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 STONE 
 
Doelstelling STONE 
“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 wil een platform zijn voor het 
uitwisselen en bundelen van ervaringen, 
kennis en informatie ter bevordering van de 
bescherming van en het onderzoek naar de 
Steenuil. 
 
Algemeen en organisatie 
STONE is opgericht op 8 maart 1997 en is de 
landelijke werkgroep die de bescherming van 
en onderzoek aan de Steenuil coördineert, 
stimuleert en faciliteert. Daartoe wordt 
intensief samengewerkt met relevante 
binnen‐ en buitenlandse, vrijwillige en 
professionele organisaties die betrokken zijn 

bij de bescherming van en onderzoek naar 
Steenuilen. 
 
Sinds 14 januari 2000 is STONE een stichting. 
STONE wordt geheel gedragen door 
vrijwilligers. De werkzaamheden worden 
landelijk aangestuurd en gecoördineerd door 
het bestuur. STONE houdt geen kantoor; de 
bestuursleden werken vanuit huis waardoor 
de organisatiekosten minimaal zijn.  
 
STONE beschikt over een algemeen, landelijk 
contactadres. Slagvaardig reageren en 
handelen is daarbij uitgangspunt. Sinds 2004 
is er een landelijk dekkend netwerk van 
STONE‐regiocontactpersonen die als eerste 
aanspreekpunten in de regio fungeren en een 
klankbord zijn voor het landelijke bestuur.  
 
Er is inmiddels een groot netwerk van vele 
honderden steenuilvrijwilligers die veelal via 
lokale en regionale werkgroepen mede onder 
de vlag van STONE hun activiteiten 
ontplooien. Dit grote netwerk van 
vrijwilligers is de basis voor de bescherming 
(en onderzoek) van de Steenuil. STONE 
beschouwt de ondersteuning en het behoud 
van dit netwerk als een belangrijke taak.  
 
 

 Bestuur en organisatie 2011 
 
Bestuur 
Het bestuur bestond het grootste deel van 
het jaar uit 5 leden. Gebleken is dat dit 
vooralsnog een goed werkbare omvang is, 
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temeer omdat er sprake is van een goed op 
elkaar ingespeeld team.  
 
Bestuursamenstelling 1‐1‐2011  
Ronald van Harxen – voorzitter 
Pascal Stroeken – secretaris  
Joep van de Laar – penningmeester  
Ingrid Sloot  – lid 
 
Bestuursamenstelling 31‐12‐2011  
Ronald van Harxen – voorzitter 
Pascal Stroeken – secretaris  
Joep van de Laar – penningmeester  
Ingrid Sloot  – lid 
Theo Boudewijn  – lid 
 
Het bestuur heeft in 2011 vergaderd op 4 
januari, 24 maart, 18 mei, 28 juni, 15 
september en 22 november. De grote 
slagvaardigheid van de organisatie schuilt in 
het intensieve e‐mailverkeer tussen de 
bestuursleden waardoor het aantal 
vergaderingen beperkt kan blijven.  
 
Meerjarenplan 2007‐2011 en Jaarplan 2011 
Het in 2006 opgestelde Meerjarenplan 2007‐
2011 (MJP) werd in 2011 licht geactualiseerd. 
Het MJP is een leidraad voor het bestuur bij 
de planning van de activiteiten en bij het 
stellen van prioriteiten.  
 
Mede ten behoeve van de subsidiëring door 
Vogelbescherming Nederland is het Jaarplan 
2011 opgesteld. Het jaarplan geeft een 
overzicht van de activiteiten die voor het 
verslagjaar werden voorzien. 
 
Financieel 
Sinds jaar en dag vormen de 
jaarlijkse bijdragen van onze 
begunstigers de belangrijkste 
inkomstenbron voor STONE. 
Begunstigers betaalden in 2011 
minimaal € 15,‐ per kalenderjaar. Daarbij is 
inbegrepen een abonnement op het 
tijdschrift Uilen. 

