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 STONE 

 
Doelstelling STONE Steenuilenoverleg 
Nederland 
“De belangenbehartiging van de Steenuil in 
het algemeen en het bevorderen van het 
onderzoek en de bescherming van de 
Steenuil in het bijzonder.” 
 
Missie STONE 
STONE is het Nederlandse platform voor het 
uitwisselen van kennis en informatie ter 
bevordering van de bescherming van en het 
onderzoek naar de Steenuil. 
 
Algemeen en organisatie 
STONE Steenuilenoverleg Nederland is 
opgericht op 8 maart 1997. STONE is een 
landelijke werkgroep die 
steenuilenbescherming en -onderzoek 
coördineert, stimuleert en faciliteert. Daartoe 
wordt samengewerkt met relevante binnen- 
en buitenlandse, professionele en 
vrijwilligersorganisaties.  
 
Sinds 14 januari 2000 is STONE een stichting. 
STONE is een vrijwilligersorganisatie, zonder 
betaalde krachten. De werkzaamheden 
worden landelijk aangestuurd en 
gecoördineerd door het bestuur. STONE 
houdt geen kantoor; de bestuursleden 
werken vanuit huis waardoor de 
organisatiekosten minimaal zijn. De 

bestuursleden ontvangen geen vergoeding, 
maar krijgen hun (reis)kosten vergoed. 
 
Er is binnen Nederland een groot netwerk 
van vele honderden steenuilvrijwilligers die 
veelal via lokale en regionale werkgroepen 
mede onder de vlag van STONE hun 
activiteiten ontplooien. Dit netwerk is de 
basis voor bescherming en onderzoek. STONE 
beschouwt de ondersteuning en het behoud 
van het netwerk als een belangrijke taak.  
 

 
 
 

 
 Bestuur en organisatie 2013 

 
Bestuur 
Het bestuur bestond in 2013 uit vier leden.  
 
Bestuurssamenstelling 1-1-2013  
Ronald van Harxen – voorzitter 
Pascal Stroeken – secretaris  
Joep van de Laar – penningmeester  
Theo Boudewijn  – lid 
 
Bestuurssamenstelling 31-12-2013 
Ronald van Harxen – voorzitter 
Pascal Stroeken – secretaris  
Theo Boudewijn  – penningmeester 
Geco Visscher  – lid 
 
Joep van de Laar is per 1 juni 2013 gestopt als 
bestuurslid/penningmeester. Na een 
intensieve periode van acht jaar, waarin Joep 
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begon als algemeen bestuurslid en daarna  
vele jaren het penningmeesterschap op zich 
heeft genomen én verantwoordelijk was voor 
het webbeheer, heeft hij besloten wat 
rustiger aan te willen doen. Hiermee is het 
bestuur helaas een gedreven en 
gewaardeerd  bestuurslid verloren. Eind juni 
heeft het bestuur met een gezamenlijke 
velddag in Winterswijk op gepaste wijze 
afscheid van Joep genomen.  
 
Joep is gelukkig niet uit beeld verdwenen en 
blijft enkele belangrijke klussen voor STONE 
uitvoeren. Samen met zijn vrouw Mary-Anne 
Verhoofstad verzorgt Joep de 
begunstigersadministratie en de 
administratie van de abonnees van het 
tijdschrift Uilen. Daarnaast blijft Joep actief 
als redactielid van tijdschrift Uilen. 
Het penningmeesterschap is overgenomen 
door Theo Boudewijn.   
 

 
 
Op zoek naar een nieuwe webbeheerder 
diende zich in het najaar een nieuw 
bestuurslid aan:  Geco Visscher uit Echt. Geco 
is per 1 december 2013 tot het bestuur 
toegetreden als algemeen lid met als 
bijzondere taak het ‘digitale takenpakket’ 
(beheer website, digitale nieuwsbrief, 
Facebook). Daarmee is het bestuur weer op 
een acceptabele sterkte van vier leden.  
 

