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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 . 
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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 

 

foto paul reis 

Groep Oss(113)   
(Rosmalen/Nuland) 

Ofschoon er genoeg kasten hangen 
in ons gebied zijn onze resultaten 
wat tegengevallen. Dit jaar hadden 
we in het gebied Rosmalen/Nuland 
slechts 1  broedgeval. Er waren 3 
eieren en er kwamen 2 jongen uit die 
ook uitgevlogen zijn.  
Vr.gr. Otto Kwak 

Het volgende bericht kreeg ik 
toegestuurd:                            
“Sinds 3/4 jaar hebben we een steenuil 
in de tuin. Hij ( of zij) zat op het dak 
van de geitenstal waar een nokpan 
ontbrak. Een paar maanden geleden 
was hij opeens weg, maar een maand 
geleden zagen we hem weer met een 
soortgenoot. Deze bleef een dag zitten 
en vertrok weer. 
Een paar dagen geleden hoorde ik een 
flink gekwetter achter in de tuin. 
Daar aangekomen zag ik nog net hoe 
twee merels hun best deden om het 
uiltje weg te jagen. Helaas is dit gelukt 
en is de uil vertrokken naar een rij 
knotwilgen 50 meter verder in het veld. 
Hopelijk komt hij weer terug. 
We laten in ieder geval de dakpan 
van het dak af”. 
Groeten Lous v Wijngaarden. 

Volwassen steenuilen zitten 
overdag graag afzonderlijk op 
beschutte plekken, vanwaar ze 
goed uitzicht hebben op de directe 
omgeving. Ook een ontbrekende 
dak- of vorstpan biedt een 
uitstekende schuilplaats voor 
steenuilen. Het kan een extra 
aanvulling zijn van de nestkast die 
in de buurt hangt. In de herfst en 
winter zitten ze dan graag voor de 
opening liefst op het zuidoosten te 
genieten van het zonnetje. Ze 
wisselen daarbij vaak van plek en 
het mannetje en vrouwtje hebben 
daarbij zo hun eigen voorkeuren.  

 

Uilenbeschermers, creëer het optimale steenuilenerf!   
Het Coördinatiepunt Landschapsbeheer bij het Brabants 
Landschap voert de -Beleidsregel subsidie natuur en 
landschap-  uit voor de Provincie.  
Hoewel er geen subsidies bestaan voor een goed gemaaid gazon, een 
schapenweitje of voor rommelhoekjes (deze zijn echter wel zeer 
belangrijk!) zijn er wel subsidiemogelijkheden voor andere elementen die 
van belang zijn voor de steenuil zoals; knip- en scheerhagen, 
struweelhagen, hout- singels, houtwallen, hakhoutbosjes, 
hoogstamfruitbomen, knotbomen en poelen. 
Heeft een gastgever interesse om zijn erf steenuilvriendelijk te maken, 
neem dan contact op met de veldmedewerker in uw district. Voor  

• West-Brabant   A. Stoop    astoop@brabantslandschap.nl  

• Midden-Brabant K. Voets   kvoets@brabantslandschap.nl 

• Oost-Brabant  M. Renes    mrenes@brabantslandschap.nl 
 
Zij komen kostenvrij bij u langs voor een gesprek aan de 
keukentafel om te bekijken wat de mogelijkheden zijn. 
--------------------------------------------------- 
Voor landschapselementen die buiten uw erf vallen is sinds kort het 
Groen Blauw Stimuleringskader in werking getreden. Deze 
stimuleringsregeling financiert aanleg, inkomstenderving en beheer en 
onderhoud voor diverse landschapselementen, waaronder ook 
ingezaaide graanranden (insecten- en muizenmagneten bij uitstek!). In 
gebiedscontracten spreken gemeentes en de Provincie waar zij geld 
gaan inzetten voor verbetering van het buitengebied. Afhankelijk van het 
gebied waar uw uilen hun eten zoeken zijn maatregelen mogelijk.  
Heeft u ideeën of heeft een gastgever interesse, bel dan het Groenloket 
Brabant op 0900 - 235 25 25). 
 

BESCHERMING 
een zaak van mensen 

 

BRABANTS LANDSCHAP ZEGT:  

                             
                           
                            
                           Kado-tip 
                           €14.95 
 
Memospel 

Spelenderwijs vogels leren 
herkennen? Dat kan met het 
memoryspel van 
Vogelbescherming Nederland. 
Met 36 prachtige vogels, die vaak 
of regelmatig in ons land te 
bewonderen zijn. Geschikt voor 
jong en oud, als kado, maar 
zeker ook om zelf te spelen.                                       
www.vogelbescherming.nl    

 