Gezien de positieve ontwikkeling van het 
aantal betalende begunstigers in 2011 (zie 
verderop), stegen de inkomsten uit deze bron 
navenant naar ongeveer € 5.500,‐.  
Sinds dit jaar staat de mogelijkheid open voor 
automatische incasso. Tot nu hebben 145 
begunstigers daarvoor een schriftelijke 
machtiging afgegeven. Gerichte oproepen via 
o.a. de digitale nieuwsbrief, de website en e‐
mails brachten ook veel ‘slapende’ 
begunstigers ertoe hun jaarbijdrage van 
minimaal € 15,‐ over te maken. Al met al 
hebben deze inspanningen de financiële basis 
van STONE aanzienlijk versterkt.  
 
Ook in 2011 ondersteunde Vogelbescherming 
Nederland de werkzaamheden van STONE ex‐
jaarplan met een bedrag van € 2.450,‐.  
 
STONE verkeert in een gezonde financiële 
positie, een prima basis voor de continuering 
van onze activiteiten wat betreft onderzoek 
en bescherming. 
 
Begunstigers 
De toename van het aantal begunstigers, die 
aan het einde van het vorig verslagjaar werd 
geconstateerd, heeft in 2011 een stevig 
vervolg gekregen. Op 31 december 2011 
stonden 441 personen als begunstiger 
geregistreerd, waarvan 312 ook voor het 
verslagjaar hebben betaald. Dit betekent een 
toename met liefst 152 betalende 
begunstigers.   
 
De ambitie uit het Jaarplan 2011 om 250 
nieuwe begunstigers te werven in het 
verslagjaar, bleek te hoog gegrepen. 
Desondanks zijn er in 2011, zonder grote 
campagne, veel nieuwe begunstigers 
bijgekomen. De publiciteit rond de Beleef de 
Lente‐campagne en het verschijnen van het 
tweede nummer van het tijdschrift Uilen 
leverde pieken op in het aantal 
aanmeldingen van nieuwe begunstigers.  
In 2012 zal een bescheiden 
wervingscampagne worden gestart. Daarbij 
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zal ook geworven worden onder  
plattelandbewoners waar steenuilvrijwilligers 
voor hun beschermings‐ en 
onderzoekswerkzaamheden komen. 
 
Algemeen contactadres 
Op het algemeen contactadres (secretariaat) 
zijn met grote regelmaat mails en 
telefoontjes binnengekomen van allerlei 
aard, van onder meer particulieren en 
steenuilenwerkgroepen, maar ook van 
overheden en ecologische adviesbureaus. 
Het ging in het verslagjaar om ongeveer 300 
mails en/of telefoontjes. In meerdere 
gevallen konden de vragen aan de 
regiocontactpersonen worden doorgespeeld.  
Ook bij de individuele bestuursleden, met 
name de voorzitter en de webmaster / 
penningmeester, zijn regelmatig mails en 
telefoontjes binnengekomen.  
 
Regiostructuur 
De regiocontactpersonen (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.  
In voorkomende gevallen 
zijn de RC's door het 
bestuur geraadpleegd of 
gevraagd om 
ondersteuning met 
allerhande praktische 
zaken.  

 
Op 5 november 2011 vond een RC‐
bijeenkomst plaats waar de regio's en het 
bestuur elkaar hebben bijgepraat.  
 
Samenwerking  
Ook in 2011 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 Vogelonderzoek Nederland 
• Vogeltrekstation 
 
Voor de realisatie van het tijdschrift Uilen en 
de Landelijke Uilendag in oktober, is  
samengewerkt met andere landelijke 
uilenwerkgroepen: KWN Kerkuilenwerkgroep 
Nederland, OWN Oehoewerkgroep 
Nederland en Werkgroep Ruigpootuilen.  
In 2012 zal worden bekeken hoe de 
samenwerking tussen deze 
uilenwerkgroepen verder gestalte kan 
worden gegeven. 
 
Verder zijn contacten onderhouden met een 
groot aantal lokale en regionale wekgroepen 
en organisaties. 
 
Op het internationale vlak zijn incidenteel 
contacten onderhouden met diverse 
steenuilenwerkgroepen elders in Europa 
(Vlaanderen, Wallonië, Duitsland, Frankrijk, 
Italië). In 2011 was geen sprake van concrete 
internationale samenwerking. 
 
