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Steenuil 

 Redactie / Lay-out  Jan van Rijsewijk 

      

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 .      

 TIJD 

VOOR 

NESTKAST 

CONTROLE 

Groep ????????????? 
 
Het is weer mogelijk om de 
bevindingen en resultaten 
te melden van het gebied 
waar je actief met 
uilenbescherming bezig 
bent. Het is altijd nuttig de 
resultaten van een ander 
te vergelijken met die van 
je eigen groep. Stuur een 
verslagje van 100/200 
woorden naar 

steenuilindelift@home.nl  

10 BIJ DE KASTCONTROLE. 
 
Een spannende tijd voor 
uilenbeschermers die door het jaar 
heen nestkasten hangen. “Zal de kast 
dit jaar bezet zijn en wat zit er in….. ’n 
nestje steenuilen of toch weer een 
spreeuw?@!!?#!” 
 
Waar je in ieder geval op moet letten:     
1. Beter wat laat controleren dan te 

vroeg (start begin juni). 
2. Benader de kast wat luidruchtig zodat 

de ouders eventueel weg kunnen 
vliegen. 

3. Gebruik een veilige ladder en maak 
eventueel gebruik van je valharnas. 

4. Controleer niet bij regen. 
5. Maak het vlieggat eerst dicht met een 

doek zodat wat grotere jongen niet 
weg kunnen. Vergeet de doek later 
niet te verwijderen! 

6. Controleer snel en hou het zo kort 
mogelijk. (tot 5 min.) 

7. Kijk de kast na en noteer eventuele 
gebreken er aan, die je later kunt 
repareren. 

8. Betrek de eigenaar en het gezin bij 
de controle. 

9. Controleer de directe omgeving ter 
bescherming van de jonge uilen. 
(Waterbakken/schuilgelegenheid 
enz.). 

10. Vul thuis alle gegevens in voor BL en 
Sovon. 

 

 

Gemeente als eerste in Brabant een concreet 

biodiversiteit actieplan! 

De gemeente Eersel heeft samen met de provincie Noord-Brabant en 

advies- en ingenieursbureau Grontmij besloten om als eerste 

gemeente in Brabant een concreet “biodiversiteit actieplan” te maken. 

In dit plan worden acties benoemd om de biodiversiteit in de 

gemeente te vergroten. Deze acties zullen worden verwerkt tot een 

uitvoeringsprogramma waarin beschreven staat hoe de acties worden 

opgepakt en welke financieringsmogelijkheden beschikbaar zijn. 

Daarna kan gestart worden met het uitvoeren van de acties en 

projecten. 

Verkiezing natuurambassadeur 

De inwoners van de gemeente Eersel hebben enkele maanden terug 

een stemkaart in de brievenbus gekregen waarmee zij konden 

stemmen op 6 verschillende diersoorten om uiteindelijk tot dé winnaar 

en dus dé natuurambassadeur van de gemeente Eersel te komen. In 

totaal werden maar liefst 749 stemmen uitgebracht. Met 217 

stemmen kwam de Steenuil als favoriet naar voren en dus is dit 

voortaan hét symbool van de gemeente Eersel als het gaat om 

biodiversiteit!  

 

De oorkonde voor ‘Vrijwilliger van het jaar” gaat dit 
jaar naar Wil de Veer en Mark Sloendrecht. Binnen 
de vogelwerkgroep De Kempen word het 
steenuilenonderzoek en -beschermingswerk 
gecoördineerd door Wil de Veer. Hij is de trekker van 
het inventarisatiewerk en het nestkastenproject en 
doet dit met veel enthousiasme. Afgelopen jaar bracht 
Wil  o.a. een zeer uitgebreid rapport uit over de 
Steenuil in de Kempen (zie www.uileninbrabant.nl)   .  


