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EEN WAARSCHUWING: JE RAAKT 

ER BIJZONDER AAN VERKNOCHT! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In januari 2006 is het nieuwe 
beschermingsplan voor de steenuil “Naar een 
aantrekkelijk leefgebied voor mens én 
steenuil” van start gegaan. Vier organisaties  
( Vogelbescherming Nederland, 
Landschapsbeheer Nederland, Sovon en 
Stone) werken samen om het de Steenuil 
naar de zin te maken. In het kader van dit 
project wordt er onder andere een uitgebreide, 
landelijke brochure, in een grote oplage van 
(15.000 stuks) geproduceerd. 
 
Nestgelegenheid, voedsel en schuilplekken, 
daarmee kunnen we de soort een goed 
handje helpen. De Steenuil profiteert 
dankbaar van -soms hele simpele- 
maatregelen op het erf. Je leest er alles over 
in deze brochure speciaal gericht aan hen die 
wel een Steenuil rond het huis willen. Eén 
waarschuwing: je raakt er bijzonder aan 
verknocht! 
De brochure is verspreid aan coördinatoren 
van plaatselijke steenuilenwerkgroepen. 
Vraag er naar!  
 

PLAATSEN VAN KASTEN ZINVOL 
 
Dit bericht kreeg ik een tijd geleden toegestuurd van 
steenuilbeschermers uit Uffelte. (Zuid/west Drenthe) 
 
De steenuilenwerkgroep van de Vogelwacht Uffelte e.o. kwam op 
25, 27 en 28 mei (2005) in actie om de kasten in haar werkgebied 
te controleren. “Het lijkt dat wij in vergelijking met andere 
werkgroepen vrij laat met onze controle starten. De reden is de 
o.i. kleinere kans op verstoring. 
In 2003 hadden we 15 bezette kasten ( 29 territoria), in 2004 
werden 22 kasten bewoond (31 territoria). Tot onze verbazing 
troffen we deze week zelfs in 27 kasten eieren en jongen aan en 
steeg het aantal territoria naar 34”.  
Het plaatsen van kasten blijkt heel zinvol te zijn, want vaak 
blijkt in een aangrenzend geschikt biotoop(je) geen 
broedholte beschikbaar. Met kasten kunnen kerngebiedjes 
worden uitgebreid en met elkaar worden verbonden. 

 

 

 

SStteeeennuuiill  iinn  ddee  LLiifftt is er zeker voor hen 

die een nestkast hebben hangen of waar 

een Steenuil woont. Ben je met 

verspreiding van kasten bezig geef dan 

het mailadres door van het gastgezin. Zo 

houden we iedereen op de hoogte van 

alles waar we mee bezig zijn. Doen! 

        jmvanrijsewijk@home.nl     

 