 
 

 Onderzoek 
 
Handleiding broedbiologisch onderzoek 
Op de Landelijke Steenuilendag, 12 februari 
2011, werd de geheel vernieuwde 
Handleiding broedbiologisch onderzoek 
Steenuil gepresenteerd. In deze handleiding 
is alle actuele kennis omtrent het 
nestonderzoek opgenomen, alsmede het 
herkennen van prooiresten, onderzoek naar 
niet‐uitgekomen eieren, de registratie van 
mislukkingsoorzaken van nesten en het 
invullen van de SOVON Nestkaart. 
De handleiding is via de RC’s onder alle 
actieve nestkastcontroleurs in Nederland 
verspreid en bleek in een grote behoefte te 
voorzien. 
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De handleiding is 
mede gefinancierd 
met een 
projectsubsidie, via 
Vogelbescherming 
Nederland. 
 
 
 
 
 

 
Nestkaarten: reproductieonderzoek 
Ook in 2011 hebben vele waarnemers hun 
broedgegevens ingevoerd op Nestkaart. Het 
aantal ingevoerde nestkaarten is de laatste 
jaren redelijk constant met circa 1.000 
kaarten per jaar. De database van het 
Nestkaartenproject van SOVON bevat 
inmiddels ruim 11.500 nestkaarten over een 
periode van ongeveer 40 jaar!  
STONE blijft zich inspannen om zoveel 
mogelijk nestonderzoekers te stimuleren hun 
broedgegevens op nestkaart te zetten. Het 
doel is onder meer om tot een goede 
spreiding van de gegevens over de 
Nederlandse regio's te komen zodat een 
gedegen analyse van de reproductie in de 
toekomst is gewaarborgd. De Handleiding 
broedbiologisch onderzoek Steenuil beoogt 
bovendien de kwaliteit van het 
veldonderzoek en van de nestkaarten te 
bevorderen. 
 
In navolging van de analyses over de periode 
1977‐2009, zijn de broedgegevens over 2010 
geanalyseerd en is daarvan verslag gedaan in 
een artikel in Uilen nr 2. Deze jaarlijkse 
rapportage is bedoeld voor de monitoring 
van het jaarlijkse broedsucces en om de 
resultaten terug te koppelen naar de 
waarnemers.  
In september heeft een periodiek overleg 
plaatsgevonden tussen SOVON en STONE 
over het Nestkaartenproject en de analyses 
van de broedgegevens.   
 

Zie ook Early warning systeem Rode 
Lijstsoorten in het onderdeel 'Bescherming' 
van dit jaarverslag. 
 
Oude archieven  
In 2011 is een enorme klus afgerond: alle 
broedbiologische gegevens die door Piet 
Fuchs in de jaren 70, 80 en 90 van de vorige 
eeuw zijn verzameld in de Betuwe, zijn in 
Nestkaart ingevoerd door Mary‐Anne 
Verhoofstad. Hiervoor was via 
Vogelbescherming een 
vrijwilligersvergoeding beschikbaar gesteld 
voor de jaren 2010 en 2011.  
De waardevolle historische gegevens zijn nu 
beschikbaar voor analyse.  
 
Ook zijn in 2011 inspanningen geleverd om 
oude broedgegevens uit andere regio's 
beschikbaar te krijgen voor invoer in 
Nestkaart. De invoerwerkzaamheden zullen 
tot in 2012 doorlopen.   
 
Voedselonderzoek webcam 
Aan het voedselonderzoek (prooiaanvoer) bij 
de webcam van Beleef De Lente in 2011 is 
voor het vijfde jaar op rij dankzij een groot 
aantal vrijwillige, gemotiveerde kijkers een 
succesvol vervolg gegeven. 43 Vaste tellers 
noteerden gedurende 1.259 uren alle 
binnengebrachte prooien (info Anneke 
Heijblok). Voorwaar een hele prestatie! In 
een artikel in Uilen nr. 2 zijn, als vervolg op 
een eerdere uitgebreide publicatie, de 
resultaten van 2011 gepubliceerd.   
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Workshop onderzoek eieren 
Op 22 oktober heeft eierendeskundige 
Arnold van den Burg op uitnodiging van 
STONE voor een selecte groep 
geïnteresseerden, een workshop gegeven 
over onderzoek aan niet‐uitgekomen 
steenuileneieren. Deze workshop sloot aan 
bij het desbetreffende hoofdstuk uit de 
Handleiding broedbiologisch onderzoek 
Steenuil. Het was een leerzame bijeenkomst. 
De bedoeling is om in 2012 aanvullend 
materiaal te verzamelen en dat in de tweede 
helft van dat jaar een (foto)instructie 
verschijnt als aanvulling op hoofdstuk 8 uit de 
handleiding.   
 
