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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. Uit reacties blijkt dat het blad 
zeer welkom is. Voor aan- of afmeldingen 
mail naar  steenuilindelift@home.nl  
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VOGELBESCHERMING NEDERLAND 

Beleef de Lente  

Maar liefst drie uilensoorten zijn dit seizoen 
live te bewonderen op de site van 
Vogelbescherming nl. de oehoe, de kerkuil 
en de steenuil. In een boerenschuur in de 
Achterhoek is een nestkast voor steenuilen 
voorzien van twee camera’s. Een ervan is 
gericht op de invliegopening, de ander op 
de broedruimte. Nachtbrakers onder ons 
kunnen van uur tot uur volgen wat er aan 
prooi binnengebracht wordt en wat er zich 
in de broedruimte afspeelt. Het is niet 
alleen leuk om naar te kijken maar zeker 
ook leerzaam. Je leert er o.a. de geluiden 
goed kennen van vader en moeder 
Steenuil. Vooral in de eerste weken laten 
ze allerlei verschillende geluiden horen 
waaronder diversen contactroepjes en de 
territoriumroep.  
Deze week kunnen we het eerste ei 
verwachten of......wint een paartje 
holenduiven de strijd om de nestplaats. 
Beleef het mee op www.beleefdelente.nl  

UILEN IN BEELD 

Handig gidsje  
Uilen in beeld helpt  
je bij het waarne- 
men en  herkennen 
van de Europese  
uilen.  Het geeft  
veel praktische  
tips en aanwijzingen. Daarnaast bevat 
het allerlei interessante 
achtergrondinformatie. Zijn uilen 
roofvogels, bijvoorbeeld? Hoe vangt een 
laplanduil muizen die onder de sneeuw 
lopen? En hoe groot is een oehoe nu 
echt? 
Het kan niet anders of dit handige gidsje 
maakt iedereen, jong en oud, tot een 
enthousiaste uilenkenner. In handig 
zakformaat en met uitklapkaart. Ideaal 
om mee naar buiten te nemen!  En dat 
voor nog geen €5.00.  

 

Hoe zit het met de steenuil in de rest van ons land?  
De regiocoördinatoren en het bestuur van STONE kwamen op 

13 maart bijeen. Een steeds terugkerend vergaderonderwerp 

was het “rondje regio’s”. Hier een korte samenvatting van de 

bevindingen van enkele regiocoördinatoren: 
Groningen: Aantal broedparen al jaren stabiel zeer laag. Men is 
gestopt met het echte beschermingswerk, daarvoor lijkt het inmiddels 
te laat. Het is lastig om vrijwilligers te werven en te houden. 
Friesland: Het aantal broedparen ligt op 7, erg weinig dus. 
Achterhoek-Liemers: Grote populatie broedparen! 
Zeeland: Op Schouwen-Duiveland, Tholen, St. Philipsland en 
Walcheren weinig tot geen Steenuilen, Op Zuid-Beveland is de 
populatie redelijk stabiel met ruim 20 broedparen. In Zeeuws-
Vlaanderen is een populatie van 450/500 broedparen, wel veel op 
natuurlijke broedplekken, dus ringen is lastig. In achterland Belgie 
gaat het goed met de Steenuil. 
Betuwe: In Midden-Betuwe blijft het aantal broedparen constant, bij 
Culemborg en in De Gelderse Poort gaat het achteruit.  
Noord-Holland: Hier hangen ongeveer 600 kasten, er zijn ongeveer 
100 broedparen bekend. Hier is sprake van echte enclaves. 
Limburg: Veel nieuwe kasten opgehangen met subsidie van de 
provincie. Vivara levert de kasten. De voorraad vrijwilligers vergrijst 
en nieuwe aanwas is moeilijk te vinden. Er hangen nu 1100 kasten, 
maar het ontbreekt aan mensen om ze te controleren, vooral in Zuid- 
Limburg. Het broedsucces loopt iets terug, maar kan ook gevolg zijn 
van minder controlerende vrijwilligers. 
Veluwe:De regio heeft erg lang zonder RC gezeten. Men is bezig met 
in kaart brengen van het netwerk van vrijwilligers. Hopelijk volgende 
jaar hele mooie cijfers. 
Zuid-Holland: De KU en de SU is één werkgroep. Men bemerkt een 
toenemende desinteresse van de provincie. Cijfers: 160-180 
broedparen, redelijk stabiel, wel in enclaves. Provinciebrede 
inventarisatie 1 x per 5 jaar, 2010 is weer zo’n jaar. 
Nog geen steenmarters gesignaleerd, wel veel verkeersslachtoffers. 
Brabant: Coördinatie van de werkgroepen ligt bij Brabants 
Landschap. Er zijn 67 werkgroepen actief, van bijna allemaal worden 
gegevens ontvangen. Cijfers: 457 broedgevallen waarvan 44 mislukt. 
Mooie resultaten! 
Opmerking: Zou het verschil tussen Brabant en rest van Nederland wellicht 

een gevolg kunnen zijn van de onderzoeksmethodiek? Als slechts 1 bezoek 

aan een broedlocatie wordt gebracht worden mogelijke nestmislukkingen in 

het seizoen niet geregistreerd en is het percentage geslaagde broedpogingen 

eigenlijk te optimistisch. Dit pleit voor het gebruik van de nestkaart, 

waarmee de resultaten op een goede manier kunnen worden geanalyseerd. 

Hierover in een volgende nieuwsbrief wellicht meer! 

 
Bestuur van STONE 

Stone is een stichting bestaande uit 
vrijwilligers. Stone wil een platform zijn 

voor al die personen en werkgroepen 
die, elk op hun manier, betrokken zijn 
bij de bescherming van de steenuil in 

Nederland.  Kennis over de steenuil wil 
Stone met iedereen delen. 

 


