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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 

INVENTA

RISATIE 

VOGELBESCHERMING 

Beleef de Lente 
Het nieuwe seizoen van Beleef de Lente is 
weer begonnen. Dit jaar voor de 6

de
 keer! Bij 

verschillende vogelnesten staan de camera’s 
al weer aan.  De laatste twee jaar heeft 
Beleef de Lente meer dan een miljoen kijkers 
getrokken. 
Tot 1 juli kunnen we weer live genieten van 
onze steenuilen. Dit jaar zullen ze gevolgd 
worden door 3 camera’s. Ze zijn er klaar voor. 
U ook?   
www.beleefdelente.nl  

groenblauw De provincie wil het 
karakteristieke 

Brabantse landschap 

behouden en verbeteren... 

U toch ook? 

De inventarisatie 

....is een jaarlijks terugkerende activiteit binnen de steenuilbescherming. We willen weten waar uilen zich ophouden en 

hoeveel broedparen er in een gebied aanwezig zijn. We laten dan de roep horen van een mannetje steenuil. Die roep 

heet territorium – of baltsroep. Wanneer je dan eenzelfde reactie krijgt van een “echte” steenuil in de buurt weet je dat 

op die plaats een paartje zit en straks waarschijnlijk gaat broeden. 

Inventariseren kan nog tot half april. Liefst bij droog en windstil weer. Direct na een regenbui kan ook succes hebben. 

De uiltjes zijn vanaf de schemer tot middernacht actief. Vooral de eerste 3 uren zijn belangrijk.  

Territoriumroep of Baltsroep Territoriumroep of Baltsroep Territoriumroep of Baltsroep Territoriumroep of Baltsroep (ghuuk)    Deze roep of zang wordt door territoriale mannetjes voortgebracht. Dit is ook de 

roep die bij het inventariseren maatgevend is voor het vaststellen van een territorium.    

Contactroep of AlarmroContactroep of AlarmroContactroep of AlarmroContactroep of Alarmroep ep ep ep (wiew) Dit geluid wordt zowel door het mannetje als het vrouwtje gemaakt. Hoewel je dus 

niet de sexen kunt onderscheiden is het wel maatgevend voor de aanwezigheid van Steenuilen.    

De volgende werkwijze lijkt succesvol: 

• 10 x territoriumroep – 1 minuut pauze  

• 10 x territoriumroep – 1 minuut pauze  

• 10 x territoriumroep – 3 minuten pauze  

Hoor je een reactie;Hoor je een reactie;Hoor je een reactie;Hoor je een reactie; stop dan meteen met afspelen! stop dan meteen met afspelen! stop dan meteen met afspelen! stop dan meteen met afspelen!    

 

 

    

WIE:WIE:WIE:WIE: Joke Oomen  uit Bavel  

VRAAGVRAAGVRAAGVRAAG:  Wij hebben hier al jaren steenuilen 

zitten. Nu is er al twee jaar alleen een vrouwtje 

aanwezig. Zou het kunnen dat ze toch eieren 

legt? Die lagen n.l. in de kast en ze heeft ook 

zitten broeden maar zonder resultaat. Gevolg; 

rotte eieren. Ik weet niet of het kan maar ik 

dacht, als ze nou bij het vogelrevalidatie centrum 

eens een mannetje zouden hebben??? Konden 

we dat hier op een avond los laten en wie weet?? 

Wat denk je daar van? 

ANTWOORD:ANTWOORD:ANTWOORD:ANTWOORD:  STONE zegt hierover: Wij adviseren 

altijd terughoudend te zijn met ingrijpen. De 

natuur moet het zelf doen. Het feit dat wordt 

gedacht dat er geen mannetje is wil nog niet 

zeggen dat die er niet is. In de broedtijd kan het 

mannetje zich makkelijk aan de aandacht 

onttrekken. Ik zou dus zeker geen mannetje 

‘bijzetten’. Dat zou maar verstorend werken. 

Het vrouwtje legt wel eieren maar die komen niet 

uit, blijkt uit het verhaal. Dat kan een boel 

redenen hebben. Niet bevrucht of niet 

levensvatbaar. In het bekende Beleef de Lente-

nest zijn ook niet altijd alle gelegde eieren 

uitgekomen. Verder zijn er in de literatuur ook 

wel aanwijzingen voor het voorkomen van 

bigamie te vinden. Wie weet is dat ook hier aan 

de hand. Mogelijk houdt een mannetje er een 

dubbele relatie op na, maar bedient hij het ene 

vrouwtje beter dan het andere. Je begrijpt dat we 

hier op of over de grens van speculeren zitten. 
Hoe dan ook: de aanbeveling is niets te doen. 

Mocht er nu inderdaad geen mannetje in het 

territorium zitten dan is er altijd nog een kans dat 

er op zeker moment eentje aan komt zetten. In 

het algemeen worden lege plekken weer snel 

bezet. Dat blijkt bv. uit de snelle komst van een 

nieuwe partner nadat een van de ‘zittende’ 

territoriumhouders is komen te overlijden. Zie bv. 

http://www.steenuil.nl/pdf/Steenuilen_DLN_PF_

JvdL.pdf, en dan de paragraaf ‘Partneropvolging’. 

  

WIE? VRAAG?ANTWOORD! 

 

HAAREN 

Grijp nu die kans 
Nog steeds bestaat de mogelijkheid uw 
erf steenuilvriendelijk te maken! De 
provincie stelt weer geld beschikbaar 
voor de aanleg van kleine 
landschapselementen. Na een korte 
subsidiestop in 2011 heeft de provincie 
Noord-Brabant voor 2012 een beperkt 
budget van € 125.000 beschikbaar 
gesteld. 
Al meer dan 15 jaar geeft het 
Coördinatiepunt van Brabants 
Landschap invulling aan een 
provinciale subsidieregeling voor de 
aanleg van kleine 
landschapselementen. Ruim 4000 
projecten zijn in deze periode 
gesubsidieerd. Het gaat daarbij om de 
aanplant van bv. houtsingels, 
bomenrijen en hoogstamfruitbomen op 
en rond erven in het buitengebied van 
boeren en buitenlui. Ook méér als 
duizend kikkerpoelen zijn met deze 
regeling aangelegd. In sommige 
gemeenten zijn meer dan 300 
projecten gesubsidieerd. Dit is 
zichtbaar in het landschap. 
Aanvragen kunnen ingediend worden 
bij het Coördinatiepunt 
Landschapsbeheer. 
 
Voor meer informatie: 
Angela Huijden, 0411-664010 
ahuijden@brabantslandschap.nl   

 