De workshop is gefinancierd met een 
projectsubsidie van Vogelbescherming 
Nederland. Bureau Waardenburg in 
Culemborg stelde voor de workshop haar 
laboratoriumruimte beschikbaar.  
 
 

 Bescherming 
 
ErfWijzer in een mooi jasje 
Op de Landelijke Steenuilendag is de geheel 
vernieuwde ErfWijzer Steenuil verschenen. 
Deze fraai uitgevoerde brochure is een 
aantrekkelijk hulpmiddel voor erfbewoners 
en steenuilvrijwilligers om erf en omgeving te 
verbeteren als leefgebied voor de Steenuil. 
Met een oplage van 15.000 exemplaren is de 
erfwijzer op grote schaal verspreid binnen 
het netwerk van STONE.  
 

De uitgave van de 
erfwijzer is mede 
gefinancierd met 
een 
projectsubsidie, 
via 
Vogelbescherming 
Nederland. 

 
 

 
Erfvogelnieuwsbrief 
In 2011 verscheen al weer de derde editie 
van Erfvogels in beeld. Dit is een door zowel 
vogelvrijwilligers als erfbewoners 
gewaardeerde nieuwsbrief. Met deze 
nieuwsbrief kunnen steenuilvrijwilligers  hun 
beschermingsboodschap op een 
toepasselijke wijze overbrengen op de 
erfbewoners.   
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 55.000 
exemplaren heeft de nieuwsbrief vele boeren 
en buitenlui bereikt. Voor de verspreiding is 
onder meer het uitgebreide netwerk van 
steenuilenvrijwilligers in het land 
ingeschakeld. 
 
Niet voor de show!  
Vogelbescherming Nederland en vijf 
beschermingsorganisaties voor roofvogels en 
uilen zijn in 2011 een actie gestart tegen het 
gebruik van roofvogels en uilen voor 
commerciële doeleinden, zoals roofvogel‐ en 
uilenshows. Het publiek werd opgeroepen 
om geen shows meer te bezoeken. Dergelijke 
shows kennen vele nadelen. Ze bevorderen 
ondermeer  de wens van particulieren zelf 
een roofvogel of uil te bezitten. Ze leiden tot 
illegale handel en tot het houden van vogels 
onder zeer dieronvriendelijke 
omstandigheden.  

 
Flora‐ en faunawet (Ffw) 
Op 5 november is in Culemborg een door 
STONE georganiseerde workshop gehouden 
over de Steenuil en de Flora‐ en faunawet 
voor medewerkers van groene adviesbureaus 
en de RC's en bestuursleden van STONE. 
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Sprekers van de rijksoverheid (Dienst 
Regelingen en Dienst Landelijk Gebied [DLG]), 
natuuradviesbureaus en een ervaren 
steenuilvrijwilliger verzorgden prikkelende 
inleidingen over deze vaak complexe materie.  
Aan de workshop namen een kleine 40 
personen deel.  
 
In 2011 is aangekondigd dat DLG in 2012 een 
soortenstandaard voor de Steenuil gaat 
samenstellen. Een soortenstandaard is een 
document dat gebruikt kan worden als 
hulpmiddel bij de uitvoering van 
ontheffingsprocedures in het kader van de 
Flora‐ en faunawet. STONE wordt betrokken 
bij de ontwikkeling van de soortenstandaard 
Steenuil. 
 
Vermeldenswaardig is de realisatie van een 
steenuilentoren, die medio 2011 is gebouwd 
nabij Winterswijk. Vanwege een 
dorpsuitbreiding verdwijnt daar een 
broedschuurtje en een deel van het 
foerageergebied. Elders in het territorium is 
als mitigerende maatregel, in het kader van 
de toetsing aan de Ffw, een stenen toren 
gebouwd die duurzame broedgelegenheid 
biedt aan Steenuilen. Uit verschillende delen 
van het land is belangstelling getoond voor 
een dergelijke steenuilentoren als mitigatie‐ 
of compensatiemaatregel. 
 
