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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 
Steenuilenwerkgroep STONE is opgericht op 
8 maart 1997 en vierde in 2012 dus zijn derde 
lustrum. 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.  
 
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 de bescherming en onderzoek. 
STONE beschouwt de ondersteuning en het 
behoud van het netwerk als een belangrijke 
taak.  
 

 
 Bestuur en organisatie 2012 

 
Bestuur 
Het bestuur bestond in 2012 uit vijf leden.  
 
Bestuurssamenstelling 1-1-2012  
Ronald van Harxen – voorzitter 
Pascal Stroeken – secretaris  
Joep van de Laar – penningmeester  
Ingrid Sloot  – lid 
Theo Boudewijn  – lid 
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Bestuurssamenstelling 31-12-2012 
Ronald van Harxen – voorzitter 
Pascal Stroeken – secretaris  
Joep van de Laar – penningmeester  
Ingrid Sloot  – lid 
Theo Boudewijn  – lid 
 
Ingrid Sloot heeft in de loop van het jaar 
aangekondigd dat zij helaas per 1-1-2013 
stopt met het bestuurswerk, omdat het niet 
goed meer te combineren is met haar andere 
werkzaamheden. Hiermee verliezen we een 
gewaardeerd bestuurslid. Het bestuur streeft 
er naar in 2013 een nieuw, vijfde bestuurslid 
aan te trekken. Zoals we in het Jaarverslag 
2011 al meldden is een aantal van vijf leden 
een goed werkbare omvang met het oog op 
een evenwichtige taakverdeling.  
 
Het bestuur heeft in 2012 vergaderd op 14 
februari, 17 april, 26 juni, 11 september en 
13 november. 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 2012 
In 2012 hebben we een nieuw Meerjarenplan 
opgesteld voor de periode 2012-2016. Het 
nieuwe MJP is een leidraad voor het bestuur 
bij de planning van de activiteiten en bij het 
stellen van prioriteiten.  
 
Mede voor de subsidiëring door 
Vogelbescherming Nederland is het Jaarplan 
2012 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 2012 minimaal      
€ 15,- per kalenderjaar (vanuit buitenland:        
€ 20,-). Daarbij is inbegrepen een 

abonnement op het tijdschrift Uilen. Het 
aantal betalende begunstigers nam ook in 
het verslagjaar 2012 weer toe.  
 

   
 
Het bestuur is erg verheugd met het feit dat 
vele begunstigers een extra bijdrage hebben 
overgemaakt. Uiteraard voelen wij ons 
hierdoor extra gesteund bij onze activiteiten 
rond onderzoek en bescherming van de 
Steenuil. De inkomsten uit 
begunstigerbijdragen stegen hierdoor van 
ongeveer € 5.500,- in 2011 naar ongeveer € 
6.600,- in 2012. 
De mogelijkheid om de begunstigerbijdrage 
jaarlijks automatisch via incasso te laten 
innen wordt door steeds meer begunstigers 
opgepakt. Inmiddels hebben 170 
begunstigers daarvoor 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 
deze inspanningen de financiële basis van 
STONE aanzienlijk versterkt.  
    
Vogelbescherming Nederland ondersteunde 
de werkzaamheden van STONE in 2012 ex-
jaarplan met een bedrag van € 1.150,-.  
Daarnaast zijn door VBN nog projectsubsidies 
verstrekt voor de steenuilveilige drinkbakken 
en het tijdschrift Uilen (zie verderop in dit 
jaarverslag) 
 
STONE verkeerde net als voorgaande jaren 
ook in 2012 in een gezonde financiële positie, 
een prima basis voor de continuering van 
onze activiteiten op het gebied van  
onderzoek en bescherming.  
 

http://www.steenuil.nl/begunstiger-worden
http://www.anbi.nl/
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Merchandising 
In 2012 stond een kleinschalige proef op het 
programma om ervaring op te doen met 
merchandising, om zodoende extra 
inkomsten te genereren. De verkoop van  ’t 
Steenuiltje (zie elders in dit jaarverslag onder 
Nieuw verschenen in 2012) leende zich daar 
uitstekend voor. Ook het boek De Steenuil 
(KNNV-Uitgeverij) is via STONE verkrijgbaar.  
De resultaten worden in 2013 geëvalueerd. 
 
