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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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  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 

 

MEPPEL 

Landelijke uilendag  

Op 3 oktober vindt er in schouwburg 
Ogterop te Meppel weer de 
landelijke uilendag plaats. Stone en 
Kerkuilenwerkgroep Nederland 
hebben een zeer gevarieerd 
programma samengesteld. 
Ongeveer 15 onderwerpen volgen 
elkaar in snel tempo op. Bijna alle 
uilen die in Nederland voorkomen of 
wel eens te gast zijn komen aan bod. 
“Belevenissen van een 

steenuilenfamilie in Drenthe” en “Het 

wel en wee van de steenuil in 

Nederland” zijn onderwerpen die ons  
natuurlijk na aan het hart liggen. 
Iedereen is welkom en de entree is 
gratis. Adres: Zuideinde 70 Meppel. 
Aanvang  9.30uur. Eind 16.00uur. 

 

Steenuilen maken graag gebruik 
van speciale nestkasten om in te 
nestelen. 
Buiten het broedseizoen gebruiken ze de 
kasten ook als roestplaats. Zeker als 
andere roestplaatsen ontbreken. Via de 
steenuilwerkgroepen bij je in de buurt is 
het mogelijk om in aanmerking te komen 
voor zo’n kast. Voor meer informatie 
neem dan contact op met de coördinator 
soortenbescherming J. Sloothaak van BL 
jsloothaak@brabantslandschap.nl  
Natuurlijk staat het vrij om een eigen kast 
te maken. Op het internet kun je 
tekeningen downloaden. De steenuil is 
niet erg kieskeurig maar de kasten 
moeten wel aan enkele voorwaarden 
voldoen. Die kun je weer vinden op 
www.steenuil.nl/catalogus  
 
Om verder succes te garanderen is het 
belangrijk de kast op de juiste plaats te 
hangen. 
TIEN BIJ HET HANGEN 
1. Hang de kast op een rustige plaats 

dicht bij het erf. Het liefst in een 
boom die in de zomer de nodige 
schaduw biedt. 

2. Laat de kast met de opening steunen 
op een tak zodat de jonge pullen niet 
te vroeg naar beneden vallen. 

3. Zorg voor een open aanvliegroute. 
4. Een kast aan de gevel zeker niet in 

de volle zon hangen. 
5. Voorkom inregenen, richt daarvoor 

de opening niet naar het westen. 
6. Hoogte tussen 2 en 4 meter. 
7. Hang de kast ietsje achterover dat 

voorkomt het naar voren rollen van 
de eieren. 

8. Leg op de bodem wat nestmateriaal 
bv. zaagsel en/of houtsnippers. 

9. Hoe verder weg van de openbare 
weg, hoe minder 
verkeersslachtoffers. 

10. Werk veilig en met z’n tweeën en 
gebruik een degelijke ladder met 
eventueel een valbeveiliging. 

 

 

 

 

HERZELE (België)  

Het Steenuilke 
Het Steenuilke is de naam die 
gegeven is aan een nieuw blond bier 
van hoge gisting. Brouwerij de Ryck 
te Herzele schaart zich achter het 
beschermingsproject rond de 
Steenuil. Het biertje is bedoeld om 
het uilenproject beter bekend te 
maken bij het grote publiek. 
Dankzij het kleinschalige landschap 
in de Vlaamse Ardennen kan de 
steenuil zich nog goed standhouden 
in deze streek. 
De Steenuil is voor Regionaal 
Landschap Vlaamse Ardennen 
(RLVA) de mascotte om zorg te 
dragen voor dat kleinschalige 
landschap. In kader van het 
Steenuilenproject, gefinancierd 
dankzij ondermeer Europese, 
Vlaamse en Provinciale middelen, 
heeft Brouwerij De Ryck in opdracht 
van RLVA dit bier gebrouwen. 
Voor het etiket op de voorzijde heeft 
de zwart-wit tekening van Viviane 
Lootens de jury het meest 
gecharmeerd. Dit beeld komt ook 
terug op de bijpassende glazen en 
bierviltjes.  
 

 

Subsidie erfbeplanting zeer 
gewild. 
Al sinds 1983 subsidieert de provincie 
de aanleg van erfbeplantingen. 
Inmiddels zijn er hiervan enkele 
duizenden aangelegd. Het gaat 
concreet over houtsingels, beukhagen, 
laanbomen, hoogstamfruitbomen en 
struiken. 
Brabants Landschap- dat de 
subsidieregeling in opdracht van de 
provincie uitvoert- heeft de regeling 
geëvalueerd. Hieruit is gebleken dat 
het merendeel nog altijd aanwezig is 
zoals aangelegd. Soms zelfs na 15 
jaar. Daarnaast is het overgrote deel 
van de deelnemers (96%) zeer 
tevreden met het resultaat. Dit geeft 
aan dat de provincie hiermee een 
duurzame investering heeft gedaan. En 
ook dat de provincie niet altijd alleen 
maar in grote projecten hoeft te denken 
als het gaat om verbetering van het 
landschap.  
Wie geïnteresseerd is in de regeling of 
subsidie wil  aanvragen kan terecht bij 
het Coördinatiepunt Landschaps- 
beheer van Brabants Landschap. 
Bron:Brabants Dagblad  
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....in boom 


