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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 . 

 

  

Maatregelen 

catalogus 

Groep De Maasheggen 

 
Even voorstellen. Wij zijn met 11 
personen tesamen vereniging 
“Vogelwacht De Maasheggen”. 
Ons gebied ligt wat verspreid van 
St.Agatha, Haps, Oploo, 
Vierlingsbeek tot Holthees. 
Hier hebben we 69 steenuilkasten 
hangen, in 33 kasten is gebroed dit 
jaar. 
In 2007 waren er 21 broedsels.. 
Er hangen 35 kasten van Brabants 
Landschap, prachtige kasten, van 
duurzaam hout gemaakt en deze 
worden vrijwel meteen door de 
steenuil betrokken. 
 
Ook inventariseren we in het 
Maasheggengebied tussen St.Agatha 
en Beugen op natuurlijke broedsels, 
maar aangezien we weinig 
knotbomen hebben broeden de 
meeste steenuilen in kasten. 
Van de 33 broedsels nog 2 vrije 
broedgevallen. 
Al 2 keer een broedsel gehad waar 2 
vrouwtjes op 7 eieren zaten. Deze 
eieren waren niet bevrucht, wel zijn 
de uiltjes allebei geringd. 
Het jaar daarna hadden de 2 
vrouwtjes toch allebei weer een 
broedsel(met man) en jongen groot 
gebracht. Dit is een mooi voorbeeld 
dat het toch nut heeft om te ringen, 
anders hadden we dit voorval niet 
geweten. 
 
We zijn in 1992 begonnen met 1 
broedsel, ook wel in de tussentijd 
kasten bij gehangen. 
1 steenuil heeft bij ons in een 
kerkuilenkast gebroed. Een ander 
broedsel telde 8 jongen. 
Overal vinden we ze; onder de 
pannen, in knotbomen en ook in een 
slang van de gierton. 
We hopen dit nog jaren te mogen 
doen, want de steenuil hoort in ons 
landschap thuis. 
Ook al heeft hij het moeilijk, bij ons 
gaat het goed met deze kleine uil. 
 
Groetjes Maria Van Amstel 
Lid van Vogelwacht de Maasheggen   

 

De Maatregelencatalogus.... een nieuw middel in strijd 
tegen de achteruitgang van de steenuil.  

Vogelbescherming Nederland, Landschapsbeheer, Sovon en Stone 
hebben wederom hun krachten gebundeld en een prachtige, maar 
vooral nuttige catalogus gemaakt mbt bescherming van de steenuil in 
Nederland.  “De steenuil staat als kwetsbaar vermeld op de Rode Lijst van 
bedreigde vogels. Als erfbewoner -boer of burger kunt u de steenuil helpen 
te overleven”. Hoe dat in zijn werk gaat is te lezen in de 
maatregelencatalogus Steenuil onder de Pannen. Het is een bundeling van 
een scala aan maatregelen, van simpele tot ingrijpende, waarmee de 
steenuil wordt geholpen en zijn leefgebied verbetert. Tal van zaken komen 
voorbij als verbetering van het leefgebied v.d. steenuil, onderzoek ernaar en 
zelfs een plan om een voorlichtingsavond te organiseren. Je kunt de 
catalogus vinden op www.steenuil.nl . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto: Jan Wolfs 

Roffelende spechten, kirrende 
duiven,tjilpende mussen! Het 
voorjaar is begonnen! Ook de 
steenuil komt, na een voor hem 
behoorlijke strenge winter, 
waarbij het er nog even om 
spande (half januari met 
strenge vorst en sneeuwtapijt), 
in actie. De grenzen zijn 
vastgesteld, de banden nog 
sterker aangehaald. De uiltjes 
bereiden zich voor op de 
komende broedperiode. De 
meeste steenuilen beginnen in 
de tweede helft van april met 
de eileg afhankelijk van het 
voedselaanbod.  

 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. 
 

Tot april kan er 

geïnventariseerd worden. Als je 

bang bent voor te veel 
verstoring kun je het volgende 

doen: De  plaatsen waarvan je 

zeker weet dat er uiltjes zitten 
sla je over en je wacht de 

nestcontrole later in het seizoen 
af. Je richt je op plaatsen 

waarvan je niet zeker bent of er 
uilen zitten. Misschien leidt het 

tot verassende resultaten. 

Zodra je steenuilengeluid hoort 
stop je met het afspelen van de 

band/cd. 


