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Steenuil in de Lift is 
hoofdzakelijk  een 
middenbrabantse 
aangelegenheid. 
Natuurlijk wordt er bij 
onze oosterburen 
óók hard gewerkt aan 
steenuilbescherming. 
Daarom alsnog een 
spontaan opgestuurd 
verslagje van groep 
Bernheze en 
Maasdonk…. 
Zaterdag 15 oktober met prachtig najaarsweer 
zijn we om 7.30 uur op pad. Met dit mooie weer 
is het aangenaam om buiten bezig te zijn. 
Vandaag gaan we de uilen kasten in Bernheze 
en Maasdonk voor de 2de maal inspecteren en 

schoonmaken, 
wat elk jaar 
moet gebeuren 
omdat anders 
de blok (kast) 
te vol raakt 
met 
braakballen en 
andere 
vervuiling. 
 
 Hiernaast een 
kort overzicht van 
de plaatsen waar 
uilenkasten 
hangen in ons 
werk gebied. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toppers van de dag zijn: 

Steenuilkast Vosberg Heesch bewoont!  We treffen 
hier een slapende steenuil aan de kast. En aan de 
Weerscheut in Vinkel zelfs twee slapende Steenuilen 
in de Steenuilkast. Dit is een bemoedigend resultaat 
voor deze bedreigende rodelijst soort. We hebben in 
begin van dit jaar 8 nieuwe Steenuilkasten 
opgehangen en nu al 4 bewoond!  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasteellaan 1             Heesch 

Vosbergstraat 23       Heesch 

Vosbergstraat 9         Heesch 

Amelseind 6               Heesch 

Zoggelsestraat 122    Heesch 

Dintherseweg 59       Loosbroek 

Kaathoven                 Vinkel 

Vinkelsestraat 155A  Vinkel 

Weerscheut 7            Vinkel 

Brugstraat                  Vinkel 

Laag Beugt 4             Dinther 

Fokkershoek 29         Dinther 

Nieuwekampen 5a     Vinkel 

Laar 19                      Berlicum 

Heeseind                   Nuland 
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Hilde de Boef uit 
Haghorst meldde 
zich voor enkele 
wilgenstaken en 

ontvangt sindsdien 
de nieuwskrant. 

 
 
Opperknotter 
John Vermeer  
zag ook het 
persbericht met 
aanbieding van  
wilgenstaken wel 
zitten en liet 
weten dat ook 
knotploeg Helvoirt 
het bericht  in Het 
Pomphuiske en 
De Leije 
geplaatst heeft.  
Ze gaan liefst 127 
knotbomen 
planten in-en 
rondom Haaren. 

Vanaf half februari 

kunnen we weer 
achter de Steenuil 
aan. 
 In de volgende 
“Steenuil in de Lift” 
uitgebreid 
aandacht hierover! 
Laat vast weten 
welk gebied je wil   
inventariseren. Heb 
je kaartmateriaal 
nodig of een 
cassettebandje kun 
je bij mij terecht. 
jmvanrijsewijk@home .nl  