Het bestuur heeft in 2013 vergaderd op 22 
januari, 23 april, 25 juni, 3 september en 26 
november op de vaste vergaderlocatie in De 
Bilt. De grote slagvaardigheid van de 
organisatie schuilt in het intensieve e-
mailverkeer tussen de bestuursleden 
waardoor het aantal vergaderingen beperkt 
kan blijven.  
 
Meerjarenplan 2012-2016 en Jaarplan 2013 
Mede op basis van het Meerjarenplan 2012-
2016 is het Jaarplan 2013 opgesteld, waarin 
onder meer met het oog op de subsidiëring 
door Vogelbescherming Nederland een 
overzicht is gegeven van de voorgenomen 
activiteiten in het verslagjaar. 
 
Financieel 
Sinds jaar en dag vormen de jaarlijkse 
bijdragen van onze begunstigers de 
belangrijkste inkomstenbron van STONE. 
Begunstigers betaalden in 2013 minimaal      
€ 15,- per kalenderjaar (vanuit buitenland:        
€ 20,-). Daarbij is inbegrepen een 
abonnement op het tijdschrift Uilen. Het 
aantal betalende begunstigers (ca. 400) 
vertoonde in 2013 een lichte groei ten 
opzichte van 2012. 
 

   
 
Een toenemend aantal begunstigers maakt 
gebruik van de mogelijkheid om de 
begunstigerbijdrage jaarlijks automatisch via 
incasso te laten innen. Inmiddels hebben 195 
begunstigers een schriftelijke machtiging 
afgegeven. Gerichte oproepen via o.a. de 
digitale nieuwsbrief, de website en e-mails 
brachten ook in het verslagjaar veel 
‘slapende’ begunstigers ertoe hun 
jaarbijdrage over te maken. Al met al hebben 



Stichting STONE  Steenuilenoverleg Nederland                          

jaarverslag 2013   
 
 

4 
 

deze inspanningen de financiële basis van 
STONE aanzienlijk versterkt.  
 
Het bestuur is erg verheugd met het feit dat 
vele begunstigers een extra bijdrage hebben 
overgemaakt, alsmede dat een aantal forse 
eenmalige donaties is ontvangen. Uiteraard 
voelen wij ons hierdoor extra gesteund bij 
onze activiteiten. De inkomsten uit 
begunstigerbijdragen stegen hierdoor van 
ongeveer € 6.600,- in 2012 naar circa € 
8.200,- in 2013.  
 
Ter voldoening aan de regels die gelden voor 
ANBI-erkende organisaties worden de 
jaarrekening en balans over 2013 in voorjaar 
2014 op de website gepubliceerd.  
 
    
 

       
 
 
Vogelbescherming Nederland ondersteunde 
de werkzaamheden van STONE in 2013 ex-
jaarplan met projectsubsidies voor een 
totaalbedrag van € 3.138,-, te besteden aan 
enkele specifieke doelen: onderzoek en 
ontwikkeling marterproof nestkast, een 
werkbezoek Ludwigsburg (D) in het kader van 
internationale samenwerking op het gebied 
van vernieuwend onderzoek, en voor het 
onderzoek aan niet-uitgekomen 
steenuileneieren. Daarnaast zijn door VBN 
projectsubsidies verstrekt voor de organisatie 
van de Landelijke Uilendag 2013 en voor het 
tijdschrift Uilen (voor meer informatie over 
deze projecten: zie verderop in dit 
jaarverslag). De projectsubsidies konden 
mede tot stand komen door donaties van 
kijkers van de webcams van Beleef de Lente. 
 
Van Stichting Bettie Wiegman Fonds werden 
projectsubsidies verkregen voor de 

ontwikkeling en promotie van de 
steenuilveilige drinkbak en voor de aanschaf 
van een HD-cam voor Beleef de Lente ten 
behoeve van prooionderzoek. 
 
Begunstigers 
De bescheiden toename van het aantal 
begunstigers die in voorgaande jaren werd 
geconstateerd heeft ook in 2013 een vervolg 
gekregen. Op 31 december 2013 stonden 526 
personen als begunstiger geregistreerd, 
waarbij moet worden aangetekend dat niet 
alle begunstigers hun jaarbijdrage hebben 
voldaan. Begunstigers zijn vaak jarenlang 
trouw aan STONE. In het verslagjaar 
ontvingen we slechts een handvol 
afmeldingen. 
 

