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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 

De vergrijzende 
uilenmannen             
Binnenkort worden er overal weer jonge 
kerkuilen en steenuilen grootgebracht, die voor 
verjonging van de populatie zorgen. Maar de 
gemiddelde leeftijd van hun beschermers stijgt 
zorgwekkend. Er is duidelijk sprake van 
vergrijzing! Daarom organiseert Brabants 
landschap vier regionale bijeenkomsten, waarin 
het werven en binden van nieuwe, liefst jonge, 
uilenbeschermers centraal staan. De 
bijeenkomsten zijn bestemd voor leden van de 
Uilenwerkgroepen, die hun ideeën hierover 
willen delen met andere uilenbeschermers.  Ze 
vinden plaats op 4 april (Oss), 9 april (Boekel), 
17 april (Vught) en 18 april (Made). Neem voor 
deelname even contact op met de coördinator 
van je uilenwerkgroep.  
 

industrie 

terreinen 

 

WIE: Kristel Bressers  uit Loon op Zand 

VRAAG:  Wij hebben van de week in 

de uilenkast gekeken en zagen dat er vocht, 

nattigheid in het hok was. 

Hierdoor is er ook schimmel op de 

houtkorrels. Is dat een probleem? 

ANTWOORD:  Sommige eigenaren van 

nestkasten doen de nestcontroles zelf, 

omdat ze genieten om wat ze in de kast 

zouden kunnen aantreffen of ongerust zijn 

over de gang van zaken. Prima! Wel is het 

belangrijk verstoring te voorkomen. Het 

beste is de nestkasten vanaf januari met rust 

te laten. Hoe het beste te handelen bij een 

kastcontrole laat ik in een latere nieuwsbrief 

weten. 

En nu het vocht. Het is inderdaad erg 

belangrijk dat de ventilatie goed is. Dat 

houdt de nestbodem droog. Ik ken de 

locatie. De kast waar we over spreken heb ik 

zelf in september j.l gehangen. Een nieuwe 

kast van het type ‘Villa Marco’ van Brabants 

Landschap, genoemd naar zijn ontwerper. 

Bij gebrek aan  hoge oude bomen hebben 

we de kast tegen een schuurtje gehangen. 

Op zich een prima plek. Normaal moet de 

kast bestand zijn tegen regeninslag. 

Waarschijnlijk zit er in de kast een kleine 

constructiefout waardoor vocht toch de 

kans krijgt om binnen te dringen. Ik adviseer 

daarom om in ieder geval tijdelijk een stukje 

dakleer op de kast te plaatsen. Ga daarbij 

wel zeer voorzichtig te werk. Kijk eerst 

voorzichtig in de kast of er uiltjes in zitten. 

Zo niet; dan kun je gerust je gang gaan. Als 

dat wel het geval is wordt het moeilijker. 

Zorg eerst dat je de vliegopening afsluit met 

een doek. Meet daarna het deksel op. Snij 

een stuk dakleer op maat. Het mag gerust 

wat overlappen. Ga het niet met spijkers 

vastslaan want dan verstoor je de uilen. 

Bindt het desnoods voorlopig met touw of 

draad vast dan kunnen we later in het 

seizoen de boel repareren waar nodig. 

Vergeet de doek niet weg te halen.  

WIE? VRAAG?ANTWOORD! 

 

Steenuilen voor de 
camera 
Beleef de lente is weer van start gegaan en 
de steenuil is weer opnieuw van de partij. 
Voor de 7de keer! Vanaf het begin is de 
steenuil een van de cameragasten en al die 
jaren dé publiekslieveling. Het is niet alleen 
leuk om naar te kijken maar tevens levert 
het een schat van gegevens op over zijn 
leefgewoonten. Wat eet een steenuil, 
hoeveel en wanneer? Dag en nacht zitten 
de kijkers te turven achter de 
computer. Dat levert gegevens op die 
inzicht geven in de voedselvoorziening en 
de mogelijke gevolgen daarvan. Na het 
dramatische broedseizoen van vorig jaar, 
hopen we nu op mooiere gebeurtenissen. 
www.beleefdelente.nl  

 

 
“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”!  

Dit was de openingszin van mijn verhaal in de vorige Steenuil in de Lift. Maar de natuur 
is niet te leiden en daarom zit iedereen nu weer binnen bij de kachel. Half/eind maart en 
de winter is weer terug. Maart roert zijn staart! Buiten zijn vogels stil geworden na even 
een voorjaarsgevoel te hebben gekend. Zo ook de steenuilen. Voor het inventariseren is 
het eigenlijk te koud en de meeste uilen houden hun mond. Dat kan betekenen dat er 
straks later met de eileg wordt begonnen, wat weer tot gevolg heeft dat er later in het 
seizoen broedsels zijn. Afwachten! 
 

 

Het loont de moeite om eens op (oude) industrieterreinen achter de uilen aan te 
gaan. Na jaren geïnventariseerd te hebben weten veel uilengroepen wel waar er 
steenuilen zitten in hun werkgebied. Wat zeker interessant kan zijn is eens het geluid te 
laten horen op (oude) industrieterreinen. Daar vind je nog vaak overhoekjes, 
schuilgelegenheid en soms zelfs grazend vee. Als er dan ook nog nestgelegenheid zou 
zijn is het helemaal niet zo gek dat een steenuiltje er een vaste plek zou vinden.  
Zo kon het zijn dat ik laatst op mijn werk naar het magazijn werd geroepen omdat er 
een kerkuil binnen zou zitten. En wat blijkt? Boven op wat dozen zat een steenuiltje. Zo 
te zien was het een jong van vorig jaar. In ieder geval totaal niet in paniek en daardoor 
kon ik hem snel naar buiten loodsen. Het uiltje was waarschijnlijk ’s nachts via een gat 
in de spouw naar binnen kunnen komen. In ieder geval zoekend naar een territorium. Ik 
heb er nog even aan gedacht om er een nestkast te gaan hangen. 
  

   

 

Hoe roept de steenuil?  
Het geluid kan je hier vinden: http://www.steenuil.nl/onderzoek/inventariseren 
 


