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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       

 
WILGENWILGENWILGENWILGEN    

KNOTKNOTKNOTKNOT----    

TIJDTIJDTIJDTIJD    

    

De nestkasten zijn gehangen 
en/of schoongemaakt zodat 
de steenuilen zich rustig 
kunnen beraden op het 
komende broedseizoen. Om 
de komende tijd te 
overbruggen is het knotten 
van wilgen een nuttige 
bezigheid in het wat koudere 
winterseizoen.  
Het knotten heeft geen 
economische betekenis meer. Veel 
knotwilgen groeiden de afgelopen 
decennia dan ook te lang door en 
dreigden in te storten. Dit is 
jammer, want knotwilgen vormen, 
ook in Brabant, een zeer belangrijk 
element in het Hollandse 
Landschap. Daarbij hebben ze ook 
een grote ecologische waarde: de 
stammen worden snel hol en 
bieden ruimte aan steenuilen, maar 
ook aan andere vogels, muizen en 
vleermuizen. Op de stamkoppen 
groeien vaak allerlei soorten 
mossen, varens en paddestoelen. 
Daarom zetten verschillende 
natuurbeschermingsorganisaties, 
zoals bijvoorbeeld het IVN, zich in 
voor het behoud van knotwilgen, 
onder andere door het organiseren 
van onderhoudsdagen voor 
vrijwilligers. Wil je hier meer over 
weten richt je dan tot het 
Coördinatiepunt Landschapsbeheer 
van Brabants Landschap 
www.brabantslandschap.nl    
(landschapsbeheer) 
 

 

Groep Hilvarenbeek(67) 
  

Vanaf 2004 houd ik mij gericht bezig met het 
inventariseren van steenuilen in de gemeente 
Hilvarenbeek. Eigenlijk een te groot geheel voor 
één persoon en om de wens om de gehele 
gemeente te willen inventariseren te vervullen, 
werd in 2006 naar enkele mensen gezocht (en 
gevonden) om de Steenuilgroep Hilvarenbeek 
op te richten.  We zijn nu met zessen en 
hebben het oppervlak van de gemeente in 
vieren gedeeld , waardoor nu heel de gemeente 
Hilvarenbeek sinds 2006 vlakdekkend wordt 
gemonitoord.  Zoals voor menige werkgroep zal 
gelden, bestaan onze werkzaamheden grofweg 
uit het in zomer/najaar plaatsen van kasten op 
kansrijke locaties, het vaststellen van territoria 
omstreeks maart en het controleren van de 
kasten omstreeks begin juni. 
Resultaten 2006 
Geplaatste. nestkasten   47 
Vastgestelde territoria     19 
Aantal vrije broedgevallen   10 
Aantal broedgevallen in kast 0 
Aantal locale aanwezigheidsaanduidingen van 
steenuilen 29 
Resultaten 2007 
Geplaatste nestkasten          53 
Vastgestelde  territoria      13 
Aantal vrije broedgevallen      8 
Aantal broedgevallen in kast  5 
Aantal locale aanwezigheidsaanduidingen van 
steenuilen 26 
 
Een duidelijke conclusie uit bovenstaande is, 
dat steenuilen de aangeboden nestkasten 
blijken te accepteren. In 2 gevallen is er zelfs 
sprake dat een steenuilpaartje de kasten 
prevaleerden boven hun gangbare broedplaats 
onder golfplaten. Ook werd geconstateerd dat 
steenuilen de kasten voor een deel van het jaar 
gebruiken als verblijfplaats voor de dag. Deze 
veronderstelling wordt gestaafd door het feit dat 
tijdens de kastcontrole in begin juni óf een 
exemplaar, óf braakballen onder bijv. een 
uitgevlogen spreeuwennest werden aantroffen 
Al met al, redenen genoeg om ons 
beschermingswerk voor deze Rode Lijst soort 
op deze manier voor de eerst komende jaren 
voort te zetten.  
Namens Steenuilenwerkgroep Hilvarenbeek 
Peer Busink 

(Complete verslag vind je op 
www.uileninbrabant.nl ) 
 

 

 

GRATIS WILGENSTAKEN! 

WAT BIEDEN WE? 
 

• Gratis wilgenstaken. 

• Aanplant door leden van 

de knotploeg. 

• Mogelijkheid om de 1ste 

vijf jaren gratis de staken 
te laten knotten. Een 
vrijwillige bijdrage mag. 

• Subsidie mogelijk bij:  

- aanplant van minimaal 10  
knotwilgen in een laan; 

- onderhoud van knotwilgen die                
niet op het erf staan maar bijv. bij 
een poel. 
Informeer naar de voorwaarden 
bij het Brabants Landschap  

0411 – 622775 of 
info@brabantslandschap.nl 
 

INFORMATIE en 

AANMELDEN 

Voor meer informatie en om u aan 
te melden kunt u terecht bij: 
John Vermeer,  

opperknotter van de Helvoirtse 
Knotploeg,  
tel.  0411-621842, lnmh@planet.nl 
 

 


