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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 

 ??? 
“Tijdens de controle van de nestkasten kwamen we een zwarte rat tegen, 
verder ook nog in twee kasten eekhoorns met jongen”, vertelde Wil de 
Veer, coördinator van vwg De Kempen.  
Het zijn daarom niet alleen steenuiltjes die je aantreft. En omdat er steeds 
meer kasten geplaatst en gecontroleerd worden vinden ook andere dieren 
er onderdak. Spreeuwen spannen mijns inziens wel de kroon! 
 

Werkgroep `s-Hertogenbosch 
 

Steenuilenwerkgroep  `s-Hertogenbosch heeft dit 
jaar het broedresultaat zien verdubbelen. De pittige 
winter heeft blijkbaar geen nadelige gevolgen 
gehad op de conditie van de steenuilen in onze 
regio. 
Een van onze kasthouders is Gerard Branten. 
Gerard heeft een melkveebedrijf, en toen wij eind 
2007 een kast wilden hangen was hij meteen 
enthousiast. Er was al een  
steenuil aanwezig die in de  
open schuur overnachtte.  
In 2009 worden de eerste  
braakballen in de kast  
gevonden. Voorjaar 2010 is  
een koppel aanwezig, maar tot  
groot verdriet van Gerard  
(en ook van ons ) verdronk er  
een in de beerput. 2011 begint  
met een nieuw exemplaar en  
volgens Gerard was het niet degene die was 
overgebleven. Hij zegt, ik weet precies of de 
steenuil er is, dan zijn de spreeuwen ( die ook in en 
om de stal vliegen ) er niet. 
Dit jaar was het raak, 3 gezonde jongen in de kast. 
Dus ook al hangt de kast al een tijd; geef de moed 
niet op! 
Jan Timmers 

CROMVOIRT 

Nieuwe 
gebiedscoördinator 
In Cromvoirt en omgeving wordt de 
coördinatie van de uilenbescherming 
overgenomen door Sietske van Maren.  
Wout van Mensvoort zegt hierover: “Ik blijf 
zelf nog wel wat aan uilenbescherming doen 
maar een aantal dingen laat ik vanwege 
gezondheidsredenen ( en leeftijd, al wil ik niet 
graag toegeven dat ik 71 ben )achterwege. 
Niet meer de ladder op bijvoorbeeld. Het is 
overigens een goed steenuilenjaar geweest 
met ongeveer 24 jonge pullen”. 

 
HELVOIRT 

Geleewiekt 
Tijdens de kastcontrole kreeg Mirjam 
Lambermon een telefoontje: Bij een boerderij 
in Helvoirt zou een jong uiltje gevonden zijn. 
Opgetogen reed ze er naar toe. Het verhaal 
gaat als volgt verder en Mirjam schrijft:  
“De boer heeft de jonge uil even in een 
betonmolen geparkeerd. Het is een prachtig 
steenuiltje van ongeveer 4 weken oud. Het 
dons is tussen de dekveertjes nog zichtbaar. 
De man vertelt dat de uil "geleewiekt" is. Ik 
strek de vleugels uit en zie dat een vleugel 
korter is dan de ander: precies na het 
gewricht ontbreekt het laatste botje. Er is een 
klein korstje te zien. Dat is echt heel tragisch. 
Deze uil zal nooit kunnen vliegen. Tegen 
beter weten in breng ik hem toch naar het 
vogelasiel in Someren, waar twee vrijwilligers 
het uiltje bekijken. Een zegt meteen: die uil is 
geleewiekt. We praten er uitvoerig over, maar 
kunnen niet bedenken waarom iemand een 
jonge steenuil zou leewieken (en niet zou 
meenemen). Maar voor de uil is het vonnis 
onverbiddelijk: hij zal geëuthaniseerd 
worden”.   
Mocht iemand ooit iets soortgelijks hebben 
gevonden, of een suggestie hebben die de 
verminking kan verklaren, dan hoort Mirjam  
dat graag. mrjmlambermon@gmail.com 

Doodspuiten rupsen 
Op de vraag over het bestrijden van 
processierupsen in eikenbomen een reactie 
van Ton Stokwielder uit Waalwijk. “Rode 
draad bij doodspuiten van rupsen betekent 
grote impact in het ecosysteem. Alles wat 
rups of vlinder heet gaat dood. 365 soorten 
insecten die leven op eik zijn hiermee 
gemoeid. Het betekent een enorme 
verarming en een gat in de voedselpiramide.  
Het fysiek weghalen van nesten brengt 
waarschijnlijk veel minder kosten met zich 
mee. Wij kunnen hiervoor bedrijven adviseren 

die dit doen!  info@storix.nl 
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    Zwarte roodstaart 

 

 

 

 

 

 
           Koolmees 

En verder nog:  
 
• Gekraagde roodstaart 
• Eekhoorn 

.........................? 
 
Wie vult het rijtje 
aan? Liefst met foto. 
 
 


