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

 

  

NESTKAST 

OPHANG 

TIJD 

Groep Udenhout (51) 
TilburgN./BerkelEnschot/Udenhout/LoonopZand/ 
Biezenmortel 

Afgelopen winter zijn we in ons gebied 
intensief gaan luisteren naar roepende 
steenuilmannetjes. Helder weer en 
windstille avonden hebben er toe geleid dat 
we onverwacht veel baltsgeluiden hoorden, 
wat zou moeten betekenen dat we meer 
broedsels  in de zomer zouden 
tegenkomen dan dat we gewend zijn.  
Dat viel toch wat tegen omdat in enkele 
gebieden, bv. in Tilburg-Noord, andere 
jaren toch zeker goed voor minstens 2 
broedgevallen, nu geen locaties hebben 
kunnen ontdekken. 
Een voorzichtig succesje is behaald in het 
gebied “Loonsemolenstraat” tussen 
Udenhout en Loon op Zand. Op 4 km2..... 
5 broedsels in steenuilenkasten en nog 2 
territotia!  Het resultaat van vijf jaren 
steenuilbescherming!  
Ook “de Brem” in Berkel-Enschot doet het 
goed en de uitbreiding van kasten werpt 
z’n vruchten af. Daarom heb ik goede hoop 
dat met de andere gebieden ook 
vooruitgang te boeken is. We hebben in 
ons gebied nu 50 kasten hangen waarvan 
er 10 bezet zijn. Verder zijn er nog 5 vrije 
broedsels ontdekt en 16 territoria.    
Jan van Rijsewijk                

     

Steenuilen zijn niet echt kieskeurig. Steenuilkasten zijn er in allerlei soorten. De basis gaat meest uit van een 

pijpmodel. Belangrijk zijn de dubbele toegangschotten waardoor het donker is in de achterruimte en kraaiachtige 

of holenduiven geen toegang hebben. Een stuk dakleer zorgt voor een langere levensduur. Zorg ook voor een 

goede ventilatie dmv een 25 cm lange duimdikke sleuf aan de bovenzijde van elk zijpaneel. www.uileninbrabant.nl   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het ontbreken van natuurlijke holtes 
en dichtgestopte gaten en kieren in 
stallen zijn redenen om kunstmatige 
holtes in de vorm van nestkasten aan 
te bieden.  
Al vanaf het begin van de 
steenuilbescherming in Brabant zorgt 
Brabants Landschap voor nestkasten. 
Het geld dat daar voor nodig is komt 
voor een deel van de Postcodeloterij. 
Door het in kaart brengen en gericht 
plaatsen van nestkasten wordt het 
nestgelegenheidsprobleem opgelost. 
Het aantal gemelde nestkastbroedsels 
in Brabant in 2007 was 205. De kasten 
worden ook veel als slaapplaats 
gebruikt. 

Ongeverfd hout 
Gebruik voor een nestkast restanten 
van ongeverfd hout of multiplex van 
10 tot 20 mm dikte. Ongeschikt zijn 
betonplex en tweezijdig geverfd hout 
omdat die geen vocht opnemen. 
Maak de nestkast zoveel mogelijk 
vochtdoorlatend; vooral vocht dat 
vrijkomt aan de binnenzijde 
(waaronder condens) moet snel in 
het hout kunnen wegtrekken om het 
verenpak van de uilen te sparen. 
Beits de kast uit dat oogpunt 
hoogstens aan de buitenkant. 
Uit: STEENUILEN 

 

  TIEN BIJ HET HANGEN 
 

1. Hang de kast op een 
rustige plaats dicht bij 
het erf. Het liefst in een 
boom die in de zomer de 
nodige schaduw biedt. 

2. Laat de kast met de 
opening steunen op een 
tak zodat de jonge pullen 
niet te vroeg naar 
beneden vallen. 

3. Zorg voor een open 
aanvliegroute. 

4. Een kast aan de gevel 
zeker niet in de volle zon 
hangen. 

5. Voorkom inregenen, richt 
daarvoor de opening niet 
naar het westen. 

6. Hoogte tussen 3 en 5 
meter. 

7. Hang de kast ietsje 
achterover dat voorkomt 
het naar voren rollen van 
de eieren. 

8. Leg op de bodem wat 
nestmateriaal bv. zaagsel 
en/of houtsnippers. 

9. Hoe verder weg van de 
openbare weg, hoe 
minder 
verkeersslachtoffers. 

10. Werk veilig en met z’n 
tweeën en gebruik een 
degelijke ladder met 
eventueel een 
valbeveiliging. 

 

 

Een kast direct achter de gevel hangen kan 
ook. Groot voordeel is dat ie droog blijft.! 


