
 

Vanaf begin maart weer 

webcambeelden!!    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Nieuws en achtergronden over de Steenuil in Brabant      5de Jaargang nr.54        Juni  2009 

        
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 . 
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  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 

 

 
 
 
Een spannende tijd breekt aan. 
Worden alle inspanningen van het 
afgelopen jaar beloond en hoeveel 
broedsels vinden we in de geplaatste 
nestkasten?!  
Vanaf begin juni kunnen we de kasten 
gaan nakijken. Waarom zo laat?  
Vanaf die tijd zijn alle eieren uitgekomen 
en sommige pullen kunnen al enkele 
weken oud zijn. De ouders zijn dan 
meestal niet meer in de kast aanwezig 
en hoeven dus niet verstoord te worden. 
Waarschijnlijk word je door hen 
gadegeslagen vanuit een uitkijkpost in 
een nabije boom.  
Brabants Landschap zegt: “Het ringen 
van steenuilen valt in Brabant niet onder 
het reguliere beschermingswerk. 
Vooralsnog vinden we het belangrijk dat 
de uiltjes zo min mogelijk verstoord 
worden”. 
 
1. Beter wat laat controleren dan te 

vroeg (start begin juni). 
2. Benader de kast wat luidruchtig 

zodat de ouders eventueel weg 
kunnen vliegen. 

3. Gebruik een veilige ladder en 
maak eventueel gebruik van je 
valharnas. 

4. Controleer niet bij regen. 
5. Maak het vlieggat eerst dicht met 

een doek zodat wat grotere jongen 
niet weg kunnen. Vergeet de doek 
later niet te verwijderen! 

6. Controleer snel en doe dat zo kort 
mogelijk (tot 5 min). 

7. Kijk de kast na en noteer eventuele 
gebreken er aan, die je later kunt 
repareren. 

8. Betrek de eigenaar en het gezin bij 
de controle. 

9. Controleer de directe omgeving ter 
bescherming van de jonge uilen. 
(waterbakken/schuilgelegenheid 
enz.). 

10. Vul thuis alle gegevens in voor 
Brabants Landschap. 

 

10 bij kastcontrôle 
 

LAAT JE NIET VERRASSEN! 
Elk jaar maak ik wel een keer mee 
dat ik met de nestkastcontrôle 
over de rand van de geopende kast 
kijk en verrast word door een 
zwerm wespen. 
De gewone wesp (limonadewesp) 
wil wel eens zijn intrek nemen in 
een steenuilenkast en bij 
verstoring zijn die behoorlijk 
agressief. 
Hoornaars zijn insectenvangers. 
Het nest wordt meestal in een 
boomholte gebouwd. Hoewel de 
grote hoornaar meer dan twee 
keer zo groot is als de gewone 
wesp is zij beduidend minder 
agressief ten opzichte van de 
mens. Alleen als ze natuurlijk 
gestoord worden bij het openen 
van een kast worden ze net zo 
boos. Oppassen dus!  
Als er meer mensen zijn die last 
hebben gehad van “krakende” 
wespen kun je dat doorgeven aan 
Harry Fiolet.    H.G.Fiolet@asz.nl  
 

 
 
 
 
 
           

 

 

Tot uilbeschermer van 
het jaar 2009 is 

gekozen Anita van 

Doren. 

 

 Motivatie van de commissie: “Anita 
van Doren heeft als coördinatrice van 
de steenuilenwerkgroep Oisterwijk 21 
nestkasten onder haar hoede, 
waarvan in 2008 zo’n 30% bezet was. 
De werkgroep, die ook in Haaren en 
in een gedeelte van Moergestel actief 
is, heeft een website waarop ze haar 
activiteiten aankondigt en je veel 
informatie over uilen vind. Bij de 
dreigende bebouwing van een broed- 
en fourageerbiotoop van de steenuil 
in Haaren, kon zij aantonen dat de 
verwachte schade groter was dan 
een eerder onderzoek had gesteld. 
Hierdoor heeft de gemeente opdracht 
gegeven voor een nader onderzoek 
naar het voorkomen van de steenuil. 
Op basis hiervan verleende het 
ministerie van LNV geen goedkeuring 
aan de voorgenomen bouw. Wil ze 
toch bouwen dan moet de gemeente 
elders 2,7ha inrichten als 
steenuilbiotoop. Dit bewijst dat je als 
actievoerder wel degelijk resultaat 
kunt boeken. Je moet er niet alleen 
veel tijd in steken maar ook de moed 
ervoor hebben. Anita heeft de 
steenuil in haar regio op de kaart 
gezet en maakt mensen enthousiast 

voor deze aansprekende vogel”. 

Tijdens de afgelopen jaaravond 

steenuil en kerkuil is niet alleen 

Anita van Doren gekozen tot 

uilenbeschermer 2009 van Noord-

Brabant, maar is er ook een  

prachtig  jaarverslag uitgedeeld 

met daarin o.a. de resultaten van 

de steenuil van het afgelopen jaar 

2008. Hierover een uitgebreid 

verslag in de nieuwsbrief van juli. 

 Auw, dat Auw, dat Auw, dat Auw, dat was schrikken. Nu was schrikken. Nu was schrikken. Nu was schrikken. Nu de lap er de lap er de lap er de lap er nog nog nog nog uit uit uit uit 

zien te krijgen!zien te krijgen!zien te krijgen!zien te krijgen!    

 


