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UilenWijsheid 
 

Gele iris 

Steenuilen zijn, samen met de 
Ruigpootuil en de veel grotere 
Velduil, de enige Nederlandse 
uilen met een gele iris. De gele 
iris is overdag goed zichtbaar en 
geeft de Steenuil zijn 
kenmerkende strenge uiterlijk of 
vorsende, wijze blik. De poten zijn 
bevederd. De Steenuil heeft niet, 
zoals de Kerkuil, een uitgesproken 
masker maar door de lichte 
oogstreep en lichte kin ontstaat 
toch een accentuering van het 
gelaat.  
Vrouwtjes zijn iets groter en 
zwaarder dan mannetjes. Op basis 
van het verenkleed zijn mannetjes 
en vrouwtjes niet van elkaar te 
onderscheiden. Meestal zien we 
ze rechtop zittend op de uitkijk, bij 
verstoring tonen ze hun nerveus 
wippende motoriek. 
 

“Op lokaal niveau zetten in Brabant al erg veel mensen zich 
in voor het behoud van de Steenuil maar een gedegen 

organisatie ontbreekt vooralsnog.”                                    

Wat doen de verschillende partijen? 

__________________________ 
 

Brabants Landschap 

   
“Brabants Landschap streeft ernaar de bescherming 

van de Steenuil zoveel mogelijk volledig te maken en 

het rendement van de inspanningen te verhogen door 

lokale groepen in een netwerk samen te brengen”. 

Door overleg, afstemming en voorlichting moet een goede 

samenwerking en effectieve bescherming in voor de 

Steenuil belangrijke broedgebieden kunnen worden 

gerealiseerd. 
 

Hierin vervult het Coördinatiepunt Landschapsbeheer van 

het Brabants Landschap een belangrijke rol. Een van de 

werkzaamheden van deze groep is het, met provinciale 

gelden, subsidiëren van de aanleg van erfbeplantingen, 

knotbomenrijen, houtsingels, poelen en 

hoogstamfruitboomgaarden. Inmiddels zijn op ruim 4000! 

erven dit soort projecten uitgevoerd. Deze maatregelen 

dragen bij aan de instandhouding of verbetering van het 

kleinschalig cultuurlandschap wat een versterking van het 
leefgebied van de Steenuil tot gevolg heeft. 

“Steenuil in de Lift ” is een idee van 
Steenuilenwerkgroep Midden-Brabant om de 
Steenuil meer onder de aandacht te brengen. 
Belangrijke doelgroep zijn nestkastbezitters, 
mensen die een Steenuil hebben wonen,  
leden van vogelwerkgroepen en ieder ander 
die belangstelling heeft voor de Steenuil, 
met als uiteindelijk doel de populatie in 
Midden-Brabant te vergroten. Zolang er wat 
te vertellen valt over de Steenuil verschijnt 
er regelmatig 1 nieuwspagina  
en wordt via de e-mail 
toegestuurd. Voor aan- of afmeldingen     
jmvanrijsewijk@home.nl 
 

Deze maand heeft zich de 100ste lezer aangemeld. Het is Stan van Dongen uit Waalwijk Een teken dat “Steenuil in de Lift” in een 
behoefte voorziet. Daarom te vermelden dat ik het belangrijk vind mailadressen te ontvangen, zeker ook van mensen die een 
steenuilkast hebben hangen of een Steenuil hebben wonen. 