 
 
 
Algemeen contactadres 
STONE beschikt over een algemeen, landelijk 
contactadres (secretariaat). Slagvaardig 
reageren en handelen is daarbij 
uitgangspunt. In 2013 zijn met grote 
regelmaat mails en telefoontjes van allerlei 
aard binnengekomen, van onder meer 
particulieren en vrijwilligers / 
steenuilenwerkgroepen, maar ook van 
overheden en ecologische adviesbureaus.  
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Regiostructuur 
Sinds 2004 is er een landelijk dekkend 
netwerk van STONE-regiocontactpersonen 
(RC’s). De RC's vervullen in de dagelijkse 
praktijk de voorpostfunctie in de regio en 
regelen allerlei STONE-gerelateerde zaken, 
zoals verzoeken om ondersteuning en het 
beantwoorden van vragen uit de regio.  
Daarnaast zijn de RC’s een klankbord voor 
het landelijke bestuur. In voorkomende 
gevallen zijn de RC's door het bestuur 
geraadpleegd of gevraagd om ondersteuning 
met allerhande praktische zaken.  
        
regio 1:  George Meijners 
regio 2:  Jan van ‘t Hoff 
regio 3:  Martijn Snijder 
regio 4:  Bé Schilder 
regio 5 :  Friso Koop 
regio 6:  Ellen de Bruin 
regio 7:  Marc van Leeuwen 
regio 8:  Bert Kwakkel 
regio 9:  Harry van Diepen 
regio 10:  Frans Jacobs 
regio 11:  Michel Kuijpers 
regio 12:  Alex de Smet 
regio 13:  Martin van Leest 
regio 14:  Joost Nijkamp 
regio 15:  Peter Alblas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Veel RC’s zijn inmiddels al jarenlang in 
functie. In 2013 heeft er één mutatie 
plaatsgevonden. Het RC-schap voor regio 
Limburg is per 1 februari 2013 op voordracht 
van vertrekkend RC Theo Custers 
overgenomen door Peter Alblas uit 
Maastricht.   
 
Op 20 april 2013 is in Culemborg een RC-
bijeenkomst gehouden, waarin de RC’s en 
het bestuur elkaar hebben bijgepraat en een 
evaluatie is gehouden van het functioneren 
van de ‘regiostructuur’. Onder het genot van 
een lekkere lentezon hebben we met de 
groep een mooie wandeling gemaakt langs 
de uiterwaarden van de Lek. 
 
Samenwerking Nederland 
Ook in 2013 werkte STONE voor de realisatie 
van de doelstellingen structureel en intensief 
samen met diverse professionele organisaties 
op het gebied van bescherming en 
onderzoek: 
 Vogelbescherming Nederland 
 Sovon 
 Vogeltrekstation 

 

                    
 
Voor de realisatie van het tijdschrift Uilen en 
de organisatie van de Landelijke Uilendag is  
samengewerkt met andere landelijke 
uilenwerkgroepen: KWN Kerkuilenwerkgroep 
Nederland en OWN Oehoewerkgroep 
Nederland.  
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Daarnaast zijn frequent contacten 
onderhouden met lokale en regionale 
werkgroepen en organisaties. 
 
Samenwerking internationaal 
In 2013 is door onze zuiderburen de 
Steenuilenwerkgroep van Natuurpunt 
opgericht. Daarmee heeft STONE nu een 
volwaardige Vlaamse zusterorganisatie. Ook 
in Vlaanderen zijn vele vrijwilligers actief met 
steenuilenbescherming en -onderzoek.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Op 23 november vond in Mechelen de eerste 
contactdag plaats. Een gezellige, goed 
bezochte dag met inspirerende bijdragen van 
onze Vlaamse vrienden. STONE was ook 
uitgenodigd en heeft in twee bijdragen 
verteld over bescherming en onderzoek in 
Nederland.  
STONE ziet uit naar een vruchtbare 
samenwerking met de Vlaamse 
Steenuilenwerkgroep! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 Onderzoek 

