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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 

 

 

 
        

      
Sinds enige tijd  is uilenbescherming 
online…..een website van- en voor 
uilenbeschermers in Brabant. 
 

Op het gebied van uilenbescherming wordt al veel 
gedaan. Ook in Oost- West- en Midden-Brabant. 
Toch meenden men dat het nog aan iets ontbrak. 
Een manier om alle beschermers, en mensen met 
interesse in uilen, bij elkaar te brengen. Meer 
openheid te bieden en te laten zien wie en waar 
men bezig is met bescherming van voornamelijk 
Kerkuil en Steenuil. Het internet biedt dan uitkomst 
en de beslissing was snel genomen om een site op 
te zetten. 
Vanaf het begin is er gestreefd naar kwaliteit en 
professionalisme. Men vond dat het niet zomaar 
gewoon een site moest zijn over uilen; “daar heb je 
al voldoende keus in”. Nee, men wilden een site die 
zoveel mogelijk informatie kon verschaffen aan 
allereerst  ieder die met de bescherming van uilen 
bezig is.  
Daarom was men blij dat vanaf het eerste begin 
Brabants Landschap de initiatiefnemers hierin 
gesteund heeft en dat zal blijven doen. Niet alleen 
financieel maar ook met hun enorme hoeveelheid  
kennis en gegevens. Dit aangevuld met prachtige 
foto’s van bekende fotografen brengt het tot een site 
die zowel informatief als kwalitatief op hoog niveau 
moet komen staan. 
  
De komende tijd is de site nog voor een groot 
gedeelte in opbouw zodat niet alle onderwerpen al 
volledig zijn. Men heeft een eerste aanzet gegeven 
en verder is het de bedoeling dat  met een aantal 
andere mensen verder aan de ontwikkeling van de 
site wordt gewerkt. Wie dat zullen zijn is op dit 
moment nog niet duidelijk. Trouwens, heb je 
op/aanmerkingen of iets te melden, is er natuurlijk 
de mogelijkheid om te reageren.  
Snel kijken!    www.uileninbrabant.nl              
 
 
 

 

www.Uilen in  
 Brabant.nl 

    Heb je interesse in uilen dan mag je dit niet 
missen….De Provinciale Jaaravond voor 
Steenuil en Kerkuil.  
 
De jaaravond is een gezellige en informatieve 
bijeenkomst waar uilenbeschermers uit 
Brabant bijeenkomen om terug te kijken op 
het seizoen 2006 en om vooruit te kijken naar 
seizoen 2007. 
 
Resultaten van zowel de Steenuilbescherming 
als de Kerkuilenbescherming zullen worden 
gepresenteerd. 
Ook is er dit keer een interessante lezing over 
Ransuilen. Deze wordt gepresenteerd door 
Bert-Jan Bol.  
Dit alles vindt plaats op woensdag 23 mei in 
De Druiventros, Bosscheweg 11 te Berkel-
Enschot. Aanvang 20.00u 

 

Er breken weer spannende tijden aan voor 

Steenuilbeschermers! Eind mei/begin juni kunnen de 

kasten weer gecontroleerd worden. Er zijn 

tekenen dat het een positief jaar wordt, maar of 

dat bewaarheid gaat worden? Zou het hete weer 

van april misschien roet in het eten gooien? Denk  

eens aan alle vrouwtjes steenuilen die hun eieren 

aan het uitbroeden zijn direct onder de golfplaten 

van een varkensstal! Denk ook aan de Meikever die 

weken te vroeg ontwaakt is en misschien geen prooi 


