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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 

 

‘Iedere burger geniet hier van. De 

boer nog wel het meest’!                                                        
Vóór dat we echt de herfst in gaan vraag ik eerst nog 

jullie aandacht voor dit kruidenrijke bloemendecor! 

Weide- en akkerranden duiken steeds vaker op in het 

Brabantse land. Ze vormen een mooie lijst om het 

boerenperceel heen of zijn een buffer tussen de sloot 

en het land. Dit is goed voor de waterkwaliteit, 

biodiversiteit en de beeldkwaliteit van het platteland. 

Iedere burger geniet hier van. De boer nog wel het 

meest. En natuurlijk profiteert onze steenuil hier ook 

van. Wat te denken van de insecten en muizen die 

hier op afkomen. In Brabant worden bufferstroken 

gezien als een goed middel om de waterkwaliteit en 

de biodiversiteit te verbeteren. Ze zijn gemakkelijk 

inpasbaar in de bedrijfsvoering van de boer.  

Langs Brabantse watergangen ligt inmiddels al circa 

1500 kilometer bufferstrook. Dat is van Den Bosch 

naar Wenen en terug! Met bufferstroken wordt de 

uit- en afspoeling van mineralen verminderd met 

ongeveer een kwart. De drift van 

gewasbeschermingsmiddelen richting sloot loopt met 

90% terug. De kans op overwaaiende spuitmiddelen 

reduceert tot nul. En plattelandgenieters waarderen 

de strakke lijsten langs akkers en weides enorm. 

Ecologen, boeren, bestuurders en burgers zijn dan 

ook erg enthousiast! 

Voor deze landschapselementen krijgen deelnemers 

aan de regeling een vergoeding. Het 

Stimuleringskader Groenblauwe diensten komt dan in 

werking. Deze stimuleringsregeling financiert aanleg, 

inkomstenderving en beheer en onderhoud van  

graanranden. Meer weten? Bel dan het Groenloket 

Brabant op 0900 - 235 25 25.  

Burgers   

Boeren    

Bestuur 

 

Bloemrijke akkerranden fleuren het landschap op. In zo'n 

rand zorgen tientallen soorten bloeiende bloemen voor een 

stukje kleurrijke natuur, van het voorjaar tot in de herfst. 

Groen en doen 
Groen en Doen is een kortlopend 
programma van het ministerie van 
EL&I om vrijwilligerswerk op het gebied 
van natuur- en landschapsbeheer en 
‘groen in de stad’ te ontwikkelen en te 
stimuleren.  
Vrijwilligers kunnen een voucher van 
€1000 aanvragen om hun kennis en 
vaardigheden verder te ontwikkelen. 
Indienen van projecten kan tot 9 
november 2012. Er kunnen 610 
projecten in totaal worden 
gesubsidieerd voor elk € 1.000,00. Er 
wordt al volop ingediend. Dus heb je 
concreet een opleidingsproject dat aan 
de eisen voldoet, dien dan snel je 
aanvraag in om mee te dingen naar 
een voucher! Denk bijvoorbeeld aan 
een cursus certificering voor werken 
met de kettingzaag / snoeien van 
hoogstamfrruitbomen / EHBO / et 
cetera. Uitgebreide informatie vind je 
op www.groenendoen.nu  

Werkgroep Tilburg 
Tilburg N./ BerkelEnschot / Udenhout / 

Loon op Zand / Biezenmortel 

Bij de inventarisatie in het afgelopen 
vroege voorjaar viel het ons al op 
dat er meer uilen tegen elkaar aan 
het roepen waren dan in 
voorafgaande jaren. Dit zou er op 
kunnen duiden dat we meer 
broedsels konden tegenkomen.  
Nou, dat hebben we geweten! Bij de 
eerste kasten die in juni werden 
gecontroleerd bleek al dat het niet 
om een ‘gewoon’ jaar zou gaan. 
Meteen was het raak! In drie eerste 
kasten troffen we al 4 of 5 gezonde 
jonge pullen aan. In sommige 
gebieden vond een explosie aan 
broedsels plaats. 
Alleen al in het gebied ‘Tilburg/N, 
Udenhout en Loon op Zand ’ is in 19 
kasten gebroed. Ongeveer de helft 
van het aantal kasten die we daar 
hebben hangen zijn nu bezet. Een 
verdubbeling van broedsels heeft 
hier plaatsgevonden in vergelijking 
met vorig jaar! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Totaal in ons gebied is er in 24 
nestkasten gebroed. We ontdekten 
3 vrije broedgevallen.  De 
‘olievlekmethode’ werkt! Dit is het 
gericht plaatsen van nestkasten 
rondom een bestaand territorium. 
De jongen die daar uitgevlogen zijn 
vinden in de buurt weer 
nestgelegenheid. 

   

RHENEN             

Steenuilendag              
STONE nodigt ons uit voor de 
Landelijke Steenuilendag op a.s. 
zaterdag 27 oktober a.s. te Rhenen. 
Toegang gratis! 
“We menen er in geslaagd te zijn u een 
leuke gevarieerde dag aan te kunnen 
bieden. Met trots presenteren we een 
buitenlandse spreker: Ricardo Tomé 
vertelt over Steenuilen in zonnig 
Portugal. Dichter bij huis maar waar 
het ook goed toeven is voor 
Steenuilen, is Zeeuws-Vlaanderen, 
waar Alex de Smet u in woord en beeld 
rondleidt. Na de pauze kijken we mee 
over de schouder van Peter Beersma 
naar enkele secties op dode 
Steenuilen. Verder helpen we de 
Steenuil op het droge en staan aan het 
einde van de dag dode muizen op het 
menu “. 
Nieuwsgierig geworden? Kijk dan op  
www.steenuil.nl   
 

 

Cursus             
Om de juiste maatregelen te treffen 
steenuilpopulaties in stand te houden 
bij ruimtelijke ontwikkelingen wordt er 
een ééndaagse cursus “Steenuilen en 
ruimtelijke ontwikkeling” ontwikkeld. De 
cursus wordt 2x aangeboden, op 27 
november 2012 en 11 december 2012. 
Locatie: kantoor Vogelbescherming in 
Zeist. Kijk voor meer informatie op  
www.natuurInclusief.nl.  


