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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. Voor aan- of afmeldingen mail 
naar  steenuilindelift@home.nl .      

 

NIEUW 
DIGITAAL 
BROED- 

FORMULIER 

Na een tijd van intensief vakantievieren is het weer even wennen zo achter de 
computer. Zal het weer lukken om dit jaar 12 interessante “Liften” in elkaar te 
knutselen?  
Veel hangt af van berichtgevingen buitenaf. Aangezien steenuilbescherming steeds 
meer in de belangstelling staat moet dat geen problemen geven. Ook berichten uit 
het veld zijn zeer welkom en waardevol. Dus heren coördinatoren bij deze een oproep 
om resultaten en bevindingen in jullie eigen gebied in een kort verslagje naar 
steenuilindelift@home.nl te sturen. Wil de Veer heeft al een goed voorbeeld gegeven! 
Het gaat verder goed met Steenuil in de Lift. Dank zij BL is het adressenbestand 
uitgebreid met beschermers uit vooral Oost- en West-Brabant. De teller is het aantal 
van 400 leden nu gepasseerd. Spoor ook iedereen aan mailadressen door te sturen van 
steenuilgastgezinnen die immers het dichtst bij de bescherming van de steenuil staan. 
Het ontvangen van Steenuil in de Lift is geheel vrijblijvend en kan ook te allen tijde 

worden opgezegd. 

 
 

 

Berichtje uit Frankrijk van Geert Engels 

Onlangs heb ik ivm mijn/ons 

vertrek naar Frankrijk en mijn 

afscheid als voorzitter van de 

vogelwerkgroep van het IVN-

Heeze Leende een leuk 

afscheidscadeau gekregen.  

Inmiddels heeft het een leuk 

plaatsje gekregen. Ik moest 

het wel een toepasselijke 

naam geven. Heb ik dus 

gedaan. 

Vorig jaar had ik onder de 

pannen van het huis een nest 

waaruit 5 jongen zijn groot 

gebracht. Dit jaar “houwen” 

ze bij de buurman. Volgend 

jaar hopelijk weer bij mij. 

In de stal waar de kast 

tegenaan hangt heb ik op 

zolder ook een kerkuilenkast 

gehangen. Tot nu toe zonder 

resultaat. Maar in een stal op 

100 meter wordt wel al jaren 

gebroed. Waarschijnlijk is het 

bij mij te netjes. 

  

 

Nieuw invulformulier voor het 
verzamelen van de gegevens 
van de uilenbescherming in de 
provincie Noord-Brabant!  
“Al een aantal jaren komen er 
verzoeken binnen voor een meer 
systematische en eenzijdigere 
aanlevermethode van gegevens. 
Dit digitale formulier komt hopelijk 
tegemoet in deze vraag en zorgt 
er bovendien voor dat de 
dataverwerking o.a. ten behoeve 
van het provinciale jaarverslag 
soepeler en sneller kan verlopen” 
aldus Jochem Sloothaak. “Nu kan 
één formulier aan één persoon 
aangeleverd worden”. 
Heeft men reeds de oude 
formulieren ingevuld en 
opgestuurd dan is het niet nodig 
het nieuwe digitale formulier in  te 
vullen. Het gebruik van dit 
formulier is niet verplicht. De oude 
formulieren blijven voorlopig 
geldig. 

 

Uit de mailbox……   

Groep De Kempen (64) 
Eersel/Bergeyk/Veldhoven/Valkenswaard/Eindhoven 

 
Kasten van Brabants Landschap 

In totaal hangen er 105 kasten.  
Verder hangen er nog drie kasten die 
bedoeld zijn ter educatie. Deze hangen in 
een natuurtuin en/of bij een museum. 
Op  80 plaatsen werden geldige territoria 
geconstateerd, inclusief 14 territoria die 
vermeld staan bij de vrije 
broedgevallen/territoria. 
Er zijn in totaal 18 broedgevallen in de 
kasten geconstateerd, met 53 uitgevlogen 
juvenielen en 6 eieren zijn niet uitgekomen;  
2 broedsels zijn  mislukt in de eifase  (6 
eieren). 
Er waren 20 kasten bezet door een 
spreeuw, 3 door een kauw, 1 door een 
holenduif, 4 door een koolmees, 1 was 
bezet door een eekhoorn en in 1 kast zat 
een leeg nest waarvan de soort niet kon 
worden vastgesteld.  
Vrije broedgevallen/territoria 

In totaal werden er 20 territoria vastgesteld, 
echter 6 territoria overlappen een ander. Bij 
het totaal kunnen er dus maar 14 territoria 
worden geteld. 
Er zijn in totaal 6 broedgevallen 
geconstateerd, met 17 uitgevlogen 
juvenielen. 
Van 5 broedgevallen kon het aantal 
juvenielen niet worden vastgesteld. 
Totaal zijn er dus 11 vrije broedgevallen 
geconstateerd. 
Wil de Veer 
 

 

Bericht uit Oisterwijk van Anita van 

Dooren 

 

De Fam. van Rijsewijk in Haaren 
gaat een aantal 
hoogstamfruitbomen plaatsen. 
Gewoon een kwestie van even 
gevraagd of ze dat willen en in 
contact gebracht met Brabants 
Landschap voor subsidie. Dat 
werkt wel, mooi toch! 

  

   

 

Volgende maand meer over nestkasten. 


