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. Strip aan de onderzijde 

enkele dunne repen van 

de bast af. 
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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 . 

 

KNOT 

TIJD 

 

Wie aan de knotwilg wil raken, 
moet zich wel realiseren, dat zo'n 
mooie, gegroefde stam er niet van 
de ene op de andere dag staat. 
Wie z'n liefde voor de knot wil 
tonen, steekt z'n energie in het 
vrijwillig landschapsbeheer. Daar 
staan ze te springen om 
enthousiaste knotters. Wie bij 
voorbaat al hoofdpijn krijgt van 
knotwilgen, moet toch maar 
bedenken, dat een belangrijk 
bestanddeel van aspirine - 
salicylzuur - gewonnen wordt uit 
wilg. 

Tien bij het knotten........ 
1. Ga op zoek naar een wilg met rechte staken. 

2. Zaag, als het blad van de boom is, een staak van 10 tot 15 cm dikte. 

3. Zo’n staak moet 3 meter lang zijn. 

4. Snij de zijtakken af en zaag de onderkant schuin af. 

5. Strip aan de onderzijde enkele dunne repen van de bast af. 

6. Poot de staak 1 meter diep in de grond. 

7. Zaag nu de top van de staak af op handzame hoogte (1,8 meter). 

8. Zorg dat paarden, koeien of schapen niet aan de boom kunnen vreten. 

9. Haal in het groeiseizoen alle zijscheuten weg en dun de pruik uit. 
10. Haal 4 jaar na het planten de hele pruik weg en doe dat elke 4 jaar.  

 

 

Steenuilenavond in de GastenhofSteenuilenavond in de GastenhofSteenuilenavond in de GastenhofSteenuilenavond in de Gastenhof    
De LNMH en de Steenuilenwerkgroep Steenuilenwerkgroep Steenuilenwerkgroep Steenuilenwerkgroep 

OisterwijkOisterwijkOisterwijkOisterwijk van het IVN, organiseren een 

steenuilenavond in de Gastenhof in 

Helvoirt. Gastspreker Jan van Laarhoven 

laat u kennismaken met de steenuil door 

middel van een presentatie. Op de 

avond zijn er diverse werkgroepen 

aanwezig die graag uw vragen willen 

beantwoorden. Tevens hoort u wat u 

allemaal kunt doen om de steenuil te 

behouden voor de toekomst, en wat de 

mogelijkheden zijn op gebied van 

subsidie als u iets wilt doen aan 

biotoopverbetering. De presentatie is 

vooral interessant voor de inwoners 

van Haaren maar iedereen is welkom! 

De avond is op woensdag 28 januari en 

begint om 20:00 uur in de Gastenhof te 

Helvoirt, de entree is gratis. 

 

 

Een steenuil broedt graEen steenuil broedt graEen steenuil broedt graEen steenuil broedt graag in ag in ag in ag in 
hhhhoooolllltttteeeessss    vvvvaaaannnn    kkkknnnnoooottttwwwwiiiillllggggeeeennnn....        

NoodkreetNoodkreetNoodkreetNoodkreet....    

Nu de vorst aanhoudt en er ook 

nog een flinke laag sneeuw ligt, 

wordt het heel moeilijk voor onze 

steenuilen om aan voedsel te 

komen.  Als er bij U  thuis 

steenuilen huizen kun je het 

volgende doen: 

Leg als de schemer al even 

ingevallen is honden- of kattenvoer 

uit blik (ééndagskuikens mag ook) 

op het balkon  van de uilenkast. 

Niet eerder neerleggen, want dan 

eten de kraaien en kauwen het op.  

Als u een beetje handig bent, 

maakt u op een lange (bezem)steel 

een plankje waarmee u het eten op 

het balkon kunt schuiven, dan 

hoeft u niet steeds de ladder op. 

Heeft u vragen over het voeren? 

Bel ons gerust, wij hebben al jaren 

ervaring daarmee. 

Tussen 10 en 17 uur zijn wij 

bereikbaar onder nummer 0315-

298453 en anders 0315-298667.  

Alvast hartelijk dank namens de 

uilen. 

Ellen Pauli en Sandra Nauta 

 


