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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 

 

 Steenuil 

i n  de  l i f t
  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. Voor aan- of afmeldingen mail 

naar    steenuilindelift@home.nl 

De avonden worden al killer en korter, de mais staat al weer hoog en 

dat is de tijd dat jonge steenuilpullen door hun ouders uit het 
territorium worden verdreven en elders hun geluk moeten gaan 
zoeken. Vijf weken na het uitvliegen worden de jongen nog bijgevoerd 
maar daarna vinden de ouders het welletjes. Het merendeel vestigt 
zich op minder dan 10 km van de geboorteplaats. De gemiddelde 
afstand bij mannetjes is hierbij lager dan bij jonge vrouwtjes. Slechts 
een zeer klein deel van de jonge steenuilen trekt verder dan 100 km 
van de geboorteplaats weg.  
Kortom; een nieuw steenuilenseizoen is weer aangebroken en terug 
van een vakantie naar Schotland, waar trouwens in dat deel van Groot-
Britannië geen steenuilen voorkomen, zit je zo weer voor de computer 
om een start te maken met de eerste van tien nieuwsbrieven voor dit 
seizoen. Onder mijn lezers bevinden zich doorgewinterde beschermers 
maar ook nieuwkomers. Daarom is het steeds een uitdaging, maar dus 
ook een must, een zo’n gevarieerd mogelijke brief te maken. Die 
afwisseling hangt ook van jullie lezers af. Heb je iets interessants 
meegemaakt of wil je je met je werkgroep profileren, aarzel dan niet 
en stuur een mailtje. Ook gebiedscoördinatoren kunnen hun resultaten 
weer bekend maken. Het houdt de brief levendig. 
Omdat de nieuwsbrief sinds enige tijd ook gepubliceerd wordt op de 
site van Stone www.steenuil.nl komen er steeds meer aanmeldingen 
van buiten Brabant. De laatste aanmelding is van Edith uit Zutphen. 
Welkom! Wat de toekomst brengt weet ik niet maar vooralsnog blijft 
deze brief een Brabantse aangelegenheid.  
 

HAAREN 

Broedgegevens  

De resultaten van de kastcontroles in juni 
waren erg optimistisch. Vanuit heel 
Brabant kwamen bij BL berichten binnen 
van flinke aantallen broedgevallen met 
grote broedsels. Er werden regelmatig 3 tot 
4 goed doorvoede jongen in de nestkast 
aangetroffen. Zal die trend de komende 
jaren aanhouden of is het eenmalig? Een 
nestsucces hangt van vele factoren af!  
Om een juist overzicht te krijgen van de 
steenuilenstand in Brabant is het belangrijk 
dat het invulformulier “Broedgegevens” 
ingevuld wordt. Dat kun je vinden en 
downloaden op www.brabantslandschap.nl  
  

Nieuw logo 

Steenuil in de Lift gaat met de tijd mee. Tijd 
voor wat verandering. Daarom is gekozen 
voor een gedeeltelijk nieuwe huisstijl. ‘Het 
gezicht van een wijze oude uil die er op 
toeziet dat de  bescherming goed verloopt’  
met een gele iris als extra herkenning. Het 
lettertype zit in een moderner jasje en de 
achtergrond is aangepast.  
  

Steenuil in West-Brabant  
Uit het jaarverslag van 2009 blijkt dat de 
aantallen broedgevallen in West-Brabant 
niet juist weergegeven zijn. “De kaart op 
blz.10 geeft nu een compleet verkeerd 
beeld en het lijkt alsof er in West-Brabant 
amper steenuilen zitten. Het jaarverslag 
bevat onjuiste informatie over de aantallen 
Steenuilen. De cijfers van BL zijn alleen 
gebaseerd op gegevens van kasten en wat 
losse waarnemingen” aldus reageerde 
regiocoördinator Martin van Leest. “Uit de 
gegevens van onze inventarisatie 2000-
2004 blijkt dat er  meer dan 400 territoria in 
West Brabant voorkomen. In de rest van 
de provincie is nooit een gebiedsdekkend 
onderzoek uitgevoerd”! 
Brabants Landschap zegt hierover: “ Het 
jaarverslag geeft geen compleet beeld van 
het voorkomen van de steenuil. De kaartjes 
geven slechts aan waar uilenwerkgroepen 
inventariseren of kasten controleren. 
Probeer de inhoud daarom niet 
onderzoeksmatig of wetenschappelijk te 
bekijken. Waarschijnlijk is er dit jaar iets 
mis gegaan met de gegevens. Dit jaar 
worden ze goed verwerkt”! 

  

 

 
 
Het maakt 
steenuiltjes niet 
uit hoe een kast 
er uit ziet. Als ie 
maar aan 
bepaalde 
voorwaarden 
voldoet. Eén 
ervan is een 
uitloop naar een 
dikke tak. 
Volgende maand 
alles over het 
hangen van 
nestkasten.  

  

 De iris is bij jonge steenuilen witgeel, rond de 

30 dagen wordt de kleur van de iris helder geel. 
Bij volwassen vogels is de kleur van de iris 
zwavelgeel. Op zeer hoge leeftijd (ouder dan 10 
jaar) verdwijnt soms de pigmentatie van de iris 
geheel en is nog slechts een zwarte 
marmerstructuur in het oog zichtbaar. De kleur 
van de iris is te veranderlijk en niet bruikbaar 
voor de leeftijdsbepaling.                      Bron: Stone 
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