-27 Fam Kuijten jr  4 2  2 dood 

74-28 Hetty 
Wildenberg 

 5 5   

74-34 Fam Gijsbers     activiteit 

       

Totaal   20 18   

       

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

aangeven. Conclusie: In totaal hebben we in 2018 zes broedgevallen warvan een mislukt. Hieruit 

zijn 20 kuikens voortgekomen waarvan er 18 zijn uitgevlogen. 

 

  

Fam Verhoeven met de kerkuilen. 

 

 Fam Verhoeven met de kerkuilen. 

Hester Wildenberg samen met 

een jonge kerkuil. 

Fam. Verhoeven met jonge kerkuilen 
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Verslag  najaar schoonmaak  27 oktober 

aterdagochtend zijn we met 5 groepen aan de slag gegaan om ca 70 uilenkasten te 

checken en indien nodig zuiver te maken na eerst een kopje koffie van Jo van Rijsingen 

genuttigd te hebben. Gezien de hoeveelheid kasten die bezocht moesten worden was het 

fijn dat we met 12 personen waren . Naast  8 leden van de werkgroep zijn er nog 3 

personen extra uitgenodigd om de werkzaamheden  te verrichtten.  Peter van Stiphout is weer 

als gast meegegaan en heeft na afloop de inhoud van verschillende kerkuilkasten verzameld om 

deze na te pluizen op bijzonderheden en de braakballen weer  op te sturen naar Zoogdieren 

vereniging Nederland. Hier worden de braakballen weer zorgvuldig uitgeplozen. 

Naast het zuiver maken van de kasten werden ook diverse kasten voorzien van ID plaatjes en 

daar waar nodig ook nog wat snoeiwerkzaamheden verricht zodat de uiltjes  weer in een frisse  

en goed zichtbare kast  kunnen zorgen voor nieuwe jongen.  

Bijzonderheden tijdens deze najaarsronde: 

 In een geval vloog een steenuil uit de boom waar de kast in hing. 

 In  8 steenuilkasten zaten een of twee uiltjes te schuilen. Van deze 10 uiltjes waren er 6 

geringd.  

 Kast Scheepers  (Heeze)  uiltje met  ringnr 3448-873. Dit is een uiltje wat afgelopen 

seizoen  bij   Tonnie van Bree  heeft gebroed. 

 Kast Bakermans (Heeze) ( 2 uiltjes) ringnr 3805-688. Dit is de ouderuil (vrouwtje) die 

dit jaar voor het eerst gebroed heeft in deze kast en afkomstig is van Dian Maas waar 

deze in 2016 geringd is. 

 Ringnr 3805-654. Dit is  een uiltje dat in 2016 geringd is en afkomstig van Lies van Bree 

 Kast de Haan (Sterksel) 2 uiltjes  uiltje met ringnr 3814410. Dit is de ouderuil (vrouwtje) 

wat dit jaar hier gebroed heeft.   2e uil niet geringd is waarschijnlijk een jonge kreupele 

uil die we bewust niet geringd hebben. 

 Kast Dries Rijers (Sterksel) uiltje met ringnr 3805745 ouderuil die dit jaar hier  gebroed 

heeft. Deze uil is afkomstig van Fam. Vd Plas  en is in juni 2017 geringd als jong. 

 Kast Fam Stigt (Heeze) uiltje met ringnr 3763217. Uiltje wat in 2014 geringd is in de 

Broekerstr  als jong en hier nu in de kast terecht is gekomen . Hopelijk vindt hij of zij een 

partner en krijgen we een nieuw broedsel. 

 De overige drie ongeringde uiltjes zaten in de kast bij de moestuin op de Zegge , in de 

kast op Vlaamseweg 7a  en bij Lies van Bree. 

 Uit de kast bij Kuipers vloog een kerkuil. Of deze wel of niet geringd was is niet bekend.  

Jammer dat deze niet eerst was afgesloten. Mogelijk dat uit de kast in de kerk van 

Providentia ook een kerkuil is weggevlogen. 

 In 2 kasten vonden we de uitgedoofde nesten van hoornaars. 

 In de buitenkast van Fam de Korte/vd Linden vonden we uitwerpselen van mogelijk een 

steenmarter . Deze kast zullen we voorzien van een extra marterschot. 

 In 3 kerkuilkasten werden jonge holenduiven aangetroffen 

Z 
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 Uit een zestal Kerkuilkasten werden braakballen verzameld. Deze zullen tzt door Peter 

van Stiphout onderzocht worden. 

