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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 

 
 
 

Betrek je buur d’r bij door Ton Popelier 

In de vorige “Steenuil in de Lift” werden uilenwerkgroepen opgeroepen om 
deel te nemen aan regionale discussiebijeenkomsten met dit thema. Het 
Coördinatiepunt Landschapsbeheer van Brabants Landschap nam hiervoor 
het initiatief. Meerdere groepen hadden nog een extra-zetje nodig, maar 
uiteindelijk namen 19 groepen deel aan de bijeenkomsten. Omdat 
uilenbeschermers niet dol zijn op vergaderingen, bood het de 
veldmedewerkers van Brabants Landschap een uitgelezen kans om een 
verkorte cursus Uilenbescherming te geven. Bekende zaken, maar ook 
nieuwe ontwikkelingen passeerden de revue.  
Het hoofddoel van de bijeenkomsten was om ideeën uit te wisselen hoe 
uilenwerkgroepen nieuwe (en bij voorkeur jonge) vrijwilligers zouden 
kunnen werven. Wanneer we om ons heen kijken, dan zien we dat de 
populatie uilenbeschermers aardig aan het vergrijzen is. Sommige groepen 
dreigen zelfs ophouden te bestaan vanwege de gevorderde leeftijd van de 
vrijwilligers. Andere groepen draaien volledig op de inzet van één persoon; 
een kwetsbare situatie. Martin Vink (Vogelwerkgroep Gemert) en Bas 
Dielen (Uilenwerkgroep Riel) presenteerden in de regio’s de aanpak, 
waarmee hun groep succes heeft geboekt. Aansluitend startte een 
brainstormsessie, waarbij vele goede ideeën loskwamen. Het werd weer 
eens duidelijk, dat er geen succesformule bestaat. Wat in de ene plaats 
niet aanslaat, kan elders tot goede resultaten leiden. Het is een kwestie 
van maatwerk én volhouden.  
De ingebrachte ideeën zullen door het Coördinatiepunt Landschapsbeheer 
worden gebundeld in een folder. Maar daarbij blijft het niet alleen; papier 
is nu eenmaal geduldig. In de toekomst zullen vaker van dit soort 
bijeenkomsten georganiseerd worden. Want de bescherming van uilen 
vaart er wel bij wanneer uilenwerkgroepen de handen ineen slaan.  
 

    UILENWIJSHEID  
In april legt het vrouwtje 
gemiddeld vier witte eieren. 
Een steenuilenei is zo groot 
als een duivenei, maar is 
ronder van vorm. De 
legselgrootte varieert van 
twee tot zes eieren. Pas als 
het laatste of voorlaatste ei 
gelegd is, begint het broeden. 
Zo komen de eieren bijna 
tegelijk uit. Veel broedende 
paren bestaan uit een 
meerderjarig wijfje en een 
jonger of eerstejaars 
mannetje. Een uilenpaar 
brengt per jaar hooguit één 
nest jongen groot. Wanneer 
het vrouwtje tijdens het 
leggen van de eieren 
verstoord wordt, is het wel 
mogelijk dat ze ergens anders 
een nieuw legsel maakt dat 
nog uitgebroed wordt. 
In de eerste week komen er 
nog kortere en langere 
onderbrekingen van het 
broeden voor. Hierdoor 
varieert de broedperiode van 
drie tot vier weken. Het 
broedende wijfje wordt door 
het mannetje voorzien van 
voedsel. Tegen de tijd dat de 
kuikens uitkomen, vreet het 
wijfje nauwelijks meer. 
Ondertussen stapelen de 
muizen, die het actiever 
wordende mannetje 
aansleept, zich op in de 
hoeken van de nestruimte. 
Uit: Steenuilen 

 

Sssst 

De mooiste tijd van het jaar is 
aangebroken. De uilen zijn nu aan 
het broeden en straks gaan 
uilenbeschermers kijken of hun 
werk beloond wordt. Treffen we 
een nestje jonge steenuilen aan of 
zit er wat anders in de kast? 
Waarschijnlijk zijn de broedsels 
later dan andere jaren. Eind mei/ 
begin juni is de beste tijd om met 
de controles te starten. 
Waar je in ieder geval op moet 
letten:  
 
1. Beter wat laat controleren 

dan te vroeg. 
2. Benader de kast wat 

luidruchtig zodat de ouders 
weg kunnen vliegen. 

3. Gebruik een veilige ladder 
en maak eventueel gebruik 
van je valharnas. 

4. Controleer niet bij regen. 
5. Maak het vlieggat eerst dicht 

met een doek zodat wat 
grotere jongen niet weg 
kunnen. Vergeet de doek 
later niet te verwijderen! 

6. Controleer snel en hou het 
zo kort mogelijk. (tot 5 min.) 

7. Kijk de kast na en noteer 
eventuele gebreken er aan. 
Later kun je die repareren. 

8. Betrek de eigenaar en het 
gezin bij de controle. 

9. Controleer de directe 
omgeving ter bescherming 
van de jonge uilen. 
(waterbakken/schuilgelegen-
heid enz.). 

10. Vul thuis alle gegevens in op 
het broedformulier. 

10 BIJ DE KASTCONTROLE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Philippe Smets 

 

Elke uilenwerkgroep heeft een eigen aanpak om de groep op sterkte te houden. Dat is de reden 
geweest om enkele thema-avonden te organiseren “Betrek je buur d’r bij” en een discussie aan te 
gaan over welke wijze een uilengroep meer bekendheid kan krijgen, maar ook om nieuwe leden te 
werven en te behouden. Aandachtig word hier geluisterd naar Bas Dielen. Bas is vorig jaar een 
uilenwerkgroep gestart in Goirle/Riel  en was meteen al de gastspreker van enkele thema-avonden.  
Met méér enthousiaste nieuwkomers zoals Bas zal het goed gaan met de uilenbescherming!  

 


