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Beste kasthouders en andere geïnteresseerden,  

Bij deze presenteren wij u de resultaten van een mooi en verras-

send broedseizoen. Een seizoen waarin de werkgroep namens 

Brabants Landschap een vijftal oorkondes uit mocht delen aan 

mensen met hart voor uilenbescherming, de kasthouders! 

Zij kregen deze oorkonde als dank voor hun gastvrijheid en voor 

het vijf jaar broeden van steenuilen op hun erf.  
 

Namens  Steenuilenwerkgroep Oisterwijk,  

Frans van de Ven, Christien Hermsen, Bob Visser, Bert de Kort en  

Anita van Dooren  

4e jaargang 2014 

Editie steenuil 

    Nieuwsbrief   

    Vogelwerkgroep  IVN Oisterwijk                        

Foto: André  Eijkenaar 



Verslag broedseizoen 2014 

Voor de meeste uilen was het broedseizoen 2013 dramatisch. De steenuil echter deed het ondanks een 

slecht muizenjaar nog niet zo slecht omdat hij een gevarieerder menu heeft. De start dit jaar maakte met-

een veel goed: een aantrekkende muizenstand en een uitblijvende winter boden goede vooruitzichten op 

een succesvol broedseizoen. De natuur stond een maand eerder dan normaal in bloei en vogels begonnen 

eerder met broeden. De verwachting was dat ook de steenuilen vroeger zouden zijn. We zijn daarom eerder 

begonnen met het controleren van kasten. Het eerste broedpaartje met jongen werd op 27 april aange-

troffen in Haaren. In mei zagen we meer jongen in de kasten en begin juni waren er zelfs al jongen uitgevlo-

gen. Niet alle broedpaartjes waren er even vroeg bij, andere zaten toen nog op eieren. Dus er was zoals elk 

jaar wel een spreiding in de legsels. Alleen de late legsels bleven uit. 

Goed muizenjaar 

Dat we veel dode muizen in de kasten aantroffen tijdens de controles was door de voortekenen geen ver-

rassing. Aantallen van dertig spitsmuizen bij een broedsel met vijf jongen waren voor de werkgroep wel on-

gekend, daar we het voorgaande jaar al blij werden van een bergje van zeven. Maar vijftig muizen in een 

binnenkast, en nog eens zeven in het voorportaaltje, dus in totaal 57 muizen bij één broedsel met vier jon-

gen spanden de kroon.  

Broedsels 

De broedsels bestonden veelal uit vier à vijf jongen. Er waren legsels met zes eieren maar daarvan kwam 

het zesde ei niet uit. Dit jaar zagen we een lichte toename van het aantal broedsels in ons werkgebied. Er 

waren vijf broedsels op nieuwe locaties. Op andere, bekende locaties werd echter dit jaar niet gebroed. 

Door het aantal uiltjes per broedsel en het slagingspercentage is er wel sprake van een toename. En nu 

maar hopen dat een mooi aantal van deze uiltjes ook het eerste jaar gaat overleven want juist in het eerste 

jaar sneuvelt een groot deel van de jongen. 

                  Foto: André Eijkenaar 



        RESULTATEN OISTERWIJK 

        O=Oisterwijk  H = Heukelom     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       RESULTATEN MOERGESTEL 

       

 

 

 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Broedgevallen 3 5 9 
6 (O) 

4 (H) 

7 (O) 

5 (H) 

4 (O) 

5 (H) 

Predatie             

Verkeer     1       

Verdronken     1 1     

Kat of hond             

Verongelukt   
        1 

hoge buis  
        

Niet uitgekomen eieren 8 5   
20 eieren on-

bevrucht 

5x  onbebroed 

4x rot 

4x verdwenen 

8x 

onbebroed, 

onbevucht 

Verstoring             

Anders     

3  

verdwenen in 

kuikenfase 

2  

onderkoeling 

slagregen 

    

Uitgevlogen uiltjes 3 11 32 20 
10  (O) 

     9 (H) 

15 (O) 

12 (H) 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Broedgevallen 0 2 3 4 2 4 

Predatie 1   2     2 

Verkeer           1 

Verdronken             

Kat of hond             

Verongelukt             

Niet uitgekomen eieren         
3 eieren  

verdwenen 
  

Verstoring             

Anders             

Uitgevlogen uiltjes 5 4 6 12 3 15 



 
  

