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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       

 

Een 
Steengoed 
Nieuwjaar 
toegewenst

““““WWWWAT IS BETER;AT IS BETER;AT IS BETER;AT IS BETER; de nestkast  de nestkast  de nestkast  de nestkast 

in een boom of in een in een boom of in een in een boom of in een in een boom of in een     schuurschuurschuurschuur        

plaatsenplaatsenplaatsenplaatsen”.”.”.”.    
Allereerst is het belangrijk dat de Steenuil 
een vrije vluchtroute heeft, dus binnen in 
een afgesloten schuur of stal een kast 
hangen heeft geen zin. Wel zijn mij gevallen 
bekend van bewoonde kasten die aan een 
binnenmuur van een schuur/stal hangen 
met de opening direct naar buiten. Ook als 
de kast net onder een open loods hangt met 
het gat naar buiten gericht moet m.i. 
kunnen. Groot voordeel is dat deze kasten 
droog hangen. 
 
 
 
 
 
    
    
    
    
Toch is het beste te kiezen voor een boom 
omdat de uitlopende jongen makkelijk hoog 
te houden zijn als de nestkast aansluit op 
een brede tak. Ook in de zomer geeft het 
bladerdak de nodige schaduw. In de winter is 
het voordeel van een boom dat ie de zon 
doorlaat waar de Steenuil van geniet.  
Kies wel een boom uit die nog lang blijft 
staan. Een populier van 20 jaar is geen lang 
leven meer beschoren maar een eik van 20 
jaar zit nog maar net in de puberteit.  
    
Brabants Landschap zegtBrabants Landschap zegtBrabants Landschap zegtBrabants Landschap zegt::::    “Op basis van de 
ingevulde plaatsingsformulieren die worden 
ingestuurd door kastenhangers na het 
ophangen van een kast kunnen we  
zeggen dat van de 900 kasten in ons 
bestand (waarbij dit kenmerk is ingevuld) er 
van 45 (5%) is aangegeven dat ze "binnen" 
hangen; in een (open) schuur of stal. In geen 
van deze 45 kasten heeft in 2005 een 
steenuil gebroed voor zover is doorgegeven. 
Als uit meer bronnen blijkt dat 
die binnenlocaties echt ongeschikt zijn 
moeten we dat afraden”.    
 

Oisterwijk en Haaren mogen zich verheugen op 2 
nieuwe enthousiaste mensen Anita van Dooren en 
John Rozema.  Zij hebben aangegeven zich de komende jaren in 
te zetten voor het behoud van de Steenuil in deze twee plaatsen. 
Naast  inventariseren en het plaatsen en onderhouden van nestkasten 
staat de verbetering van het biotoop hoog in het vaandel. Zo is de 
lokale omroep benaderd en hebben ze zich sterk gemaakt om de 
Steenuil te adopteren voor de gem. Oisterwijk.   
Dit is een initiatief van de Duurzame Driehoek. Elke gemeente in de 
Duurzame Driehoek kiest een plant of dier. Mocht de Steenuil in 
Oisterwijk gekozen worden dan krijgt  ie daardoor ineens meer 
aandacht en komt  er een professionele projectleider op, er komt geld 
voor en er wordt actie ondernomen. “Volgens  
ons past de steenuil prima in de doelstelling van  
dit project, namelijk het bevorderen van duur- 
zaamheid en biodiversiteit in de Duurzame  
Driehoek” aldus Anita en John.  
Veel succes.  
Meer informatie over de Duurzame Driehoek?     
www.duurzamedriehoek.nl .  

 

 

 

 