 
Reproductieonderzoek 
Broedbiologisch of reproductieonderzoek is 
één van de belangrijkste pijlers van het 
onderzoek aan Steenuilen. De inspanning om 
zoveel mogelijk nestonderzoekers te 
stimuleren hun broedgegevens op Sovon-
Nestkaart te zetten werpt al vele jaren zijn 
vruchten af. De trend dat er jaarlijks meer 
nestkaarten worden ingevuld zette ook in het 
verslagjaar door. De Steenuil behoort 
hiermee tot een van de best onderzochte 
broedvogelsoorten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
De in 2011 verschenen Handleiding 
broedbiologisch onderzoek Steenuil wordt 
door veel vrijwilligers als nuttig hulpmiddel 
ervaren om de kwaliteit van het 
reproductieonderzoek te verbeteren. In 2013 
zijn er uit heel het land verzoeken van 
vrijwilligers binnengekomen om (extra) 
handleidingen en zijn veel nestcontroleurs 
met de handleiding aan de slag gegaan. Eind 
2013 was de voorraad handleidingen 
geslonken tot enkele exemplaren. Er zijn nog 
geen plannen voor een herdruk van de 
handleiding; de handleiding is overigens 
integraal te downloaden via de website van 
STONE.  
 



Stichting STONE  Steenuilenoverleg Nederland                          

jaarverslag 2013   
 
 

7 
 

Ook in 2013 mochten we ons verheugen in 
de ondersteuning van Mary-Anne 
Verhoofstad bij de invoer in Nestkaart van 
broedbiologische gegevens van verschillende 
waarnemers uit het land. We zijn haar hier 
zeer erkentelijk voor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
         
 
In navolging van de analyses over de periode 
1977-2011 zijn de broedgegevens over 2012 
geanalyseerd en is daarvan verslag gedaan in 
een artikel in Uilen 4. Deze jaarlijkse 
rapportage is onder meer bedoeld om de 
resultaten terug te koppelen naar de 
waarnemers.  
 
STONE overlegt periodiek met Sovon over het 
gebruik van Nestkaart. Een punt van 
aandacht is de gebruiksvriendelijkheid van 
het nestkaartenprogramma. Een aantal 
vrijwilligers ondervindt problemen met het 
invullen ervan.  
 
Ringonderzoek en certificering  
Ringonderzoek draagt in combinatie met 
reproductieonderzoek in belangrijke mate bij  
aan de kennis over het functioneren van 
populaties, zoals demografische processen 
die ontwikkelingen in de populatieomvang 
kunnen verklaren. Het ringen van Steenuilen 
is dan ook een belangrijke onderzoekspoot  

waarvoor STONE nauw samenwerkt met het 
Vogeltrekstation. 
 
  
 
 
 
       
 
Op verzoek van het Vogeltrekstation zijn eind 
2013 de eerste voorbereidingen in gang gezet 
om te komen tot specifieke  
certificeringsbijeenkomsten (verplichte 
driejaarlijkse ‘bijscholing’)  voor 
steenuilringvergunninghouders. Bedoeling is 
dat de certificeringsbijeenkomsten vanaf 
2014 jaarlijks worden georganiseerd.  
Na afloop van de onderzoeksdag van niet-
uitgekomen eieren (zie elders dit jaarverslag) 
is met de aanwezigen gebrainstormd over de 
invulling van de certificering.  
 
Populatie onderzoek  
Drie bestuursleden van STONE hebben in 
gezelschap van Loes van den Bremer (Sovon) 
op 20 en 21 juni 2013 een tweedaags bezoek 
gebracht aan Sachsenheim-Ludwigsburg 
(Baden-Württemberg, D), waar een Zwitsers 
onderzoeksteam van Vogelwarte Sempach 
sinds 2009 uitvoerig onderzoek doet aan een 
regionale steenuilenpopulatie.  
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Met behulp van gezenderde vogels laten zij 
zien dat predatie van adulten en jongen een 
veel belangrijkere doodsoorzaak is dan tot nu 
toe is aangenomen. Ook komt uit hun 
onderzoek naar voren dat de conditie van de 
jongen bij het verlaten van het nest een 
belangrijk factor is: jongen met een goede 
conditie hebben een betere overleving. 
 
