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Steenuil 

      

“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   
steenuilindelift@home.nl  

       UILEN 

BESCHERMER 

VAN HET 

JAAR 2007 

 

 

 

Uilenbescherming leeft in de 
Gemeente Schijndel. Via 
plaatselijke kranten en stands op 
groenmarkten worden de inwoners 
regelmatig op informatieve wijze 
gewezen op nut en noodzaak van 
uilenbescherming. Ook worden 
jaarlijks kerkuilenexcursies 
georganiseerd voor de 
schooljeugd. De belangrijke 
‘trekker’ van deze activiteiten is 
Addie van der Heijden. Als geen 
ander ziet hij het belang in van 
goede voorlichting. Maar daar blijft 
het niet bij. Door zijn toedoen 
hangen er inmiddels meer dan 100 
nestkasten voor Steenuil en 
Kerkuil, maar ook voor Torenvalk 
en Bosuil. Gedurende de Steenuil 
inventarisatieperiode is hij 
eveneens steevast paraat in zijn 
deelgebied. Later in het seizoen 
neemt het controleren van de 
kasten veel tijd in beslag. Het mag 
duidelijk zijn: onder de hoede van 
Addie van der Heijden zijn uilen 
goed beschermd! De oorkonde 
voor “Vrijwilliger van het jaar in 
Brabant” komt hem dan ook zeer 
toe.  
 

Trots neemt Addie van der Heijden de 
oorkonde en boekenbon in ontvangst en 
bedankt iedereen die hem gekozen heeft. 

Gebiedscoördinatoren! 
Stuur je bevindingen en 
uitslagen van de 
nestkastcontrole vóór 
eind september naar 
onderstaand mailadres… 
  www.steenuilindelift.nl  
  __________________ 
 
Iedereen een fijne 
vakantie toegewenst.  
 

Naar het zich laat aanzien wordt het een succesjaar voor 

uilen en in het bijzonder de Steenuil. Er zijn volop muizen 
en het weer is ook redelijk geweest.  
Om muizen  en insecten aan te trekken kunnen we de 
volgende maatregelen nemen:  
Hooibergen, composthopen, gekuild gras, mesthopen en 
houtstapels hebben een grote aantrekkingskracht op 
muizen en insecten.   
Ruim bijvoorbeeld het snoeihout van de erfbeplanting  niet 
op, maar leg het  langs de rand, of op een verloren plek, op 
z.g. rillen of maak er een grote hoop van. Ook kleine vogels 
broeden graag in zo’n houtstapel. Af en toe een handje 
graan of veevoer onder de hoop maakt het nóg rijker aan 
muizen. 

 

 