 Bij Tonnie v Bree is een steenuil in de schoorsteen verongelukt. Deze was geringd met nr  

3834729. Zie ook hoofdstuk 12.4.1 
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Fotosessie 
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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) 

 
 

Andrew inspecteert de steenuilenkast. 

Wim assisteert bij het wegen van de uiltjes. 

Dian weer als trotse gastgever en werkgroep lid. 

Harrie met jonge steenuiltjes. 
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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 Duisters 

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 

RKH Providentia 

Providentia Boerderij 

Fam Natascha Bax 

Fam vd Loo 

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 

Fam v Asten 

Fam Wilbers 

Fam Jansen 

Totaal: 79 gastgevers 
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Algemene rubriek  

 

Monitoring 

Als uilenbeschermer wil je  zo nauwkeurig mogelijk weten hoeveel steenuilen in jouw gebied 

leven. Ondanks dat we een aardig inzicht in de populatie steenuilen denken te hebben blijf je 

toch zoeken naar gebieden binnen het werkgebied waar steenuilen voor kunnen komen. Een van 

die gebieden is het gebied rond de Molenschut en de Burgemeester Vogelslaan. Dit gebied ligt 

tussen Sterksel en Leende en zou ook geschikt moeten zijn voor steenuilen. Dit was dan ook de 

aanleiding om vroeg in het voorjaar van 2018 dit gebied nog eens uit te monitoren. We hebben 

met enkele leden van de uilenwerkgroep een 3 tal avonden m.b.v. geluidsapparatuur het gebied 

uitgekamd, echter zonder resultaat. Dit wil niet zeggen dat hier geen steenuilen voor komen of 

terecht kunnen komen. We hebben besloten om hier ook een uilenkast te hangen in de hoop dat 

ook hier een steenuilenpaar tot broeden komt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel Boshoven poseert met jonge steenuiltjes. 
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Onderzoek braakballen 

Ook in dit jaar zijn er weer  braakballen uit een zestal kerkuilkasten verzameld en voor 

onderzoek naar de Zoogdierenstichting Nederland gestuurd voor  nader onderzoek. Op dit 

moment zijn hier nog geen resultaten van bekend. Het betreft de braakballen van de volgende 

gastgevers.  

Fam Verhoeven 

Fam Gijsbers 

Fam Kuijten  sr 

Fam Kuipers 

Kerk Providentia 

De Plaetse  (Mijt) 

 

 

 

Nieuwe broedgevallen 

Ook in 2018 hebben we weer vijf nieuwe broedgevallen bij gekregen waarvan vier in Sterksel. 

Het betrof de volgende gastgevers. Fam. Duisters, Fam de Haan , Fam Wilbers, Fam v Asten en 

Fam Staals. Bij de fam. Wilbers  bleek in de buurt een oude nestkast van het Brabants Landschap 

te hangen die zeer waarschijnlijk ook eerder al broedgevallen heeft voortgebracht. Ook bij de 

fam. v Asten op de kerkendijk vonden we in een kast een broedgeval. Ook hier bleek al eerder 

sprake te zijn geweest van broedgevallen. De kast is in her verleden opgehangen vanwege de 

bouw van de varkensstallen .Deze kast hebben we in goed overleg met de fam. v Asten in onze 

administratie opgenomen. Het vijfde geval betreft de fam. Staals Leenderstrijp. Na jaren wachten 

nu eindelijk een broedgeval in de kast.   

Helaas voor enkele andere gastgevers zijn er ook gevallen waarbij de uiltjes na een eerste 

broedgeval geen opvolging van een nieuw broedgeval heeft plaatsgevonden zoals bij de fam. vd 

Plas. Ook bij de fam. Scheepers op Sterksel is door een kapotte, afgewaaide deksel geen nieuw 

broedgeval in de kast gekomen. Bij de fam. de Korte vd Linden zat weliswaar een volwassen uil 

in de buitenkast maar geen broedend koppel  Hopelijk zullen de komende jaren de steenuiltjes 

deze kasten weer vinden. Een broedgeval op het Peelven in  Sterksel betrof een wisseling van 

uilenkast.  Als gevolg van snoeiwerkzaamheden in de singel  bij Hans van Middelaar is de 

steenuilen kast die hier hing naar een andere plek verhuist. Het steenuilen koppel wat het jaar 

hiervoor nog gebroed had is uitgeweken naar een steenuilenkast 200 meter verder bij Leo van 

Middelaar. 

