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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 . 
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VVVVia de webcam  ia de webcam  ia de webcam  ia de webcam  kunnen we weer kunnen we weer kunnen we weer kunnen we weer ‘n paartje ‘n paartje ‘n paartje ‘n paartje 

steenuisteenuisteenuisteenuilen len len len volgen. volgen. volgen. volgen. Leden van Stone zijn hier nauw 

bij betrokken. Joep van de Laar is gepensioneerd 

ecoloog. Hij is gevallen voor de steenuil in 1973, 

toen 'ik als studentje een jaar heb meegedaan aan 

het Steenuilonderzoek van het Rijks Instituut voor 

Natuurbeheer'. Hij is lid van het bestuur van STONE 

en houdt als webbeheerder ook de site van STONE 

bij.  Joep wordt als webloghouder bijgestaan door 

Ronald van Harxen, Emiel Blanke en Pascal 

Stroeken,  allen actief in het bestuur van STONE. We 

kunnen het allemaal beleven op                  

www.beleefdelente.nl. 

De inventarisaties zitten er weer op. Menig steenuilbeschermer 

heeft de lange voorjaarskou voor lief genomen en is, al of niet met 

recorder, op stap geweest om uilen te traceren. Na een strenge 

winter is het maar afwachten hoe het met de populatie steenuilen 

is vergaan. Op niet alle plaatsen zijn reacties gehoord. Veel hangt 

af van het moment op de juiste plaats zijn. Wel zijn er, door bv. 

contacten met  buurtbewoners, nieuwe territoria ontdekt. 

Afwachten maar straks met de kastcontroles.   

TIP: Nog een andere mogelijkheid om te weten te komen waar er 

uiltjes zijn gehoord of gezien in jouw gebied is te kijken op de site 

www.waarneming.nl .  

 

 

BESCHERMING 
een zaak van mensen 

Gras 
 
In "de Gelderlander" een houtsnijdende 
spreuk van Gerrit Jansen: HELP de 
STEENUIL, koop een PONY ! 
 
Bron: Steenuil onder de pannen 

Een gevarieerde grasmat is goed 
voor prooidieren van steenuilen. 
Als je het gras niet telkens 
helemaal maait, maar bv. om en 
om de helft, zorg je voor variatie. 
In het langere gras zitten veel 
prooidieren en in het kortere gras 
is het voor de steenuil goed jagen. 
Ook een afgelegen grashoekje 
kun je laten doorgroeien en alleen 
in de nazomer maaien. Het 
scheelt tijd en er kunnen, mits je 
het maaisel steeds afvoert, de 
mooiste bloemen verschijnen. 
Goed voor vlinders en andere 
insecten.  
Als je dan toch het gras wil 
bemesten overweeg dan stalmest 
ipv kunstmest. Stalmest is op 
termijn beter voor de bodem en 
het bodemleven. Daarvan 
profiteren steenuilen en andere 
dieren. 
Het beste is de motormaaier op 
stal te zetten en de “pony” eruit te 
halen. Poepende grasmaaiers 
houden door hun begrazing het 
gras kort en mest zorgen voor een 
gezond bodemleven met allerlei 
insecten en wormen. Probeer ook 
hier een afwisseling te creëren 
van hoog en lang gras. Een 
omheining met houten paaltjes 
zorgt weer voor prima 
uitkijkposten waarvandaan een 
uiltje weer op jacht kan gaan.  
 

Een afgedankt onderstel van een kinderzitje 
en enkele stukken buisisolatie voor een 
schokwerend effect. Het geheel wordt 
vastgehouden met een fietselastiek.  
Een manier om je afspeelapparatuur wat 
makkelijker en dus veiliger te vervoeren en 
te gebruiken tijdens een inventarisatie met 
de fiets. 
Idee en uitvoering  Kees van de Poel. Groep Tilburg 

 

Uit: Sovon-monitoringsrapport:  
Het aantal Steenuilen lijkt de laatste jaren vrij stabiel. Vanaf 
2003 t/m 2007 leveren de getelde gebieden weinig verschillen 
op. Telgebieden met de meeste Steenuilen vind je in Overijssel 
en Gelderland. De minste aantallen komen voor in Noord-
Holland, Friesland, Flevoland en Groningen. In Noord-Brabant 

is er nog behoefte aan extra telgebieden. 