Begunstigers 
De toename van het aantal begunstigers, die 
in 2011 werd geconstateerd, heeft ook in 
2012 een – zij het bescheidener –  vervolg 
gekregen. Op 31 december 2012 stonden 493 
personen als begunstiger geregistreerd, 
waarvan 360 ook over het verslagjaar hebben 
betaald. Dit betekent een toename met ruim 
30 betalende begunstigers ten opzichte van 
2011.  
 

        
De publiciteit rond de Beleef de Lente-
campagne en het verschijnen van het derde 
nummer van het tijdschrift Uilen leverde 
pieken op in het aantal aanmeldingen van 
nieuwe begunstigers.   
       
Met het oog op het werven van nieuwe 
begunstigers is in 2012 een ansichtkaart 
verschenen (oplage 5.000 exemplaren). Deze 
ansichtkaarten kunnen worden uitgedeeld bij 
publieksevenementen en bijvoorbeeld onder 
erfbewoners die door vrijwilligers bezocht 
worden. 
 
 
 

Algemeen contactadres 
STONE beschikt over een algemeen, landelijk 
contactadres (secretariaat). Slagvaardig 
reageren en handelen is daarbij 
uitgangspunt. In 2012 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.  
 

                      
Ook bij de individuele bestuursleden, met 
name de voorzitter en de webmaster / 
penningmeester, zijn regelmatig mails en 
telefoontjes binnengekomen.  
 
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.  
 

                  
 
 

http://www.steenuil.nl/begunstiger-worden
http://www.steenuil.nl/contact
http://www.steenuil.nl/contact#Uw aanspreekpunt in de Regio
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Veel RC’s zijn inmiddels al jarenlang in 
functie. In 2012 heeft er één mutatie 
plaatsgevonden. Het RC-schap voor regio 
Twente is begin 2012 door Friso Koop 
overgenomen van Henri Bouwmeester.  
 
Samenwerking  
Ook in 2012 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 is  
wederom samengewerkt met andere 
landelijke uilenwerkgroepen: KWN 
Kerkuilenwerkgroep Nederland, OWN 
Oehoewerkgroep Nederland en Werkgroep 
Ruigpootuilen.  
Helaas is in 2012, ondanks pogingen daartoe,  
gebleken dat er vooralsnog onvoldoende 
draagvlak is onder de Nederlandse 
uilenwerkgroepen om ten behoeve van Uilen 
en de tweejaarlijkse Landelijke Uilendagen de 
samenwerking een meer formele vorm te 
geven.   
 
Verder zijn frequent contacten onderhouden 
met een groot aantal lokale en regionale 
werkgroepen en organisaties. 
Op het internationale vlak zijn incidenteel 
contacten onderhouden met diverse 
steenuilenwerkgroepen elders in Europa 
(Vlaanderen, Wallonië, Duitsland, Frankrijk, 
Italië). In 2012 was geen sprake van concrete 
internationale samenwerking. 
 

 

 
 Onderzoek 

 
Reproductieonderzoek 
De inspanning om zoveel mogelijk 
nestonderzoekers te stimuleren hun 
broedgegevens op Sovon-Nestkaart te zetten 
werpt zijn vruchten af. Al jaren, zo ook in 
2012, zien we een toename van het aantal 
ingevoerde nestkaarten en behoort de 
Steenuil tot een van de best onderzochte 
broedvogels.  
 
De in 2011 verschenen Handleiding 
broedbiologisch onderzoek Steenuil wordt in 
dit verband door veel vrijwilligers als nuttig 
hulpmiddel ervaren. In 2012 zijn er uit heel 
het land verzoeken van vrijwilligers 
binnengekomen om (extra) handleidingen en 
zijn veel nestcontroleurs met de handleiding 
aan de slag gegaan. Daarmee is in 2012 de 
lijn voortgezet om de kwaliteit en kwantiteit 
van het reproductieonderzoek te verbeteren. 
 

                 
 
Ook in 2012 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. Het betrof zowel 
broedgegevens van vóór als uit 2012. We zijn 
haar hier zeer erkentelijk voor. 
 

http://www.steenuil.nl/links#Overige websites
http://www.steenuil.nl/onderzoek/handleidingen#Handleiding Broedbiologisch Onderzoek (2011)
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In navolging van de analyses over de periode 
1977-2010 zijn de broedgegevens over 2011 
geanalyseerd en is daarvan verslag gedaan in 
een artikel in Uilen 3. Deze jaarlijkse 
rapportage is onder meer bedoeld om de 
resultaten terug te koppelen naar de 
waarnemers.  
 
