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Steenuil 

 Redactie / Lay-out  Jan van Rijsewijk 

“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       

 

 

 

 

 

 

 

   Foto Rob Bouman 

TOT EIND 

MAART 

ROEPEN 

DE UILEN 

Ieder jaar maak ik wel mee dat 

een uiltje in het territorium niet 
gaat roepen maar wel 
nieuwsgierig dichterbij komt.  
Het gebeurt dan dat ie, op enkele 
meters bij me vandaan, op een tak 
van de dichtstbijzijnde boom gaat 
zitten. Pas wanneer ik vertrek vliegt 
ie ook weer terug richting 
nestplaats. Dit is niet alleen 
nieuwsgierigheid maar 
waarschijnlijk, als ik de recorder 
had laten draaien met het 
baltsgeluid, had de Steenuil een 
aanval ingezet op de “indringer”. 
Het volgende geval meldde me 
Harry Fiolet: 
 “Enkele jaren geleden heb ik het 
volgende meegemaakt. Na 
driemaal tevergeefs met geluid 
geïnventariseerd te hebben op een 
locatie waar meerdere malen twee 
uilen werden gesignaleerd was het 
raak. Zonder vocale boodschap 
vooraf, werd er een aanval 
uitgevoerd op de cassetterecorder, 
die op het dak van de auto lag. Vlak 
daarachter (nog geen mtr) stond ik 
met mijn kop, verdekt opgesteld. Ik 
zag hem recht op de recorder 
aankomen vliegen om de 
concurrent een lesje te leren. Hij 
heeft de recorder echter net niet 
geraakt maar dat kan ook komen 
doordat ik mijn kop op het laatste 
moment wegtrok”. 
  

Nieuwe 
uilensoort 
in Brabant? 
Neen! Maar zo nu en 
dan wordt Nederland 
bezocht door een 
bijzondere uilensoort. 
De ogen, het 
verenkleed en de 
wenkbrauwen doen  
voor de niet-kenner 
enigszins denken aan 
een Steenuil. Hij is 
echter nog kleiner, (de 
grootte van een 
spreeuw ) en is 
daardoor de kleinste 
Europese uil. Niet voor 
niets heet ie Dwerguil. 
Oorspronkelijk kwam 
de soort alleen in de 
uitgestrekte 
naaldwouden en het 
middelgebergte van 
Europa voor, maar de 
soort breidt zich uit in 
heuvels en laagland. 
De laatste jaren zijn er 
ook wel broedgevallen 
ontdekt in Duitsland. 
Ze broeden het liefst in 
oude spechtenholten. 
Op 10/11 februari jl. 
werd ie “gespot ” in het 
Leenderbos bij 

Valkenswaard.  

 

Territoriumroep of Baltsroep 
(joehoep) 

Deze roep of zang wordt door 
territoriale mannetjes voortgebracht. 

Dit is ook de roep die bij het 
inventariseren maatgevend is voor 

het vaststellen van een territorium. 

  

 
Na het boekje “Steenuil onder de 
pannen”.  is nu een cd-rom 
verschenen met een powerpoint-
presentatie.  Deze presentatie geeft 
een mooi beeld van de steenuil en 
zijn leefgebied en is vooral bedoeld 
om te gebruiken tijdens 
voorlichtingsbijeenkomsten voor 
erf- eigenaren en andere 
geïnteresseerden. Het doel is 
mensen te enthousiastmeren voor 
het beschermingswerk van de 
steenuil. Deze powerpoint biedt 
vrijwilligers en andere groepen de 
mogelijkheid voorlichting te geven 
aan o.a. erfbezitters en 
plattelandsbewoners. Op de cd-rom 
staat ook een handleiding hoe de 
presentatie te gebruiken. Een 
exemplaar is te verkrijgen bij 
Vogelbescherming Nederland via 
Jet-Anne Vos 030-6937736 of 
jetanne.vos@vogelbescherming.nl  

NIEUW!!!! 

cd-rom voor 
powerpointpresentatie 

Contactroep of Alarmroep (wiew) 
Dit geluid wordt zowel door het 
mannetje als het vrouwtje gemaakt. 
Hoewel je dus niet de sexen kunt 
onderscheiden is het wel maatgevend 
voor de aanwezigheid van 
Steenuilen. 

 