Op basis van dit bezoek heeft reeds in 2013 
samenwerking plaatsgevonden in een 
internationaal onderzoek naar de sexratio 
van nestjonge Steenuilen en  
geslachtsgebonden overleving  van 
nestjongen, waarvoor ook Nederlandse 
gegevens zijn gebruikt. Een eerste publicatie 
over een deel van de Nederlandse resultaten 
is verschenen in Uilen nr. 4. 
 
Onderzoek niet-uitgekomen eieren 
Doel van het onderzoek is proberen te 
achterhalen waarom eieren niet zijn 
uitgekomen en of er milieufactoren een rol 
spelen of dat er regionale verschillen zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Als vervolg op de workshop in najaar 2011 en 
een pilot in 2012 (zie Jaarverslagen 2011 en 
2012), is in 2013 een start gemaakt met een 
onderzoek naar de oorzaken van niet-
uitgekomen eieren. Het onderzoek bestrijkt 
de jaren 2013-2015. Er hebben zich 40 
deelnemers (personen en 
onderzoeksgroepjes) uit heel Nederland 
aangemeld, die allen door STONE zijn 

gemachtigd op basis van de ontheffing op 
grond van de Flora- en faunawet die STONE 
in 2012 heeft verkregen.   
In totaal zijn er in 2013 ongeveer 250 eieren 
verzameld. Deze zijn tijdens een workshop op 
14 december in Culemborg onder leiding van 
deskundige Arnold van den Burg 
geanalyseerd. De resultaten worden in 2014 
gepubliceerd op de website van STONE. 
     
Vogelatlas 
In december 2012 zijn de tellingen voor de 
nieuwe vogelatlas gestart. Het telproject van 
Sovon loopt tot en met 2015. STONE heeft 
vanzelfsprekend medewerking toegezegd om 
de actuele verspreiding en aantallen van de 
Steenuil zo goed mogelijk in kaart te brengen. 
Het spreekt voor zich dat STONE 
hoofdsponsor is voor de Steenuil.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 Bescherming 

 
Marterproof steenuilennestkast ... 
Ingegeven door de toenemende signalen van 
predatie van steenuilennesten door 
Steenmarters, heeft STONE in samenwerking 
met Bert Kwakkel in 2013 gewerkt aan de 
ontwikkeling van een marterproof 
steenuilennestkast. Voortbordurend op 
bestaande modellen van andere 
nestkastontwerpers is een nestkast 
ontworpen met een extra dwarsschotje in 
het sluisje dat marters niet kunnen passeren 
maar de Steenuilen wel. 
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In het voorjaar van 2013 is de kast uitgebreid 
getest op zowel de ontoegankelijkheid door 
Steenmarters als op de goede 
toegankelijkheid door Steenuilen. Op basis 
van de bevindingen is het ontwerp aangepast 
en geperfectioneerd.    
Verder kenmerkt de marterproofkast zich 
door zijn duurzaamheid, goede ventilatie, 
ruime afmetingen, bestand tegen weer en 
wind, makkelijk te controleren en schoon te 
maken. 
 
Voor de ontwikkeling en het uittesten van de 
nieuwe nestkast (o.a. aanschaf camera’s) is 
een projectsubsidie van Vogelbescherming 
Nederland ontvangen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De nestkast is in het najaar van 2013 in 
productie genomen door Vivara en is 
verkrijgbaar in de webshops van Vivara en 
van Vogelbescherming (bij de laatste met 
korting voor leden).  

 
 
 
 
 
 
              
  
                    
 
 
Tevens is er een gedetailleerde 
bouwtekening beschikbaar voor de doe-het-
zelver én een bouwtekening van het 
antimartersluisje dat desgewenst in een 
eigen model nestkast kan worden 
ingebouwd. Alle informatie is gebundeld op 
de website van STONE te raadplegen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De interesse onder steenuilbeschermers voor 
de marterproofnestkast en het anti-
martersluisje blijkt groot. Op basis van de 
bouwtekening hebben verschillende 
steenuilwerkgroepen al nieuwe anti-
marterkasten gebouwd en opgehangen. 
 
