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Help 
 

  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 

We kijken nog eens terug op het afgelopen jaar 2010. Dat doen we 
samen met Brabants Landschap. Hieronder een samenvatting uit 
het ‘Jaarverslag 2010 van de Vrijwillige bescherming steenuil en 
kerkuil in Noord-Brabant’: 
 

• Organisatie netwerk. 
In Brabant is een provinciedekkend netwerk van 55 uilengroepen 
actief. De algehele aansturing en coördinatie vindt plaats door het 
Coördinatiepunt Landschapsbeheer. Coördinator  Soortenbescherming 
Jochem Sloothaak heeft de uilenbescherming oa in zijn takenpakket. 
Het Coördinatiepunt stelt gratis nestkasten beschikbaar aan de 
aangesloten groepen. Voorwaarde is dat deze op geschikte locaties 
worden gehangen en worden onderhouden en gecontroleerd door de 
werkgroep. Inmidels hangen er in de gehele provincie rond de 2400 
nestkasten voor de steenuil. Met het huidige natuurbeleid wordt het 
des te belangrijker dat we behaalde successen laten zien. 

• Een stijgende lijn zet zich voort. 
In 2010 werden 536 broedgevallen van de steenuil geregistreerd. Dit is 
een toename van 15% ten opzichte van 2009 en wordt hoofdzakelijk 
veroorzaakt door meer broedgevallen in nestkasten ( van 386 in 2009 
naar 428 in 2010). Het aantal vrije broedgevallen ( in knotbomen of 
onder de pannen van schuurtjes) is van 87 naar 108 gestegen. De 
cijfers lijken er op te wijzen dat in Brabant het aanbieden van geschikte 
nestplaatsen een succesvolle beschermingsmaatregel is. 
• Broedsucces in 2010 toegenomen. 
In 2010 slaagde 91% van alle geregistreerde broedgevallen. Al drie 
jaar op rij is het slagingspercentage van de steenuilbroedsels rond de 
90%. Dit is opmerkelijk, want men zou verwachten dat tussen jaren de 
omstandigheden in de broedperiode variëren. 
De legselgrootte in 2010 betrof gemiddeld 4.0 eieren, wat een flinke 
toename is ten 
opzichte van 2009 (3,6). Bij de geslaagde broedsels ( broedsels 
waarvan de eieren daadwerkelijk zijn uitgekomen) werd gemiddeld 3,3 
jongen in de kast aangetroffen. Het aantal jongen dat uiteindelijk de 
kast verliet lag gemiddeld op 3,0. Dit is een groot verschil met 2009 
(2,5) wat duidt op goede opgroeiomstandigheden in 2010 voor de 
uilskuikens. 

• Flinke verschillen tussen de regio’s. 
Regio West-Brabant heeft, ondanks de grootschalige akkerbouw die 
deze regio kenmerkt, een behoorlijke stijging in het aantal 
broedgevallen laten zien. Het aantal vrije broedgevallen is hier het 
minst. 
In de regio Midden-Brabant  werden ook meer broedgevallen 
geregistreerd, al was die stijging niet zo groot als in West-Brabant. De 
werkgroep met de meeste broedsel is al jaren VWG De Kempen met 
33 broedgevallen. 
Regio Oost-Brabant heeft traditioneel het hoogste aandeel 
steenuilenbroedsels in Brabant. Ook hier was het in 2010 een goed 
jaar. De uilenwerkgroepen registreerden hier, zoals in Midden-Brabant, 
een hoog aantal vrije broedgevallen. Dit onderschrijft de geschiktheid 
van het kleinschalige landschap voor steenuilen. 
 

• Bericht aan onze gastgevers! 
Wat leuk dat er bij U op het erf een nest 
steenuilen zit! Op dit moment gaan ze het 
nest verlaten en loert er van verschillende 
kanten gevaar. Sommige doodsoorzaken, 
bv. het verkeer, heb je niet echt in de hand 
maar andere oorzaken kunt U als 
gastgever voorkomen. Hieronder enkele 
nuttige tips waar je op moet letten: 

 

 

 

VERDRINKING 
Waterbakken, teilen en 
oude baden kun je 
tijdelijk omdraaien. Als ze 
nog gebruikt worden kun 
je gaas tegen de 
zijwanden aanbrengen, 
een plankje erin leggen 
of een wat zwaardere 
balk schuin in de bak 
zetten. De steenuiltjes 
kunnen al spartelend 
deze middelen bereiken 
en er dan uit klauteren. 

HONDEN/KATTEN 
Op menig boeren- of 
buitenerf vind je honden 
en katten. Om het erf  te 
bewaken maar ook als 
gezelschapsdier. 
Sommige honden en 
katten zijn razend op 
jonge steenuiltjes. Er zijn 
gevallen bekend dat jaar 
na jaar de jonge pullen 
ten prooi vallen aan 
terriërs en gelijksoortige 
rassen. Sommige zitten 
er op te wachten! 
 

SCHUILPLAATS 
Steenuilen zijn 
“nestvlieders” en verlaten 
(te)  snel hun nestplaats. 
Ze zijn dan nog erg 
onbehulpzaam en 
kunnen nog niet vliegen. 
Het gebeurt daarom 
maar al te vaak dat ze uit 
de kast naar beneden 
tuimelen. Met wat hout, 
planken, golfplaten, pvc 
pijpen creëer je een 
voorlopige schuilplaats 
voor natuurlijke vijanden.  