Onderzoek populatiedynamica 
In het kader van onderzoek voor het Early 
Warning System door Sovon en 
Vogelbescherming (zie ook STONE Jaarverslag 
2011) zijn in 2012 weer belangrijke stappen 
gezet in de kennis over de populatiedynamica 
van Steenuilen. In een artikel in Uilen 3 is 
over de voortgang gerapporteerd. 
STONE is intensief bij dit onderzoek 
betrokken en verleent hieraan medewerking, 
onder meer door het aanleveren van 
onderzoeksgegevens.  
 
Voedselonderzoek  
Wie de webcambeelden bekijkt is gelijk  
onder de indruk van de inspanning die de 
ouders leveren om voer voor hun jongen aan 
te brengen. Niet minder is de prestatie die 
vele vrijwilligers hebben geleverd om in strak 
georganiseerd verband voor het zesde jaar 
op rij dag-en-nacht de prooiaanvoer bij de 
Beleef de Lente-webcam te noteren. In een 
artikel in Uilen 3 zijn, als vervolg op eerdere 
publicaties, de resultaten van 2012 
gepubliceerd.   
 
 

          
 
 

In zijn bijdrage op de Landelijke 
Steenuilendag in oktober, heeft Martijn 
Snijder het onderzoek naar 
(muizen)prooiresten in steenuilennesten 
gepromoot. STONE streeft er naar dat zoveel 
mogelijk nestcontroleurs prooiresten 
noteren. Uit onderzoek is gebleken dat 
registratie van muizenprooien zinvolle 
informatie verschaft voor het 
reproductieonderzoek.  
 
Onderzoek niet-uitgekomen eieren 
Als vervolg op de workshop in najaar 2011 
(zie Jaarverslag 2011) is in 2012 door enkele 
veldonderzoekers gestart met onderzoek aan 
niet-uitgekomen steenuileieren. De 
ervaringen en het verzamelde (foto)materiaal 
worden gebruikt voor de instructie die 
aanvullend op hoofdstuk 8 van de 
Handleiding broedbiologisch onderzoek 
Steenuil (STONE, 2011) zal verschijnen. 
 

          
 
Met ingang van 2013 start STONE een groter 
project waarvoor medewerking wordt 
gevraagd van nestonderzoekers verspreid 
over Nederland. De voorbereidingen daartoe 
zijn in 2012 gestart. Belangrijke stap daarin 
was het verkrijgen van een ontheffing van 
het ministerie van EL&I op grond van de 
Flora- en faunawet. Op grond van deze 
ontheffing, die loopt tot en met 2015, kan 
STONE deelnemers aan het onderzoek 
machtigen voor het verzamelen, vervoeren 
en analyseren van niet-uitgekomen eieren. 

http://www.steenuil.nl/onderzoek/handleidingen
http://www.steenuil.nl/onderzoek/eieren
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Inventarisatiemethodiek 
In 2012 is een start gemaakt met een 
evaluatie van de methodiek om Steenuilen te 
inventariseren. Een belangrijke vraag daarbij 
is of bij aanpassing van de methode de 
resultaten die in het verleden verkregen zijn 
met de bestaande methode, vergelijkbaar 
zijn. Daartoe zijn in 2012 de eerste 
veldervaringen opgedaan. In 2013 wordt de 
proef voortgezet. 
 
Monitoring 
In een artikel in Uilen 3 is door Sovon een 
overzicht gegeven van de recente 
aantalsontwikkeling van de Steenuil in 
Nederland op basis van het lopend 
monitoringsonderzoek. Daaruit blijken 
opmerkelijke trendverschillen tussen diverse 
regio’s. Tevens is een oproep gedaan voor 
nieuwe tellers in diverse regio’s.   
 

 
 Bescherming 

 
Steenuilveilige veedrinkbak 
In 2012 zijn belangrijke stappen gezet in de 
ontwikkeling en productie van een 
steenuilveilige veedrinkbak, naar idee en 
ontwerp van STONE-RC Bert Kwakkel. Uit 
proeven in 2011 was bekend dat Steenuilen 
zich prima uit deze drinkbak weten te redden 
en dat zo een nare verdrinkingsdood kan 
worden voorkomen.  
 
