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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, werkgroepen en ieder die 
dat wil   ontvangen iedere maand deze 
digitale nieuwsbrief. Uit reacties blijkt dat 
het zeer welkom is. Voor aan- of 
afmeldingen mail   steenuilindelift@home.nl 
.      

  

EEN 
ZONNIG 

PLEKJE 

Groep 3 Beerzen en 
Vessem  (52) 
 
Onze werkgroep telt 8 
mensen. Het werkgebied ligt 
in Oost,-West-en 
Middelbeers. Op verzoek 
van vwg De Kempen hebben 
we ook Vessem onder onze 
hoede. In ons gebied 
hebben we de laatste jaren 
een sterke toename van 
steenuilen waargenomen. 
Het steenuiltje vindt het 
klaarblijkelijk geen 
probleem om onderdak te 
zoeken bij moderne 
bedrijven. Mits het biotoop 
daar voor hem geschikt is. 
We hebben jonge 
steenuiltjes aangetroffen bij 
mensen, die zich helemaal 
niet bewust waren, dat er op 
hun terrein zo’n diertje 
woonde. Van de 44 kasten 
die in de loop der jaren door 
ons geplaatst zijn, zijn er 
nog slechts 7 bewoond door 
een steenuil. Als slaapplaats 
worden ze meer gebruikt. 
We hebben echter 30 vrije 
broedgevallen en 10 
territoria in ons gebied. Ook 
hadden we dit seizoen in 
een kast 2 broedgevallen. 
We vragen ons af, of het 
tweede broedgeval een 
ander vrouwtje is geweest. 
Het is ons n.l. niet bekend, 
of bij steenuilen, zoals bij 
kerkuilen wel het geval kan 
zijn, ook tweede 
broedgevallen kunnen 
voorkomen. Een goed 
contact en een prettige 
samenwerking hebben we 
met de vogelwerkgroepen 
van I.V.N.Oirschot en vwg 
De Kempen. Ook hebben we 
contact gezocht met de 
Gemeente Oirschot wat 
betreft het verbeteren van 
het biotoop van o.a.de 
steenuil. 
Rinus van den Boomen. 

 

Groep Son en Breugel  (68) 
 
De broedresultaten zijn bijna gelijk aan die van 
2007. 
2X in kast, 2X vrijbroedgeval. Totaal 10 jongen, 
waarvan één dood. In nog 2 kasten waren uilen 
aanwezig. 
Niet geheel naar wens ging 't op een locatie in 
Nederwetten. Daar werd in de afgelopen winter 
een uiltje geschept door een auto. In der haast 
werd het naar een asiel gebracht, maar 
het bleek helaas om blijvende 
verlammingsverschijnselen te gaan. Toch zat in 
die kast op die bewuste plek in het 
voorjaar weer een paartje - hiep hiep, hoera - 
maar toen ging het waaien. Tijdens een 
voorjaarstorm vloog de klep open en de vogels 
bleken gevlogen. Dus een aandachtspunt. 
LET BIJ STEENUILKASTEN OP DE 

VERGRENDELING VAN DE KLEP. Het 
bewuste pennetje (een messing duimnagel) valt 
gemakkelijk tussen de brandnetels. Denk dan 
echter niet: Laat maar zitten (liggen).  
Overigens kan een zeer geïnteresseerde 
uilengastouder (bewoner) zoiets ook 
overkomen. 
Ook scoorden we niet in Bokt ofschoon dat 
decennia lang een uitstekend 
steenuilengebied was. Wel broedde daar hoog 
in een populier een bosuil - daar waren de 
mensen ook blij mee - en het jaar daarvoor 
broedde daar in een conifeer (nabij de 
mestvaalt van de volkstuin) een ransuil. 
 
Onze werkgroep bestaat sinds maart 2005 en 
was ons afstudeerproject van de IVN-
natuurgidsencursus. We startten met z'n vieren 
en kregen meteen publiciteit, dankzij een artikel 
in een krantje. We beoogden ermee educatie - 
dat past bij 't IVN - en kregen vanzelf werk, 
want de telefoon raakte oververhit. Opeens 
hadden we een lange waslijst van adressen, 
waarin we flink moesten schrappen, 
helaas want meestal gaat het bij zoiets om heel 
aardige mensen. Uiteindelijk hingen we 25 
kasten op, maar dat bleek nog teveel. Het lijkt 
ons het beste om bij het zoeken van geschikte 
plekken niet te ver af te dwalen van bestaande 
populaties. Wellicht vinden we nog geschikte 
plekjes want we hebben nog steeds niet alles 
geïnventariseerd. 
Over werk hebben we nog niet te klagen; 
diverse kasten geven we een nieuwe plek en 
we verversen ook nog steeds zelf het strooisel  
( 5cm dik, aangeraden in het bekende boek 
STEENUILEN, Beersma)  Al met al werk zat; 
soms te zwaar. Eén van ons moest om fysieke 
redenen afhaken, maar gelukkig hebben we 
ook nog een natuurwerkgroep. Daar tref je 
soms verrassend gemotiveerde mensen aan. 

 
Wim Elfrink             

 

BESCHERMING 
een zaak van mensen 

bron:Steenuil onder de pannen 

 
Schuilplaats.... 
Schuilplaatsen zijn op veel erven 
nog wel te vinden; een stapel 
stenen of dakpannen, een berg 
rasterpalen, een leegstaand hok, 
een stapel planken of hout voor 
de open haard, een stapel pallets. 
Volwassen steenuilen zitten 
overdag graag op of bij deze 
beschutte plekken om, zodra er 
gevaar dreigt, veilig weg te 
kunnen duiken. Bij zonnig weer en 
lekker uit de wind zitten ze dan 
graag op hun favoriete plekje.  
Laat ook dat oude schuurtje of 
kippenhok staan. Laat het niet 
instorten maar gebruik het als 
opslagplaats en laat een gaatje of 
ruitje open voor de uilen. 
Als er steenuilen op het dak zitten 
kan de schoorsteenpijp een 
gevaar zijn. Een stukje gaas erop 
houdt niet alleen de steenuil tegen 
maar ook kauwtjes en spreeuwen. 
Z’n grotere neef de bosuil kan ook 
een gevaar zijn. Eten en gegeten 
worden- dat hoort er nou eenmaal 
bij. Dus wat schuilgelegenheid 
zullen de steenuilen zeker 
waarderen! 

 


