
Vanaf begin maart weer 

webcambeelden!!  Wil men 
de dichte structuur behouden of 
herkrijgen, dan zal het hout dus 
periodiek moeten worden 
afgezet, waarna de stobben 
opnieuw kunnen uitlopen.        
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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 nieuwsbrief. 
Uit reacties blijkt dat het blad zeer welkom 
is. Voor aan- of afmeldingen mail naar  
steenuilindelift@home.nl   
 

EEN 
STEENGOED 
NIEUWJAAR 
GEWENST 

 

  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 

 

HAAREN 

Subsidies 
Tot 15 januari 2010 is het nieuwe 
Subsidiestelsel Natuur- en 
Landschapsbeheer opengesteld voor 
aanvragen. Als eigenaar of pachter 
kunt u in aanmerking komen voor 
subsidie. Er is subsidie voor de 
instandhouding en ontwikkeling van 
agrarische natuur en landschap. 
Daarnaast is er subsidie voor het 
omzetten van landbouwgrond naar 
nieuwe natuur. Het waardeverlies 
van de grond als gevolg van de 
omzetting wordt gecompenseerd én 
de inrichting daarvan. Voor dit 
onderdeel van subsidieregeling kan 
vanaf 1 januari 2010 gedurende het 
gehele jaar een aanvraag worden 
ingediend. 
Voor meer informatie: 
Cyrille Larosche 0411-622775 
clarosche@brabantslandschap.nl  

 

Groep de Beerzen(52)   
(Oost-West-Middelbeers/Vessem) 
 

We hadden 8 broedgevallen in 
kasten. Daaruit zijn tenminste 24 
jongen uitgevlogen. We weten maar 
van 8 vrije broedgevallen dat er 
jongen waren. Het juiste aantal 
weten we niet, maar het zijn er ten 
minste 20. Er zijn in ons gebied dus 
ten minste 44 pullen uitgevlogen. Het 
zullen er zeker meer zijn geweest, 
want we hebben ook nog 33 
territoria. Hier was op 26 plaatsen 
een paartje aanwezig, maar we 
hebben niet kunnen constateren dat 
hier ook gebroed is. Heel anders dus 
dan in 2008. We constateren in ons 
gebied een sterke clustervorming. 
Het verheugt ons zeer, dat we in ons 
werkgebied zoveel territoria mogen 
waarnemen. De brave beestjes 
moesten echter hun verstand (dat 
hun toch toegedicht wordt) eens 
gaan gebruiken en de comfortabele 
kasten als kraamkamer gaan 
gebruiken, i.p.v. die hete ruimtes 
onder de golfplaten. 
 
Hartelijke groet, namens onze groep. 
Rinus van den Boomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variatie op het erf 

Een houtsingel hoort in de perfecte leefomgeving van de steenuil. Het biedt de steenuil 
nest-, schuil- en voedselgelegenheid. Veelal vormt het een verbindingsweg voor 
zoogdieren, amfibieën en vlinders om veilig van de ene plek naar de andere te komen. De 
aanwezige insecten zijn een aanvullende voedselbron voor de steenuil. 
AANLEG: Houtsingels zijn voor de steenuil het meest waardevol als ze minstens 5 meter 
breed zijn. Plant minstens 3 rijen bomen en struiken die 1m uit elkaar staan. Denk daarbij 
aan soorten als Inlandse eik, Els, Es, Europese vogelkers, Hazelaar en Vuilboom. Het best is 
het Coördinatiepunt Landschapsbeheer hierover te raadplegen te bereiken op het kantoor 
van Brabants Landschap (0411-622775), Postbus 80, 5076 ZH Haaren. 
ONDERHOUD: Wil je een dichte structuur behouden is het nodig eens in de 10/15 jaar het 
hout af te zetten waarna de stobben opnieuw kunnen uitlopen. De meest geschikte periode 
voor het afzetten van bomen en struiken is november tot en met begin maart. Hier en daar 
kan een boom blijven staan om verder uit te groeien. De rest wordt tot de grond toe 
afgezaagd zodat de stobben opnieuw uit kunnen lopen. Je kunt op de stobben een of twee 
jonge scheuten laten staan. Ipv afvoeren kunnen de vrijgekomen takken op rillen 
achtergelaten worden tussen de afgezaagde stobben. Deze rillen dienen de eerste jaren als 
nest-, voeder- en schuilgelegenheid voor kleine zoogdieren. Dit soort van beheer heeft 
ecologische voordelen, werkt makkelijk en bespaart ook kosten. Een win-win situatie! Snoei 
ook niet alles tegelijk maar snoei per jaar ‘n gedeelte. 

 
 
Terugblik 
 
Op het einde van het jaar kijken we weer eens terug naar de afgelopen periode. 
Aangestuurd door Brabants Landschap zijn bijna 50 werkgroepen, ieder op hun eigen wijze 
bezig met de bescherming van de steenuil in Brabant. Nestkasten worden gehangen, 
schoongemaakt, gerepareerd en ook wel verhangen. Nieuwe locaties worden opgespoord, 
dit dmv contacten met bewoners en met de inventarisatie in het voorjaar. Op verschillende 
fronten wordt gewerkt aan de biodiversiteit in Brabant, vooral in gemeenten die de 
steenuil hebben geadopteerd als ambassadeur. Ook brengen vrijwilligers gastgezinnen op 
de hoogte van de verschillende subsidiemogelijkheden voor aanplant rondom hun erf.  
Exacte cijfers over de steenuilen zijn er deze periode nog niet. Van veel groepen heb ik 
nog geen verslagje mogen ontvangen. Daarom is het niet verstandig om al uitspraken te 
doen. Uit verslagen die ik heb ontvangen blijkt wel dat er hier en daar grote verschillen 
zijn in nestsuccessen. Bij groep Tilburg en groep Oss waren de resultaten minder, terwijl 
groep De Kempen en De Beerzen prachtige resultaten hadden met stijgingen tot wel 50%! 
Als we van de andere groepen ook nog een verslag(je) krijgen hebben we een beter 
vergelijk.  
Dit voorjaar waren er bijna geen muizen waardoor veel roofvogels en uilen niet eens met 
broeden zijn begonnen. De steenuilen daarentegen hadden een opvallende meevaller; in 
mei zaten op veel plaatsen in Brabant ongekende aantal meikevers. De nestkasten lagen 
vol met een vloertje meikevers en veel hebben dan ook hun jongen groot kunnen 
brengen.(Sierdsema) 
Voorlopig gewoon doorgaan met het werk. Biotoopverbetering voorop! 
 

                         DE HOUTSINGEL 


