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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 
? 

 

 
  Verslag ‘Landelijke Steenuilendag’ 
In een goed gevulde zaal in het centrum van Rhenen 

werden we op 27 okt. ’s morgens welkom geheten 

door Ronald van Harxen, voorzitter van STONE. Er 

zouden die dag in totaal acht lezingen/presentaties 

gehouden worden. Enkele wil ik hierbij toelichten. 

1. Alex de Smet, regiocoördinator in Zeeuws-

Vlaanderen liet ons dmv een professionele presentatie 

het verloop zien van de steenuilenpopulatie in zijn 

gebied. Ondanks dat er hier en daar nog stevige 

steenuilbolwerken zijn te vinden, oa in de buurt van 

Retranchement, moet er toch vastgesteld worden dat 

er een dalende trend is te bespeuren. Grootste 

oorzaken hiervan zijn oprukkende industrieën, 

grootschalige landbouw, uitbreiding van het 

wegennet en woningbouw. Verder viel op dat de 

meeste steenuilen daar nog steeds in ‘natuurlijke’ 

holtes broeden. Dit vanwege het grote aantal 

knotbomen in het Zeeuwse landschap.  

2. Dan was er zowaar een buitenlandse gast en wel uit 

Portugal. Onderzoeker Ricardo Tomé , liet ons zien 

dat de steenuil het in Portugal nog steeds goed naar 

de zin heeft. Hierbij moet worden aangetekend dat 

het onderzoek al enkele jaren geleden gedaan is. 

Groot onderzoek is toen verricht in het zuidelijke deel 

van Portugal. Meerdere territoria op 0.5ha zijn er geen 

uitzondering. En ook nog eens in een totaal ander 

biotoop als wat we bij ons kennen. Hier geen 

kleinschalig agrarisch cultuurlandschap met struiken, 

bomen en schuurtjes. Nee, bijna kale vlaktes met hier 

en daar een boom aangevuld met hoopjes keien. De 

boom dient meest als schuil/roestplaats. In de hopen 

keien bevinden zich veel holtes en die worden 

dankbaar gebruikt als nestplaats.  Er is voldoende 

voedsel. Door de harde ondergrond komt er geen 

worm voor op het menu. In plaats daarvan eten ze 

veel sprinkhanen. 

3. Live keken we mee met een aantal secties, verricht 

door Peter Beersma. Peter was dierenarts en al 

tientallen jaren bezig met het onderzoeken van 

doodsoorzaken van steenuilen. Twee steenuilen 

gingen onder het mes. Door middel van een camera 

kon men alle details goed waarnemen. De ene uil had 

als doodsoorzaak ondervoeding en de ander 

waarschijnlijk gepakt door een steenmarter of kat. 

“Die laatste wordt door veel mensen onderschat maar 

is volgens mij een belangrijke doodsoorzaak van 

steenuilen”, aldus deskundige Peter Beersma. 

4. Vervolgens presenteerde Bert Kwakkel ons de, 

door hem uitgebreid geteste, ‘anti-verdrinkingsbak’. 

Op film zagen we de uitgebreide testen waarbij jonge 

uiltjes te water werden gelaten en er zelfstandig uit 

moesten komen. Hierbij kwam aan het licht dat 

plankjes, schuine balken of een stuk gaas niet hielp en 

alleen de door Bert ontworpen bak de uiltjes hielp om 

uit het water te komen. Volgend voorjaar wil ik er in 

een van mijn nieuwsbrieven meer op in gaan. De 

mogelijkheid bestaat dan dat je er een of meerdere 

kunt bestellen. De prijs blijft onder de €15.=. 

  

 

Peter Beersma’s vaardige handen op 
zoek naar mogelijke doodsoorzaken. 

 

 

Een kleine honderd 
steenuilliefhebbers waren getuige van 

een boeiend en afwisselend 
programma. 

In de hopen keien bevinden zich veel 
holtes en die worden dankbaar 

gebruikt als nestplaats. 

De door Bert Kwakkel ontwikkelde 
anti-verdrinkbak is afgelopen zomer 

getest in een veldproef in de 
Achterhoek. Terreineigenaren bleken 
bijzonder tevreden met de bak en het 

vee dronk er zonder problemen uit. 

 

UILENWIJSHEID 
Natuurlijke nestholten zijn er in Brabant niet veel te 
vinden. Je vindt in het landschap weinig oude 
knotbomen zoals wilg of fruitboom.  
In de duinen, maar ook op de Veluwe en in Zeeuws-
Vlaanderen broedden steenuilen in het verleden in 
konijnenholen. In het zuiden van Europa gebruikt de 
steenuil ook andere holen. In delen van Italië, Spanje en 
Portugal worden veel nesten gevonden in steenhopen. 
De stenen zijn door boeren en landarbeiders uit het land 
verwijderd en opgestapeld. In meer beboste delen rond 
de Middellandse Zee broeden ze veel in holen van 
steeneiken en vijgenbomen. In natuurlijke biotopen zoals 
woestijnen en halfwoestijnen gebruiken steenuilen een 
breed scala aan holen; in rotsen en kliffen in rivierdalen, 
lössafgravingen, verlaten holen van de grote woestijnrat 
en de grondeekhoorn, verlaten holen van vossen en 
dassen. (Uit: Steenuilen)  
Het ontbreken van natuurlijke holten en dichtgestopte 
gaten en kieren in stallen en schuren zijn redenen om 
kunstmatige holten aan te bieden in de vorm van 
nestkasten. Al vanaf het begin van de 
steenuilenbescherming in Brabant geeft Brabants 
Landschap kasten aan diversen uilenwerkgroepen. Zij 
zorgen er weer voor dat de kast op de juiste plaats komt 
hangen. Het geld dat daarvoor nodig is komt voor een 
deel uit de opbrengst van de Postcodeloterij. Door het in 
kaart brengen en gericht plaatsen van nestkasten wordt 
het nestgelegenheidsprobleem opgelost. 

WESTERHOVEN              

In memoriam Bert van Herk            
Op 8 november is toch nog vrij plotseling Bert van 

Herk overleden. Bert heeft zich jarenlang met veel 
toewijding ingezet voor de steenuil en was tevens 

vrijwilliger bij de Weidevogelgroep. Vanaf het begin 
was Bert in Westerhoven betrokken bij de 

bescherming van de steenuil. “In hem verliezen wij 

een fijne collega. Wij wensen zijn vrouw Rieky en 
familie veel sterkte met dit verlies”. 
Steenuilenwerkgroep De Kempen, Wil de Veer 


