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Afgelopen maanden heeft 

groep Tilburg zich ingezet voor 
een beter biotoop voor de 
Steenuil. In een persbericht 
boden ze wilgenstaken aan 
mensen in het buitengebied. 
Tot nu toe hebben zich 8 
adressen gemeld waar totaal 
bijna 100 bomen zijn geplant. 
Een goed initiatief wat zeker 
door andere groepen kan 
worden overgenomen! 
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Een goed moment 
om nog eens 
onder de aandacht 
te brengen dat we 
deze nieuwskrant 
met z’n allen  
maken. Als je een 
leuk verhaal hebt 
of je hebt iets te 
melden over de 
Steenuil in 
Midden-Brabant 
stuur dan je kopij, 
liefst nog met een 
leuke foto, per 
email naar me toe. 

Nieuw project! 
 
STONE, SOVON, 
Landschapsbeheer Nederland 
en Vogelbescherming 
Nederland starten met een 
nieuw project voor de 
bescherming van steenuilen en 
andere vogels van 
kleinschalige 
cultuurlandschappen. 
Het project (2006-2008) werkt 
langs twee sporen. 
 
• Het 1

ste
  spoor is gericht op 

algemene voorlichting over hoe 
individuele eigenaren en 
gebruikers in het buitengebied 
kunnen bijdragen aan de 
bescherming van natuurwaarden 
in het algemeen en van Steenuilen 
in het bijzonder. 
 
• Het 2

de
  spoor richt zich op drie 

tot vijf voorbeeldgebieden. In deze 
gebieden zullen eigenaren en 
gebruikers voorlichting ‘op maat’ 
krijgen. Per situatie zal worden 
gekeken welke maatregelen voor 
Steenuilen én voor mensen 
interessant zijn. Vervolgens zullen 
waar nodig bewoners en 
eigenaren begeleid worden bij het 
nemen van steenuilvriendelijke 
maatregelen. 
  
Door monitoring zal de effectiviteit 
van de maatregelen in kaart 
worden gebracht. 
De ervaringen opgedaan in de 
voorbeeldgebieden, zowel in 
vormen van samenwerking als 
beschermingseffectiviteit, zal 
worden gebundeld in een 
‘draaiboek voor steenuil- 
bescherming’. Dit draaiboek zal 
vervolgens onder de aandacht 
gebracht worden van de bewoners 
en gebruikers in andere voor 
Steenuilen relevante gebieden. Op 
deze manier beoogt het project 
dat effectieve en duurzame 
steenuilbescherming toegepast 
gaat worden in grote delen van 
Nederland. 

Het persbericht dat verstuurd is 
door groep Tilburg naar enkele 
plaatselijke blaadjes….. 

 
GRATIS WILGENBOMEN! 
Het is nu mogelijk om gratis 
wilgenstaken te krijgen. 
Steenuilenwerkgroep Midden-
Brabant is al enige jaren bezig het 
Steenuiltje weer terug te brengen op 
het Brabants platteland. Dat doen ze 
door het plaatsen van speciale nestkasten aan 
gebouwen of in bomen. Maar deze kasten 
bieden een tijdelijke oplossing. 
Steenuilen willen vooral graag broeden in 
natuurlijke holtes van fruit en knotbomen.  
Eenmaal geknot dient men de bomen elke drie 
á vier jaar opnieuw te knotten, omdat de takken  
weer uitgroeien en anders te zwaar worden 
voor de stam. Op deze manier ontstaan er de 
natuurlijke nestholtes. Daar de  meeste 
Steenuilen op boerenerven nestelen roepen 
we juist  mensen in het buitengebied op te 
reageren. 
Wat hebben we te bieden:  

• Wilgenstaken gratis.  

• Leden van onze werkgroep komen 
ze plaatsen. 

• Mogelijkheid om ze de 1ste vijf 
jaren te laten knotten door onze 
knotploeg. 

• Het levert op een zeer 
karakteristieke manier een bijdrage 
aan een beter biotoop. 

Dus…. heb je een rand langs je perceel of 
pad dat wel een bomenrij kan gebruiken, 
neem contact op met ……. 
 

 
Ambassadeur 

van het 
cultuurlandschap 

 
 
De steenuil staat 
hoog in de 
voedselketen. 
Daarom zullen 
biotoopverbeterin-
gen voor deze 
soort ook gunstig 
zijn voor veel 
andere 
vogelsoorten. En 
waarschijnlijk ook 
voor veel soorten 
uit andere 
soortgroepen, 
zoals vlinders, 
planten, etcetera. 
 
 

 
De steenuil is 
daarom een 
logische keuze 
als boegbeeld 
voor de 
bescherming 
van 

natuurwaarden 
in 
kleinschalige 
cultuurland- 
schappen. 

 


