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Een nieuwe manier van informatie doorgeven 
 

Het kon niet uitblijven! Na de presentatie van het jaarverslag 2003-2004 van De Steenuil in Midden-

Brabant is dit een nieuwe manier om actueel het nieuws door te geven over ons steenuiltje. Een 
nieuwe manier van informatie doorgeven aan iedereen die in de Steenuil is geïnteresseerd! De 

eerste letters vullen reeds deze 1ste nieuwspagina die met enige regelmaat toegezonden zal gaan 
worden naar jouw e-mail-adres.  Voor hen die nog geen computer in hun bezit hebben zal het 

afgedrukt worden in het clubblad Peregrijn van vogelwerkgroep Midden-Brabant dat maandelijks 

verschijnt.  Nogmaals….Nieuws en achtergronden met alles wat met De Steenuil te maken heeft. 

 

Jaaravond Uilenbeschermers 
 

We gaan even terug naar half juni. Op de avond van 
17 juni 2004 heeft er een provinciaal overleg 
plaatsgevonden tussen diversen steen -en 
kerkuilenfanatici aan de ene kant en Brabants 
Landschap aan de andere kant. Op het gebied van 
bescherming van de steenuil moet nog veel 
gebeuren. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat de 
stand landelijk fors achteruitgaat. Belangrijke 
oorzaken zijn het verdwijnen van het kleinschalige 
agrarische cultuurlandschap en nestgelegenheid. 
De zeer honkvaste steenuil heeft veel last van 
landinrichting/ruilverkaveling waarbij 
kenmerkende elementen van het kleinschalige 
landschap zoals knotwilgen, ruigteranden, heggen 
en oude fruitbomen verdwijnen. Natuurlijke 
nestgelegenheid wordt schaars en de grote open 
vlaktes die ontstaan plaatsen de steenuil in een 
isolement. Extra beschermingsmaatregelen zijn 
dringend gewenst. Op lokaal niveau zetten in 
Brabant al erg veel mensen zich in voor het behoud 
van de steenuil maar een gedegen organisatie 
ontbreekt vooralsnog. In overleg met de 
verschillende partijen besloot Brabants Landschap 

daarom om bij te springen. Gestart werd in 2003 
met het maken en verspreiden van steenuilkasten 
en inmiddels is er een provinciale overleggroep 
opgericht die met regelmaat bijeenkomt. Met name 
ten aanzien van de steenuil zijn er veel vragen die 
dringend beantwoord moeten worden voor er van 
een effectieve bescherming sprake kan zijn: 
 

• Waar komen steenuilen voor? 

• Wie inventariseert steenuilen? 

• Wat gebeurt er op het gebied van 

nestkasten? 

• Welke samenwerking is er lokaal 

en regionaal? 

• Wat wordt er gedaan aan de 

bescherming van biotoop? 
• Welk instruktie-materiaal is 

beschikbaar? 

• Welke gegevens  worden 

verzameld over broedresultaten 

en bezetting van nestkasten? 

 

 
 
Heb je belangstelling in deze Nieuwskrant geef dan je mail-adres door! jmvanrijsewijk@home.nl 

__________________________________________________________________ 

In de volgende editie 2 meer informatie over de organisatie-struktuur en nestkasten van Marco Renes! 
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