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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 

 

 
 

 

STEENGOED 

nieuwjaar 

gewenst 

Voorzorgsmaatregelen voor de winter Je zult het niet verwachten na weken 

van regen en erg zacht weer. Toch kan het ons nog wel verrassen. In winters met veel 
sneeuw, zoals dat de twee  
afgelopen jaren het geval was of met hard  
bevroren sneeuw zijn funest voor een aantal  
soorten zoals de steenuil en ook de kerkuil, die  
alleen maar muizen eet. Zeker als de sneeuw  
langer blijft liggen. De steenuil kan dan moeilijk  
aan zijn kostje komen want insecten, kevers en  
wormen zijn er in de winter ook nauwelijks. Zij  
zijn dan aangewezen op muizensoorten. Die  
vinden ze nog wel in open stallen en open  
schuurtjes. Ook nog wel dicht tegen gevels  
waar de sneeuw enigszins gesmolten is. Als dat grotendeels ontbreekt, kan men ze 
helpen door op een eenvoudige manier een muizenhaard aan te leggen.  
Een muizenhaard zorgt voor extra voedsel. Een dergelijk haard is even simpel als 
doeltreffend. Kies een rustige plek en maak daar een berg kruislings gestapeld 
snoeihout met veel open ruimte ertussen. Leg onder het snoeihout wat stro of hooi, en 
strooi er regelmatig granen of andere zaden tussen. Zo creëer je een ideaal leefgebied 
voor muizen, egels en andere kleine zoogdieren. Roofvogels en uilen vinden er dan 
volop voedsel. Zorg wel dat rondom de haard de sneeuw weg is. 

STONE: Al sinds tientallen jaren is men met de 
bescherming van de steenuil in Nederland bezig. 
Zij het in het begin niet zo intensief en 
gestructureerd als op dit moment. Om de diverse 
personen en werkgroepen die zich tot dan toe 
bezighielden met onderzoek en bescherming bij 
elkaar te brengen is in 1997 het 
STeenuilenOverleg NEderland, kortweg STONE 
opgericht. De reden was de gedeelde 
bezorgdheid voor de niet zo rooskleurige situatie 
waarin de steenuil in Nederland verkeert. 
Vogelbescherming: In 1998 vond 
Vogelbescherming Nederland  het ook nodig werk 
te maken voor de bescherming van de steenuil. 
Dit resulteerde in het Plan van Aanpak Steenuil. 
Dit plan geeft een overzicht van de gewenste 
maatregelen die moesten leiden tot herstel van de 
steenuilenpopulatie in Nederland. 
Brabants Landschap: In Brabant zelf is die 
bescherming vanaf 2000 op gang gekomen. De 
situatie op het platteland van Brabant was verre 
van rooskleurig. Door de toenemende 
industrialisatie, intensieve landbouw en het 
oprukken van stedelijke bebouwing was het voor 
de steenuil moeilijk zich voldoende voort de 
planten. Op initiatief van Brabants Landschap is in 
Brabant daarom ook actie ondernomen. 
Coördinator Soortbescherming: Zo is er een 
coördinator soortbescherming in dienst van 
Brabants Landschap die ondermeer 
verantwoordelijk is voor coördinatie. Hij 
onderhoudt contacten met Landschapsbeheer 
Nederland, Vogelbescherming, Sovon en Stone. 
Belangrijke taken zijn het opzetten van een 
provinciedekkend netwerk van tellers en 
beschermers waarbij werkzaamheden lokaal en 
regionaal goed worden afgestemd. 
Gebiedsmedewerker: Per regio (west, midden & 
oost) is een gebiedsmedewerker van Brabants 
Landschap werkzaam die contacten met groepen 
onderhoudt, voorlichting geeft en verspreiding van 
materiaal (o.a. nestkasten) in goede banen leidt. 
Regiocoördinator: Vanuit elke regio is er 
daarnaast een vrijwilliger als regiocoördinator.  
Provinciale overleggroep: De bovengenoemde 
personen komen een paar keer per jaar bijeen in 
de Provinciale overleggroep Steenuil en Kerkuil. 
Deze overleggroep vormt een belangrijk klankbord 
bij het bepalen van mogelijke activiteiten met 
betrekking tot uilenbescherming. 
Gebiedscoördinator: Zo zijn er veel 
vrijwilligerswerkgroepen bezig om de populatie 
van de steenuil in stand te houden. Belangrijke 
taken zijn de inventarisatie in het voorjaar en het 
hangen, controleren en onderhouden van 
nestkasten. Ook verbetering van de biotoop voor 
de steenuil wordt steeds belangrijker. Elke groep 
heeft dus zijn gebiedscoördinator die alles 
begeleidt en aanstuurt.  

 

BESCHERMINGSWERK ‘Wie doet wat’ 
De hoofdpersonen: 

In deze tijd van rijmelarij nog een gedicht van Hanneke Luxemburg van 
uilenwerkgroep ’s-Hertogenbosch wat mij is toegezonden: 
Een kei van een vogeltje 

Een koddig uitziend maar dapper uiltje is de steenuil 

Kneuterig in de zon zittend in een knotwilg houdt ie zich schuil. 

Maar is ook een ontzettend actieve snelle vlieger als het om jagen draait 

Op de grond kan hij zelfs sprinten als een kip voor een kikker, heel gehaaid. 

Felle jongens zijn het tevens wat betreft hun eigen gebiedje naar een concurrent 

Ze kunnen elkaar echt doden met hun klauwen ontzettend fervent. 

Het is niet makkelijk om te overleven als beestje van 22 centimeter klein 

Zo heeft hij vele vijanden, de bosuil, marter, kraai en zelfs een groep sijsjes met venijn. 

Het vinden van een nest wordt vaak bemoeilijkt door de opruimwoede in de natuur door de mens 

Maar door het plaatsen van nestkasten zijn wij meer bewuster van zijn voortzettingswens! 

  

 

Uilen nr.3 in aantocht 
Rond de jaarwisseling  valt het nieuwe 
nummer van UILEN in de bus. Liefst 80 
pagina's met prachtartikelen over alle uilen 
staat ons weer te wachten. UILEN 
verschijnt een keer per jaar 
(november/december), met een keur aan 
artikelen over onderzoek en bescherming 
van alle Nederlandse uilensoorten. 
Begunstigers van een der deelnemende 
organisaties krijgen elk nieuw nummer 
automatisch  
thuisgestuurd. Wilt u  
zich verzekeren van  
toezending van al  
weer een prachtig  
nummer van UILEN?  
Een los nummer kost  
€ 7.50.  
 
Lees meer op  
www.stone.nl  
 

  

 

ZEIST 

Cursus 
Iedereen die beroepsmatig te maken 
kan hebben met steenuil en ruimtelijke 
ontwikkeling kan zich op 6 februari 
laten bijscholen. Hierbij valt te denken 
aan mensen die onderzoek doen, 
effecten van ingrepen op steenuilen 
inschatten, maatregelen bepalen om 
schade aan steenuilleefgebied te 
voorkomen of te verzachten. Tot deze 
mensen behoren (veld)medewerkers 
van ecologische adviesbureaus en 
ingenieursbureaus, medewerkers van 
(semi-)overheden denk  bijvoorbeeld 
aan de waterschappen, ministeries, 
gemeenten, provincies en 
Rijkswaterstaat, maar ook alle 
natuurbeschermde organisaties zoals 
de landschappen en 
landschapbeheerders. Het aantal 
deelnemers per cursus is beperkt. 
Lees meer op 

www.sovon.nl/steenuilencursus  
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