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Steenuil 

 Redactie / Lay-out  Jan van Rijsewijk    

“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       
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Jochem Sloothaak is de nieuwe medewerker soortenbeheer van Brabants 
Landschap. In die zin is hij de leidinggevende figuur voor de bescherming van 
de steenuil in onze provincie. Geboren in Geertruidenberg (1982), heeft hij na 
een studie “bos- en natuurbeheer” in Wageningen nu gevonden wat ie 
zocht…..een baan  als natuurbeschermer! Jochem volgt Ernst-Jan van 
Haaften op die sinds 1-3-08 een nieuwe functie vervult binnen Brabants 
Landschap. Natuurlijk willen we Ernst-Jan heel erg bedanken voor zijn inzet 
binnen de steenuilbescherming en wensen hem veel succes toe in zijn nieuwe 
werkomgeving. 

    

 

 

 

 

 

 

……het aanleggen van een 
bloemrijke akkerrand! NU DOEN! 

NU DOEN! 
Nog nooit is de mogelijkheid, om het Brabantse 
buitengebied te verfraaien, zo groot geweest. 
Subsidieregelingen vliegen je letterlijk om de 
oren. Ook de provincie wil kenmerkende 
landschapstypen behouden en waar mogelijk 
versterken. Daarom worden grondeigenaren in het 
buitengebied, die zich actief willen inzetten voor 
de kwaliteit van het landschap, hierin 
ondersteund. Daarbij gaat het bv. om het 
plaatsen van een elzensingel, het aanleggen van 
een bloemrijke akkerland of het onderhouden van 
een rij knotwilgen. De Provincie heeft voor deze 
agrariërs en ‘overige buitenlui’ de 
subsidieregeling “Groen Blauw Stimuleringskader” 
in het leven geroepen. Alles in het voordeel van 
de steenuil! Meer informatie kun je vinden op 
www.brabant.nl/stimuleringskader  
 
Een belangrijke rol voor vrijwilligers 
Vrijwilligersgroepen kunnen een belangrijke rol 
spelen bij: 

1. het benaderen en enthousiasmeren van 
grondeigenaren 

2. het overhalen van gemeenten om een 
gebiedsprogramma op te stellen 

3. het meedenken over een gebiedsplan 
(voorstellen doen) 

4. het inventariseren van 
landschapselementen 

5. het onderhouden van bestaande en nieuwe 
landschapselementen 

Vrijwilligersgroepen kunnen voor ondersteuning 
terecht bij het Coördinatiepunt van Brabants 
Landschap of de Brabantse Milieufederatie. Voor 

meer informatie cbraat@brabantslandschap.nl  

 

 

 
 

 
…..het onderhouden van een 
groep knotwilgen! NU DOEN! 

 

…..het plaatsen van een rij- of 
groep bomen! NU DOEN! 
 


