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Deze nieuwsbrief gaat over de Landelijke 
Steenuilenoverlegdag die dit jaar weer 
georganiseerd was door STONE. Dit jaar locatie 
Doetinchem. Hiernaast het logo van STONE met 
de gele iris van de Steenuil. 

Wat doet STONE? 
Het STeenuilenOverleg NEderland 

(STONE) is gestart op 8 maart 1997 te 

Arnhem.  

Initiatiefnemers waren Hein Bloem, Ronald 
van Harxen en Pascal Stroeken. De reden 
voor de oprichting van STONE was in de 
eerste plaats de niet zo rooskleurige 
situatie waarin de Steenuil in Nederland 
verkeerde, alsmede het gegeven dat 
diverse personen en groepen, verspreid 
over heel Nederland, zich bezighielden 
met onderzoek en bescherming van 
Steenuilen. STONE probeert een platform 
te zijn voor al deze mensen om 
ervaringen, kennis en informatie uit te 
wisselen teneinde de bescherming van en 
het onderzoek aan de Steenuil te 
bevorderen…..en daar hoort ook bij het 
organiseren van de Jaarlijkse Landelijke 
Dag Steenuilenoverleg. 
Enkele hoogtepunten tot nu toe zijn: 

• Betrokkenheid bij de 
totstandkomen van het Plan van 
Aanpak 

• Samenstellen van een 
handleiding “De Steenuil in 
Nederland. 

• Samenwerking met Sovon bij het 
inventariseren van Steenuilen. 

•  
Verder is vermeldenswaardig dat sinds de 
oprichting van STONE de belangstelling 
voor de Steenuil sterk is toegenomen. 

• Eindelijk was het weer 
zover. De Landelijke 
Stone-dag vond dit jaar 
plaats in de aula van het 
Graafschap-College te 
Doetinchem. 

Een dag bestemd voor de 
echte Steenuilfreaks. Een 
kleine 100 mensen uit heel het 
land, waaronder 4 Midden-
Brabanders, bezochten deze 
dag om niet alleen veel 
getallen aan te horen maar ook 
te luisteren naar interessante 
lezingen. 
Ondanks dat ikzelf steeds 
probeer een positieve houding 
aan te nemen betreft de 
ontwikkelingen rondom de 
Steenuil ( getuige de titel van 
mijn nieuwsbrief) moest ik toch 
dit jaar constateren dat de 
broedresultaten een lichte 
teruggang vertonen. Een van 
de belangrijkste oorzaken 
hiervan blijft het biotoop van de 
Steenuil. 
Over die biotoop in volgende 
nieuwsbrieven meer… 

Landelijke dag over de Steenuil  
Door Kees v.d. Poel  
 

Op zo’n dag worden allerlei 
wetenswaardigheden 
gepresenteerd, ondermeer 
onderzoekgegevens, cijfers en 
statistieken. Als belangrijk gegeven 
werd duidelijk, dat waar de 
steenuilenpopulatie tussen 1980 
en 2000 met gemiddeld 3% daalde, 
dit daarna nog verslechterde nl. 
van 2 tot 9%. 
Voor ons een signaal dat er 
voorlopig werk aan de winkel zal 
blijven. Over mogelijke oorzaken 
loopt nog allerlei onderzoek, zodat 
we hopelijk in staat zullen zijn de 
vinger op de zere plek te leggen. Bij 
een aantal van deze onderzoeken 
helpen wij een handje, b.v. door 
met nestkastbezitters in gesprek te 
blijven en door in- en rond de 
kasten informatie te verzamelen. 
Op deze dag waren ook allerlei 
wetenswaardigheden en 
technieken aan de orde: 

• Wat kun je doen als eieren 
onder de vlooienpoep zitten? 

• Hoe voorkom je een 
cloacamilieu in de kast? 

• Hoe beveilig je de kast tegen 
de Steenmarter? 

• Wat doe je met een nest met 
een groter kuiken en de 
aanwezigheid van eieren? 

• Gegevens door 
cameraobservatie. 

• Eischouwing. 

• Hoe tel je een nestsucces. 
 

Wie interesse heeft 

in een diepvries-
steenuiltje om het te 
laten prepareren ( 
Kosten 95.-Euro) mag 
het gratis bij mij 
komen halen. 

• Een van de hoogtepunten van de dag was het 
uitreiken van een symbolische cheque van maar 
liefst 15.000 Euro van Vogelbescherming Nederland 

aan de penningmeester van STONE. 

De Steenuilen laten zich af en toe nog  

horen maar wachten nu eerst de winter af. 
Werkgroep Midden-Brabant is druk met het 
hangen van nestkasten en  het plaatsen 
van wilgenstaken. Staken die moeten 
uitgroeien tot monumentale knotwilgen die 
straks plaats kunnen bieden aan 
steenuilbroedsels. Wil je ook in aanmerking 
komen voor enkele staken laat het weten.       
jmvanrijsewijk@home.nl    

                     


