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“Steenuil in de Lift ” is een middel 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. Zolang er wat te 
vertellen valt over die Steenuil verschijnt er elke maand 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? 

                de Regiocoördinator 
 

 
Brabant is verdeelt in 3 regio’s. Oost Midden en West. In 
Midden-Brabant is Joost Nijkamp aangesteld als regio-
coördinator.  De volgende taken zijn voor hem als 
regiocoördinator afgesproken in overleg met  Brabants 
Landschap. 
 

• Aansturen van gebiedscoördinatoren en werkgroepen. 

• Contact houden met Brabants Landschap, STONE, en  
SOVON. 

• Zorg dragen voor materiaal (nestkasten, ladders, 
gereedschap enz.). 

• Contact houden met de aangrenzende regio’s en 
werkgroepen. 

• Contact houden met de media. 
 
Verder vermeldt Joost nog: “Als achtergrond kan ik je nog 
melden, dat ik vanuit de Kerkuilwerkgroep, (sinds 1987 
vanuit VNW ’s-Hertogenbosch, nu met  30 kasten), en ad 
hoc met 5 locaties van de Steenuil, de regio Den Bosch 
onder mijn beheer heb. 
Sinds 2000 ben ik lid van de redactie van het Kerkuiloverleg. 
Door in 2003  met Brabants Landschap  de Steenuil mee te 
nemen in dit overleg ben ik nu de  Regiocoördinator voor 
Midden Brabant, overeenkomstig de gebiedsindeling van 
Brabants Landschap.” 
 

 

Uit: DE STEENUIL IN NEDERLAND 

 
Inventariseren kun je nog tot half april. 
Daarna beginnen de meeste Steenuilen 
met de eileg. Zelden wordt er al voor 1 
april of na 1 mei met het leggen 
begonnen. De eieren worden met 
tussenpozen van één tot drie dagen 
gelegd. Steenuilen hebben in de regel 
één broedsel per jaar.  
 
Naast geluids-en zichtwaarnemingen kun 
je tijdens het veldwerk ook andere 
waarnemingen verrichten die mogelijk op 
de aanwezigheid van Steenuilen duiden. 
Braakballen en veren op een plek waar 
nog geen territorium bekend is vragen om 
verder onderzoek. Dit type waarnemingen 
is niet voldoende voor het vaststellen van 
een territorium. Wees er bovendien van 
overtuigd dat de braakballen of veren 
daadwerkelijk van een Steenuil zijn. 
Waarnemingen van derden, bijvoorbeeld 
verkregen door navraag bij bewoners, 
mogen ook niet als zelfstandige 
waarnemingen worden gebruikt. het is 
noodzakelijk om dergelijke waarnemingen 
altijd bevestigd te krijgen met eigen 

waarnemingen. 

Help de Steenuil:   
Veel (jonge) uilen verdrinken in drinkbakken van vee of 
regentonnen. Door er een stuk jute/gaas in te hangen of een 
tak / plank in te plaatsen hebben uilen de mogelijkheid weer 
uit de bak of ton te komen als ze er in zijn gevallen. Doen 
vóór het te laat is!!!! 


