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Wie graag een extra voedselvoorziening wil aanleggen voor dag- en 
nachtroofvogels is er de muizenruiter. Bestel tijdig het magazine Uilen. 
Houd marters uit de nestkasten op een eenvoudige en goedkope manier. 
 

Opgelet! Noteer zaterdag 11 november 2017 in uw agenda. 
Dan is het onze jaarlijkse steenuilen contactdag! 

 

Muizenruiter 
  
Om het leefgebied van uilen aantrekkelijker te maken zijn kleine landschapselementen zoals 
houtwallen en heggen belangrijk. Daarnaast zijn er mogelijkheden om te zorgen voor een 
betere muizenstand, met extra voedsel en overwinteringsplekken. Daarom werden in het 
najaar van 2016 enkele muizenruiters op natuurcompensatiegebied Habraken in Veldhoven 
geplaatst.  

 

 



Aan geïnteresseerde wandelaars werd uitgelegd dat de muizenruiters worden aangelegd 
voor de uilen. Het ziet eruit als een hooimijt maar tussen de takken en het hooi ligt het 
muizenvoer, dat trekt indirect ook uilen en roofvogels aan. Het jaarrond en vooral in de winter 
wordt nieuw voer in de muizenruiters gestrooid. 
 

 

 
 

 
Sommige wandelaars vertelde op hun beurt over waarnemingen van Steenuilen uit de buurt. 
We proberen uilen te beschermen met o.a. nestkasten en deze maatregelen. 
Vrijwillige uilenbeschermers van Brabants Landschap zijn al jaren actief met het geven van 
voorlichting en het plaatsen van nestkasten. 
 
Het snoeihout en het hooi werd door gemeente Veldhoven geleverd. Het muizenvoer is een 
mengsel van tarwegraan, eikels, maiskorrels en wortelen. Muizen gebruiken het verder als 
droge schuilplaats in de winter. De Steenuilen uit de omgeving weten de muizen snel te 
vinden. Vanaf een paaltje of houtstobbe in het terrein loert de uil naar prooien die rond de 
muizenruiters dan makkelijk zijn te vangen. 
 
 
Over hoe o.a. de ‘muizenruiter’ wordt gebouwd staat beschreven in de Maatregelcatalogus  
“Steenuil onder de pannen” uitgegeven door Landschapsbeheer Nederland. 
http://www.steenuil.nl/userfiles/Handboek.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.steenuil.nl/userfiles/Handboek.pdf


 
 

 
Namens vogelwerkgroep de Kempen,  
Mark Sloendregt 
 

 
Uilen 7 tijdig bestellen 

 

Het magazine Uilen (128 pagina's) is een echte 
aanrader voor elke vogelliefhebber.  

Het staat boordevol interessante en zeer leesbare 
artikelen over Oehoe, Velduil, 
Bosuil, Kerkuil en Steenuil.   

De schitterende foto’s en fraaie, luchtige lay-out staan 
garant voor uren leesplezier. Warm aanbevolen! 

Om elk jaar zeker te zijn van toezending van UILEN 
kunt u zich aanmelden als begunstiger van STONE 
(minimaal  €20,-) ofwel een los abonnement nemen 
(€ 10 per jaar, exclusief verzendkosten € 6.00) stuur 
dan een email naar uilen@steenuil.nl, o.v.v. 
Abonnement UILEN en uw naam- en adresgegevens. 
 
Losse nummers van nrs. 3, 4 en 5 zijn (zolang de 
voorraad strekt) te bestellen door €10.-/stuk (excl. 
Verzendkosten € 6.00) over te maken op IBAN  NL 
19INGB0003330852 t.n.v. Stichting STONE onder 
vermelding van het gewenste editie(s). 

 

http://www.vogelbescherming.nl/oehoe
https://www.vogelbescherming.nl/bosuil
https://www.vogelbescherming.nl/kerkuil
https://www.vogelbescherming.nl/steenuil
http://www.steenuil.nl/aanmelden/index_aanmelden.htm
mailto:uilen@steenuil.nl


Anti-marter buis 

 
In de vorige nieuwsbrief stond een afbeelding van een nestkast met een ant-marter buis. We 
kregen daar wat vragen en rond en lees hier de reactie van de auteur: 
 
“De buis heeft een diameter van 160 mm en de lengte bovenaan bedraagt 400 mm. Ze werd 
op 45° in verstek gezaagd. 
  

 
Foto: Arnold Windey 
 
Wij gebruiken dat systeem al meer dan 10 jaar met goede resultaten. De laatste jaren 
hebben we geen marters meer in de kasten gehad. 
 
Let op dat je de kast niet te laag hangt, dan kunnen marters erin springen. Vermijd takken in 
de buurt van de opening. Wij nemen stelselmatig alle takken weg die hen ook maar de 
gelegenheid zouden geven om in de buis te springen”. 

  
Tekst: Luc Vanden Wyngaert 

  
 

 

Heb je vragen of interessante items voor de Steenuilennieuwsbrief? 
Contacteer ons steenuilen@natuurpunt.be 
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