Early warning systeem Rode Lijstsoorten 
Vogelbescherming Nederland is in 2011 een 
3‐jarig programma gestart om van alle Rode 
Lijstvogelsoorten een early warning systeem 
op te zetten: een systeem waarmee de 
gezondheid van Nederlandse vogelpopulaties 
in kaart wordt gebracht. Voor deze 
wetenschappelijk onderbouwde 
beschermingsaanpak is een belangrijke rol 
weggelegd voor vrijwilligers en 
soortbeschermingsorganisaties als STONE  
die belangrijke gegevens verzamelen over 
aantallen, trends, overleving (ringgegevens) 
en reproductie. En natuurlijk voor de 
ontwikkeling van praktische 

beschermingsmaatregelen. In Uilen nr. 2 is 
een informatief artikel opgenomen over dit 
nieuwe programma. Daarin is de Steenuil als 
voorbeeld genoemd van een soort waarvan 
reeds veel gegevens zijn geanalyseerd 
hetgeen heeft aangetoond dat een integrale 
analyse van de beschikbare gegevens met 
populatiemodellen van groot belang is.  
 
Natuurwet 
STONE heeft in november een reactie 
ingediend in het kader van de inspraakronde 
van het wetsvoorstel‐concept van de nieuwe 
Natuurwet. STONE heeft aangegeven te 
vrezen dat de wijze waarop invulling wordt 
gegeven aan de wettelijke bescherming van 
de Steenuil drastisch zal verslechteren.  
 
 

 Communicatie 
 
Website steenuil.nl 
De website www.steenuil.nl is met grote 
regelmaat voorzien van nieuwe en actuele 
informatie. Velen wisten ook in 2011 de weg 
te vinden naar de website. Het gemiddeld 
aantal bezoeken per dag bedroeg  187. 
Tijdens de Beleef de Lente‐periode (maart  
t/m juni) waren dat er zelfs 242 per dag; de 
piek viel in maart met 283 bezoekers per dag. 
Deze cijfers onderstrepen het belang van de 
site als informatiebron. 
 
In de loop van 2011 is een begin gemaakt 
met de vernieuwing van de website. De 
huidige vormgeving dateert van 2006. 
Inmiddels is een frisse, eigentijdse 
vormgeving gereed; in december was de 
bouw van de nieuwe site nog gaande. Daarbij 
wordt ook bekeken hoe de informatie nog 
beter toegankelijk kan worden gemaakt. Naar 
verwachting kan de vernieuwde site in het 
eerste kwartaal van 2012 de lucht in. 
De vernieuwing van de website is mede 
gefinancierd met een projectsubsidie van 
Vogelbescherming Nederland. 
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Digitale nieuwsbrief 
In 2011 zijn vijf edities van de digitale 
nieuwsbrief verschenen: in januari, april, juli, 
september en december. De nieuwsbrief 
bevat korte bijdragen over het werk van 
STONE en over de bescherming van en het 
onderzoek aan de Steenuil. In 2011 stonden 
ruim 1.000 personen op de verzendlijst, 
zodat STONE met de nieuwsbrief een groot 
publiek weet te bereiken.  
 

 
Webcam Beleef de Lente 
Voor al weer het vijfde jaar was het 
broedpaar Steenuil het bekendste 
steenuilenpaar van de wereld. Maar liefst 1,1 
miljoen unieke bezoekers uit ongeveer 150 
verschillende landen stemden af op de 
unieke live‐beelden van dit webcamproject 
van Vogelbescherming Nederland, waarvan 
de Steenuil net als voorgaande edities 
ongekend populair was (de steenuilcam is 
ruim 6.000.000 keer 'aangeklikt'!). De 
begeleiding bij de steenuilcam en de 
prachtige clips werden ook dit jaar weer 
verzorgd door STONE.  Belangstellenden 
konden tegen een geringe vergoeding een CD 
met de steenuilenclips 2011 bij STONE 
bestellen.  

 
In 2011 verscheen 
het boek Beleef de 
Lente van Hans 
Peeters, met ook 
daarin ruime 
aandacht voor de 
Steenuil en STONE. 

Webcam‐kijkers konden donaties doen die 
ten goede komen aan het beschermingswerk 
van de webcamsoorten en andere 
vogelsoorten waarvoor landelijke 
beschermingsclubs actief zijn. Uit de 
donatiepot heeft STONE eind 2011 een 
bedrag ontvangen waarvoor in 2012 een 
informatief boekje wordt gemaakt over de 
Steenuil voor de basisschooljeugd van 8‐12 
jaar. 
 
