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Rond de 100 vrijwilligers waren 

op uitnodiging van Brabants 

Landschap aanwezig bij de  

Provinciale Jaaravond 

Bescherming  Kerk-en Steenuil 

dat dit jaar plaatsvond in het 

Brabants Natuurmuseum. In 

een bloedheet filmzaaltje 

opent Ernst-Jan van Haaften 

(Coördinator 

soortenbescherming Brabant 

Landschap) de bijeenkomst en 

leidt vervolgens de besproken  

onderwerpen zoals 

   
1. Resultaten uilenbescherming 

2004 

Er zijn in 2004 totaal 520 

plaatsingsformulieren ingeleverd. In 

462 gevallen beschreef dit formulier 

de plaats van de nestkast. 51 

formulieren hadden betrekking op 

de plaats van een vrij broedgeval. 7 

formulieren betrof een vrij 

broedgeval waar tevens een nestkast 

is geplaatst. Het mag duidelijk zijn 

dat het werkelijke aantal 

broedgevallen aanzienlijk hoger is. 

Een belangrijke verklaring is dat er 

nu pas een duidelijk begin wordt 

gemaakt met de bescherming en 

nestkasten nog maar 1 of 2 jaren 

hangen. Slechts in een klein aantal 

gevallen is het voorgekomen dat 

kasten binnen een jaar na plaatsing 

bezet waren. Verwacht kan worden 

dat de aankomende jaren dit 

gemeten aantal broedgevallen 

aanzienlijk zal gaan stijgen. Enerzijds 

door toenemende activiteit van 

groepen, anderzijds mogelijk ook 

door een toenemende bezetting van 

nestkasten. 

2. Een lezing over 

braakbalonderzoek 

Een interessante lezing door Dick 

Bekker over een 

verspreidingsonderzoek naar kleine 

zoogdieren met behulp van 

braakballen. Echter voor ons niet van 

toepassing omdat er weinig of geen 

botjes te vinden zijn in de braakbal 

van een Steenuil. Het belangrijkste 

voedsel  zijn insekten. 

3. Het hangen van 

Steenuilkasten 

Marco  Renes presenteerde zijn 

nieuw model kast nog maar eens een 

keer. Een behoorlijk aantal van deze 

kasten zijn reeds in de wintertijd 

gehangen en iedereen is zeer 

benieuwd naar de resultaten. Hoe de 

kast opgehangen moet worden werd 

duidelijk uitgelegd met een power-

point presentatie. 

 

BESCHERMING  Jongen 

verlaten het nest als zij 
ongeveer 32 dagen oud zijn. Ze 
kunnen dan nog niet 
terugvliegen naar de nestplaats. 
Het is dus van belang dat ze in de 
maanden juni en juli in de buurt 
van de nestplaats een plek hebben 
om zich te kunnen verstoppen voor 
dieren die hun jonge leven 
bedreigen. Het is dan ook aan te 
raden om in die periode onder en 
in de omgeving van de nestplek 
tijdelijk enkele pallets met wat 
zware rommel erop, te plaatsen, 
zodat de jongen, die toch nog 
geregeld op de grond belanden, 
daar tijdelijk veilig onder kunnen 
wegkruipen. Een samenstel van 
een stuk betonnen rioolbuis, een 
takkenbos of een pvc-buis met een 
doorsnede van 125 mm kan deze 
functie ook vervullen. 

 

    

“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  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 
naar belangstellende 

toegestuurd. Voor aan- of 
afmeldingen mail naar >  
jmvanrijsewijk@home.nl 

 

 

MMeett  zz’’nn  aalllleenn!!  
 

September 2004 was de eerste maand 

dat deze nieuwspagina uitkwam en 

inmiddels zijn we nu bijna 200 leden en 

een jaar verder.  Uilenwijsheden, diversen 

verslagen, verzonden mails en uitleg over de 

verschillende partijen die zich met de Steenuil 

in Midden-Brabant bezighouden werden 

beschreven en dat alles aangevuld met foto’s. 

Elke maand 1 pagina steenuilennieuws!  

Echter. Dat nieuws maak ik niet alleen maar 

moeten we maken  met z’n allen! 

Ik roep daarbij iedereen op om als je iets 

te vertellen hebt over de Steenuil  dat 

naar mij toe te sturen. Heb je een uitslag 

van een inventarisatie, een leuk verhaal, is je 

wat opgevallen bij de nestkast of wil je wat 

anders kwijt, laat het me weten. Op die manier 

maken we er met z’n allen een echte Midden-

Brabantse “Steenuil in de Lift” van.    

 jmvanrijsewijk@home.nl  
 

 

Jezelf de hemel in prijzen kan 

eigenlijk niet, maar nieuws moet 

toch gebracht worden...... 

 Als “Vrijwilliger van het jaar 

2004 uilenbescherming Noord-

Brabant” is gekozen Jan van 

Rijsewijk. Uit handen van 

Ernst-Jan van Haaften ontving 

hij een oorkonde en een 

prachtig kado in de vorm van 

het boek Uilen van Europa. 

De motivatie van de commissie:  

Tot een van de actieve groepen op 

het gebied van 

Steenuilenbescherming behoort 

zeker de Vogelwerkgroep Midden-

Brabant. Jan van Rijsewijk heeft 

zich hier opgeworpen als 

enthousiast coördinator van alle 

Steenuil-activiteiten. Deze taak is 

Jan op het lijf geschreven. Hij 

verdeelt het werkgebied onder de 

actieve leden voor inventarisaties, 

verzamelt de gegevens van 

inventarisaties en kastcontrole en 

doet verslag in zijn maandelijkse 

nieuwsbrief “Steenuil in de Lift” 

en in een goed verzorgd 

jaarverslag. Ook het aspect 

biotoop-verbetering krijgt 

ruimschoots de aandacht, gezien 

de mogelijkheid om bij Jan 

wilgenstaken te bestellen voor de 

aanplant van knotwilgenrijen. 

Binnen het werkgebied van de 

vogelwerkgroep zijn de Steenuilen 

inmiddels goed in kaart gebracht. 

Daar waar het nodig was zijn 

kasten geplaatst en is voorlichting 

gegeven aan de mensen met 

Steenuilen op hun erf. Uiteraard 

kan Jan dit werk niet alleen doen 

en wordt de goede structuur van 

deze groep voor een belangrijk 

deel mogelijk gemaakt door alle 

mede-beschermers. Voor al dit 

goede werk wordt Jan van 

Rijsewijk uitgeroepen tot 

vrijwilliger van het jaar 2004. 

 


