Uilenkast
zoekt boer!
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De steenuil, onze kleinste uilen-
soort, is een typische soort van
het Vlaamse platteland.
Agrobeheercentrum Eco² is op
zoek naar landbouwers die
deze uil willen helpen en een
steenuilenkast willen plaatsen.
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Een nestkast voor je steenuil
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Holenbroeder
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De steenuil is ongeveer 24 cm lang en
heeft een spanwijdte van ongeveer 55
cm. De bovenzijde van zijn verenkleed
is bruingrijs met witte vlekken, de
onderzijde lichtgrijs met donkere brede
strepen. Hij heeft een afgeplatte, brede
kop met opvallende gele ogen en een
bleke wenkbrauwstreep. Zijn vlucht is
golvend, net zoals die van een specht.
Zijn ideale biotoop is een landbouwlandschap met een variatie aan kleine
landschapselementen. Door zijn klein
formaat en schutkleuren wordt de uil
niet zo vaak opgemerkt. Nochtans als
je goed oplet, kan je hem op zonnige
dagen vaak zien genieten in de zon. Hij
verkiest dan een rustige plaats in de
hoogte zoals een weidepaaltje of een
knotwilg.

De steenuil eet zeer gevarieerd. Hij
jaagt op insecten zoals kevers en
nachtvlinders. Daarnaast verorbert hij
ook heel wat regenwormen en muizen.
Deze standvogel broedt tussen maart
en juni op een legsel van drie tot zeven
eieren. Het vrouwtje neemt deze taak
alleen voor haar rekening. Het zijn
echte holenbroeders die gebruik
maken van bestaande natuurlijke holten, bijvoorbeeld in een oude knotwilg.
Vaak zijn er niet voldoende van deze
natuurlijke holten in het landschap
aanwezig. Daarom zouden we graag
enkele geschikte nestkasten ophangen,
verspreid over Vlaanderen. Zo een

Multifunctionele landbouw

doen bij je favoriete webshop. Jij
betaalt niets extra, maar Trooper geeft
een klein percentage aan het agro
beheercentrum Eco².

Financiering voor
dit initiatief

Het geld dat we langs deze twee kanalen inzamelen investeren we integraal
in onze Vlaamse boerennatuur. We
houden jullie graag op de hoogte! n
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Dakloze
steenuil
zoekt
warm
nest
Met jouw gift* van 40 euro
plaatsen wij een nestkast
* fiscaal aftrekbaar
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Via Trooper. Via het online winkel
platform Trooper kan je aankopen

wwww.agrobeheercentrum.be,
info@agrobeheercentrum.be
of 016 28 64 64.

Deze nestkast kan je in een open stal
ophangen of bevestigen in een boom.
Heb jij een goed plekje?
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ABC Eco² zet zich in voor de boerennatuur in Vlaanderen. Dit kost echter
handenvol geld. Extra financiële steun
is zeker welkom. Je kan dit doen op
twee manieren.

Met een gift. Hoe je een gift kan doen
aan het agrobeheercentrum Eco² lees je
in de onderstaande advertentie.

De ideale biotoop is
een landbouw
landschap met kleine
landschapselementen.
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nestkast kan je in een open stal ophangen of bevestigen in een boom.
Heb jij een goed plekje voor een steenuilenkast? Neem dan zeker verder contact op via onderstaande gegevens. Wij
zoeken uit of je in aanmerking komt en
misschien hangt een van onze gratis
nestkasten binnenkort op je bedrijf.

Een gift voor boerennatuur
is een duurzame investering
in de landbouw
Op landbouwbedrijven is de steenuil de ideale
partner om het ongedierte onder controle
te houden. Wist je dat hij tot drie muizen per
nacht kan opeten? Straf hé! Daarom plaatst
agrobeheercentrum Eco2 nestkasten bij
landbouwers. Dat doen we helemaal gratis.
Wil jij ons financieel steunen? Stort dan een
gift – groot of klein – op rekeningnummer
BE07 7360 0263 8666 van agrobeheer
centrum Eco2 met de vermelding ‘gift uil BT’.
Voor giften vanaf 40 euro krijg je een fiscaal
attest dat recht geeft op een belastingvermin
dering van 45%. Bedankt voor je steun!

Diestsevest 40, Leuven, info@agrobeheercentrum.be
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