Het simpele maar doeltreffende ontwerp, 
waarbij de bekende als veedrinkbak 
gebruikte cementkuip wordt voorzien van 
een soort wasmand, is in de zomer getest op 

60 erven in regio Achterhoek-Liemers. De 
vee-eigenaren én het vee waren tevreden 
over de toepassing van het ontwerp.  
 
Het benodigde startkapitaal voor de 
ontwikkeling en productie van de  proefserie 
van de bak is verkregen uit financiële 
bijdragen van Vogelbescherming Nederland, 
de opbrengst van de Dutch Bird Fair (zie 
elders in dit jaarverslag) en uit het 
donatiefonds Beleef de Lente 2012. 
   
 

 
 
 
Eind 2012 hebben alle Nederlandse 
steenuilvrijwilligers de mogelijkheid gekregen 
een gratis demonstatie-drinkbak aan te 
vragen. Met deze demosets kunnen de 
vrijwilligers vanaf voorjaar 2013 de drinkbak 
promoten onder erfbewoners met vee. In 
2013 wordt tevens bekend waar en voor 
welke verkoopprijs de drinkbakken kunnen 
worden verkregen.  
 
Petitie tegen uilen als huisdier    
In 2010 is door enkele kijkers van Beleef de 
Lente een online petitie gestart tegen het 
houden van roofvogels en uilen als huisdier. 
Met dit mooie initiatief is via het BdL-podium 
een grote groep mensen bewust gemaakt 
van de wantoestanden op het gebied van de 
handel in en het in gevangenschap houden 
van deze vogels.  

http://www.sovon.nl/
http://www.steenuil.nl/veilige-drinkbak
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In juni 2012 is de petitie gesloten en op 21 
juni 2012 heeft initiatiefneemster Anneke 
Heijblok voor het oog van de camera van 
SBS6 Hart van Nederland de door 7.502 
mensen ondertekende petitie aangeboden 
aan de staatssecretaris van EL&I.  
 

        
 
 
De staatssecretaris heeft bij die gelegenheid 
aangegeven te willen komen tot een lijst van 
dieren die niet als huisdier gehouden mogen 
worden. We hopen dat alle roofvogels en 
uilen op deze lijst komen en volgen de 
ontwikkelingen hieromtrent. 
 
De petitie paste prima in de actie die 
Vogelbescherming Nederland en vijf 
beschermingsorganisaties voor roofvogels en 
uilen enkele jaren geleden zijn gestart tegen 
het gebruik van roofvogels en uilen voor 
commerciële doeleinden, zoals roofvogel- en 
uilenshows.  
 
Flora- en faunawet (Ffw); soortenstandaard 
In de eerste helft van 2012 is STONE intensief 
betrokken geweest bij de totstandkoming 
van de Soortenstandaard Steenuil door 
Dienst Regelingen en Dienst Landelijk Gebied 
van het ministerie van EL&I.  
 
Een soortenstandaard is een hulpmiddel om 
te komen tot ecologisch goed onderbouwde 
aanvragen voor ontheffingen in het kader 
van de Flora- en faunawet.  
 
 

De planning was dat de soortenstandaard in 
najaar 2012 gepubliceerd zou worden. Door 
lange interne procedures bij het ministerie is 
de standaard pas eind januari 2013 
verschenen.  
 

           
          
Bovendien bleek in de loop van 2012 naar 
aanleiding van nieuwe jurisprudentie, dat de 
toepassing van het beschermingskader van 
steenuilennesten aanpassing behoeft. Op dit 
punt is het ministerie (Dienst Regelingen) 
helaas niet erg voortvarend in het 
verschaffen van duidelijkheid over de nieuwe 
lijn in het beoordelen van Ffw-aanvragen.  
STONE wacht dit niet af en zal begin 2013 
actuele informatie op haar website plaatsen. 
  
Cursus Steenuilen en ruimtelijke 
ontwikkeling    
Op initiatief van ecologisch adviesbureau 
NatuurInclusief en Sovon is met 
medewerking van STONE en 
Vogelbescherming in 2012 de Cursus 
Steenuilen en ruimtelijke ontwikkeling 
ontwikkeld. 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.  

http://www.vogelbescherming.nl/actueel/campagnes__acties/roofvogels_en_uilen
http://www.hetlnvloket.nl/xmlpages/page/lnvloket/actueel/document/fileitem/2203070
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STONE heeft een ondersteunende bijdrage 
geleverd aan de ontwikkeling van de cursus. 
De cursus bleek in een behoefte te voorzien 
en is in november en december tweemaal 
gegeven. Voor 2013 staan wederom twee 
cursusdagen in de planning. Tevens worden 
de mogelijkheden onderzocht om in 2013 
een speciale versie van de cursus aan te 
bieden aan STONE-vrijwilligers.  
 

