
 Vanaf begin maart weer 
webcambeelden!!    
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 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 B
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Uilen 
Een nieuw tijdschrift met de naam 
UILEN is verschenen. Diversen 
landelijke uilenwerkgroepen, 
waaronder Stone,  hebben hun 
krachten gebundeld en presenteren 
zich in dit fraai vormgegeven uilenblad. 
Kerkuil, oehoe, bosuil, ruigpootuil, 
ransuil en de steenuil komen in het 
eerste nummer aan bod. 
Een blad voor zowel de vrijwilliger als 
de professional die met uilen bezig is 
en ieder die in uilen is geïnteresseerd. 
Levenswijzen, onderzoeken en 
resultaten zijn veelbesproken 
onderwerpen. Er is de mogelijkheid om 
een abonnement te nemen voor 
slechts  
€7.50 per jaar.  
Belangstellenden  
voor dit  
abonnement  
sturen een mail  
naar  
uilen@steenuil.nl 
onder vermelding  
van 'UILEN 2011'  
en je naam en  
postadres. 

Slaapplaatsen 
Samen met Sovon wil 
steenuilenwerkgroep Oisterwijk 
proberen om alle winterroesten van 
Ransuilen in Brabant in kaart te 
brengen.   
De Ransuil is een uil die niet zo opvalt 
door zijn teruggetrokken leefwijze. In 
de wintermaanden gaat deze uil zich 
groeperen met zijn soortgenoten op 
zogenaamde roestplaatsen. Op zo’n 
roestplaats zitten vaak tien of meer 
uilen bij elkaar in een boom. De 
aanwezigheid van grote hoeveelheden 
braakballen en schijtsporen onder de 
boom verraadt hun aanwezigheid. 
Zoek deze uil dus niet in de lucht, maar 
op de grond en kijk daarna naar boven! 
De Ransuil staat op de rode lijst en 
men wil graag weten hoeveel uilen zich 
jaarlijks in de wintermaanden in onze 
provincie ophouden.  
Voor meer informatie 
www.steenuilenwerkgroepoisterwijk.nl  
of chris10h@planet.nl  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Knotbomenboek 
Op luchtige wijze verhaalt het 
knotbomenboek over de ecologische, 
cultuurhistorische en landschappelijke 
waarde van de knotboom. Het beschrijft 
welke functies knotbomen hadden en 
waarvoor het geoogste materiaal van de 
bomen traditioneel werd gebruikt. 
Schilderijen van Bruegel, Potter en Van 
Gogh geven een beeld van knotbomen 
door de eeuwen heen. Ook is er 
aandacht voor de rol van knotbomen in 
de folklore. Daarnaast biedt het boek 
praktische tips over de aanplant, het 
beheer en het gebruik van knotbomen 
voor particulier, boer, beheerder en 
overheid. De indrukwekkende 
schoonheid van rijen knotbomen in het 
landschap: dat is wat de auteurs hopen 
veilig te stellen voor toekomstige 
generaties. € 34.95 

 

 

 

Knotploeg ‘Helvoirt’ telt veel vrijwilligers. Hier is 
Christ bezig met een wilg van takken te ontdoen. 

Na jaren van snoeien wordt de nestkast langzaam 
overbodig en heeft z’n plicht gedaan. 

Werkagenda 
Februari/Maart/April   
Niet meer aan de nestkasten komen! De 
uiltjes gaan zich voorbereiden op hun 
bruidsperiode. Tijd voor het planten en 
snoeien van wilgen of andere 
groenvoorzieningen bv. het aanleggen 
van bloemrijke akkerranden. Vanaf half 
februari kun je de uilen gaan horen en 
eventueel inventariseren. Informeer de 
media en maak bekend waar je mee 
bezig bent. 
Mei/Juni   

Nestkastcontrôles vanaf half mei! Let op 
veilige drinkbakken. Houdt honden en 
katten weg van de nestplaats. Zorg voor 
voldoende schuilgelegenheid voor de 
jonge pullen. Houdt alle broedgegevens 
bij.  
Juli/Augustus   

Vakantie 

September/Oktober/November   
Nestkasten maken en ophangen. 
Bestaande zonodig schoonmaken, 
repareren of verhangen. Creëer het 
optimale steenuilenerf! Liever geen nette 
tuin, wacht tot het voorjaar. Tijd voor 
planten en snoeien van wilgen of andere 
groenvoorzieningen. Takkenrillen! Denk 
aan subsidies voor het aanleggen van 
bloemrijke akkerranden, hagen, 
houtsingels en hoogstamfruitbomen.  
December/Januari 
Laatste nestkasten nakijken. Indien nodig 
muizenruiters maken. Denk ook aan 
muizenvallen en verwijder gif. Zijn 
stallen, kippenhokken en loodsen 
voldoende toegankelijk als schuilplaats? 
Zo nodig bijvoeren. Heb je alle 
formulieren ingevuld en verstuurd? 

 

 


