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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 blad 
zeer welkom is. Voor aan- of afmeldingen 
mail naar  steenuilindelift@home.nl .      

 

 een gedeelte van 
ingezonden stukken en 
foto’s van het afgelopen 

jaar 

________________ 

 VAKANTIE 

NUMMER 

Beste Jan.  
Als lid van de West Brabantse 
Vogelwerkgroep doe ik mee aan het 
inventariseren van de steenuil, maar 
ook aan het plaatsen, controleren en 
onderhouden van nestkasten voor de 
steenuil.  
Steeds doe ik weer wat op van je 
nieuwsbrief, daarom wil ik je gewoon 
even bedanken voor al de moeite die 
je doet, voor ons, en voor het 
steenuiltje. Ik stuur je een 
pentekening mee, deze heb ik 
gemaakt met als voorbeeld de foto 
uit de brochure Steenuil onder de 
Pannen van Vogelbescherming.  
Vriendelijke groet Herman Schriks. 

Dat uilenbescherming niet alleen 
mannenwerk is bewijst Cristien 
Hermsen. 

 

Organiseren – Redactionele 
bezigheden –Veldwerk........ .Jan 
doet het!  
Jan van Rijsewijk 
Veel mensen kennen hem na een 
aantal jaren inmiddels dan ook als 
“Jan van de Steenuilen”, dat merk 
je als je vaak met hem de boer op 
bent. 
De Steenuil springt er voor hem uit, 
welzijn en behoud van deze vogel 
zijn een (gematigde) passie van 
hem. 
Uitvoerende taken regelt hij op  
eigen wijze, rustig en met respect 
voor ieders mening. Dat blijkt 
effectief en is voor mensen om hem 
heen aangenaam. 
Voor Jan is actief zijn in de 
vogelwerkgroep een hobby waarvan 
hij bij elk succesje zichtbaar geniet. 
Ingezonden door Cees v.d.Poel 
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Op een camping in de Kennemerduinen was 

op 11 juni een onverwachte gast gearriveerd: 

er zat een uiltje in een voortent. Het bleek om 

een jonge Steenuil te gaan, die geringd was. 

Steenuilen zijn beschermde vogels en komen 

niet meer voor in de Kennemerduinen. Dit 

Steenuiltje riep dus veel vragen op. Zijn er 

weer steenuiltjes in de Kennemerduinen? 

Hebben we misschien weer een broedgeval? 

En zijn er dan nog meer jongen en wie heeft ze 

dan geringd? 

De gegevens van de ring werden opgevraagd 

bij het Vogeltrekstation Arnhem, het landelijke 

registratiepunt voor geringde vogels. De 

vondeling was geringd op 31 mei in Lottem 

Maashof, in Limburg op een camping. In 11 

dagen tijd had onze jonge steenuil dus 153 

kilometer afgelegd. Dit is zeer uitzonderlijk 

omdat steenuiltjes standvogels zijn. En voor 

een jong uiltje als dit is het helemaal 

uitzonderlijk. We vermoeden dan ook dat ons 

steenuiltje niet heeft gevlogen maar per 

ongeluk is meegelift in een caravan!   

BoBoBoBoswachters van PWN.swachters van PWN.swachters van PWN.swachters van PWN. 

 

 

 

Auw...Onverwacht een bijennest 
in de kast. Nu nog die lap er uit 
zien te krijgen. 

Kinderen van vandaag zijn de 

beschermers van morgen! 

Kasten gebeitst... vouwladdertje 

erin en karren maar!  

  

  

 

 

 Fijne vakantie allemaal. 

 