Landelijke Steenuilendag  
Op 12 februari 2011 vond een zeer goed 
bezochte Landelijke Steenuilendag plaats in 
Rhenen. Uit de grote opkomst, ruim 150 
personen, kunnen we opmaken dat het 
steenuilenwerk leeft en een toenemende 
belangstelling kent. Wel moesten we, de zaal 
rondkijkend, constateren dat de gemiddelde 
leeftijd inmiddels behoorlijk hoog ligt. Jonge 
aanwas is dan ook zeer welkom, maar zoals 
velen weten is het niet altijd eenvoudig om 
jongeren voor dit mooie werk te strikken.  
Het gevarieerde programma viel in goede 
smaak bij de bezoekers. De pauzes werden 
benut door de aanwezigen om bij te praten 
en nieuwe contacten te leggen. Veel 
belangstelling ging uit naar de verschillende 
typen nestkasten die bezoekers hadden 
meegebracht om aan elkaar te tonen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op deze dag werd de nieuwe Handleiding 
broedbiologisch onderzoek Steenuil 
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gepresenteerd. Het eerste exemplaar werd 
overhandigd aan Robert Kwak, hoofd 
bescherming van Vogelbescherming 
Nederland. Ook de in een nieuwe jas 
gestoken ErfWijzer Steenuil werd ten doop 
gehouden; het eerste exemplaar werd 
overhandigd aan Jouke Altenburg van 
Vogelbescherming.   
 
Landelijke Uilendag 
Op 8 oktober 2011 vond in Meppel al weer 
de vijfde Landelijke Uilendag plaats, 
georganiseerd door Kerkuilenwerkgroep, 
STONE, Oehoewerkgroep en Werkgroep 
Ruigpootuilen. Met circa 350 aanwezigen was 
het als vanouds een geslaagde dag, met ruim 
aandacht voor verschillende uilensoorten. 
Ronald van Harxen en Pascal Stroeken 
verhaalden over hun 25 jarig onderzoek in de 
Achterhoek. Ingrid Sloot toonde met 
videobeelden wat de webcams van 5 jaar 
Beleef de Lente aan het (infra‐rood) licht 
hebben gebracht.  
 
De Landelijke Uilendag is mede gefinancierd 
met een projectsubsidie van 
Vogelbescherming Nederland. 
 
SOVON‐dag 
Traditiegetrouw was STONE op 26 november 
met een stand aanwezig  op de SOVON‐dag 
in Nijmegen. De stand werd druk bezocht. De 
tentoongestelde anti‐marternestkast van 
kastenbouwer en steenuilenman Bert 
Kwakkel leverde geanimeerde gesprekken op 
met bezoekers.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Internationaal symposium 
Van 4 ‐6 februari 2011 vond het 5e 
internationale symposium over de Steenuil 
plaats in Vic, Catalonie / Spanje. Rond de 60 
deelnemers uit Spanje, België, Frankrijk, 
Engeland, Polen, Canada en Nederland 
woonden met een keur aan interessante 
presentaties en een excursie bij.  Namens 
Nederland en STONE was Ronald van Harxen 
aanwezig met een presentatie over 4 jaar 
prooionderzoek bij Beleef de Lente. Men was 
absoluut onder de indruk van de resultaten, 
de prachtige beelden én de grote schare 
tellers en andere medewerkers.   
 
Biologieconferentie 
Op 18 november 2011 stond 
Vogelbescherming met een stand op de 
biologieconferentie van het NIBI (Nederlands 
Instituut voor Biologie). STONE heeft samen 
met VBN deze stand bemenst.  
Ongeveer 200 (aankomende) leerkrachten uit 
het basisonderwijs bezochten de conferentie. 
Een mooie gelegenheid om kennis te maken 
met al die leerkrachten die iedere lente met 
hun klas de webcams van Beleef de Lente 
volgen. De reacties waren buitengewoon 
positief. En die enkeling die nog nooit van 
Beleef de Lente had gehoord was 
onmiddellijk verkocht na het zien van de 
beelden van de steenuil‐webcam. De 
conferentie was ook ideaal om te netwerken 
met andere standhouders. STONE en de 
Steenuil zijn goed onder de aandacht 
gebracht, dank aan VBN voor dit geboden 
podium.  
 