 
 Communicatie 

 
Website steenuil.nl 
De website is één van de belangrijkste 
communicatiemiddelen van STONE. 
Geïnteresseerden weten hun weg naar de 
website prima te vinden.  
 
Voor 2012 stond de vernieuwing van de site 
op de agenda. Dit bleek een grotere klus dan 
verwacht voor webbeheerder Joep van de 
Laar, maar het resultaat is er dan ook naar. 
 

 
 
Op de Landelijke Steenuilendag op 27 
oktober 2012 is de nieuwe website officieel 
gelanceerd. STONE is erg content met deze 
eigentijdse website.  
Getuige de positieve reacties en 
complimenten valt de nieuwe site goed in de 
smaak bij het publiek. Dit vinden we ook 
terug in de bezoekersaantallen. In de periode 
oktober tot en met december werd de 
nieuwe site maar liefst 11.700 keer bezocht, 
gemiddeld 130 bezoeken per dag.  
 
De vernieuwing van de website is mede 
gefinancierd met een projectsubsidie van 
Vogelbescherming Nederland. 
 
 

 
 
 
Digitale nieuwsbrief 
In 2012 zijn vier edities van de digitale 
nieuwsbrief verschenen: in maart, juli en 
oktober (2). Vanwege (inmiddels opgeloste) 
technische complicaties heeft de vijfde 
nieuwsbrief die gepland stond voor 
december, niet kunnen verschijnen. 
De nieuwsbrief bevat korte bijdragen over 
het werk van STONE en over de bescherming 
van en het onderzoek naar de Steenuil. In 
2012 stonden ruim 1.100 personen en 
organisaties op de verzendlijst; STONE weet 
met de nieuwsbrief dus een groot publiek te 
bereiken.  
 
 

http://www.natuurinclusief.nl/cursus-steenuilen-en-ruimtelijke-ontwikkeling/
http://www.steenuil.nl/home
http://www.steenuil.nl/home
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Erfvogels in beeld 2012 
In 2012 verscheen de vierde 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 2012 hebben we het 
onderzoekswerk van de steenuilvrijwilligers 
belicht.  
 

             
 
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 65.000 
exemplaren heeft de nieuwsbrief vele boeren 
en buitenlui bereikt. Voor de verspreiding is 
onder meer het uitgebreide netwerk van 
steenuilenvrijwilligers in het land 
ingeschakeld. 
 
Webcam Beleef de Lente 
2012 was al weer het zesde seizoen waarin 
de Steenuilen een prominente rol hadden 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 bij de steenuilcam. De 
prachtige clips werden dit jaar gemaakt door 
Geert Sterringa. 
 

   
 
Helaas was het nest dit jaar niet succesvol. 
De ontwikkelingen in het nest leidden tot 
boeiende discussies op de fora. Ook hieruit 
bleek weer de meerwaarde om de natuur op 
deze manier bij het grote publiek in de 
huiskamer te brengen. 
 
Landelijke Steenuilendag  
Op 27 oktober vond op een sfeervolle locatie 
in Rhenen de goed bezochte Landelijke 
Steenuilendag 2012 plaats. We mochten zo’n 
100 deelnemers verwelkomen. Het 
gevarieerde programma viel goed in de 
smaak. Zo konden de bezoekers luisteren 
naar boeiende verhalen over Steenuilen in 
Zeeuws-Vlaanderen en Portugal, over de 
soortenstandaard Steenuil, 
muizendeterminatie in het kader van 
prooirestenonderzoek, de steenuilveilige 
drinkbak en de laatste stand van zaken over 
het onderzoek naar de populatiedynamica 
van Steenuilen.  
 

         
 
Een hoogtepunt waren twee live secties van 
dode Steenuilen door Peter Beersma in het 
kader van onderzoek naar doodsoorzaken.   

http://www.vogelbescherming.nl/vogels_beschermen/landelijk_gebied/erfvogels
http://www.beleefdelente.nl/
http://www.steenuil.nl/nieuws/impressie-steenuilendag
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De pauzes werden als gebruikelijk intensief   
benut om bij te praten en nieuwe contacten 
te leggen.  
 
