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UilenWijsheid 
                                               
De Steenuil is de kleinste in 

ons  land voorkomende uil 
met een lichaams-grootte 

van 21-23 cm en een 

vleugelspanwijdte van 54-58 
cm. Hij is daarmee 10% kleiner 

dan de Ruigpootuil die met 
enkele paren in de Drentse 

naaldbossen broedt. De Steenuil 
heeft een gevlekt verenkleed met 

een bruine ondergrond waardoor 
ze in bomen moeilijk 

waarneembaar zijn. Boven de 
ogen, met de felgele iris, heeft hij 

opvallende witte wenkbrauwen, 
waardoor hij altijd lijkt te fronsen. 

Door de bolle kop en het relatief 
dikke verenpak lijkt de Steenuil 

veel groter dan ie in werkelijkheid 
is. De uiltjes zijn niet groter dan 

een zanglijster, die door zijn 
ranke uiterlijk een stuk kleiner 

lijkt dan zijn even grote 

potentiële predator. 
                                       

                                             

!!!!! Is het jullie ook opgevallen dat je, vooral in de maand September, de Steenuil veel hebt  kunnen horen roepen? Op stille avonden en heldere nachten. Maar ook overdag bij zonnig weer. Goed opletten! En denk je wat gehoord te hebben mail het gewoon even door!             jmvanrijsewijk@home.nl              

“Steenuil in de Lift ” is een idee van 
Steenuilenwerkgroep Midden-Brabant 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, 
met als uiteindelijk doel de populatie in 
Midden-Brabant te vergroten. Zolang er wat 
te vertellen valt over de Steenuil verschijnt   
regelmatig  1 nieuwspagina en wordt via de 
e-mail  toegestuurd. Voor aan- of 

afmeldingen > jmvanrijsewijk@home.nl    

“In den beginne” …. 
 

Het Plan van Aanpak 

 
De achteruitgang van de Steenuil was in 1997 de directe aanleiding 

voor de oprichting van de stichting STONE (Steenuilenoverleg 

Nederland). De doelstelling in Nederland is om samen met 

vrijwilligers onderzoek te doen naar de oorzaken van de 

achteruitgang en maatregelen te treffen om deze achteruitgang tot 

staan te brengen. 

De noodzaak werk te maken van de bescherming werd 

onderschreven door Vogelbescherming Nederland. Dit resulteerde in 

het uitbrengen van het Plan van Aanpak Steenuil in 1998. Dit plan 

geeft een overzicht van de gewenste maatregelen die moeten leiden 

tot herstel van de Steenuilenpopulatie in Nederland. Het Ministerie 

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij bevorderde dit plan in 1999 
tot het officiële soortbeschermingsplan voor de Steenuil. 

 

 Een onderdeel van het plan was de wens tot het komen van een 
handleiding voor onderzoek aan de Steenuil. Uit deze handleiding “DE 

STEENUIL IN NEDERLAND”, uitgegeven door STONE, zul je ook in de 

komende nieuwspagina’s veel informatie vinden. 

 

“Op lokaal niveau zetten in Brabant al erg veel mensen zich in 

voor het behoud van de Steenuil maar een gedegen 

organisatie ontbreekt vooralsnog. Over die organisatie 

volgende nieuwspagina’s meer…..” 

 

        Wat doen de verschillende partijen? 

Uitnodiging 
 
Kom naar de Landelijke Dag 

Steenuilenoverleg op 
 13 november 2004 

georganiseerd door STONE. 
Als je het  adres en 

programma wilt ontvangen 
kun je dat hier aanvragen! 


