
Aan de vrienden van de Bevelandse steenuil, 

Op 9 november jl mocht ik, ook namens alle mensen die 

het  Bevelands steenuilbeschermingswerk in de 

afgelopen 20 jaar gesteund hebben, de Goese 

Diepfonds prijs van de Commissaris van de Koning Han 

Polman in ontvangst nemen. Tijdens de toespraken 

werd nog eens benadrukt dat het hier op de Bevelanden 

een succesverhaal is terwijl het elders juist heel slecht 

gaat met de Steenuil. Dit is zeker mede te danken aan 

de bereidwilligheid van de Bevelanders om nestkasten 

op hun erf toe te laten.  

Toen in 2016 de Provincie Zeeland de subsidie voor het 

Bevelands steenuilbeschermingswerk introk werd door Vrienden van de Steenuil het Zeeuws 

Steenuilfonds opgericht. Jullie kregen van ons brief om het beschermingswerk financieel te 

ondersteunen en daar werd goed op gereageerd. Heel hartelijk dank hiervoor.  

Het Zeeuws Steenuilfonds werd daarna administratief ondergebracht bij 

Stichting Het Zeeuwse Landschap. Deze stichting zet zich al ruim 85 jaar 

in om natuur, landschap en erfgoed in Zeeland te beschermen. Op 

verzoek van deze Stichting verhuist het Zeeuws Steenuilfonds met ingang 

van 1 januari 2023 terug naar Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ). 

Sinds 1982 beheert en ontwikkelt SLZ het cultuurlandschap in 

Zeeland op terreinen van derden. Oorspronkelijk was de 

Bevelandse uilenbescherming altijd al in handen van SLZ.  

Steenuilen zijn in het verleden vanuit 

landen rond de Middellandse Zee 

naar het noorden gekomen. In de vorige eeuw kwamen er in 

Zeeland nog veel strenge winters voor. In die winters stierf vaak 

een deel van de populatie omdat steenuilen slecht tegen 

extreme kou kunnen maar ook omdat ze vaak in die periodes 

moeilijk aan hun voedsel (muizen) konden komen. Maar de 

soort kon zich steeds weer herstellen omdat er verspreid over 

de Zeeuwse eilanden nog veel Steenuilen aanwezig waren. Maar 

aan het eind van de vorige eeuw toen het oude Zeeuwse landschap drastisch veranderd was, 

konden de Steenuilen zich ten noorden van de Westerschelde op bijna alle eilanden niet 

meer handhaven. Alleen in de Zak van Zuid-Beveland in het oude cultuurlandschap wist een 

kleine populatie te overleven. Op het vaste land van Zeeuws Vlaanderen waar 20 jaar 

geleden nog veel Steenuilen voorkwamen gaat het in de loop van de jaren ook steeds 

slechter. Omdat ik in de gelegenheid werd gesteld om al in 2007 nestkasten te gaan plaatsen 

gaat het op Zuid-Beveland momenteel goed met de Steenuilen. Alleen in West Friesland is 

dat op deze manier ook een succes geworden. Elders gaat het niet goed met de Steenuil.  

Ons succes is mede te danken aan de terreinbeherende organisaties, de Bevelandse ‘boeren 

en buitenlui’ die hun erf beschikbaar stelden om er nestkasten te plaatsen en de vrijwilligers 

die de nestkasten jaarlijks controleren. 



 Alle jonge Steenuilen in de 

nestkasten worden door 

mij geringd, waardoor al 

heel veel informatie over 

hun gedrag bekend is 

geworden. Momenteel zijn 

er ruim 300 nestkasten 

geplaatst, waaronder 30 op 

Walcheren. Helaas broedt 

op dat eiland nog steeds 

maar één paar Steenuilen.  

Doordat er overal op Zuid-

Beveland nestkasten beschikbaar zijn heeft de populatie zich in 15 jaar weten uit te breiden 

van 25 paar naar 66 paar. Ook buiten de Zak komen ze nu voor. 

In het afgelopen jaar ontvingen we bijna € 1000,- aan donaties, nog eens € 1296,- kwam 

binnen via een spontane crowdfundingactie. Hartelijk dank voor deze financiële 

ondersteuning.  Van het Vogelfonds ontving het Steenuilfonds  

€ 3000,- om nieuwe nestkasten te laten maken. Zie foto rechts. Omdat we 

het nu nog moeten doen met een verouderde Steenuilbrochure is geld 

aangevraagd om de bestaande brochure in samenwerking met SLZ aan te 

kunnen passen.  Het Steenuilfonds ontving daarvoor van 

Vogelbescherming € 2500,-       nieuwe nestkasten 

Ook al gaat het nu steeds beter met de Bevelandse Steenuil, we zullen de 

werkzaamheden moeten voortzetten die tot dit succes hebben geleid. We 

kunnen daarvoor jouw financiële steun nog steeds goed gebruiken. Let 

op, je maakte nu steeds geld over naar Het Zeeuwse Landschap. Dat kan 

je nu aanpassen want vanaf 1 januari 2023 vallen we onder Stichting Landschapsbeheer 

Zeeland (SLZ). Het rekeningnummer van SLZ is:  

NL93RABO 0380 5172 56 tnv Stichting Landschapsbeheer Zeeland en opnieuw is het heel 

belangrijk om daarbij te vermelden dat het ten gunste van het Zeeuws Steenuilfonds is. 

Om belastingvrij periodiek te willen schenken kijk je op: 
https://landschapsbeheerzeeland.nl/steun-ons Heel belangrijk, zet op het formulier erbij 

tgv het Zeeuws Steenuilfonds. 

In 2023 zal ik weer een regio bijeenkomst voor nestkasteigenaars van heel Midden Zeeland 

organiseren. Ik wil dat in april/mei doen zodat er de mogelijkheid bestaat om een 

Bevelandse Steenuil van dichtbij te zien. Jullie zullen daarvoor worden uitgenodigd. Heb je 

deze brief nog per post gehad dan betekent dat, dat we jouw mailadres nog niet hebben. Je 

kan dat doorgeven op onze site: www.zeeuwssteenuilfonds.nl Misschien samen met een 

leuke donatie? Op deze site staan ook de Jaarverslagen en de financiële Jaarverslagen. We 

zijn nog op zoek naar mensen die het Steenuilfonds comité willen versterken. Bijvoorbeeld 

een goede fondsenverwerver. 

Rest mij om jullie namens het Zeeuws Steenuilcomité en alle vrijwilligers Fijne Feestdagen te 

wensen en een voorspoedig 2023! 

Peter Boelee 

https://landschapsbeheerzeeland.nl/steun-ons
http://www.zeeuwssteenuilfonds.nl/

