
Impressie bijdragen Landelijke Steenuilendag 2016 
 
Actuele verspreiding, trends en broedsucces van steenuilen in Nederland 
Het onderzoek naar steenuilen heeft onder aanvoering van STONE sinds de eeuwwisseling een 
enorme vlucht genomen. Onze kennis over broedsucces en aantalstrends is hierdoor sterk 
verbeterd. Recent is het veldwerk voor de nieuwe Vogelatlas afgerond, wat heeft geresulteerd in 
een actueel overzicht van verspreiding en aantallen. Chris van Turnhout van Sovon presenteert een 
update. 
 
Waar gaat dat heen? Overpeinzingen uit het steenuilenbolwerk in Drenthe  
Hoe is de verspreiding van de steenuilen zich in het meest noordelijke bolwerk van ons land? En 
gaan we het voor elkaar krijgen om de populatie verder te laten groeien? Erwin Bruulsema, 
coördinator in Drenthe, vertelt over de successen (en hindernissen) van de steenuilenbescherming 
in Drenthe. 
 
Samen werken aan optimaal ringonderzoek bij steenuilen 
Er worden steeds meer steenuilen geringd in Nederland door een gestaag groeiende groep ringers. 
Dat is op zich goed nieuws, maar waar ligt nu de optimale balans tussen kwaliteit en kwantiteit? 
Hoe kun je je ringonderzoek zo inrichten dat het de meest waardevolle gegevens oplevert? En wat 
weten we eigenlijk al op basis van het ringen van steenuilen? In zijn lezing probeert Henk van der 
Jeugd, hoofd van het Vogeltrekstation, op deze en andere vragen antwoord te geven en 
handvatten aan te reiken voor nog beter ringonderzoek aan steenuilen. 
 
Bekendmaking "Steenuilenvrijwilliger 2016" 
In 2014 zijn we gestart met de traditie om tweejaarlijks een steenuilenvrijwilliger vanwege zijn of 
haar bijzondere verdiensten in het zonnetje te zetten. De eerste die de eer te beurt viel was Bert 
Kwakkel, regiocontactpersoon van STONE in de Achterhoek en Liemers. Wie gaat er dit jaar met de 
eer strijken? 
 
De Steenuilwerking in Vlaanderen  
In maart 2013 werd de Steenuilenwerkgroep van Natuurpunt opgericht. Ondertussen zijn we 
enkele jaren verder en is er een groot netwerk ontstaan van vrijwilligers die zich inzetten voor het 
welzijn van de steenuil. Philippe Smets, coördinator van de werkgroep, praat ons bij over de 
behaalde resultaten van onze Vlaamse zusterorganisatie. 
 
Presentatie vernieuwde Handleiding broedbiologisch onderzoek 
STONE en het Vlaamse Natuurpunt presenteren met trots de vernieuwde Handleiding 
broedbiologisch onderzoek Steenuil. Theo Boudewijn en Dries van Nieuwenhuyse nemen de 
vernieuwingen en de 'vervlaamsing' door, waardoor de handleiding weer optimaal bruikbaar is voor 
Nederlanders én Vlamingen. 
 
Uitbreiding Bevelandse steenuilpopulatie begrensd? 
Peter Boelee,  veldmedewerker en adviseur bij het onlangs opgerichte Zeeuws Steenuilfonds, is al 
een kleine 10 jaar beroepsmatig in de weer met steenuilenbescherming en -onderzoek op Zuid-
Beveland en de gebieden in midden-Zeeland. In zijn bijdrage gaat hij in op de vraag hoe groot de 
kans is op vestiging van steenuilen in nieuwe gebieden door het plaatsen van nestkasten als de 
juiste biotoop ontbreekt.  
   
Het kriebelt nog steeds 
Tijdens de Landelijke Uilendag in 2015 in Meppel ging Ronald van Harxen op basis van 
literatuuronderzoek in op het voorkomen van parasieten bij uilen, in het bijzonder steenuilen. In 
het broedseizoen 2016 is op enkele plekken in het land specifiek gelet op de aanwezigheid van 
enkele soorten bij nestjongen en adulte vogels. Vandaag presenteert hij de eerste resultaten.  



Het Voorspel, Het Hoogtepunt en Het Naspel  
Verspreid over de dag trakteren Pascal Stroeken en Ronald van Harxen op een selectie van de 
mooiste beelden van de webcams van Beleef de Lente 2016. Van de late winter tot in de nazomer 
werd het steenuilenleven rond de nestplaats intensief vastgelegd, wat behalve prachtige beelden 
ook veel nieuwe kennis heeft opgeleverd.  



 
 
 