Braakballen Kerkuil 
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Gastgevers en familie van de 

nieuwe broedgevallen 
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Nieuwe broedgevallen uitgediept.  

In Januari 2018 werd ik gebeld door Mark Duisters uit Sterksel. Hij had bij hem achter in de tuin 

twee steenuiltjes gesignaleerd. Mark had enige tijd een zelf gebouwde steenuilenkast in een 

boom gehangen waar nu de twee uiltjes rondvlogen. Via de website van Hei-Heg en Hoogeind 

was hij met mij in contact gekomen. Na een bezoek aan Mark en de familie waarbij ik een en 

ander uitgelegd had over het doel van onze werkgroep is de kast van de fam. Duisters 

opgenomen in ons bestand. Mark en familie zijn zeer begaan met de uiltjes en heeft zelfs een 

camera opgesteld waarmee hij het koppel uiltjes op zijn telefoon kan volgen vanuit zijn stoel in 

de kamer. Hij hield mij ook op de hoogte van het baltsgedrag van  deze vogels. Zelfs een moment 

van bevruchting kon worden vastgelegd. Dit alles leidden tot een broedgeval waarbij begin mei 

een ei legsel van 4 eieren kon worden vastgesteld. Twee eitjes  werden uitgebroed en deze 

werden in   juni geringd, gewogen en gemeten Ook een van de ouderuilen hebben we mee 

kunnen ringen. Deze twee uiltjes zijn succesvol uitgevlogen. En nu maar hopen dat er een gevolg 

komt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een van de nieuwe broedgevallen van de steenuil  betrof een geval bij mij zelf. Als coördinator 

van de uilenwerkgroep was ik zeer in mijn nopjes, dat dit uilenpaar mijn kast had uitgekozen om 

te gaan broeden. Deze kast hing hier al vanaf 2008 en nooit eerder had ik een teken van bezoek 

kunnen ontdekken. Zo zie je maar weer “geduld is een schone zaak” De eerste signalen van dit 

broedgeval  komen van november 2017 toen ik voor het eerst de roep van een steenuil in mijn 

achtertuin hoorde. In februari 2018 hoorde ik opnieuw het geluid van een steenuil en zag voor 

de eerste maal de uil op de kast. Later volgde meer waarnemingen  en eind  maart betrapte ik 2 

parende uiltjes in de eikenboom. Begin mei zag ik hiervan het resultaat in de vorm van 4 eitjes 

waar eind mei  4 uilskuikens uit zijn gekomen. Op 9  juni werden de uiltjes  onder toezicht  en 

Mark Duisters met twee steenuiltjes 
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met een toegewijde blik van mijn kleindochter Suze geringd en gewogen . Na deze periode 

werden we bij het benaderen van de kast goed in de gaten gehouden door de ouderuilen. Dit 

lieten ze dan ook merken door een luide alarmroep. Begin juli zijn de eerste uiltjes uitgevlogen. 

Uiteraard heb ik de periode van  uitvliegen en leren jagen van de jonge uiltjes met veel interesse 

gevolgd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ringen en terugmeldingen 

Er werden 73 steenuilen geringd waarvan 2  volwassene en 62 kuikens en 18 kerkuilen.   

In de volgende tabel zijn alle “terugmeldingen” verwerkt. Verschillende geringde uilen zijn 

meermalen dit jaar afgelezen. Ze zijn maar eenmaal via Griel terug gemeld. 

  

Adrie met kleindochter Suze en 

dochter Karlijn tijdens een van de 

controles. 
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Overzicht terugmeldingen van levende en dode uilen 2017 

 

In bovenstaande tabel zien we dat er in 2018 in totaal 21 levende en 6 dode uilen zijn terug 

gemeld. De dode uilen betreffen allemaal jonge steenuilen. 

