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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 .      

 

  

HANDEN 
UIT DE 

MOUWEN 

Groep Gilze en Rijen  (19) 
We zijn met 4 mensen als werkgroep 
vorig najaar gestart met het plaatsen van 
de eerste steenuilenkasten (18 in totaal).  
Deze zomer hebben we in 1 kast vijf 
jongen gehad en daarnaast 3 vrije 
broedgevallen. Op een artikel in het 
weekblad hebben we best veel reacties 
gehad van mensen die weten waar er 
steenuiltjes zitten. 
Zo proberen we in dit gebied het aantal 
verder te inventariseren en een verdere 
groei te stimuleren. Jos Dilven  

Handen uit de 

mouwen voor natuur 

en landschap. 
Nationale natuurwerkdag  

1 nov.2008. 

Wil je graag een bijdrage 

leveren aan het onderhoud 

van de natuur? Dat kan op 

zaterdag 1 november, op 

maar liefst 250 plekken in 

Nederland. Er is er vast wel 

een bij je in de buurt. Onder 

professionele begeleiding kunt 

je er snoeien, plaggen, 

maaien, knotten, planten en 

nog veel meer. De 

werkzaamheden worden 

geleid door de plaatselijke 

“vrijwilligersgroep 

landschapsbeheer”.  

Door fysieke inzet beleef je 

natuur en landschap intenser. 

Wellicht bevalt het je zo goed, 

dat je vaker op deze wijze 

actief wilt zijn. Dan kun je je 

aansluiten bij een van de 

vrijwilligersgroepen 

landschapsbeheer. Iedereen 

vanaf 12 jaar kan zich 

aanmelden via 
www.natuurwerkdag.nl  
 

 WAT ETEN STEENUILEN? 
Steenuilen zijn niet kieskeurig; 
ze hebben, zoals dat heet, een 
breed voedselspectrum.  
Ze vangen muizen (veldmuis, 
bosmuis, huismuis, rosse 
woelmuis, woelrat), maar ook 
veel insecten; meikevers 
bijvoorbeeld. Daarnaast staan er 
larven, rupsen en regenwormen 
op het menu, maar ook vogels. 
Vooral mussen, spreeuwen en 
merels die net uitgevlogen zijn. 
Kikkers en mollen versmaden ze 
evenmin; eigenlijk lusten ze elke 
prooi die ze toevallig 
tegenkomen en de baas kunnen. 
Een uil kauwt niet op zijn eten, 
hij slikt zijn prooi in zijn geheel 
door. Daardoor komen ook de 
haren en botjes van muizen in 
een uilenmaag terecht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het WorldWideWeb is een site rijker 
www.steenuilenwerkgroepoisterwijk.nl.  
Een aantal enthousiaste mensen uit 
Oisterwijk kreeg de behoefte om de 
resultaten van hun 
veldwerkzaamheden naar buiten te 
brengen. Een overzichtelijke site waar 
je lekker doorheen bladert. “Hoe snoei 
ik een fruitboom? Wat kan ik zelf doen 
aan biotoopverbetering?” zijn nuttige 
informaties. Ook van het filmpje, met 
een steenuiltje dat geniet van een 
regendouche, krijg ik geen genoeg. 

Een aanrader! 

Groep Land v.Heusden en Altena(12) 
Ieder jaar kijken we ernaar uit om de 
steenuilenkasten te bezoeken. We hebben er 
dan ook 90 hangen in het Land van Heusden 
en Altena. Met zijn drieën gaan we enkele 
middagen en avonden op stap. Ook dit jaar 
verheugde ik me op de bezoeken aan onze 
kasten. Ieder jaar weer benieuwd of we meer 
kasten bezet hebben. Vorig jaar hadden we 
14 bezette kasten.  
Dit jaar waren dat er 22. Alle territoria die 
vorig jaar bezet waren, waren nu weer bezet. 
Je wordt regelmatig verrast: we hebben een 
kast al 4 jaar hangen, er was nooit een teken 
van een steenuil en dit jaar zat zij te broeden. 
Als je bij een kast komt dan kan je de steenuil 
al ruiken, bovendien kan je aan de ingang 
zien dat de kast werd bewoond. Bij deze kast 
kon je door de naad de steenuil zien zitten. 
Later bleek dat ze 4 jongen had. Wat ons 
vooral opvalt is dat de steenuil graag in de 
buurt van paarden of schapen broedt. Onze 
nieuwe kasten hangen we dan ook daar op. 
Bij een van de eigenaren van de tuin 
moesten we lang zoeken naar een kast, we 
vonden hem op de grond, waarschijnlijk uit 
de boom gewaaid. Als je met zo`n zoektocht 
bezig bent dan ga je aan je zelf twijfelen. In 
welke boom ook al weer, word ik 
vergeetachtig....? 
Na die twijfels en de brandnetels en soms 
oppassen, want ook bijen en wespen maken 
gebruik van de kasten, kijk ik toch weer uit 
naar het volgende seizoen. Ik heb alweer 
gehoord dat er steenuilen gezien waren bij 
een nieuwe kast. Maar eerst de kasten waar 
gebroed was weer schoonmaken! Ach, je 
moet wat te doen hebben. 
Arie van den Herik 
 

foto: Han Bouwmeester 

Onlangs is er een zeer 
interessant artikel verschenen 
over de steenuil bij ruimtelijke 
ontwikkelingen in het ‘Journaal 
Flora- en Fauna’. Hierin staat heel 
veel informatie die voor jullie als 
uilenbeschermers van belang is. Het 
artikel is te downloaden van onze 
website: 
http://www.brabantslandschap.nl/s
oortbescherming/uilen/documenten.
html  


