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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 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 . 

 

 

5555555500000000xxxxxxxx        

Groep SCHIJNDEL 
(103)  
Het aantal nestkasten dat op 
Schijndels grondgebied 
hangt liegt er niet om: Niet 
minder dan 30 (en wanneer 
U dit berichtje leest, is dat 
aantal alweer hoger). In de 
afgelopen vijf jaar zijn de 
kasten doelbewust geplaatst 
op locaties, waar steenuilen 
gehoord en/of gezien 
werden. Dat heeft zijn 
vruchten afgeworpen, 
getuige de vele 
broedgevallen. Dit jaar 
werden 12 nesten in 
nestkasten geconstateerd (in 

2005 5 bezette kasten red.) 
daarnaast konden ook nog 
eens 6 vrije broedgevallen 
geteld worden (in 2005 1 vrij 

broedsel red.). Bij het 
merendeel van de 
broedgevallen vlogen er per 
nest 2 jongen uit, in enkele 
gevallen zelfs 3 jongen. Met 
dat resultaat mogen we dik 
tevreden zijn. Helaas levert 
niet elk broedgeval het 
gewenste resultaat op. Zo 
waren er in twee gevallen 
wel broedsels, maar werden 
er geen eieren uitgebroed. 
En wat te denken van de 
twee jongen uit hetzelfde 
nest, die kort na het 
uitvliegen werden 
doodgereden? 
 
Niet op alle plaatsen zagen 
we een toename van de 
steenuilenpopulatie. In het 
zuidwestelijk deel van 
Schijndel constateren we 
hoe geliefde woonplekken 
verlaten raakten en niet 
opnieuw bewoond werden. 
Is dat te wijten aan de 
opmars van de bosuil? Of is 
het puur toeval dat deze 
grote uil zich sinds kort 
ophoudt op plekken waar 
eerder steenuilen huisden? 
 
Addie van der Heijden/Ton Popelier 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De fiets is het ideale vervoermiddel 
voor een inventarisatie. Bij droog 
weer (ook na een regenbui), weinig 
wind en verkeer hoor je de uilen het 
best.  
 
 
 
 
 

DE INVENTARISATIE is een jaarlijks 
terugkerende activiteit binnen de 

steenuilbescherming. We willen weten waar 
die uilen zich ophouden en hoeveel 

broedparen er in een gebied aanwezig zijn. 
Door het jaar heen, met het plaatsen en 

onderhouden van kasten, krijg je wel een 

bepaald beeld hierover, maar het precieze 
aantal territoria kun je met de inventarisatie 

pas ontdekken. Dat doen we door middel van 
een draagbare geluids- 

recorder. We laten dan 

de roep horen van een 
mannetje steenuil. Die  

roep heet de territorium – 
of baltsroep. Wanneer je dan een reactie 

krijgt van een “echte” steenuil in de buurt 
weet je dat op die plaats een paartje zit en 

straks in de lente daar ergens gaat broeden. 

Inventariseren kan in de periode van half  
februari tot eind maart. De uiltjes zijn vanaf 

de schemer tot middernacht actief. Vooral de 
eerste 3 uren zijn belangrijk. Daarna krijgen 

ze honger en vinden ze eten belangrijker. 

De volgende werkwijze lijkt succesvol: 
• 10 x territoriumroep - pauze ( 1 min) 

• 10 x territoriumroep – pauze ( 1 min) 

• 10 x territoriumroep – pauze ( 2-3 min) 

Dit kun je nog een keer herhalen. Wacht 

daarna zeker 10 minuten op een reactie. 
Hoor je wat; stop dan meteen met afspelen! 

 

5500xx  Steenuil in de Lift  
 
De feiten: 

 Aanvang Lift 1 september 2004. 
Internetmail was in opkomst dus een 
mooie manier om vrienden en 
kennissen te informeren over de 
steenuil. 

 De naam “Steenuil in de Lift” is 
afgeleid van de krantbijlage van BD 
“Provincie in de Buurt”. 

 Geen wetenschappelijke nieuwsbrief 
maar wetenswaardigheden voor een 
breed publiek, onder andere voor 
uilenbeschermers en mensen bij wie 
een steenuil woont. 

 Tot mei 2007 werd de nieuwsbrief 
steevast op de laatste dag van elke 
maand toegezonden. 

 Vanaf mei 2007 word de brief elke 
maand verzonden wanneer het 
nieuws dit toelaat. Ook de lay-out 
krijgt in die maand een moderner 
jasje. 

 Juni 2007 komt het nieuws niet 
alleen meer uit Midden-Brabant, 
maar wordt het een “Brabantse 
aangelegenheid”. 

 De teller staat op dat moment op 
238 belangstellenden. 

 Steeds meer groepen sturen 
jaarverslagen in. 

 De brief wordt ook naar mensen 
buiten Brabant verstuurd. 

 Januari 2009 bedraagt het aantal 
mailadressen 448. 

 Afmeldingen de afgelopen jaren zijn 
op één hand te tellen. 

 

Territoriumroep of Baltsroep (joehoep)      
Deze roep of zang wordt door territoriale 
mannetjes voortgebracht. Dit is ook de 
roep die bij het inventariseren 
maatgevend is voor het vaststellen van 
een territorium. 
 
Contactroep of Alarmroep (wiew)        
Dit geluid wordt zowel door het mannetje 
als het vrouwtje gemaakt. Hoewel je dus 
niet de sexen kunt onderscheiden is het 
wel maatgevend voor de aanwezigheid 
van Steenuilen. 
 