 

 

Een opmerkelijke reis van een jonge steenuil 

Bij de najaar schoonmaak spraken wij Tonnie van Bree een van onze gastgevers. Tonnie staat bij 

ons bekend als een persoon die zeer geïnteresseerd is in de gang van zaken omtrent de 

steenuiltjes die al jaren bij hem in de achtertuin vertoeven. Tonnie kwam met het volgende 

Ringer Ringnummer Soort Ringdatum Locatie Melddatum vindlocatie   situati           

Beeren W 3814427 su 1-6-2018 Paaldijk 26-6-2018 Paaldijk             levend  

Beeren W 3814429 su 1-6-2018 Paaldijk  26-6-2018 Paaldijk              levend    

Beeren W 3763300 su 13-6-2015 Goorstraat 12              3-5 en15-9-
2018 

Goorstraat12   levend    

Beeren W 3805774 su            26-5-2017 Vlaamseweg 10 5-5-2018       Kerkhof2           levend             

Beeren W 3448873 su 16-6-2016 Kerkhof 2 5-5-2018 Kerkhof2           levend             

 3448873 su   26-1-2018 Hazenhurk1     levend 

Nijenhuis W 3834729 su 15-6-2018 Lochem 26-10-2018 Kerkhof2              dood 

Beeren. W 3814430 su 01-06-
2018 

Bruggerhuizen 1 7-7-2018 Bruggerhuizen leven 

Beeren. W 3814432 su 1-6-2018 Bruggerhuizen 25-6-2018 Bruggerhuizen   dood 

Beeren. W 3814431 su 1-6-2018 Bruggerhuizen 22-8-2018 Bruggerhuizen   dood 

Beeren. W 3805688 su 24-6-2016 Bruggerhuizen1 5-5 en31-5 
en26-6 

T Ven                  levend 

BeerenW 3805688 su 24-6-2016 Bruggerhuizen 1 26-10-2018 T Ven                  levend 

Beeren. W 3814408 su 31-5-2018 T Ven 26-6-2018 T Ven                 levend     

Beeren. W 3814409 su 31-5-2018 T Ven 26-6-2018   T Ven                 levend     

Beeren.W 3814443 su 9-6-2018 T Klooster 25-6-2018 T Klooster        levend    
Beeren W 3814444 su 9-6-2018 T Klooster 25-6-2018 T Klooster        levend    

Beeren W 3814402 su 31-5-2018 Peelven 8 26-6-2018 Peelven8           levend              

Beeren W 3814403 su 31-5-2018 Peelven 8 26-6-2018 Peelven8           levend  

Beeren W 3805745 su 26-5-2017 Boschhoven 31 24-6-2018 Rondebleek10levend  

Beeren W 3805745 su 26-5-2017 Boschhoven31 26-10-2018 Rondebleek10 levend      
Beeren.W 3805791 su 1-6-2017 Bruggerhuizen9 5-5-2018 Bruggerhuizen9 dood     

Beeren.W 3814448 su 9-06-2018 Vlaamseweg10 13-7-2018 Vlaamseweg     dood     

Beeren.W 3814412 su 1-6-2018 Vlaamseweg20 25-6-2018 Vlaamseweg    levend      

BeerenW 3814410 su 1-6-2018 Vlaamseweg20 26-10-2018 Vlaamseweg20levend     

Beeren.W      3814405 su 31-5-2018 Vlaamseweg 7a 25-6-2018? Vlaamseweg     dood     

Beeren.W 3805654 su 26-5-2016         Heezerenbosch10 26-10-2018     tVen                  levend    

BeerenW 3763217 su 31-5-2014 Broekerstr 26-10-2018 DeZegge             levend 
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verhaal. Bij het leegmaken van de asla van de kachel die hij begin oktober gestookt had ,vond hij 

een vogelring. De ring leek verdacht veel op een ring van een steenuil. Doordat de ring aangetast 

was door het vuur was hij met het blote oog niet af te lezen. Logischer wijs dacht Tonnie dat 

deze misschien afkomstig zou kunnen zijn van een van de steenuilen of een jong van het laatste 

broedgeval dit jaar. Tonnie overhandigde mij de ring waarna ik het nummer  na een 

schoonmaakbeurt onder een microscoop kon identificeren. Het betrof nr. 3834729. Na invoering 

van dit nummer in Griel kwamen de gegevens te voorschijn van de uil die deze ring gedragen 

had. Het bleek een jonge steenuil te zijn die in juni 2018 in Lochem, provincie Overijsel geringd 

was. Deze jonge vogel heeft in een betrekkelijk korte tijd een afstand van 106 km overbrugd om 

op een dramatische wijze in de kachelpijp van Tonnie terecht te komen. Hoe een tragische afloop 

van een jonge steenuil die na een enorme afstand in een pijp te belanden.  

