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 Steenuil 

i n  de  l i f t
  Steenuil in de Lift is er eigenlijk voor iedereen. Maar vooral 

voor hen die met de bescherming van het ‘kleinste uiltje in 

ons land’ bezig zijn. Mensen bij wie een steenuil woont, 

nestkastbezitters en steenuilenwerkgroepen ontvangen 

iedere maand deze nieuwsbrief. Voor aan -en afmeldingen 
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WIE?VRAAG? 
ANTWOORD! 

WIE:WIE:WIE:WIE: Ed van Puijenbroek 

VRAAGVRAAGVRAAGVRAAG: Bij ons zit een steenuil al een 

paar jaar te broeden in een kast 

halfweg de houtsingel (dit broedgeval 

wordt elk jaar gecontroleerd door 

enkele steenuil inventariseurs). Ik wil 

op ca. 40meter van die kast nog een 

broedgelegenheid realiseren in een 

paardenstal. Heeft dat kans van 

slagen? 

ANTWOORD:ANTWOORD:ANTWOORD:ANTWOORD:  Beste Ed.  Ik kan me 

jouw enthousiasme voorstellen om 

meerdere kasten te willen hangen 

voor de steenuil en zodoende 

meerdere broedsels op het erf te 

krijgen. Maar helaas dit heeft geen 

kans van slagen. Steenuilen hebben 

een territorium van 0.5 km doorsnee 

en dulden hierin geen ander 

steenuilenpaar. Ben blij met het 

paartje in de huidige kast en ben daar 

dan ook zuinig mee! Misschien kun je 

overwegen een extra kast te hangen 

voor roest- of schuilplaats. 

Ook het hangen van een nestkast in 

een paardenstal heeft weinig zin.  

Misschien wel een idee om er een 

kerkuilenkast te hangen. Kerkuilen en 

steenuilen vragen om een zelfde soort 

biotoop en deze gaan daarom goed 

samen. Houtsingels, kort beweid of 

gemaaid gras, kompost –en of 

mesthopen, gevarieerde moestuin, 

overhoekjes, beukenhagen, 

knotbomen, graanveldje, natuurlijke 

vijver..... het zijn allemaal 

ingrediënten die de twee soorten 

aantrekken.  

 

HAAREN 

Jaarverslagen  

Niet eerder werden er voorafgaand aan 
de jaaravond zó veel jaarverslagen 
besteld door de werkgroepen ( 3.000 
stuks!). Helaas kwamen ook nà de 
jaaravond nog bestellingen binnen, 
waadoor nu gekeken wordt of extra 
exemplaren zullen worden bijgedrukt om 
toch aan de vraag te kunnen voldoen.  
Er zijn op de avond 3 "tijdschriften" 
uitgedeeld; Het jaarverslag, Erfvogels 
in Beeld 2011 ( een leerzaam blad voor 
boeren en buitenlui waar alle erfvogels 
aan bod komen en waar de steenuil 
zeker niet ontbreekt) en De Erfwijzer. 
(een hulpmiddel om te kijken hoe een erf 
er op dit moment bij ligt en wat er aan 
verbeterd kan worden. Dit kun je samen 
met de bewoners invullen). Het is de 
bedoeling deze bladen uit te delen aan 
gastgevers bij de komende 
controlebezoeken. Hopelijk krijgen al 
deze verslagen een goede bestemming! 

Werkgroep Dongen Ken en Geniet 
Er zijn vorig jaar  32  steenuilkasten 

gecontroleerd. Bij het ene vrije broedgeval is 

ook een controle geweest.  In 8 kasten is  
geslaagde broedpoging geweest en is de 

uitslag  bekend. Er zijn 16 jonge uilen groot 
gebracht en 16 van hen hebben ook de eerste 

dagen buiten de kast overleefd. 
Ter vergelijking: In 2008/2 jonge steenuilen, in 

2009/ 9x en in 2010 dus 16 jonge steenuilen 
uitgevlogen. Thieu Verharen. 

 

VUGHT 

Jaaravond groot succes  

Terwijl de eerste steenuiltjes uit het ei 
gekropen zijn en het tijd wordt voor 
controles kijken we eerst nog even terug 
naar de provinciale jaaravond van 25 
april. Men was voor dit jaar uitgeweken 
naar een grotere zaal omdat de vorige te 
krap werd. Desondanks was de 
schouwburgzaal in Vught nagenoeg 
geheel gevuld en kon iedereen vanuit 
een luie stoel genieten van een 
interactieve presentatie van Nico de 
Haan van Vogelbescherming. Als geen 
ander weet hij, op een luchtige manier, 
de zaal te boeien en te interesseren en je 
raad het al....  het ging over uilen.  
 
De oorkonde voor “Initiatief van het jaar” 
werd dit jaar uitgereikt aan 
Maaike Riemslag en Jos Dilven van 
Uilenwerkgroep Gilze en Rijen. 
“Het jaar 2010 was het ‘Internationaal 
jaar van de biodiversiteit’. Een jaar 
waarin vele initiatieven werden genomen 
om de achteruitgang van de biodiversiteit 
te stoppen. Zo werd ook in Gilze-Rijen de 
steenuil gekozen als  ambassadeur. 
Omdat de steenuil een soort is die hoge 
eisen stelt aan zijn leefomgeving, is hij 
een ambassadeur bij uitstek. 
In samenwerking met de lokale 
uilenwerkgroep ging deze gemeente aan 
de slag voor behoud en bescherming van 
Nederlands kleinste uiltje. Naast het 
bewust maken van mensen heeft de 
werkgroep ook concrete projecten 
uitgevoerd. Met het project 
‘Erven in het groen’, werden ondermeer 
houtsingels, hoogstamfruitbomen en 
knotbomen aangeplant in het leefgebied 
van de steenuil. De uilenwerkgroep 
organiseerde informatieavonden voor 
gastgevers en verzorgde lessen op 3 
basisscholen. Binnen de gemeentegrens 
staat overigens niet alleen de steenuil, 
maar ook de kerkuil letterlijk op de kaart 
en is dankzij de uilenwerkgroep een 
succesvolle samenwerking ontstaan met 
hun gemeente. Vooral door deze 
initiatieven en hun zelfstandige werkwijze 
komt de oorkonde voor 
uilenbeschermers van het jaar 2011 Jos 
Dilven en Maaike Riemslag van 
UIlenwerkgroep Gilze-Rijen ten volle 
toe”. 
 

 

 

Een glunderende Maaike Riemslag na de oorkonde 
te hebben ontvangen van Nico de Haan.( Helaas 
ontbreekt een geschikte foto van Jos Dilven) 

Een schouwburgzaal gevuld met meest mannelijke 
steenuilbeschermers. Jammer, want vrouwen 
kunnen een zeer actieve rol spelen. Bijvoorbeeld in 
het organiseren van projecten voor de biodiversiteit 
en informatieavonden. Nu nog de gemiddelde 
leeftijd van de mannen omlaag!  


