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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 

GASTGEVERS

OPGELET! 

Een oproep aan boeren en burgers in het buitengebied bij wie een nestkast 

hangt. U als gastgever bent immers bevoorrecht in een gebied te wonen 

waar de steenuil kan voorkomen. Omdat uw erf kans maakt op aanwezigheid 

van een steenuil hebben vrijwilligers er een nestkast gehangen. Nu de 

steenuil er nog in zien te krijgen! Als de winter verdwijnt en de temperatuur 

gaat omhoog laat de steenuil zich bij schemer horen. Die tijd is vanaf nu tot 

eind maart.  

Wat kunt U doen!? Als je het geluid van de steenuil niet kent kun je het 

beluisteren op verschillende websites. ‘Google ‘steenuilgeluid’ en je hebt 

voldoende keus. Eigenlijk heb je dat niet nodig want het is zowat het enige 

geluid wat je in het donker hoort. Roepende kieviten kunnen verwarring 

brengen. De beste tijd is bij het invallen van de avond of makkelijker; de tijd 

nà het eten tot 20.00u. Let op: De steenuilen laten zich af en toe maar eens 

horen en ook niet élke avond. Denk je het geluid te hebben gehoord stuur 

dan een berichtje naar steenuilindelift@home.nl.   
 

WIE?VRAAG?ANTWOORD! 

WIE:WIE:WIE:WIE: Ed van Puijenbroek 

VRAAGVRAAGVRAAGVRAAG:  Ik heb ergens gelezen dat 

een goede biotoop belangrijker is 

dan het territorium van de steenuil; 

dus dat in hetzelfde territorium 

meer broedsels van de steenuil voor 

kunnen komen als de biotoop zich 

daar maar voor leent. Klopt dat?  

ANTWOORD:ANTWOORD:ANTWOORD:ANTWOORD: Laat ik beginnen je te 

zeggen dat elk steenuilenpaar een 

eigen territorium heeft en het niet 

zo is dat de paartjes gebroederlijk  

naast elkaar optrekken. Het gebied 

zelf kan echter wèl in grootte 

verschillen en meerdere territoria 

bevatten. Bij een goede biotoop heb 

je kans op meer steenuilpaartjes per 

km2. Voorwaarde is dat er dan niet 

alleen voldoende voedsel te vinden 

is, maar ook passende nestholtes 

om te broeden en plekken om te 

schuilen en te roesten. De 

populatiedichtheid hangt dus af van 

deze factoren en de biotoop speelt 

hierin een zeer grote rol. Bepalend 

voor de territoriumgrootte is ook de 

leeftijd van het mannetje. Een ouder 

mannetje dat al langer een 

territorium bezet en een grote 

‘terreinkennis’ heeft kan met een 

kleiner territorium vooruit dan b.v. 

de nieuwkomer naast hem. Ook 

varieert het territorium door het 

jaar heen; tijdens de baltsperiode in 

het vroege voorjaar wordt een 

groter territorium verdedigd dan 

tijdens het grootbrengen van de 

jongen. Het mannetje haalt in die 

tijd het voedsel voor de jongen het 

liefst zo dicht mogelijk bij de 

nestplaats. Een schapenweitje, wat 

rommelhoekjes, uitkijkposten, 

beetje erfbeplanting en een niet al 

te aangeharkte tuin doen 

wonderen! 

HAAREN 

Uilen kunnen stereo kijken  

Stereo kijken houdt in dat uilen objecten 
kunnen onderscheiden van hun 
achtergrond, waardoor ze bijvoorbeeld 
de afstand tot een muis in het gras 
kunnen schatten. Tot nu toe werd 
aangenomen dat 'stereo kijken' alleen 
was voorbehouden aan primaten (apen 
en mensen). Onderzoeker Rob van der 
Willigen van de Radboud Universiteit in 
Nijmegen heeft het complexe 
kijkvermogen van uilen bewezen door de 
dieren een 3D-brilletje op te zetten. 
Daarmee herkenden zij objecten in 
driedimensionale plaatjes. Voor stereo 
kijken is een complex hersenproces 
nodig, dat zich in de loop van de evolutie 
heeft ontwikkeld. Twee ogen zien twee 
platte plaatjes, die de hersenen pijlsnel 
combineren tot een driedimensionaal 
beeld. Daardoor is het mogelijk afstand 
te schatten en het formaat van het object 
in de omgeving, bijvoorbeeld waar een 
kopje koffie op tafel staat. Van der 
Willigen verwacht dat nader onderzoek 
met apen en uilen meer inzicht geeft in 
het menselijke visuele systeem, 
waarover nog veel niet bekend is. 
 

Uit: Nieuwsbrief Uilenbescherming in 
Brabant Nr.11. Wil je die ook ontvangen 
stuur dan een mail naar 
jsloothaak@brabantslandschap.nl  

 

MOERGESTEL 

GroeneHanddruk 
Steenuilenwerkgroep Oisterwijk kregen, 
samen met het B-team, bij het Blekven in 
Moergestel een Groene Handdruk 
uitgereikt. Een onderscheiding die de 
gemeenten in de Duurzame Driehoek 
uitdelen aan initiatieven of organisaties 
die de biodiversiteit bevorderen. De 
missie van het B-team: Het behouden en 
bevorderen van de biodiversiteit, sluit 
mooi aan bij de visie van de 
steenuilenwerkgroep. Zij willen mensen 
stimuleren om actief het biotoop te 
verbeteren. Bij gastgever Adry Hoeven 
heeft de steenuilenwerkgroep zelf het 
goede voorbeeld gegeven door een 
aantal wilgenstaken te planten en een 
takkenmijt te realiseren. Door het creëren 
van een biotoop waarin de steenuil zich 
thuis voelt hoopt men dat de steenuil zich 
hier op den duur gaat vestigen. De 
Groene Handdruk staat symbool voor 
een bedrag van €350.-  

 