Merchandising 
In 2011 zijn, conform het jaarplan, de 
wenselijkheid en de mogelijkheden 
onderzocht voor merchandising. De 
voorlopige conclusie is dat STONE niet 
grootschalig aan de slag gaat met de verkoop 
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van artikelen maar in 2012 op kleine schaal  
ervaring wil opdoen. 
 
Excursie voor Vogelbescherming 
Op 6 juni 2011 organiseerde STONE voor een 
teamuitje van de afdeling bescherming van 
Vogelbescherming Nederland een 
steenuilenexcursie rond Winterswijk, waarbij 
het bescherming‐ en onderzoekswerk door 
STONE werd toegelicht. Hoogtepunt was het 
ringen van een nest jonge Steenuilen.  
 
 

 Tijdschrift Uilen 
 
Het in 2010 
gelanceerde 
tijdschrift Uilen, van 
de gezamenlijke 
Nederlandse 
uilenwerkgroepen 
(STONE, KWN 
Kerkuilenwerkgroep 
Nederland, OWN 
Oehoewerkgroep 
Nederland en 

Werkgroep Ruigpootuilen) is zeer enthousiast 
ontvangen. In december 2011 verscheen 
nummer 2, met een oplage van 1.100 
exemplaren. Wederom een bijzonder 
gevarieerd nummer met aandacht voor alle 
Nederlandse uilen. Van Steenuil tot 
Sneeuwuil en van Kerkuil tot Dwerguil.   
De redactie is gevormd door 
vertegenwoordigers van de vier 
werkgroepen. De coördinatie en 
voortrekkersrol lag bij STONE.  
 
Alle STONE‐begunstigers hebben het 
tijdschrift ontvangen, alsmede de circa 235 
abonnees. De abonnementenadministratie 
en distributie werden verzorgd door STONE.  
Tevens is een belangrijke financiële bijdrage 
ontvangen van Vogelbescherming Nederland.  
 

 
 In het nieuws 

 
Gouden Wimpel (Postcodeloterij) 
In een aflevering van het tv‐programma 
Kanjers van Goud op RTL 4 (10 april) werden 
STONE‐oprichters Ronald van Harxen en 
Pascal Stroeken verrast met de Gouden 
Wimpel van de Nationale Postcode Loterij. 
Beide heren waren voor deze onderscheiding 
voorgedragen door Vogelbescherming 
Nederland, één van de goede doelen van de 
Postcodeloterij. In de toelichting motiveert 
Vogelbescherming dat deze onderscheiding 
een erkenning is voor al het werk dat beide 
heren sinds de oprichting van STONE in 1997 
hebben verzet en de resultaten die zijn 
geboekt. 

Met de tv‐uitzending is het 
beschermings‐ en 
onderzoekswerk aan de 
Steenuil onder de 
aandacht gebracht van het 
grote publiek. Bij de 
Gouden Wimpel hoort een 

cheque van € 20.000,‐, te besteden aan het 
werk voor de Steenuil. 
 
Gouden Lepelaar 
Tijdens de presentatie van hun boek 'De 
steenuil', op woensdagavond 14 december 
2011, werden de auteurs en STONE‐
voormannen Ronald van Harxen en Pascal 
Stroeken voor de tweede maal dit jaar 
verrast met een onderscheiding: de Gouden 
Lepelaar van Vogelbescherming Nederland. 
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Deze landelijke onderscheiding wordt jaarlijks 
uitgereikt aan personen die zich op 
uitzonderlijke wijze hebben ingezet voor het 
beschermen van vogels. De 
beoordelingscommissie roemde bij de 
uitreiking hun kwaliteit om samen te kunnen 
werken met alle betrokken partijen zoals 
wetenschappelijke onderzoeksinstituten, 
bewoners van het buitengebied en 

vogelwerkgroepen op lokaal niveau. "Een 
dergelijke buitengewone inzet verdient een 
bijzondere waardering", aldus Jan 
Grotenhuis, bestuurslid van 
Vogelbescherming Nederland.  
 
 
 

 
 
vastgesteld door bestuur van Stichting STONE, februari 2012 
 
 
 
 
 
De werkzaamheden van STONE werden in 2011 financieel mede mogelijk gemaakt door 
Vogelbescherming Nederland, Steffens Nestkastbouw en Speakerland. 
 

           
 
 


