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OPRICHTING STICHTING OEHOEWERKGROEP NEDERLAND 
(persbericht SON) 
 
Op vrijdag 29 mei heeft de oprichtingsvergadering van  de Stichting Oehoewerkgroep Nederland 
(OWN) plaats te Nijmegen. Vanaf 1997 broedt ’s werelds grootste uil jaarlijks in ons land. Helaas 
is gebleken dat de broedgebieden en de nesten regelmatig worden bedreigd. Te denken valt 
hierbij aan verstoring door industriële werkzaamheden, crossactiviteiten in groeves, recreatie 
vlakbij de nesten e.d. Ook in het gebied vlak over de Duitse grens mislukken jaarlijks nesten.  
Het doel van de Oehoewerkgroep Nederland is onderzoek- en bescherming van de Oehoe in 
Nederland. Op dit moment zijn 7 territoria van deze imposante uil bekend. Vlak over de Duitse 
grens is sprake van een groeiende populatie. 
 
Middels het werven van donateurs en subsidies hoopt de stichting voldoende fundament te 
kunnen scheppen om haar informatieve- en beschermende functie te kunnen waarmaken. 
Concrete zaken die in het plan van aanpak staan zijn o.a. : inventarisatie, broedbiologisch 
onderzoek, ringonderzoek, telemetrieonderzoek, beschermen van nestplaatsen en het ophangen 
van nestkisten.  
 
Behalve onderzoek en bescherming is het verstrekken van informatie ook van wezenlijk belang. 
Afgelopen eeuw is de Oehoe in Duitsland bijna uitgeroeid door mensen die mogelijk door 
verkeerde informatie een slecht beeld hadden van deze uilensoort. De Oehoe zou bijvoorbeeld 
hazen vangen, hetgeen bij menig jager niet in de smaak viel. Voedselonderzoek toont echter aan 
dat de Oehoe nauwelijks hazen eet. Voornamelijk houtduiven, kraaien, ratten en af en toe zelfs 
jonge vossen vallen ten prooi aan de Oehoe. De Oehoe is dus eerder een vriend dan een vijand. 
De verkregen kennis kan middels lezingen, meewerken aan tentoonstellingen, schrijven van 
artikelen en natuurlijk via internet worden uitgedragen. 

 
Een voorbeeld van lopend onderzoek 
is het telemetrieonderzoek. In 2008 
zijn twee jonge Oehoes uitgerust met 
GPS-zenders. Helaas stierf 1 van de 
uilen voortijdig; het andere jong is 8 
maanden gevolgd op zijn reis. De 
bevindingen worden binnenkort 
gepubliceerd in het blad Natura van 
de KNNV. Half mei zijn in 2009 nog 
eens 3 jonge oehoes voorzien van 
een satellietzender. De reis van deze 
jonge uilen is  te volgen op het 
weblog van de Stichting 
Oehoewerkgroep Nederland: 
http://oehoe.web-log.nl waar u ook 
allerlei andere informatie over de 
Oehoe kunt vinden.  

Het telemetrie-project is mogelijk gemaakt door Vogelwerkgroep Zuidoost-Achterhoek en 
SOVON. Vogelbescherming Nederland, Provincie Limburg en de firma Ankerpoort 
(kalksteenwinning) financierden het GPS-project. 
 
Uit een vooronderzoek blijkt dat de stichting bij aanvang al kan rekenen op zo’n 40 donateurs. 
Het bestuur bestaat uit 5 leden. 
 
Voor nadere informatie kunt u terecht bij het landelijk contactadres: 
 
Gejo Wassink(secretaris)          of  Scipio van Lierop (voorzitter) 
Europaweg 40 A                                                Voorstadslaan 313 
7137 HN Lievelde.     6542 TC Nijmegen 
Tel. 0544-467034     Tel. 06-43054431 


