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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 

KNOT 

TIJD 

OISTERWIJK 

Mooi initiatief  
Tussen alle kerstgroeten door kreeg ik een kerstkaart gestuurd 
afkomstig van de mensen van steenuilenwerkgroep Oisterwijk. De 
kaart is naar verschillende adressen gestuurd maar is vooral 
bestemd voor alle gastgevers uit hun werkgebied, op die plaatsen 
waar een kast hangt of een uiltje broedt. Dit om de onderlinge 
band te versterken en de gastouders op deze manier te bedanken 
voor hun gastvrijheid. Chapeau! 
 
“Klimmend en klauterend het 
nieuwe jaar in!”   
Fijne Kerstdagen en een wijs  
en gelukkig 2012. 
 
Was getekend: Frans van de  
Ven, Bob Visser, Anita van  
Dooren en Christien Hermsen. 
 

UIT MIDDEN-LIMBURG 

Hoornaar  
Hierbij wil ik u bedanken voor het toesturen van Steenuil in de lift. 
Ik lees het altijd met veel plezier. Samen met een collega 
uilenvriend Geco Visser inventariseer ik de steenuiltjes in Midden- 
Limburg. 
Graag wil ik even inhaken op de vraag van Ellen van Beek in Lift 
81 van dec. 2011. 
Het controleren en schoonmaken van nestkasten blijft altijd 
spannend. Tijdens een controle van een kast in het voorjaar 
werden we onaangenaam verrast door een familie hoornaar die 
bezit had genomen van de kast. Gauw het deksel dicht en 
wegwezen. De lap in het invlieggat hebben we met een lange stok 
nog kunnen verwijderen. Na de eerste nachtvorst zijn we 
teruggegaan om de kast weer broedklaar te maken voor de SU. 
We wisten dat er een nest van de hoornaar inzat, maar stonden 
toch verbaast door de omvang ervan. Nagenoeg de hele kast was 
volgebouwd (zie foto 1). We hebben het nest voorzichtig met een 
plamuurmes los gestoken en het meegenomen voor educatief 
doel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij controle van een andere kast, die wij via via op het spoor 
kwamen (er was jaren niemand meer bij geweest) troffen we een 
levende adulte SU aan, en een overleden SU ( zie foto 2). 
Het dode uiltje was geringd. Uit gegevens bleek dat hij in 2010 
geringd was hemelsbreed 8 km. van de kast vandaan. Zo zie je 
maar dat je van alles kunt tegenkomen, over wat een Steenmarter 
achterlaat zullen we maar zwijgen. 
Rest mij nog u, en allen die dit lezen een gelukkig en 
Steenuilenrijk 2012 toe te wensen. 
 
Fred van Geneijgen 
 

Foto: André Eijkenaar 

1. 2. 

Werkzaamheden/agenda 2012 
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? 

 

De eerste maanden van het  jaar is een mooie tijd om knotbomen te 

planten en te knotten. Een rij knotbomen is niet alleen sfeerbepalend in 
het landschap maar hiermee creëer je ook een schuil- of nestplaats voor 
de toekomst van de steenuilen. Het meest wordt gebruik gemaakt van de 
wilg. Een snel groeiende boom die na 10 jaar al gaten en scheuren krijgt.  

Tien bij het knotten. 
1.  Ga op zoek naar een wilg met rechte staken. 
2.  Zaag, als het blad van de boom is, een staak van 10 tot   
     15 cm dikte. 
3.  Zo’n staak moet 3 meter lang zijn. 
4.  Snij de zijtakken af en zaag de onderkant schuin af. 
5.  Strip aan de onderzijde enkele dunne repen van de  
      bast af. 
6.  Poot de staak 1 meter diep in de grond. 
7.  Zaag nu de top van de staak af op handzame hoogte  
     (1,8 meter). 
8.  Zorg dat paarden, koeien of schapen niet aan de boom  
      kunnen vreten. 
9.  Haal in het groeiseizoen alle zijscheuten weg en dun   
      de pruik uit. 
10. Haal 4 jaar na het planten de hele pruik weg en  
       herhaal dat elke 4 jaar.  

 


