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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 

WIE: Hannie van Dun, Ulicoten. 
VRAAG: Wat voor invloed heeft een 
bosuil op de steenuil? 
ANTWOORD: De grotere bosuil zou een 
natuurlijke vijand kunnen zijn voor 
steenuilen. Natuurlijk zal het wel eens 
gebeuren dat een bosuil een 
steenuilenjong vangt. Maar dat blijven 
toch uitzonderingen. Er zijn vooralsnog 
geen aanwijzingen dat steenuilen echt 
ten prooi vallen aan de bosuilen. Het 
gebeurt zelfs soms dat steenuilen en 
bosuilen op één erf voorkomen.  
Stone: “Uit verschillende delen van het 
land komen de laatste jaren meldingen 
daar waar bosuilen oprukken, steenuilen 
plaatselijk verdwijnen. In de Betuwe 
bijvoorbeeld constateert men een 
toenemend aantal bosuilen dat nestelt in 
holten in knotwilgen en 
hoogstamboomgaarden, precies het 
ideale leefgebied van steenuilen”.  
Dat is voor Brabant niet van toepassing 
hoewel de bosuil toeneemt en hier ook 
meer in dorpen en steden wordt 
gesignaleerd.  
Maar zijn er dan nog andere kapers op 
de kust? Zeker wel; en die moeten we 
helaas dichter bij huis zoeken. Zoals je 
weet verlaten jonge steenuilen te vroeg 
hun nest en zijn dan voor sommige een 
makkelijke prooi.  
Kraaiachtige zoals kraaien en eksters, 
huisdieren zoals honden en katten, 
marterachtige zoals de steenmarters. 
Allemaal kijken ze er naar uit om een 
prooi te bemachtigen. Neem daarom 
straks vóór de broedperiode maatregelen 
en voorkom teleurstellingen.  

Werkagenda 
Februari/Maart/April   
Niet meer aan de nestkasten komen! De 
uiltjes gaan zich voorbereiden op hun 
bruidsperiode. Tijd voor het planten en 
snoeien van wilgen of andere 
groenvoorzieningen bv. het aanleggen 
van bloemrijke akkerranden. Vanaf half 
februari kun je de uilen gaan horen en 
eventueel inventariseren. Informeer de 
media en maak bekend waar je mee 
bezig bent. 

Mei/Juni   

Nestkastcontroles vanaf half mei! Let op 
veilige drinkbakken. Houdt honden en 
katten weg van de nestplaats. Zorg voor 
voldoende schuilgelegenheid voor de 
jonge pullen. Houdt alle broedgegevens 
bij.  

Juli/Augustus   

Vakantie 

September/Oktober/November   
Nestkasten maken en ophangen. 
Bestaande zonodig schoonmaken, 
repareren of verhangen. Creëer het 
optimale steenuilenerf! Liever geen 
nette tuin, wacht tot het voorjaar. Tijd 
voor planten en snoeien van wilgen of 
andere groenvoorzieningen. 
Takkenrillen! Denk aan subsidies voor 
het aanleggen van bloemrijke 
akkerranden, hagen, houtsingels en 
hoogstamfruitbomen.  

December/Januari 
Laatste nestkasten nakijken. Indien 
nodig muizenruiters maken. Denk ook 
aan muizenvallen en verwijder gif. Zijn 
stallen, kippenhokken en loodsen 
voldoende toegankelijk als schuilplaats? 
Zo nodig bijvoeren. Heb je alle 
formulieren ingevuld en verstuurd?  X 

Bij onzorgvuldig gebruik van 
ratten- en muizenkorrels is er ook 
gevaar voor uw huisdier. Zorg dat 
deze dieren er ook niet bij kunnen. 
Gebruik altijd een kist met wat stro 
erin en deponeer daar het gif.  
Een alternatief hiervoor  vind je op 
www.eko1000.com   

 

Wees uilbewust  
Vang liever muizen met vallen. Gebruik 
zeker géén middel met het gif 
Brodifacoum (Klerat) in landelijk 
gebied. Wij particulieren hebben de 
neiging om al bij de eerste muis te 
gaan gillen en gif te zetten. Muizen die 
er van eten gaan de eerste dagen 
gewoon hun gang, worden wat suffer 
en zijn een makkelijke prooi voor uilen 
die op hun beurt het gif weer binnen 
krijgen. Er zijn in Nederland zes 
bloedverdunnende gifstoffen 
toegelaten. In een en dezelfde winkel 
zijn vaak al meerdere te koop en zien 
er uit als roze of blauwe graankorrels.  
Erg giftig voor uilen is Brodifacoum te 
vinden in Klerat. Deze zijn verwerkt in 
pellets (roze brokjes) en mag eigenlijk 
alleen door beroepsmensen gebruikt 
worden. Eén muis met Klerat doodt al 
een steenuil. Echter, ook bij lang 
doorvoeren met de andere korrels 
verdwijnen de steenuilen of 
verslechteren broedresultaten.  
 
Bron: Peter Beersma 
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