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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 

 
 
 

Deze foto kreeg ik toegestuurd van Peer Busink. Hij schreef 
het volgende: “Vrienden van ons maken nu een reis door 
Birma, nu Myanmar geheten. Ze stuurden me deze foto van 
een uilenverkoopster. Ze waren te koop voor €3.-  per stuk 
maar als je dat wilt laten ze de steenuilen ook los voor 
dezelfde prijs!” 

 

Steenuil-veiligeveedrinkbak             
Er verdrinken jaarlijks (te)veel steenuilen in 
veedrinkbakken. Het gaat vaak om jonge vogels. 
Steenuilwerkgroep STONE heeft een even simpele als 
doeltreffende oplossing ontwikkeld: een steenuilveilige 
veedrinkbak. Bijna 300 vrijwilligers starten in het voorjaar met 
een demonstratieset van de drinkbak. Later dit jaar worden 
de bakken in productie genomen. Zie www.steenuil.nl voor 
meer informatie.  

 

INVENTARISATIE 

En de steenuilen dan? 

Er komt beweging in de natuur. Mezen zijn druk met het 
inspecteren van hun nestkasten, spechten roepen volop en 

bosuilen zitten al weer op eieren. Kortom: De lente komt 

eraan! 
En de steenuilen dan? Ze zijn er wel, maar pas als de temperatuur 

boven de 10 graden komt worden ze actiever. Kijken we naar 
voorgaande winters dan mag aangenomen worden dat ze de 

afgelopen periode goed zijn doorgekomen, ondanks de relatieve 
lange sneeuwperiode. Tijdens de avondschemering en iets daarna 

laten ze zich het liefst horen. Ook vrijwilligers gaan in Brabant achter 

de uilen aan. Echter; de steenuilen zijn onvoorspelbaar. De ene 
avond houden ze hun mond dicht, de andere roepen ze spontaan. 

Daarom de vraag aan alle gastouders: ‘Trek na het eten de jas aan 
en loop eens een eindje op’. Met een beetje geduld heb je kans de 

uiltjes te horen roepen. Het geluid kun je ‘googlelen’ op internet. 

wiew, wiew! Maar kijk ook goed om je heen! Er kan er zomaar eentje 
boven in een boom zitten. 

 

 

Nieuwe-website             
Rond half maart gaat de nieuwe website van Brabants 
Landschap in de lucht. Eentje barstensvol foto’s, 
interactieve kaarten en uitgebreide informatie over het 
Brabantse landschap. Daarin is de mogelijkheid gemaakt om 
je als werkgroep te profileren. De website krijgt een 
interactieve kaart. Via Google Maps kunnen nieuwe 
vrijwilligers straks op zoek naar groepen in Brabant. Eenmaal 
geklikt op een werkgroep verschijnt er informatie over de 
groep, een zestal sprekende foto’s en eventueel het 
groepslogo. Uit enquêtes bleek dat er behoefte is aan meer 
naamsbekendheid en nieuwe leden voor de werkgroepen.  
 

 

Territoriumroep of Baltsroep (joehoep)       
Deze roep of zang wordt door territoriale mannetjes 
voortgebracht. Dit is ook de roep die bij het 
inventariseren maatgevend is voor het vaststellen van 
een territorium. 
 
Contactroep of Alarmroep (wiew)        
Dit geluid wordt zowel door het mannetje als het 
vrouwtje gemaakt. Hoewel je dus niet de sexen kunt 
onderscheiden is het wel maatgevend voor de 
aanwezigheid van steenuilen. 

 

Maar kijk ook goed om je heen! Er kan er zomaar eentje bij je 
boven in een boom zitten. 

 


