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

   “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? 

__________________________ 

Coördinator soortbescherming 
Vanuit Brabants Landschap stuurt de Coördinator 

Soortbescherming (Ernst-Jan van Haaften) op provinciaal 

niveau de bescherming aan.  

Hij onderhoudt onder meer contacten met Landschapsbeheer 

Nederland, Vogelbescherming, Sovon en Stone. Belangrijke taken 

zijn het opzetten van een provinciedekkend netwerk van tellers en 

beschermers waarbij werkzaamheden lokaal en regionaal goed 

worden afgestemd. 

Hij zit de bijeenkomsten van het provinciaal overleg steenuil voor 

en ziet toe op uitvoering van de afspraken. Binnen Brabants 
Landschap voert hij overleg met de regiocoördinatoren van het 

Coördinatiepunt Landschapsbeheer en met de veldmedewerkers. 

Het kan hier gaan om erfbeplanting maar ook over meer 

grootschalige inrichtingsplannen. 
De coördinator soortenbescherming probeert (m.b.t. de Steenuil) 

plaatselijke of regionale initiatieven die er al zijn 

(bv.vogelwerkgroepen) te ondersteunen en te laten samenwerken. 

Ondersteuning vindt o.a. plaats in de vorm van het aanleveren van 

nestkasten.  
Het samenwerken van alle “steenuilbeschermers” in Brabant kan 

een goed beeld van deze soort opleveren. Vragen als: 

• Hoeveel Steenuilen broeden er in Brabant? 

• Wat zijn de biotoopkenmerken van geschikte 

broedplaatsen? 

kunnen zo steeds beantwoord worden. De resultaten worden in een 

provinciaal jaarverslag bijeengebracht. 

Uilen Wijsheid 
Kenmerkende vlucht 
De Steenuil vliegt over korte afstanden en 
schiet bij aankomst in de boom of 
gebouw vaak eerst weg om na enige tijd 
weer terug te voorschijn te komen.  
Hij vliegt laag over de grond waarbij de brede 
afgeronde vleugels opvallen. De enigszins 
golvende vlucht lijkt op die van een Specht. 
Als Steenuilen overdag actief zijn, hoor je 
vaak alarmerende merels en andere 
zangvogels die “schelden”op de Steenuil. In 
de broedtijd kunnen Steenuilen zeer 
luidruchtig zijn tegen katten die zich in het 
territorium wagen. Met duikvluchten en 
alarmkreten wordt de potentiële belager 
verdreven. 
 

 
Geef de naam van jouw werkgebied op (gemeente) en je krijgt een 

kaart met grens toegestuurd. jmvanrijsewijk@home.nl  

Afgesproken is dat we de 
gemeentegrenzen 
aanhouden als werkgebied. 
Elk werkgebied is weer 
onderverdeeld in kleinere 
gebieden. Meestal de dorpen 
die in dat gebied geannexeerd 
zijn. Wil je een kaart met een 
duidelijke grens van jouw 
eigen gebied? Mail me dan.  
Bij Brabants Landschap kun je 
ook kaarten bestellen op A3 MMMMoeten muizen en/of 

ratten bestreden worden met 
gif, gebruik dan a.u.b. een 
voerkist met 2 kamers, één 
met gif/voer en één met hooi.  
De stervende en dode 
knaagdieren blijven in het hooi 
en leveren zo geen gevaar tot 
doorvergiftiging van uilen. 
 


