
  

Tegelijk met het 
verschijnen van 
“Steenuil in de Lift” 
nr.30 gaan er enkele 
veranderingen 
plaatsvinden.  
 
Niet alleen de opmaak 
is meer van deze tijd 
maar belangrijker; 
besloten is om er 
voortaan een 
Brabantse 
aangelegenheid van te 
maken.  
Nieuws en 
achtergronden over de 
Steenuil in Brabant! 
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Steenuil 

      

“Steenuil in de Lift ” is een middel om de Steenuil 
meer onder de aandacht te brengen. Belangrijke 
doelgroep zijn nestkastbezitters / mensen die 
een Steenuil hebben wonen /  leden van 
vogelwerkgroepen / en ieder ander die 
belangstelling heeft voor de Steenuil. Zolang er 
wat te vertellen valt over die Steenuil verschijnt 
er elke maand 1 nieuwspagina en wordt via de e-
mail naar belangstellende toegestuurd. Voor 
aan- of afmeldingen mail naar   
steenuilindelift@home.nl  

  
 
Lift gaat 
Brabants 

 

Van Steenbergen tot Vierlingsbeek, van Lith tot Budel…. 
De laatste jaren speelt zich steeds meer af rondom de 
bescherming van de Steenuil. Al voor de start van het 
Steenuilenoverleg Nederland  (STONE) van 1997 is men 
begonnen om een betere leefsituatie te maken voor het 
kleinste uiltje van Nederland. STONE  probeert voor 
Nederland een platform te zijn voor al die personen en 
groepen en daarmee ervaringen, kennis en informatie uit 
te wisselen.  
Ook in onze provincie wordt er gewerkt aan die 
verbetering. Brabants Landschap speelt hier in de 
hoofdrol. Veel werkgroepen worden door Ernst-Jan van 
Haaften en zijn manschappen aangestuurd en begeleid.  
 
Maar er zijn ook particulieren initiatieven. Het maandblad 
“Steenuil in de Lift” is daar een goed voorbeeld van. Uit 
reacties blijkt dat het blad zeer welkom is. De teller staat 
op 238 abonnees, maar dat kunnen er veel meer worden. 
Steenuilbeschermers in Brabant zijn een belangrijke 
doelgroep. Maar ook de families die een nestkast hebben 
hangen of die een Steenuil hebben wonen. Juist deze 
mensen staan het dichtst bij die bescherming. Denk 
daarbij aan het maken van schuilgelegenheid voor de 
jongen bij het te vroeg verlaten van de nestkast of 
maatregelen nemen ter voorkomen van verdrinking in 
drinkbakken. 
Het is belangrijk dat ook deze mensen zich op kunnen 
geven voor “Steenuil in de Lift”. Geef hun daarom, bij je 
eerstvolgende werkbezoek, het nieuwe mailadres van 

deze krant….steenuilindelift@home.nl  

 

  

  

 