Dutch Bird Fair 
In het weekend van 25 en 26 augustus vond 
onder vaak herfstige omstandigheden in de 
Oostvaardersplassen de eerste Dutch Bird 
Fair plaats. DBF is de opvolger van de 
Vogelfestivals die voorheen in de nazomer 
werden georganiseerd.  
 
STONE was met een goed bezochte stand 
present. Bovendien werd op beide dagen 
door STONE een lezing verzorgd over de 
steenuilveilige drinkbak. Deze drinkbak was 
één van de twee goede doelen van de DBF; 
een deel van de opbrengst uit de 
kaartverkoop is ten goede gekomen aan de 
ontwikkeling van de drinkbak. Deze 
sympathieke actie, geïnitieerd door DBF-
organisator CameraNU.nl, leverde een 
cheque van bijna € 3.000,- op!   
 
 

   
 
 
Sovon-dag 
Als vanouds was STONE op 24 november met 
een stand aanwezig  op de Sovon-dag in 
Nijmegen. De stand werd druk bezocht. 
Andermaal bleek deze landelijke dag erg 
nuttig voor het onderhouden van bestaande 
en het leggen van nieuwe contacten. 
 
 

 

 Nieuw verschenen in 2012 
 
’t Steenuiltje 
Op 9 mei verscheen ’t Steenuiltje, een boekje 
over de Steenuil speciaal voor kinderen uit de 
hoogste groepen van de basisschool. De 
teksten zijn geschreven door de 
bestuursleden van STONE, de tekstredactie 
en opmaak zijn professioneel uitbesteed. Het 
boekje is in eigen beheer uitgegeven door 
STONE. 
 

      
 
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. 
 
Het eerste exemplaar werd door Luc 
Hoogenstein van Vogelbescherming 
overhandigd aan Nina en Tim uit groep 7 van 
de basisschool in Mariënvelde.   
 
Het boekje is verschenen in een oplage van 
5.000 stuks, waarvan er 3.000 stuks zijn 
verspreid onder de steenuilvrijwilligers in de 

http://www.dutchbirdfair.nl/
http://www.steenuil.nl/publicaties/#'t Steenuiltje, voor de jeugd van 8 - 12 jaar
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regio’s. Zij delen de boekjes gratis uit aan 
kinderen van erfbewoners of in schoolklassen 
waar ze een lezing houden.  
De overige 2.000 boekjes zijn bestemd voor 
verkoop (€ 8,95) en is onder meer te 
verkrijgen bij STONE, de winkel van 
Vogelbescherming en via de boekhandel. Het 
boekje blijkt goed in de smaak te vallen bij de 
doelgroep (kinderen) én bij de 
steenuilvrijwilligers die op deze manier de 
kinderen op een informatieve manier bij hun 
werkzaamheden kunnen betrekken. 
 
’t Steenuiltje is financieel mede mogelijk 
gemaakt dankzij donaties van kijkers van 
Beleef de Lente 2011 - het webcamproject 
van Vogelbescherming - en de Nationale 
Postcodeloterij (Gouden Wimpel 2011). 
 
Tijdschrift Uilen 3 (2012) 
In december 2012 is nummer 3 van het 
tijdschrift Uilen verschenen (oplage 1.200 
exemplaren), de jaaruitgave van de 
gezamenlijke Nederlandse uilenwerkgroepen 
(STONE, KWN Kerkuilenwerkgroep 
Nederland, OWN Oehoewerkgroep 
Nederland en Werkgroep Ruigpootuilen).   

De redactie bestaat uit  vertegenwoordigers 
van de vier werkgroepen. De hoofdredactie 
ligt bij STONE.  
 
 

                 
 
Alle STONE-begunstigers hebben het 
tijdschrift ontvangen, alsmede de circa 250  
abonnees. De abonnementenadministratie 
en distributie werden verzorgd door STONE.  
 
Voor de productie van Uilen is een 
projectbijdrage ontvangen van 
Vogelbescherming Nederland.  
 

 

 
          

                
 
STONE bedankt alle personen en organisaties waarmee in 2012 is samengewerkt.  
 
 
De werkzaamheden van STONE werden in 2012 financieel mede mogelijk gemaakt door 
Vogelbescherming Nederland 
  

           

                                                      

http://www.steenuil.nl/publicaties/uilen
http://www.steenuil.nl/home
http://www.vogelbescherming.nl/vogels_beschermen/landelijk_gebied/erfvogels/steenuil

