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  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 

WIE:WIE:WIE:WIE: Ellen van Beek 

VRAAGVRAAGVRAAGVRAAG: Ik ben in het blijde bezit van een 

echtpaar steenuiltjes op ons erf. 

Afgelopen jaar hebben ze 4 jongen groot 

gebracht. Nu heb ik het volgende 

probleem: in het uilenboek lees ik dat 

nestkasten vervuilen en dat dat ongunstig 

is voor het volgende broedsel. Helaas 

vertellen ze niet hoe je dit het beste kunt 

aanpakken. Zoals wanneer maak ik die 

kast dan schoon? Het zijn tenslotte 

standvogels. En is het leegmaken van de 

nestkast dan voldoende of moet er ook 

schoonmaakmiddel gebruikt worden? 

Alvast dank voor uw hulp. 

ANTWOORD:ANTWOORD:ANTWOORD:ANTWOORD: De beste tijd om de kast 

schoon te maken is het najaar. Zeker na 

de jaarwisseling wordt de kast al meer 

bewoond en is verstoring mogelijk. De 

uiltjes ‘bevuilen’ de kast enigszins, zeker 

wanneer er een broedsel in is geweest. 

Dan nòg kan het wel meevallen en kunnen 

ze best nog een jaartje op de zelfde 

ondergrond verblijven. Het belangrijkste is 

dat de kast droog is. Maar goed, dan zul je 

wel een keertje moeten kijken! Als je heel 

rustig en behoedzaam te werk gaat is er 

niets aan de hand en van verstoring geen 

sprake. Zorg eerst dat de vliegopening 

dichtgemaakt wordt met een lap stof. 

Maak de kast voorzichtig open. Grote kans 

dat één van de uiltjes in de kast zit. 

Meestal zo diep mogelijk in de kast 

weggedoken. Neem het uiltje er uit en zet 

het voorzichtig in bv een goed af te sluiten 

kartonnen doosje of stoffen tas. Je zult 

merken dat het uiltje zich heel rustig 

houdt en niet tegenstribbelt. Vervolgens 

kun je de kast schoonmaken. Met behulp 

van een plamuurmes schraap je het oude 

nestmateriaal eenvoudig weg. 

Schoonmaakmiddelen heb je echt niet 

nodig. Zorg ervoor dat je een nieuw laagje 

fijne houtsnippers van ongeveer 5 cm er in 

strooit. Als de kast niet droog is kun je 

deze nu of later voorzien van een stuk 

dakleer dat je er over heen legt. Zet 

vervolgens het uiltje weer rustig terug in 

de kast en klaar is kees. Vergeet de lap 

stof niet uit de vliegopening te halen. 

Succes.  

WIE? VRAAG? ANTWOORD! 

 

EEN STEENGOED 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              Foto: Jan van Rijsewijk 

Uilen 2  
De redactie van het nieuwe blad ‘Uilen’ is er 
in geslaagd het niveau van de eerste editie te 
overtreffen. Ruim 80 pagina’s toegankelijk 
geschreven artikelen over de acht in 
Nederland voorkomende uilensoorten: oehoe, 
bos-, kerk-, steen-, rans-, sneeuw-, dwerg- en 
ruigpootuil. Diverse artikelen plaatsen 
Nederlandse ontwikkelingen in een West-
Europese context of bevatten opmerkelijke 
nieuwtjes. ‘Uilen’ is fraai vormgegeven en 
staat vol met prachtige foto’s. Donateurs van 
STONE krijgen ‘Uilen’ gratis toegestuurd. Wilt 
u geen donateur worden van deze 
organisaties maar het blad ‘Uilen’ toch 
ontvangen? Geef u dan op als abonnee (€ 
7.50 per jaar) en stuur een email aan 
uilen@steenuil.nl, o.v.v. ‘Abonnement UILEN’ 
en uw naam- en adresgegevens. 
 

De Steenuil 
‘De steenuil’ is een intrigerend boek voor 
iedereen die meer wil weten over deze unieke 
vogel. De auteurs Ronald van Harxen en 
Pascal Stroeken zijn al 25 jaar lang 
gefascineerd door deze vogel. Heb je het 
over de steenuil, dan heb je het dus ook over 
mensen. Tijdens hun onderzoek hebben 
Ronald en Pascal talloze mensen ontmoet die 
‘iets hebben’ met de steenuil. Boeren en 
buitenlui bij wie hij op het erf broedt, 
enthousiaste kinderen die meehelpen met het 
ringen, vrijwilligers die nestkasten ophangen: 
allemaal zijn ze belangrijk voor de 
bescherming en het voortbestaan van deze 
prachtige vogel. Hun portretten en verhalen in 
combinatie met de onderzoeksresultaten 
maken dat De Steenuil een prettig leesbaar 
boek is voor iedereen die meer wil weten 
over deze unieke vogel. €22.95 

  


