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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 . 

 

 

EEN 
NIEUW 

SEIZOEN 

  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 

 

Groep Tilburg  
TilburgNoord/Udenhout/BerkelEnschot/ 
Biezenmortel/Helvoirt 

 
Hoe snel kan het gaan! Waren we bij 
de presentatie van het jaarverslag, 
afgelopen maand mei, nog enthousiast 
over het mooie resultaat van 2008, zo 
minimaal zijn de broedsels dit jaar. 
Althans bij onze groep!! 
Al in het begin van dit jaar werd er 
gealarmeerd dat er weinig of geen 
broedsels van bosuilen waren (Pieter 
Wouters). Berichten vanuit de 
kerkuilbescherming voorspelden ook  
al niet veel goeds en bij de 
steenuilinventarisatie dit voorjaar 
kregen we weinig reactie. (Zou in dat 
geval toch ook de vorstperiode een rol 
hebben gespeeld?) Grootste oorzaak 
tot nu toe lijkt vooral het geringere 
aantal muizen te zijn. 

• Nestkastbroedgevallen 4 (8) 

• Vrije broedgevallen 4 (5) 

• Territoria 2 (5)        
(..)= resultaten vorig jaar. 

Ik ben zeer benieuwd naar de 
resultaten van andere werkgroepen. 
Coördinator groep Tilburg Jan van Rijsewijk 

STUUR JE EIGEN 
GROEPSVERSLAG (eventueel 

met foto’s) OP NAAR 

steenuilindelift@home.nl. 

NESTPLAATSGEGEVENS 

Amersfoortcoördinaten   
Op www.nev.nl  is het op dit moment 
niet mogelijk een waarneming in te 
voeren. Het ballonnetje wat de plaats 
moet bepalen neemt steeds een 
verkeerde positie in. 
Tot die tijd moeten we maar gewoon 
gebruik maken van de optie in 
www.waarneming.nl . Dat werkt min 
of meer hetzelfde. Je meld je eerst 
aan en vervolgens zoek je op het 
landkaartje de juiste plaats. Klik hier 
met de muis op en direct onder het 
schermpje vind je dan de X en Y 
coördinaten van je locatie. 
Makkelijker kan het bijna niet!  

STONE NEDERLAND 

Intro nieuwsbrief 
Het bestuur van STONE is uitermate 
verheugd met de geboorte van hun 
eerste emailnieuwsbrief. 
 “We kunnen hiermee op een 
efficiënte, snelle en goedkope 
manier leden, begunstigers en 
andere belangstellenden bereiken. 
We versturen de nieuwsbrief 
meerdere malen per jaar, telkens als 
er interessant nieuws te melden valt. 
De inhoud zal heel divers zijn en kan 
variëren van korte mededelingen tot 
interessante ontwikkelingen of 
bijzondere onderzoeksresultaten. 
Kortom: zaken waar u als 
steenuilliefhebber in geïnteresseerd 
bent” aldus een enthousiast bestuur. 
Wil je de nieuwsbrief ontvangen? 
Stuur dan een mail met voornaam, 
tussenvoegsel, achternaam en 
emailadres naar stone@steenuil.nl   

SCHIJNDEL 
Reactie op artikel “de 
Steenuil” (Lift 55)  
Volgens mij klopt je verklaring van de 
naam Steenuil niet helemaal. De 
toevoeging “Steen” schijnt een oude 
aanduiding te zijn van “klein”. Ik ken 
hem overigens maar van één ander 
geval, te weten bij een (niet erkend) 
hondenras met de naam Steenbrak. 
Maar het zij je vergeven!  
Ton Popelier  

 

Samen met John Rozema van groep Oisterwijk kijkt 
Wim (links) belangstellend naar “zijn” 
steenuilenjong. 

 

 

Laten we dit nieuwe seizoen beginnen 
met werkelijk een prachtig gedicht van 
Wim Snoek uit Haaren. Al enkele jaren 
huist er bij hem een nest steenuilen. 
Zijn enthousiasme vertaalde hij in 
onderstaand gedicht. 
 

Grote ogen, doordringend geel 

Maken je voorzichtig, ze lijken te 

zeggen 

Wat kom je doen, mijn nest 

verstoren? 

Ik geef je toch al veel 

Verbazing en voldoening! 

De kuikens in de kast laten zich 

horen 

Geruisloos verdwijnt hij in de nacht 

Op zoek naar prooi, want het 

vrouwtje wacht 

Voorzichtig laat zo nu en dan een 

jong zich zien 

Steeds vaker; en groter worden ze 

Totdat ze, vliegensvlug de kast 

verlaten 

Dan is het stil, de kast is leeg.... 

Mijn hart gevuld met dierbare 

herinneringen. 

 

 HAAREN 

Muizenstand   
Aangezien er veel verontruste vragen 
binnenkomen over het geringe aantal 
broedgevallen in Brabant van de steen- 
en kerkuil, heeft Ir. Jochem Sloothaak, 
coördinator Soortenbescherming van 
Brabants Landschap,  doen besluiten 
een artikel (met een laag 
wetenschappelijk gehalte) hierover te 
schrijven. Hij hoopt hiermee een aantal 
vragen te kunnen wegnemen. Aangezien 
het artikel meer dan 1 pagina beslaat is 
het als extra bijlage dit keer toegevoegd. 
Mochten er nieuwe vragen of 
opmerkingen naar boven komen, 
schroom dan niet om hem te mailen. 
jsloothaak@brabantslandschap.nl  

 