 

 

 

Storm 23 januari 2018 

Op 23 januari 2018 heeft er een flinke storm gewoed in onze regio die flink wat schade 

veroorzaakte aan huizen en bomen. Zo ook bij een van onze gastgevers aan de 

Valkenswaardseweg. Hier werd een eikenboom met daarin een steenuilenkast door de harde 

wind omver geblazen. Deze eik stond tussen een aantal andere eiken in een laantje naast het 

huis en schuur. We kregen via de mail een berichtje van boswachter John Bastiaansen over dit 

geval. Gelukkig was de uilenkast nog intact gebleven en werd ze bij het opruimen van de eik 

door de boswachter van SBB in bewaring gehouden zodat de kast weer een andere boom kan 

worden opgehangen. 

 

 

 

 

 

 

 

Kadaver oude steenuil in kast 

Bij de broedcontrole van de steenuilenkast aan de 

Broekerstraat werd naast een broedend uiltje op 4 
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eieren een dode volwassen uil aangetroffen. Deze uil was niet geringd. Het kadaver moest al een 

tijdje in de kast gelegen hebben aangezien het al uitgedroogd was. Of dit het mannetje van dit 

broedgeval is geweest is onwaarschijnlijk. Waarschijnlijk was zijn plaats al ingenomen door een 

ander mannetje aangezien dit broedgeval heeft geleid tot een succesvol broedgeval . Er zijn 3 

uiltjes uitgevlogen. Een steenuilenvrouwtje krijgt zijn jongen niet alleen groot. 

 

 

 

 

 

 

 

Sporen

In de steenuilenkast van de fam. Weekers  vonden we sporen van een steenuil. In het 

voorportaal lagen opmerkelijk veel veren van een steenuil. Of dit restanten van een predatie of 

een gevecht tussen een steenuil en een andere vogel zijn geweest is niet duidelijk. Er waren in 

deze kast nooit eerder sporen van een steenuil aangetroffen. Hopelijk wordt deze kast in de 

toekomst toch een keer gebruikt als broedplaats voor de uiltjes . 

                                                                                                         

 

 

Tweede legsel? 

Op het erf van de fam Staals in Soerendonk werd op 9 september een kadaver van een jonge 

ongeringde steenuil gevonden. De leeftijd van dit jonge uiltje werd op grond van de 

vleugellengte geschat op ca 30 dagen Hoe lang dit uiltje hier gelegen heeft totdat het gevonden 

werd is niet duidelijk. Ook werden door de buurman in de afgelopen periode waarnemingen 

gedaan van (jonge) uiltjes. Dit is opmerkelijk omdat  het broedgeval bij de fam Staals dit jaar 

mislukt was. Op 4 mei lagen er 5 eitjes onder een ouder uil. (ringnr. 3763300) Bij de volgende 

controle op 15 mei waren alle eieren verdwenen! In de kast zat ook geen ouder uil meer. Op 15 

september zat de ouder uil met ringnr: 3763300  weer in de kast. De vraag rijst of de 
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waargenomen jonge uilen en het kadaver afkomstig  kunnen zijn van een tweede broedpoging 

(vrij broedgeval) of waren deze afkomstig uit een ander territorium. 

Overige noemenswaardigheden van het uilenjaar 2018 

In twee kasten werden weer sporen gevonden van steenmarters. Eenmaal in de buitenkast bij 

Jochem de Korte en eenmaal in een steenuilenkast op Bruggerhuizen bij de fam Hamers (zie 

foto). 

 

Bij Dian Maas werden in 2018 jammer genoeg twee  dode uiltjes gevonden 1 op 25 juni en de 

ander later  op 22 augustus.  Van een van de jonkies werden de vleugels en de ring 

teruggevonden. Zie foto. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latrine van steenmarter 
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Communicatie/activiteiten 
Afgelopen jaar hebben we buiten ons eigen programma deelgenomen aan de volgende 

activiteiten: 

 Jaaravond uilen op 19 april 

 Facebook Brabants Landschap 

 Open dag  Sterksel  24 juni bij fam Vos 

 Landelijke steenuilendag STONE 

 Braakballen onderzoek stichting zoogdieren Nederland 

 Coördinatorendag 24  juni 

 Strabrechtseheidedag  20 augustus 

 Nieuwsbrieven HHH 

 Jaarverslag 2017 

 

 

Tot slot 
Bij 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. 

 

 

Colofon 

Jaarverslag samengesteld door Adrie Staals, coördinator 

uilenwerkgroep Hei-Heg en Hoogeind. 

E-mail: uilenwerkgroepHHH@gmail.com 

Tel:0636020921 

Website: https://hei-heg-hoogeind.dse.nl/ 

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

werkgroep. 
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