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Verslag Uilenwerkgroep 2017 
 
Jan Hogerwaard 
 

Afgelopen jaar hebben onze drie deelwerkgroepen bij de Kerk- en Steenuilen de vol-
gende resultaten kunnen noteren. 
 

Bij de Steenuilen hebben we 12 broedge-
vallen geconstateerd, waarvan er één een 
vrij broedgeval was (in 2016 waren dat er 
10). Bij de drie mislukte broedgevallen 
betrof het een late start van het broed-
geval. Waarschijnlijk heeft de hoge tem-
peratuur hierbij een rol gespeeld. In totaal 
hebben we 30 jonge uiltjes aangetroffen 
(in 2016 waren het er 27). In 24 van de 
nestkasten hebben andere vogels een 
broedplaats gevonden en wel: Koolmees 
11, Spreeuw 7, Holenduif 3, Kauw 2 en 
Witte Kwikstaart 1. 

Steenuil, foto Ton Bakker 
 

Bij de Kerkuilen hebben we 25 broedge-
vallen geconstateerd (in 2016 waren dat 
er 20). Bijzonder was een broedgeval 
van een paartje in een Bosuilkast in een 
boom bij de Westelaarsestraat in de 
Wouwse Plantage. In totaal hebben we 
74 jonge uiltjes aangetroffen (in 2016 
waren het er 47). In 3 nestkasten hadden 
de Kauwen een ideale broedplaats 
gevonden. 
 
 
Jonge Kerkuilen, foto Ton Bakker. 
 

 
Afgelopen jaar is er ook weer een aantal kasten bijgeplaatst, maar zijn ook een 
aantal locaties vervallen. Momenteel hebben we 95 gastgevers, bij wie 51 
Kerkuilkasten, 67 Steenuilkasten en 2 Bosuilkasten zijn geplaatst. Bij twee gastge-
vers hadden Ransuilen in de omgeving gebroed en lieten de jonge uilen zich goed 
zien en horen in de tuin. 
 
Op 27 februari 2018 is er in samenwerking met de Uilenwerkgroep Moerdijk en 
Brabants Landschap een avond georganiseerd met de focus op uilenbescherming 
voor gastgevers en overige geïnteresseerden. Het doel van de avond was ook om te 
komen tot de oprichting van een uilenwerkgroep Steenbergen. Deze groep zal dan 
de uilenkasten van de beide werkgroepen in de omgeving van Steenbergen/ 
Dinteloord overnemen. Een 9-tal kandidaten hebben zich hiervoor aangemeld. 
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Op donderdag 22 maart a.s. organiseert 
Brabants Landschap een cursusavond 
over de invoering van een nieuw sys-
teem, genaamd Uilenmonitoring, om zo-
doende de uilengegevens in Brabant 
beter te kunnen verwerken. Ton en ik 
gaan hieraan deelnemen. 
 
Tot slot wil ik melden dat op 18 april a.s. 
in Vught door Brabants Landschap de 
jaarlijkse provinciale uilenavond voor vrij-
willigers wordt gehouden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoogevrees is niet praktisch voor leden 
van de uilenwerkgroep, foto Ton Bakker. 
 

 
 
 
Tabel 1. Samenvatting van de resultaten in 2017 

Kasttype Broedvogel Aantal Mislukt Jongen 

Steenuil Steenuil 11 3 28 
geen Steenuil 1  2 
Steenuil Andere soort 24 ? ? 
Steenuil Onbewoond 32   
Kerkuil Kerkuil 24  74 
Kerkuil Kauw 3 ? ? 
Kerkuil Onbewoond 24   
Bosuil Kerkuil 1   
Bosuil Onbewoond 1   
Geen Ransuil 2 ? ? 

 
 

Halsteren, 20 maart 2018 


