De Steenuil

Steenuilen in Nederland

Bescherming

De Steenuil is de kleinste in ons land
voorkomende uil. Met zijn lichaamslengte van
21 cm is hij maar net iets groter dan een merel.
Het is een minder uitgesproken nachtvogel dan
andere uilen. Daarom zie je ze ook nog wel
eens overdag. Ze zitten dan vaak op het dak
van een schuurtje, in de luwte en bij voorkeur
in de zon. Steenuilen zijn bijzonder trouw aan
een eenmaal gekozen territorium en ook
paartjes blijven in principe levenslang bij
elkaar. Het zijn echte holenbroeders. Nesten
worden aangetroffen in holtes in knotwilgen,
appelbomen en onder daken van schuurtjes.
Ook broeden ze graag in nestkasten. In april
worden gemiddeld 4 eieren gelegd. In de loop
van juni verlaten de jonge uilen de broedplaats.
Ze blijven daarna nog enige tijd in het
ouderlijk territorium. In het najaar gaan ze dan
op zoek naar een eigen gebied. Het voedsel
bestaat uit insecten (kevers, larven, rupsen),
muizen, regenwormen, kikkers en vogels.

Het aantal broedparen in Nederland neemt de
laatste decennia fors af. Tussen 1962 en 1992
met 50%. Om die reden staat de Steenuil op
de landelijke Rode Lijst van kwetsbare en
bedreigde vogelsoorten. Het aantal in
Nederland voorkomende broedparen wordt
momenteel geschat op circa 5.500 tot 6.500.
De verspreidingsgrens schuift steeds verder in
oostelijke en zuidoostelijke richting terug.
De favoriete omgeving in Nederland is het
kleinschalige cultuurlandschap waar de
Steenuil bij voorkeur in de omgeving van
menselijke bebouwing broedt.

De grootste aantallen vinden we in het
Rivierengebied en op de oostelijke
zandgronden. Hier treffen we soms nog
meerdere broedparen op een km2 aan.
Elders is de dichtheid veel lager.
De belangrijkste reden voor de forse afname
ligt in de grootschalige ingrepen in het
landschap de laatste decennia. Er gingen niet
alleen veel nestplaatsen verloren, ook de
voedselsituatie verslechterde.
Voor de vestiging en het behoud van
Steenuilen zijn rust en nestgelegenheid
belangrijke voorwaarden. Voorts moeten er
gedurende het gehele jaar voldoende prooien
ter beschikking staan én bereikbaar zijn.
Als bewoner van het buitengebied kunt u
daaraan op verschillende manieren bijdragen:
•

•

•

Een karakteristiek schuurtje

Verspreiding in Nederland in 1998-2000
Bron: SOVON Vogelonderzoek Nederland

Nestgelegenheid
- nestkasten plaatsen
- wilgen knotten
- hoogstamfruitbomen onderhouden
- oude schuurtjes laten staan
Voedsel
- overhoekjes in stand houden
- gunstige omstandigheden voor
muizen en insecten scheppen door
het maken van een composthoop,
takkenrillen of een muizenruiter
Voorkomen sterfte
- oppassen voor verdrinking in
veedrinkbakken
- gebruik bestrijdingsmiddelen beperken
- schuilgelegenheid voor nestjongen
aanbieden
Op www.steenuil.nl is veel meer informatie
te vinden over hoe u kunt bijdragen aan de
bescherming van de Steenuil.

Informatie STONE
Het Steenuilenoverleg Nederland, kortweg
STONE is opgericht op 8 maart 1997. De
reden was de gedeelde bezorgdheid voor de
niet zo rooskleurige situatie waarin de Steenuil
in Nederland verkeert. Daarnaast was er
behoefte om de diverse personen en
werkgroepen die zich bezighielden met
onderzoek en bescherming bij elkaar te brengen. STONE beoogt een platform te zijn voor
al deze mensen om ervaringen, kennis en
informatie uit te wisselen en te bundelen.

STONE

STONE is een uit vrijwilligers bestaande
stichting. Voor het uitvoeren van activiteiten in
het belang van de Steenuil is deze financieel
voor een belangrijk deel afhankelijk van
donateurs.

Steenuilenoverleg Nederland

STONE is in Nederland in een aantal regio’s
verdeeld. Per regio is er een contactpersoon.
De regio-indeling en de namen van de
contactpersonen vindt u op www.steenuil.nl
(doorklikken op regio’s in het hoofdmenu).
Minstens eenmaal per jaar brengt STONE het
tijdschrift Athene uit. Hierin vindt u behalve
onderzoeksresultaten ook bijdragen uit
verschillende delen van het land.
Eenmaal per jaar is er een landelijke dag.

Word ook donateur van STONE
Maak uw bijdrage over op gironummer
333 08 52 t.n.v. Stichting STONE te
Raalte. Donateurs die ten minste € 10 overmaken ontvangen het tijdschrift Athene en een
uitnodiging voor de jaarlijkse landelijke dag.
Foto’s: Fred Sollie (voorkant), Pauline van Marle (boven)
en Andre Eijkenaar (onder), Ronald van Harxen (schuur),
tekening: Herman Schriks

Bescherm de Steenuil!
STONE contactadres
Pascal Stroeken
De Kistemaker 12
1852 GW Heiloo
072-5339511
stone@steenuil.nl
www.steenuil.nl
Regio-contactpersonen
www.steenuil.nl >>regio’s
 Stichting STONE, 2006

