
Naar een betere monitoring 
van Steenuilen in Nederland 
(en Vlaanderen?) 
 
De Steenuil is een lastige soort om daarvan op 
landelijke schaal een goede indruk te krijgen 
van de voor- of achteruitgang. Lokaal, soms 
regionaal, wordt de soort slechts op weinig 
plekken over een reeks van jaren gevolgd. De 
meeste van die inventarisatieprogramma’s 
hebben het eenmalig vaststellen van aantallen 
en dichtheden tot doel. Landdekkend zullen 
dergelijke programma’s nooit kunnen zijn. Al 
was het alleen maar omdat er – gelukkig – nog 
te veel Steenuilen voor zijn. Slechts door de 
resultaten van de grootschalige 
atlasprogramma’s die door SOVON zijn 
uitgevoerd met elkaar te vergelijken kan een 
globaal beeld van de mate van achteruitgang 
verkregen worden. In andere onderzoeken van 
SOVON (BMP, BSP) komt de Steenuil door 
diverse oorzaken hiervoor niet voldoende uit 
de verf. 
 
Als STONE hebben we in het kader van het 
Plan van Aanpak gewezen op het belang van 
een goede monitoring. Alleen daardoor kan de 
vinger aan de pols gehouden worden en 
kunnen de resultaten van 
beschermingsmaatregelen geëvalueerd 
worden.  
We zijn dan ook verheugd dat SOVON het 
plan opgepakt heeft om in opdracht van het 
EC-LNV aandacht aan de monitoring van 
Steenuilen besteden. 
 
De globale opzet komt erop neer dat er 
verspreid door het land een aantal 
proefvlakken gezocht zal worden op een 
zodanige manier dat alle landschapstypen 
vertegenwoordigd zullen zijn. Door van jaar op 
jaar in deze proefvlakken steenuilen te tellen 
kan een betrouwbaar beeld van de mate van 
voor- of achteruitgang verkregen worden met 
een voldoende mate van representativiteit voor 
de landelijke situatie.  
 
Door aan te sluiten bij lopende projecten van 
SOVON kunnen de gegevens binnen de 
bestaande programma’s verwerkt worden. De 
proefvlakken zullen een maximale omvang van 
500 hectare hebben en over een langere reeks 
van jaren geteld worden. De methode die 
gebruikt zal worden sluit aan bij de in de 
STONE-handleiding beschreven 
karteringsmethode. 
Het is niet de bedoeling in dit bestek uitgebreid 
bij de achtergronden, systematiek en methode 
stil te staan. Daarover zult u de komende tijd 

onder andere door SOVON geïnformeerd 
worden.  
 
Op de eerste Nationale Uilendag zal een 
medewerker van SOVON een korte aftrap 
hiervoor geven. 
 
Tijdens een oriënterende bespreking over dit 
onderwerp op het bureau van SOVON waren 2 
Vlaamse vertegenwoordigers van Natuurpunt 
aanwezig. Zij deelden in het enthousiasme en 
zien mogelijkheden ook in Vlaanderen met 
dezelfde systematiek Steenuilen te gaan 
monitoren. 
 
Voor ons als steenuilliefhebbers en 
onderzoekers lijkt dit een uitgelezen 
mogelijkheid onze eigen inventarisatiegevens 
in een breder perspectief te kunnen plaatsen 
en tevens medewerking te verlenen aan het 
verkrijgen van een landelijk beeld. 
 
Uw medewerking wordt dan ook zeer op prijs 
gesteld! 
 
We houden u op de hoogte.   
 
Ronald van Harxen 
 
Voor diegenen die zich alvast warm willen lopen is behalve 
uiteraard de Handleiding voor onderzoek en bescherming 
ook nog de speciale Handleiding territoriumkartering 
beschikbaar. Beide zullen op de landelijke dag verkrijgbaar 
zijn. 
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