... en crowdfunding 
Op initiatief van Vogelbescherming is in 
nauwe samenwerking met STONE rondom de 
nieuwe marterproofkast een crowdfunding 
pilot gestart. Crowdfunding is een 
betrekkelijk nieuwe, alternatieve wijze om 
een project te financieren. Bij crowdfunding 
wordt het benodigde geld verworven 
doordat de initiatiefnemer via internet en 
sociale media een groot publiek (de crowd) 
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probeert te bereiken die allemaal hun 
steentje kunnen bijdragen door te investeren 
in het project. Het idee erachter is dat veel 
particulieren een klein bedrag investeren en 
dat deze investeringen bij elkaar het project 
volledig financieren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Een zestal steenuilbeschermers verspreid 
over Nederland heeft aan de crowdfunding 
pilot meegedaan, die liep van september tot 
en met december 2013. Met een totale 
opbrengst van ruim € 10.000,- kan het 
project als bijzonder geslaagd worden 
beschouwd. Hiermee konden 80 
marterproofnestkasten aangeschaft worden.  
 
Via het project is niet alleen geld ingezameld. 
Door Vogelbescherming Nederland, STONE 
en de fondsenwervers werd via websites, 
nieuwsbrieven, sociale media, het bemensen 
van stands op beurzen, het plaatsen van 
artikelen in verenigingsbladen en het houden 
van workshops meer bekendheid gegeven 
aan het leven van onze Steenuilen. Hierdoor 
heeft de beschermingsboodschap 
tienduizenden mensen bereikt. De reacties 
waren zonder uitzondering positief. Al met al 
een prima promotie voor datgene waar 
STONE voor staat. 
 
 
 
 

Steenuilveilige veedrinkbak 
De in 2012 ontwikkelde steenuilveilige 
drinkbak voor vee (65 en 110-liter varianten) 
zijn in 2013 in productie genomen en in de 
markt gezet.  
 
 
 
 
 
 
 
             
 
Begin 2013 is de eerste serie van 400 bakken 
geproduceerd. Een groot deel daarvan is bij 
de steenuilvrijwilligers in heel Nederland 
beland om als demonstratiemodel te kunnen 
worden ingezet als de vrijwilligers de 
doelgroep - veehoudende boeren en 
buitenlui - bezoeken. Hiertoe zijn ook flyers 
beschikbaar gesteld met 
achtergrondinformatie en 
bestelmogelijkheden van de bakken. 
   
    
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
De drinkbakken zijn via de webshops van 
Vogelbescherming en Vivara te bestellen.  
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Flora- en faunawet (Ffw); soortenstandaard 
Ook in 2013 speelden er verspreid over 
Nederland diverse kwesties waar de 
bescherming van Steenuilen in ruimtelijke 
ontwikkelingen aan de orde was. Vaak 
worden lokale vrijwilligers of RC’s van STONE 
hiervoor benaderd om mee te denken. De 
Soortenstandaard Steenuil die door Dienst 
Regelingen (DR) en Dienst Landelijk Gebied 
van het ministerie van EZ is uitgebracht, 
bleek ik veel gevallen een bruikbaar 
hulpmiddel.  
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
Niettemin zijn er nog veel vragen over het 
beoordelingskader voor jaarrond 
beschermde soorten zoals de Steenuil. Ook 
een door STONE bijgewoonde 
informatiebijeenkomst van DR, in september 
2013, heeft helaas nog niet de gewenste 
duidelijkheid verschaft. 
 
STONE heeft samen met ecologisch 
adviesbureau NatuurInclusief en Sovon 
gewerkt aan een duidelijk omschreven en 
praktisch toepasbaar beoordelingskader dat 
begin 2014 aan DR wordt voorgelegd en zo 
spoedig mogelijk op de website van STONE 
worden gepubliceerd. 
 

 

              
 
In 2013 is tweemaal door NatuurInclusief en 
Sovon de Cursus Steenuilen en ruimtelijke 
ontwikkeling gegeven. De cursus gaat in op 
alle actuele wettelijke en inhoudelijke 
aspecten rondom de beoordeling van 
steenuilenkwesties inzake de Flora- en 
faunawet en sluit aan bij de 
Soortenstandaard Steenuil. 
 

