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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 100x 
DE LAATSTE 

EN NU? 

LOON OP ZAND 

De laatste Lift 
De afgelopen jaren is er al  
veel verteld over de steen- 
uil en zijn bescherming.  
Spontaan ben ik begonnen 
met deze nieuwsbrief in  
september 2004 en bijna  
10 jaar lang heb ik ‘m steevast elke maand 
verzonden. Het werd een ‘way of life’ en 
het doet me daarom best zeer het los te 
moeten laten.  
Niet alleen de 100

ste
 vond ik een mooi 

getal om te stoppen maar de belangrijkste 
rede is dat ik teveel in herhaling moet gaan 
vallen wil ik Steenuil in de Lift goed gevuld, 
maar vooral interessant houden. Steeds 
weer dezelfde onderwerpen, hoe belangrijk 
soms ook, brengt geen vernieuwing. De 
basiskennis van uilenbescherming immers 
is voor de meeste uilenbeschermers na al 
die jaren ook wel duidelijk. Ik hoop dat ik 
daaraan een bijdrage heb kunnen leveren. 
Ook op diverse websites kun je 
tegenwoordig veel informatie vinden.  
Nieuws hangt ook af van wat je van 
anderen aangeboden krijgt. Dat blijft een 
moeilijke kwestie. Ik wil degene die wel alle 
jaren hebben geholpen vorm te geven aan 
dit blad, door het inzenden van kopij, erg 
bedanken. Zonder hulp van buitenaf werkt 
het niet. Ook Brabants Landschap, vooral 
in de persoon van Jochem Sloothaak, wil ik 
bedanken voor zijn kennis en 
medewerking.  
Daarom ben ik blij dat dit blad, zei het in 
een andere vorm en met een verbreding 
naar kerkuilennieuws, voortgezet wordt. 
Waarom? “Hij wordt goed gelezen en 
draagt altijd enorm bij aan het draagvlak 
voor de uilenbescherming!” aldus Jochem. 
Een beter compliment kun je niet krijgen. 
Ik wens jullie, maar vooral ook de steenuil, 
alle goeds toe de komende jaren. 
 

EN NU? (door Jochem Sloothaak). 

Vorig jaar kwam editie 12 van de digitale nieuwsbrief “Uilenbescherming in Brabant” uit. Deze 

nieuwsbrief wordt opgesteld door Brabants Landschap in samenwerking met de Brabantse 

uilenwerkgroepen. Hij bevat allerlei feitjes en nieuwtjes rond uilenbescherming. Binnenkort verschijnt 

de volgende uitgave. Maar, er zal wat veranderen. De naam zal anders zijn, hij zal compacter worden, 

regelmatiger verschijnen en hij zal een andere uitstraling krijgen.  

Een andere, minstens zo bekende nieuwsbrief  is ‘Steenuil in de Lift”. Deze compacte nieuwsbrief 

wordt opgesteld door vrijwilliger Jan van Rijsewijk en is er voor iedereen, maar vooral voor hen die met 

de bescherming van het ‘kleinste uiltje in ons land’ bezig zijn.  

Jan heeft besloten na de 100
ste

 editie te stoppen met de nieuwsbrief, maar wij vinden dat hij moet 

blijven bestaan. De nieuwsbrief is namelijk essentieel voor het uitwisselen van kennis en ervaring 

binnen het Brabantse beschermingsnetwerk. Daarom hebben wij aangeboden een nieuwe nieuwsbrief 

te maken, die vervolg geeft aan ‘Steenuil in de Lift” en bovendien wordt verbreed met nieuws over 

kerkuilen. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die ons kunnen helpen met de redactie. Heb je 

interesse? Stuur dan even een email naar jsloothaak@brabantslandschap.nl  

 

 

       De geschiedenis 
 

 September 2004. Aanvang Lift 1. 
Internetmail was in opkomst dus een mooie 
manier om vrienden en kennissen te 
informeren over de steenuil. 

 De naam “Steenuil in de Lift” is o.a. 
afgeleid van de krantbijlage van BD 
“Provincie in de Buurt”. 

 Geen wetenschappelijke nieuwsbrief maar 
wetenswaardigheden voor een breed 
publiek, onder andere voor 
uilenbeschermers en mensen bij wie een 
steenuil woont. 

 Oktober 2004. Vaste rubriek 
“Uilenwijsheid”. 

