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Steenuil in de Lift is er voor iedereen. 
Vooral voor hen die met de bescherming 
van het ‘kleinste uiltje’ in ons land bezig 
zijn. Mensen bij wie een steenuil woont, 
nestkastbezitters en uilenwerkgroepen 
ontvangen iedere maand deze digitale 
nieuwsbrief. Uit reacties blijkt dat het zeer 
welkom is. Voorlopig nog een Brabantse 
aangelegenheid. Voor aan- of afmeldingen 
mail naar  steenuilindelift@home.nl .      
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In april legt het vrouwtje 

gemiddeld vier witte eieren. Een 
steenuilenei is zo groot als een 
duivenei, maar is ronder van 
vorm. De legselgrootte varieert 
van twee tot zes eieren. Pas als 
het laatste of voorlaatste ei gelegd 
is, begint het broeden. Zo komen 
de eieren bijna tegelijk uit.  
Veel broedende paren bestaan uit 
een meerderjarig wijfje en een 
jonger of eerstejaars mannetje. 
Een uilenpaar brengt per jaar 
hooguit één nest jongen groot. 
Wanneer het vrouwtje tijdens het 
leggen van de eieren verstoord 
wordt, is het wel mogelijk dat ze 
ergens anders een nieuw legsel 
maakt dat nog uitgebroed wordt. 
In de eerste week komen er nog 
kortere en langere 
onderbrekingen van het broeden 
voor. Hierdoor varieert de 
broedperiode van drie tot vier 
weken. Het broedende wijfje wordt 
door het mannetje voorzien van 
voedsel. Tegen de tijd dat de 
kuikens uitkomen, vreet het wijfje 
nauwelijks meer. Ondertussen 
stapelen de muizen, die het 
actiever wordende mannetje 
aansleept, zich op in de hoeken 
van de nestruimte. 
 
Uit: Steenuilen 

  
 

 
Een steenuilenpaar broedt in 
het oosten van het land in een 
open kapschuur. Ze hebben 
daar hun intrek genomen in 
een verlaten kerkuilenkast en 
vermoeden niet  dat ze bespied 
worden door uilenminnend 
Nederland. De website 
www.beleefdelente.nl/steenuil   is 
een samenwerking tussen 
STONE en Vogelbescherming 
Nederland. Je kunt er genieten 
van prachtige livebeelden.  Live 
cam 1 geeft een zicht op het 
nestgedeelte en bij live cam 2 kijk 
je in het voorportaal. Het gat naar 
binnen is op maat van de steenuil 
gemaakt.  
Waarschijnlijk bij het uitgeven 
van deze editie heeft het vrouwtje 
haar eieren gelegd en is ze 
begonnen aan de broedperiode. 
En wanneer straks de jonge 
pullen worden geboren en met 
zorg worden grootgebracht is het 
een lust voor het oog. En heb je 
wat gemist klik je gewoon op de 

hoogtepunten! 

Het boek 

STEENUILEN 

is in 2
de
 druk 

verschenen.  
De interesse  
was zo groot dat de eerste 
oplage van 2.500 exemplaren 
binnen drie maanden was 
uitverkocht. 
Te verkrijgen voor €19.95 bij 
de boekhandel, 
Vogelbescherming of online 
bij Roodbont uitgeverij 
www.roodbont.nl 

 

 
 

 

Ook dit jaar wordt iedere 

steenuilbeschermer uit 
Brabant weer uitgenodigd 
voor de provinciale jaaravond 
Steenuil en Kerkuil op 
woensdag 14 mei 
In Hotel De Druiventros, 
Bosscheweg 11 te Berkel-Enschot. 
Aanvangstijd is 20.00 uur. 
De jaaravond is een gezellige en 
informatieve bijeenkomst waar men 
terug kan kijken op het seizoen 2007 
en om vooruit te kijken naar seizoen 
2008. Aansluitend is er een lezing 
met fraaie foto’s over de Oehoe in 
Nederland door Geo Wassink. 
De avond wordt afgesloten met een 
feestelijk tintje! Na afloop van de 
avond kun je het Jaarverslag 
bescherming Steenuil en Kerkuil in 
Noord-Brabant 2007 gratis 
meenemen. 

 

Deze tijd kun je eens uitkijken naar 
silhouetten op schuren en stallen. 
Wanneer je  een bolletje ineengedoken 
op het dak van een veldschuur ziet 
zitten is het waarschijnlijk een 
steenuilmannetje dat in de buurt van 

het nest op de uitkijk zit. 