 
 Communicatie 

 
Website steenuil.nl 
De website is één van de belangrijkste 
communicatiemiddelen van STONE. 
Geïnteresseerden weten hun weg naar de 
website prima te vinden, wat we terugzien in 
de bezoekersaantallen.  
 

 
 
De website bleek ook in 2013 in een grote 
behoefte te voorzien. Helaas is door het 
vertrek van webbeheer Joep van de Laar 
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halverwege het verslagjaar, het actualiseren  
van de website deels stil komen te liggen. 
Geco Visscher heeft als nieuwe 
webbeheerder eind 2013 de draad weer 
voortvarend opgepakt.   
 

 
 
 
Digitale nieuwsbrief 
In 2013 zijn maar liefst acht edities van de 
digitale nieuwsbrief verschenen: in februari, 
maart, juli, augustus, september, oktober, 
november en december (nrs. 17-24). De 
nieuwsbrief bevat korte bijdragen over het 
werk van STONE en over de bescherming van 
en het onderzoek naar de Steenuil. Het 
abonnement op deze nieuwsbrief is gratis; 
het aantal abonnees is in 2013 gestegen tot 
ruim 1.200 personen en organisaties uit 
Nederland, en in toenemende mate uit 
Vlaanderen. De digitale nieuwsbrief is 
daarmee een prima communicatiemiddel 
waarmee STONE een groot publiek kan 
bereiken.  
 

 
 

Twitter 
Sinds voorjaar 2013 is STONE ook op Twitter 
actief (@SteenuilSTONE). STONE stuurt 
tweets en retweet over opmerkelijke 
steenuil- en STONE-gerelateerde 
onderwerpen. Eind 2013 waren er circa 150 
volgers.  
 
 
 

 
 
 
Erfvogels in beeld 2013 
In 2013 verscheen de vijfde editie van 
Erfvogels in beeld. Deze nieuwsbrief wordt 
zeer gewaardeerd door zowel 
vogelvrijwilligers als erfbewoners. Met deze 
nieuwsbrief kunnen vrijwilligers  hun 
beschermingsboodschap op een 
toepasselijke wijze overbrengen op de 
erfbewoners. In editie 2013 heeft STONE 
onder de titel ‘Help de Steenuil op het 
droge!’ de ontwikkelde steenuilveilige 
veedrinkbak bij het grote publiek onder de 
aandacht gebracht.  
 
Erfvogels in beeld is een initiatief van 
Vogelbescherming Nederland waarbij samen 
wordt gewerkt met STONE, 
Kerkuilenwerkgroep Nederland, Werkgroep 
Roofvogels Nederland (Torenvalk) en Hirundo 
(Boerenzwaluw). Met een oplage van 60.000 
exemplaren heeft de nieuwsbrief vele boeren 
en buitenlui bereikt. Voor de verspreiding is 
onder meer het uitgebreide netwerk van 
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steenuilenvrijwilligers in het land 
ingeschakeld. 
      

 
 
 
Webcam Beleef de Lente 
2013 was al weer het zevende seizoen  
waarin de Steenuilen een prominente rol 
hadden (kunnen spelen) in de inmiddels 
wereldberoemde nestcams van 
Vogelbescherming Nederland. Kijkers over de 
hele wereld  stemden weer massaal af op de 
steenuilencam. STONE verzorgde het logboek 
en de begeleiding. De prachtige clips werden 
gemaakt door Geert Sterringa. 
   

 
 
Helaas werd dit seizoen niet wat we ervan 
hoopten. Na een verwachtingsvolle start 

waarin de uilen zich opmaakten voor het 
broedseizoen, verdween eind april plotseling 
man Steenuil om nooit meer terug te keren. 
Vrouw heeft haar uiterste best gedaan om 
een nieuwe kerel te strikken, maar de twee 
mannelijke bezoekers bleken geen blijvertjes 
en uiteindelijk verliet ook vrouw de nestkast 
en liet de kijkers verweesd achter. 
 