 December 2004. Vaste rubriek “Wat doen 
de verschillende partijen”. 

 April 2005. Vaste rubriek “Uit de 
mailbox”. 

 November 2005. Vaste rubriek “Tien bij 
....”. 

 Juni 2006. Steeds meer groepen sturen 
hun jaarverslagen in. 

 Mei 2007 wordt de brief niet meer op de 
laatste dag van elke maand verstuurd maar 
wanneer het nieuws dit toelaat.  

 Mei 2007. Ook de lay-out krijgt in deze 
maand een moderner jasje. 

 Juni 2007 komt het nieuws niet alleen 
meer uit Midden-Brabant, maar wordt het 
een “Brabantse aangelegenheid”. 

 De teller staat op dat moment op 238 
belangstellenden. 

 November 2008. Nieuwe rubriek 
“Bescherming, een zaak van mensen”. 

 De brief wordt ook naar adressen buiten 
Brabant verstuurd. 

 Januari 2009 bedraagt het aantal 
mailadressen 448. 

 Biotoopverbetering krijgt steeds meer de 
aandacht. 

 Augustus 2009. Nieuws in krantenstijl. 
 Steeds meer retour/foutmeldingen bij het 

versturen door providers. 
 September 2010. Nieuwe huisstijl en logo. 
 December 2010. Vaste rubriek “Wie, wat, 

waar”. 
 Teller staat op 534 mailadressen.  
 September 2013. De 100ste en tevens 

laatste Steenuil in de Lift. 

 LOON OP ZAND 

1 t/m 100 
Met plezier heb ik aan de invulling van 
Steenuil in de Lift gewerkt. Al die jaren is 
het blad gegroeid wat duidelijk wordt als je 
het eerste nummer ziet en de laatste.  
Nrs. 13/19/30/35/48/49/60/67/81/88/95/97 
vind ik persoonlijk qua inhoud en uitstraling 
de mooiste. Ik weet dat sommigen onder U 
zelf een map hebben aangemaakt door 
alles uit te printen. Wil je ze alle honderd 
terugzien kan dat. Ik heb ze gearchiveerd 
en zijn te vinden op de site van 
vogelwerkgroep Midden-Brabant.  
http://www.vwgmiddenbrabant.nl/publicaties/

steenuil-in-de-lift/ 

  

 

 

Hoi Jan, 

 Ik ben een aandachtige lezer van Steenuil in de 

Lift, een supermooi maand mailtje. Ik bewaar 

ze allemaal. Bedankt en ga zo door zou ik 

zeggen, ik zal proberen een keertje een stukje 

aan te leveren. 

Groetjes Leo Daanen.  

Vereniging vogelwacht "de Maasheggen" 

 
Beste heer van Rijsewijk, 

Samen met Ton Bakker ben ik al jaren actief met 

het plaatsen c.q. controleren van Steenuilen en 

Kerkuilen kasten. 

Hij tipte me dat hij via u op regelmatig basis 

informatie via de mail ontvangt over de 

ontwikkelingen van de Steenuil. 

Is het mogelijk dat ik ook op de distributielijst kom 

te staan? 

Bij voorbaat dank en met hartelijke groet, 

Jan Hogerwaard 

Penningmeester Vogelwerkgroep Bergen op Zoom 

Beste Jan.  

Als lid van de West Brabantse Vogelwerkgroep doe 

ik mee aan het inventariseren van de steenuil, maar 

ook aan het plaatsen, controleren en onderhouden 

van nestkasten voor de steenuil.  

Steeds doe ik weer wat op van je nieuwsbrief, 

daarom wil ik je gewoon even bedanken voor al de 

moeite die je doet, voor ons, en voor het steenuiltje. 

Herman Schriks 

 
 

Hallo Jan, 

Deze zomer twee jonge steenuilen bij de 

buurman. Zelf twee kasten maar die waren 

volgens de uiltjes niet goed genoeg. 

Helaas zijn beide verdronken in de drinkbak voor 

de paarden. Heb jij een idee hoe we dit kunnen 

voorkomen? 

Gaas tegen de binnenkant zodat ze er uit kunnen 

klimmen. Moet ook veilig voor de paarden zijn. 

Groeten, Kees van den Brandt. 

Bedankt voor alle vragen, ingezonden stukken, 

suggesties, complimenten enz. in de afgelopen 
tien jaar.... 

 


