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De World Owl Conference 2007 in Groningen 
 
Jan van ’t Hoff 
 
Een conferentie van 5 dagen over uilen, met daarin opgenomen de landelijke uilendag in Meppel, dat 
moet wel overweldigend zijn. En dat was de 4e World Owl Conference, die van 31 oktober - 4 
november 2007 in Groningen werd gehouden, dan ook. Ga maar na: meer dan 150 deelnemers uit 
ruim 30 landen, ruim 80 presentaties (Meppel niet meegerekend), vele tientallen posters, video's en 
films. Een overladen programma dat doorging tot in de late avonduurtjes. Thema's die de revue 
passeerden waren ondermeer onderzoeksmethoden, gedrag, uilenfauna, habitatkeuze, 
populatietrends en mogelijke verklaringen daarvoor, voedselkeuze, de culturele betekenis van uilen, 
videoregistraties, (broed-)biologisch onderzoek, status en beschermingsactiviteiten.  
Veel deelnemers waren afkomstig uit West-, Midden- en Noord-Europa en het was dan ook logisch 
dat daardoor veel aandacht was voor Europese uilensoorten. De steenuil kwam er niet slecht van af 
met lezingen uit eigen land (o.a. van Ronald van Harxen over de webcamresultaten), België, Polen, 
Tsjechië, Duitsland, Frankrijk en Denemarken. Daarnaast waren er lezingen over andere Athene-
soorten, zoals de Brahmaanse steenuil, het ernstig bedreigde Bossteenuiltje (Athene blewitti) in India 
en het bedreigde Konijnenuiltje (Athene cunicularia) van de Amerikaanse prairies.  
Met deelnemers uit alle windrichtingen van onze aardbol waren er natuurlijk ook verhalen over voor 
ons exotische soorten, bijvoorbeeld uit Kenia over de Kaapse oehoe, de gestreepte uil in Brazilië of de 
Gekraagde dwergooruil in Thailand. Op de slotdag van de bijeenkomst zijn 12 resoluties aangenomen 
die oproepen tot een beter beheer en meer bescherming voor talloze uilensoorten wereldwijd. Zo 
vormt het in ras tempo verdwijnen van tropische regenwouden en de handel in uilen in bijvoorbeeld de 
Filippijnen, Indonesië en Brazilië een ernstige bedreiging voor talloze uilensoorten waarvan vaak niet 
veel meer bekend is dan dat ze bestaan. Uit de Filippijnen is bekend dat het voorkomen van sommige 
endemische uilensoorten zich beperkt tot een enkel eiland.  
De tekst van deze resoluties en de samenvattingen van de lezingen zijn terug te vinden op 
www.worldowlconference.com. De gebundelde teksten verschijnen in een speciale editie van Ardea. 
 
Dat dit uilencongres in ons land plaatsvond, is de verdienste van een organisatieteam waarvan de ons 
niet onbekende uilenonderzoekers en -beschermers Johan de Jong, Hein Bloem, Arnold van den Burg 
en Dries van Nieuwenhuyse deel uitmaakten. Zij kunnen terugkijken op een zeer geslaagde 
manifestatie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Johan de Jong, één van de organisatoren van het WOC én de Landelijke Uilendag 
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Verslag van de Landelijke Uilendag 2007  
 
Jan van ’t Hoff 
 
Op 3 november 2007 vond in Meppel de Landelijke Uilendag (LD), de gezamenlijke dag van de 
Kerkuilenwerkgroep Nederland en STONE Steenuilenoverleg Nederland plaats. Deze dag, die eens in 
de 2 jaar wordt georganiseerd, begint onderhand een traditie te worden en werd voor de 3e keer 
gehouden. Uilenliefhebbers waren in groten getale afgekomen op een gevarieerd programma waarin 
aandacht was voor vele uilensoorten. Aangezien de LD onderdeel uitmaakte van het programma van 
de World Owl Conference (WOC) die tegelijkertijd in Groningen plaatsvond, kon ook een buslading 
aan buitenlandse deelnemers worden verwelkomd. Het WOC heeft een genereus gebaar gemaakt 
door de financiering van de uilendag voor haar rekening te nemen. De KWN en STONE zijn in het 
bijzonder Hein Bloem en Johan de Jong, resp. penningmeester en voorzitter van het organisatieteam 
van het WOC, hiervoor uiteraard zeer erkentelijk. 
Behalve bijdragen over de kerkuil (Johan de Jong over de aantalsontwikkeling in de afgelopen 2 jaar, 
Ludo Smets over de situatie van de kerkuil bij onze zuiderburen) en steenuil (Ronald van Harxen over 
de webcamhoogtepunten, Pauline van Marle met schitterende foto's) waren er lezingen over de 
ransuil (Willem van Manen over de invloed van het muizenaanbod op de aantalsontwikkeling en 
verspreiding), velduil (Johan Krol over de teloorgang op de Waddeneilanden), Sperweruil (Johan de 
Jong over deze bijzondere waarneming in Drenthe) en Laplanduil (fraaie foto's van Renz van Delzen). 
Naast deze specifieke soortbijdragen was er aandacht voor de juridische bescherming van uilen en de 
mazen in de wetgeving die illegale uilen-/vogelhandel mogelijk maken (Michel Pol, na te lezen op 
www.steenuil.nl) en voor de functionele anatomie van uilen (Arnold van den Burg).  
Op de dag werd het ook eerste exemplaar aangeboden van het Steenuilenboek, geschreven door 
Peter en Wies Beersma en Arnold van den Burg.  
 

Fred Wouters, Directeur Vogelbescherming Nederland, dagvoorzitter,             foto’s  Joep van de Laar 

 


