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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 

 

 

 

Werkgroep `s-Hertogenbosch 
Naar de buurman. 
Toen wij in 2007 aan Jan Coppelmans 
vroegen of hij steenuilen rondom zijn 
boerderij had, vroeg hij verwonderd hoe die 
eruit zagen. “Nee, nooit gezien”, was zijn 
antwoord. “Ik heb maar één boom; daar 
mag je wel een kast in hangen”. (een 
prachtige esdoorn in de voortuin). 
Het bleek ter plekke de beste stek die we 
hadden. In 2008 drie jonge steenuilen, in 
2009 vier jongen, in 2010 ook drie, in 2011 
vier en in 2012 ook 4 jongen. 
Al snel zagen we het aantal zwammen op 
de stam toenemen dus waarschuwden wij 
Jan dat de boom het loodje zou gaan 
leggen. 
Een geraadpleegde deskundige zei dat het 
nog wel meeviel, en als hij omviel zou de 
boom zeker niet op het huis vallen. 
Maar toch, de eerste  
najaarsstorm van  
2012 velde de mooie  
esdoorn. Hij viel niet  
op het huis! 
Ondertussen hadden  
wij onze maatregelen  
genomen en bij de  
overbuurman de  
situatie uitgelegd en  
of we daar alvast een  
reservekast mochten  
hangen. 
Dat gebeurde in  
december 2011 en bij  
controle in 2012 bleek  
dat de steenuilen de kast hadden ontdekt. 
Er lagen braakballen en prooiresten in. Blij 
verast waren we toen dit jaar vier jongen 
werden geboren bij buurman Toon v. Spijk. 
Coördinator Jan Timmers 

HILVARENBEEK 

Jan van Gestel 
Op 3 maart van dit jaar overleed Jan van 
Gestel. Jan was een bekende 
verschijning in de natuur. Hij heeft zich 
jarenlang ingezet om weidevogelnesten 
te beschermen en uilenkasten te 
plaatsen. Als eerbetoon voor Jan is er in 
het Diessens Broek een 
gedachtenisbank onthuld. "Hij heeft veel 
voor de natuur in de regio gedaan. Dat 
het een mooie plek voor iedereen mag 
zijn om van de natuur te genieten", aldus 
locoburgemeester van Doormaal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Brabants Dagblad 
 

Auk v/t Sant met de 

vier jongen steenuiltjes 

MEPPEL 

Landelijke uilendag 
2013 
Op 12 oktober wordt alweer voor de 
zesde keer in schouwburg Ogterop in 
Meppel de Landelijke Uilendag 
gehouden. Wie zich voor uilen 
interesseert mag dit niet missen. Behalve 
uiteraard de steenuil, komen ook de 
kerkuil, oehoe, ransuil en andere 
onderwerpen aan bod. 
Ook van de partij is André Eijkenaar met 
een selectie van zijn mooiste uilenfoto's.  
De organisatie is zoals altijd weer in 
samenwerking met de 
Kerkuilenwerkgroep Nederland en de 
Oehoewerkgroep Nederland en natuurlijk 
met steun van Vogelbescherming 
Nederland. Het definitieve programma 
wordt te zijner tijd op de site geplaatst. 
www.steenuil.nl  De toegang is gratis 
voor iedereen die (steen)uilen een warm 
hart toedraagt. Noteer de datum dus vast 
in uw agenda! 12 oktober! 

Uilenbeschermers, creëer het optimaal uilenleefgebied! 
 

Van Brabants Landschap 

Is een kast al jaren leeg? Zijn er wel steen- en/of kerkuilen aanwezig maar 
wordt er niet gebroed? Of heb je maar weinig vliegvlugge uiltjes in de 
nestkast? Als het antwoord op één van deze vragen ja is, kan dat duiden op 
een matig tot slecht voedselaanbod op het erf. Als uilenbeschermer kun je je 
inzetten om de situatie op het erf van de gastgever te verbeteren. Via een 
zogenaamde ‘streeplijst’ kun je zelf bekijken welke elementen aanwezig zijn 
of nog ontbreken. 
Hoewel er geen subsidies bestaan voor een goed gemaaid gazon, een 
schapenweitje, een moestuin of voor rommelhoekjes zijn er echter wel 
subsidiemogelijkheden voor andere elementen die van belang zijn voor de 
steenuil, zoals knip- en scheerhagen, struweelhagen, houtsingels, 
houtwallen, hakhoutbosjes, hoogstamfruitbomen, knotbomen en poelen. 
Het Coördinatiepunt Landschapsbeheer bij het Brabants Landschap voert 
namelijk de Beleidsregel Subsidie Natuur en Landschap uit voor de Provincie.  
Heeft u interesse om uw erf steenuilvriendelijk te maken, neem dan contact 
op met één van de veldmedewerkers van Brabants Landschap. Zij komen 
kosteloos bij u langs voor een gesprek aan de keukentafel om te bekijken wat 
de mogelijkheden zijn. Oost-Brabant Marco Renes 0499-327345 / West-
Brabant Arjen Stoop 076-5024517 / Midden-Brabant Karel Voets 0411-
632663 
 
Voor landschapselementen die buiten het erf vallen is het Stimuleringskader 
Groenblauwe diensten in werking getreden. Deze stimuleringsregeling 
financiert aanleg, inkomstenderving en beheer en onderhoud voor diverse 
landschapselementen, waaronder ook ingezaaide graanranden (insecten- 
en muizenmagneten bij uitstek!). In gebiedscontracten spreken gemeentes en 
de Provincie af waar zij geld gaan inzetten voor verbetering van het 
buitengebied. Afhankelijk van het gebied waar uilen hun eten zoeken zijn 
maatregelen mogelijk. Heb je ideeën of heeft een gastgever interesse, bel 
dan het Groenloket Brabant op 0900–2352525 of mail groenloket@brabant.nl  

AAAAaaaannnn    

dededede    

slagslagslagslag    

TIEN VOOR STEENUILENGEBIED 
1. Open stallen en schuurtjes 
2. Rommelige hoekjes 
3. Moestuin/composthoop 
4. Akkerrand/graanveldje 
5. Mesthoop 
6. Schapenwei/paardenwei  
7. Houtwal 
8. Oude bomen/knotbomen 
9. Gazon 
10.  Een niet al te opgeruimd erf 

 

Bert van Oosten 