6e Landelijke Uilendag  
Op 12 oktober vond in Meppel de als altijd 
goed bezochte tweejaarlijkse Landelijke 
Uilendag plaats (editie 6). Het gevarieerde 
programma, waarin diverse uilensoorten in 
woord en beeld aan bod kwamen, viel goed 
in de smaak.  
 
Vanuit STONE werden de ontwikkeling van de 
steenuilveilige drinkbak en de marterproof 
nestkast aan het publiek gepresenteerd.  
 

                     
 
De organisatie was als gebruikelijk in handen 
van Kerkuilenwerkgroep Nederland (SKWN), 
STONE en Oehoewerkgroep Nederland 
(OWN), met steun van Vogelbescherming 
Nederland. 
 
Dutch Bird Fair 
In het weekend van 24 en 25 augustus vond 
in de Oostvaardersplassen de tweede editie 
van de Dutch Bird Fair plaats.  
 

 

http://www.dutchbirdfair.nl/
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STONE was beide dagen aanwezig met een 
stand die goed werd bezocht. De 
steenuilveilige drinkbak en de 
marterproofnestkast konden op een grote 
belangstelling rekenen.  
 
Sovon-dag 
Als vanouds was STONE op 30 november met 
een stand aanwezig op de Sovon-dag in Ede. 
Andermaal bleek deze landelijke dag erg 
nuttig voor het onderhouden van bestaande 
en het leggen van nieuwe contacten. 
 
 

 
 
 
 

 Promotie en publicaties  
 
’t Steenuiltje 
Het in 2012 verschenen boekje ’t Steenuiltje 
blijkt goed in de smaak te vallen, zowel bij 
jong (voor wie het is bedoeld, kinderen uit de 
hoogste groepen van de basisschool) als bij 
oud.  
 
Met het aantrekkelijke boekje wil STONE de 
jeugd betrekken bij de bescherming van de 
Steenuil. Bovendien verschaft het gewilde 
informatie voor een spreekbeurt of werkstuk. 
In 2013 konden basisscholen het boekje 
gratis bestellen, aangeboden door STONE en 
Vogelbescherming. 187 scholen hebben 
dankbaar van deze mogelijkheid gebruik 
gemaakt.  
 

 

               
 
 
Tijdschrift Uilen 4  
Om organisatorische redenen bleek het 
helaas niet mogelijk om het tijdschrift Uilen 
nr. 4 (editie 2013) in het verslagjaar uit te 
brengen. De verschijningsdatum is 
verschoven naar voorjaar 2014.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

 
 
Uilen is de jaaruitgave van de gezamenlijke 
Nederlandse uilenwerkgroepen (STONE, 
KWN Kerkuilenwerkgroep Nederland en 
OWN Oehoewerkgroep Nederland).  De 
redactie bestaat uit  vertegenwoordigers van 
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de drie werkgroepen. De hoofdredactie ligt 
bij STONE.  
Alle STONE-begunstigers ontvangen het 
tijdschrift. Daarnaast is er de mogelijkheid 
om een los abonnement te nemen. De 

abonnementenadministratie en distributie 
worden verzorgd door STONE.  
Voor de productie van Uilen is een 
projectbijdrage ontvangen van 
Vogelbescherming Nederland.  
 

 
 
 
 
 

 
          

                
 
STONE bedankt alle personen en organisaties waarmee in 2013 is samengewerkt.  
 
 
De werkzaamheden van STONE werden in 2013 financieel mede mogelijk gemaakt door 
Vogelbescherming Nederland 
  

           

                                                               
 

www.vogelbescherming.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotoverantwoording: 
Pauline van Marle (Steenuil, voorkant), André Eijkenaar (serie van de Steenuilen op het dak), 
STONE (overig) 
website Pauline van Marle: http://www.marleart-natuurfotografie.nl/ 
website André Eijkenaar: http://www.natuurkijker.nl/ 
 
 
 

http://www.steenuil.nl/home
http://www.vogelbescherming.nl/vogels_beschermen/landelijk_gebied/erfvogels/steenuil
http://www.marleart-natuurfotografie.nl/
http://www.natuurkijker.nl/

