
Vanaf begin maart weer 

webcambeelden!!    
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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 

‘steenuil 

veilig’ 

 
Nieuw boekje: 't 
Steenuiltje! 
Het boekje is bedoeld voor de 
jeugd van 8 - 12 jaar. De inhoud 
komt geheel voor rekening van 
STONE.  Het boekje is rijk 
geïllustreerd  
met schitteren- 
de foto's en  
tekeningen.   
Het 'Kidsboek'  
zal overal in 
het land door  
steenuilbe- 
schermers  
worden ver- 
spreid op 
erven waar  
steenuiltjes broeden en waar ook 
kinderen in de leeftijd van de 
doelgroep wonen. Het boekje komt 
daarna ook in de verkoop o.a. in 
de winkel van Vogelbescherming 
Nederland. Verkoopprijs € 8,95.  

 

DONGEN-VAART 

Uit liefde 
Uit liefde voor haar 2 steenuiltjes 
die op dit moment een setje 
vormen in de steenuilenkast heeft 
Petra Fleurbaaij, zoals ze het zelf 
zegt,  
“dit tribute ge- 
maakt. Het  
moet nog af- 
gebakken en  
geglazuurd 
worden. Mijn 
uiltjes stonden 
model. Vorig jaar is 1 van de 2 
omgekomen in het verkeer. We 
hadden 3 jongen die allen in 
vrijheid zijn gelaten. 2 van de 3 zijn 
in de Vogelopvang Zundert 
opgenomen maar hier in de buurt 
weer vrijgelaten. Respect voor de 
vrijwilligers, misschien is een 
bedankje op zijn plaats. Hopelijk dit 
jaar weer jongen! Ze werken er 
hard aan. 2 paringspogingen mee 
kunnen maken van achter het 
keukenraam. Gaat niet altijd goed 
als het takje waarop ze zitten een 
beetje ieltjes is.... Ik denk dat het 
vrouwtje op het moment zit te 
broeden”. 
 

 

Als we er van uit gaan dat 

steenuilen half april gaan broeden, 

kunnen we aannemen dat na de 

eerste week van mei de eerste 

eieren uitkomen. Na 35 dagen 

komen de eerste jongen uit de 

nestkast. Grof gezegd:   

Vanaf juni moet het erf 

steenuilveilig zijn!  

 

Elk jaar weer is verdrinking één van de 

grootste oorzaken. Scherm 

drinkbakken en regentonnen af. Dat 

kun je doen door gaas over de rand te 

hangen of een balk of een drijvend 

plankje er in te leggen waardoor uiltjes 

uit het water kunnen klauteren. 

 

Hoe lief uw hond of kat ook kunnen 

zijn, het blijven dieren. Houdt ze 

daarom de komende tijd goed in de 

gaten en laat ze niet vrij op het erf 

lopen. 

Tijdens de Jaaravond in Vught is de 

oorkonde uitgereikt aan twee mensen die 
zich bijzonder ingezet hebben voor het 
beschermingswerk. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maria van Amstel & Leo Daanen  
“Uilenbeschermers van het jaar 2012” nemen de 
oorkonde + bloemen in ontvangst van Jochem 
Sloothaak Coördinator soortenbescherming van het 
Brabants Landschap. 

 
Motivatie van de commissie:  
Het duo dat dit jaar de oorkonde ontvangt, 
maakt onderdeel uit van een van de actiefste 
uilenwerkgroepen in onze provincie. Deze 
groep beperkt zich niet plichtmatig tot de 
steen- en kerkuil, maar ontfermt zich in één 
moeite door ook over bosuil, torenvalk, 
zwarte stern en visdief, om maar enkele 
soorten te noemen. Dít noem je pas 
‘verbrede soortenbescherming’! Binnen al dit 
beschermingswerk vormt het ‘dynamische 
duo’ de motor achter het inventarisatiewerk 
en het nestkastenproject. Al tientallen jaren 
weten ze hun enthousiasme op anderen over 
te brengen, te beginnen bij de jeugd met 
natuurprojecten op scholen. Op die manier 
creëren ze al de volgende generatie 
uilenbeschermers. Voor het controleren en 
schoonmaken van maar liefst 165 kasten - 
iedere uilenbeschermer weet hoeveel werk 
dit kost - leggen ze jaarlijks zo’n 1000 km af. 
Opmerkelijk is echter vooral de goed 
bijgehouden administratie van alle mogelijke 
data. Het is steevast uit hun werkgebied dat 
deze data als eerste worden aangeleverd. Dit 
helpt ons enorm om het maatschappelijk 
belang van uilenbescherming aan te tonen. 
Om genoemde redenen heeft de ‘Commissie 
Uilenbescherming Brabant’ besloten deze 
twee bijzondere beschermers uit de 
Maasheggen te belonen voor hun inzet. De 
oorkonde ‘Uilenbeschermers van het jaar 
2012’ komt het duo Maria van Amstel en Leo 
Daanen ten volste toe! 

 


