
 

Afgelopen week is onverwacht snel Fred van Vemden overleden. 
  
Fred was de drijvende kracht achter het onderzoeks- en beschermingswerk voor de Steenuil in 
Drenthe. Met niet aflatende energie en geestdrift heeft hij zich de afgelopen jaren ingezet voor het 
herstel van de Drentse populatie, in het bijzonder in de wijde omgeving van zijn woonplaats Uffelte. 
En met succes! De populatie nam toe van 4 bezette kasten naar meer dan 50 bezette territoria. Waar 
hij erg verguld mee was dat hij in 2010 na meer dan 30 jaar weer een broedgeval had in zijn 
woonplaats Uffelte. Voor hem was een stimulans nog meer kasten op te hangen en draagvlak te 
creëren. Het bewijs dat zijn idee dat de Drentse populatie nog  verder kon groeien door verbindingen 
tussen broedparen aan te brengen.  
 
Als oud-schoolmeester wist hij ook als geen ander hoe hij mensen warm moest krijgen voor 
Steenuilen; alleen al zijn enthousiasme werkte aanstekelijk. Samen met tientallen vrijwilligers en 
erfbewoners heeft Fred de Steenuil weer op de kaart van Drenthe gezet. Voor menigeen is hij een 
voorbeeld geweest, niet in de laatste plaats voor Martijn Snijder, de regiocontactpersoon voor 
Drenthe. In januari 2009 had ik het genoegen een dag met Fred op stap te mogen in het kader van 
een interview voor ATHENE. Met de auto zijn we rondgereden langs de mooiste plekjes. Bij iedereen 
waar we op het erf kwamen werd de ‘oelenman’ enthousiast ontvangen. En overal de verhalen over 
de Steenuilen, én de adviezen om het de steenuil nog beter naar de zin te maken. Ons laatste 
mailcontact dateert van afgelopen voorjaar toen we in een schuurtje in Lintelo een vrouwtje vingen 
dat het jaar ervoor door Fred in Ansen als nestjong geringd was. Het dier had er een trip op zitten van 
98 kilometer, niet gering voor een Steenuil. “Mooi bericht”, mailde hij terug. En passant vertelde hij 
over een fietstocht in de Achterhoek, samen met zijn vrouw. Bij Ruurlo zag hij een Steenuil. En wat in 
Drenthe zijn handelsmerk was, kon hij ook hier niet laten. Hij stapte van de fiets en “natuurlijk de 
bewoner even aangesproken”. Fred ten voeten uit! 
 
Fred, bedankt! 
 
Ronald van Harxen 
Voorzitter STONE 
Het interview met Fred nog eens nalezen? Klik op 
http://www.steenuil.nl/pdf/Athene/A14_FredVemden.pdf  
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