
    
 

 

 

 

 

 

 

 

   Nieuws en achtergronden over de Steenuil in Brabant      4de Jaargang nr.48   December 2008 
  

        
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 blad zeer welkom is. Voor aan- of 
afmeldingen mail   steenuilindelift@home.nl 
.      
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TERUGBLIK 2008: 
Zodra het nieuwe jaar in zicht komt, is er de 
behoefte om terug te kijken naar het 
afgelopen jaar. Vragen als; “hoe staat het er 
nu eigenlijk voor met die steenuil in Brabant” 
en “heeft al het beschermingswerk nu wel 
zin” komen dan aan de orde.  
Er zijn op dit moment zo’n 65 werkgroepen actief 
in Brabant. De meeste zijn aangesloten bij een 
Vogelwerkgroep of het IVN. Elke groep heeft een 
contactpersoon die gegevens verzamelt en die 
doorgeeft aan Brabants Landschap. Hier zijn ook 
de exacte aantallen bekend van nestkasten en 
broedgevallen. De uiteindelijke gegevens van 
2008 worden vermeld in het jaarverslag van juni 
2009.  
Uit ingezonden stukken van een aantal groepen 
(dank jullie wel!) kun je toch wel wat conclusies 
trekken, aangenomen dat dit een gemiddelde is 
van alle groepen in Brabant.  
Aantal geplaatste nestkasten varieert per 
werkgroep van enkele stuks tot wel 90  (Land van 
Heusden en Altena) afhankelijk van de grootte 
van ieders gebied. Over het algemeen kun je 
stellen dat de nestkasten langzaam meer bezet 
gaan worden, als slaapplaats en broedplaats. Dat 
wil nog niet meteen zeggen dat het aantal uiltjes 
uitbreidt! Immers men ontdekt weliswaar nieuwe 
territoria, maar zaten daar voorheen ook al niet 
steenuiltjes?  Daarvoor is het noodzaak om 
langer met de bescherming bezig te zijn. Over 
het algemeen kun je zeggen dat de populatie in 
Brabant op dit moment stabiel blijft en dus niet 
achteruit gaat.  
Opvallend waren de opmerkingen dat paarden- 
en schapenweitjes erg belangrijk gevonden 
werden. Natuurlijk vanwege de wormen en 
kevertjes die goed te vinden zijn in het kort 
begraasde gras! Op landelijk gebied is men hier 
met een onderzoek bezig, daarover later meer.  
Ook bij moderne boerenbedrijven, mits het 
biotoop in orde is, vindt de steenuil een thuis. 
(Beerzen en Vessem).   
Het internet wordt een steeds belangrijker 
communicatiemiddel binnen de 
steenuilbescherming. Er wordt tussen personen 
veel gemaild. Gegevens kunnen hierdoor zeer 
snel doorgegeven worden. Ook de broed- en 
nestkastformulieren kunnen nu digitaal verstuurd 
worden en verder vind je steeds meer websites 
die over steenuilen vertellen. Kortom; er is een 
steeds groter enthousiasme te bespeuren bij een 
steeds grotere groep mensen en dat komt de 
steenuil alleen maar ten goede.  
Voorlopig gaan we nog door met de bescherming 
ervan. Biotoopverbetering blijft een belangrijk 
onderwerp voor de komende jaren. (Zie Lift 40). 
“Nog wèrk zat”! 
 

 

BESCHERMING 
een zaak van mensen 

Knotwilgen....... 
De steenuil is van nature een 
holbewoner. In de holen kan ie zich 
bij gevaar terugtrekken, z’n jongen 
veilig grootbrengen en op z’n tijd 
rustig een uiltje knappen. 
Natuurlijke holtes vind je in oude 
fruitbomen en knotwilgen. Het biedt 
niet alleen onderdak aan de 
steenuilen maar verfraait ook nog 
eens het erf en omgeving. Het kost 
niets en binnen de kortste keren 
heb je plezier van je aanplant. 
Niets is zo makkelijk dan het 
planten van een rijtje knotwilgen. 
Steek een afgezaagde tak van   3 
mtr  tot de helft van z’n lengte in de 
grond. Voila, de natuur doet de 
rest! Laat  “de boom” na het  
planten een jaar met rust zodat ie 
kan wortelen. De zijtakken aan de 
stam kun je wel verwijderen. Het 
2de  jaar kun je al wat takken uit de 
gevormde knot snoeien. Het 3de  
jaar knot je alles en dit moet je elke 
4 jaar blijven doen. 
Langs sloten en weilanden is het 
een zeer fraai gezicht. Let op; laat 
vee er niet bijkomen! Want dan is 
alle moeite voor niets geweest. 

Proficiat Breda 
Ecologen, biologen en 
ecologische beheerders van 
de Gemeente Breda hebben 
een lijst van in totaal 10 
plant- en diersoorten 
opgesteld waaruit 
Bredanaars een keuze 
hebben kunnen maken. De 
steenuil is als dè Bredase 
soort uit de bus gekomen 
en krijgt daardoor extra 
aandacht. Wethouder 
Willems: “Wij willen aan de 
hand van deze prachtige 
vogelsoort alle Bredanaars 
op de hoogte houden van 
de ontwikkelingen van de 
soortenrijkdom en daarmee 
van de kwaliteit van de 
natuur in en rond de stad”. 
De West-Brabantse  
Vogelwerkgroep zet zich al 
jaren in voor het behoud 
van de steenuil.  
 

 


