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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 . 

 

 LET OP 
WATER 

BAKKEN  

Op lokaal niveau zetten in 
Brabant al erg veel mensen zich 
in voor het behoud van de 
Steenuil. Wat doen de 
verschillende partijen? Zoals b.v 

 de gebiedscoördinator 
 

In elk werkgebied is een GC-er 
aangesteld die verantwoordelijk 
is voor de organisatie in zijn 
gebied. De GC-ers hebben 
telgroepen samengesteld van 
enkele personen per groep, die 
elk jaar hun gebied 
inventariseren.  
De GC-er heeft kennis van de 
regio en kan zonodig vragen 
doorspelen aan een lokale 
werkgroep of aan een terzake 
deskundige binnen de regio. 
Kortom; hij of zij is de spin in het 
web van de uilenbescherming. 
 
Belangrijke taken van de GC-er 
zijn: 

• Zo nodig het formeren van 
een groepje vrijwilligers 

• Zorg dragen voor 
verspreiden van 
nestkasten 

• Zorg dragen voor het 
invullen van plaatsing- en 
broedformulieren 

• Doorgeven van informatie 
aan Brabants Landschap 

• Onderhouden van 
kontakten met vrijwilligers 

• Contact houden met 
andere uilenwerkgroepen 

• Aansturen van 
werkzaamheden tbv een 
beter biotoop 

• Contact houden met media 
 
Voor meer informatie 
jsloothaak@brabantslandschap.nl   

 

 

Berkel-Enschot , 20 mei 2009: 
Provinciale Jaaravond 
Uilenbescherming in 
Brabant 

Locatie: Hotel De Druiventros, 
Bosscheweg 11, Berkel-
Enschot.  

Informatieve bijeenkomst over 
de resultaten bescherming 
Steenuilen en Kerkuilen in 
2008 in Noord-Brabant.  

En verder: presentatie van de 
resultaten van het project 
'Steenuil onder de Pannen' 
door Aad van Paassen, de 
verkiezing uilenbeschermer 
van het jaar en tot slot de 
presentatie van de 
Kerkuilennieuwsbrief 2009 en 
de Erfvogelnieuwsbrief..   

Verdrinking....... 
 
Het kan niet genoeg gezegd 
worden! 
Ieder jaar komt het voor dat er 
meldingen zijn van verdronken 
steenuiltjes. Drinkbakken voor vee 
zoals teilen, speciekuipen, 
badkuipen enz. vormen een groot 
gevaar voor jonge steenuilen. Als 
ze willen drinken vallen ze er in en 
kunnen er niet meer uitkomen. Ook 
volwassen uilen verdrinken op die 
manier, leert de ervaring. Het 
gevaar bestaat dus het hele jaar! 
 
Hoe te voorkomen. 
 
1. Zet een wat zwaardere balk 

schuin in de waterbak zodat ie 
er bovenuit steekt. De uiltjes 
kunnen dan via de balk eruit 
klimmen. 

2. Houdt de waterbak goed vol en 
leg er een plank in en/of hang 
een doek over de rand, zodat 
ze omhoog kunnen klimmen. 

3. Wordt de bak niet gebruikt keer 
‘m dan om zodat er geen 
regenwater in kan komen of dek 
‘m af met gaas.  

4. Ben zelf creatief. Op de meeste 
boerenerven is vast wat 
materiaal te vinden waar je iets 
mee kunt.  

  

  s t u u r d e z e b r i e f d o o r n a a r a n d e r e n o f g e e f z e o p a l s o n t v a n g e r 

BESCHERMING 
een zaak van mensen 

 
Uitgekomen is óók de 6de 
editie van de nieuwsbrief 
“Uilenbescherming in 
Brabant”. De nieuwsbrief 
bevat weer leuke artikelen 
en verhalen. 
De nieuwsbrief is te 
downloaden op website:  
http://www.brabantslandsch
ap.nl/soortbescherming.html 

 