 

      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            RESULTATEN HAAREN 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Broedgevallen 5 5 4 9 9 10 

Predatie   3   6 (havik)   1 

Verkeer     1       

Verdronken 1 1       2 

Kat of hond             

Verongelukt 
1 (maai-

machine) 

3 (ventilator-

rooster) 
        

Niet uitgekomen 

eieren 
    

3x  

onbebroed, 

onbevrucht 

7x  

onbebroed, 

onbevrucht 

1x onbebroed 

1x niet uitgeko-

men, volgroeid 

3x rot 

3x rot 

Verstoring             

Anders         
1 jong dood in 

kast 
  

Uitgevlogen uiltjes 12 16 8 20 23 27 



     

 DE HOOFDROLSPELERS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Bijzondere terugmeldingen van eerder geringde vogels 

 Een als jong geringde steenuil in Oisterwijk van 2013 werd tijdens een kastcontrole aangetroffen in Haa-

ren. Korte tijd daarna vonden we hier een broedsel met vier jongen. 

 Een van de eerste jongen die we geringd hadden in Haaren, vloog zich helaas dood tegen een raam mid-

den in een woonwijk. (voor het raam hing een bewegende vogelmobiel) 

 Tijdens het broedseizoen troffen we een geringd vrouwtje aan met drie jongen in Haaren. Het vrouwtje 

had een Belgische ring . Jammer genoeg werkt het ringsysteem in België nog niet zo snel, dus de precieze 

gegevens moeten we nog binnen krijgen. 

 

Bijzondere terugmeldingen van geringde vogels uit de vogelopvang *) 

 Een steenuil uitgezet in oktober 2013 in Helvoirt, werd  in mei 2014 teruggemeld  door de uilenwerkgroep 

in Medemblik. De uil had niet alleen een afstand  van 123 km afgelegd maar zij zat ook nog eens te broe-

den op 2 eieren. Een derde ei lag los in de kast. De eieren zijn niet uitgekomen, oorzaak onbekend. 

 Een uil uitgezet in augustus 2009 in Moergestel, werd in november op de uitzetlocatie in dezelfde nest-

kast aangetroffen. Er volgde een broedsel in 2010, waarbij de geringde uil weer werd aangetroffen. In 

2014 was er op dit adres voor het vijfde jaar een broedgeval. Maar alleen in 2009 en 2010 hebben we 

daadwerkelijk vast kunnen stellen dat het om de geringde uil ging. Daarna troffen we de geringde uil niet 

meer in de nestkast aan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Foto: Willie-Jan Staps 

*) Bij wijze van proef worden uilen die vanuit de opvang in Someren ((Stichting Vogelasiel Someren)  weer  

     uitgezet worden, geringd.  

 



 

Meld geringde (dode of levende) vogels via Griel 

Terugmelden van geringde vogels, dood of levend, kunt u doen via www.griel.nl 

Klik links- boven op de site op het kopje Publieke Meldingen. U kunt de melding invullen en dan steeds 

rechts onder op ‘volgende’ klikken.  Er worden gegevens gevraagd  over de omstandigheden waaronder en 

waar u de vogel heeft aangetroffen. Als u aan het eind uw emailadres invult, krijgt u binnen een aantal  

minuten een bericht van het Vogeltrekstation waar de vogel is geringd en wanneer. De ringer krijgt ook al-

tijd een bericht. 

 

Meldingen zijn belangrijk voor onderzoek. Hoe meer we weten over trekgedrag, ongelukken etc. des te be-

ter we de steenuil kunnen beschermen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe website 

Binnen de vogelwerkgroep van IVN Oisterwijk is er veel aandacht voor uilen. Momenteel richten we ons vooral 

op steenuil, ransuil en kerkuil. Komend najaar zal onder leiding van Sten van de Langenberg ook de bosuil wat 

meer in zicht komen. 

Omdat de huidige website van de steenuilenwerkgroep erg verouderd is en de overige uilen ook een platform 

zoeken, is er gekozen voor een nieuwe website. Deze gaat binnenkort online. Hierbij verandert ook de naam. 

 

 

WWW.STEENUILENWERKGROEPOISTERWIJK.NL  

—>      

WWW.UILENWERKGROEPENOISTERWIJK.NL  
                                                          

 

                              


