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Jubileumjaar 2022: STONE 25 jaar!
In de vorige nieuwsbrief kondigden we al aan: in 2022 bestaat STONE 25
jaar! Aan de vooravond van dit jubileumjaar is de werkgroep “STONE 25”,
bestaande uit de drie bestuursleden en de RC’s Geco Visscher, Erwin
Bruulsema en Alex de Smet, begonnen met de voorbereidingen. Er moet
nog veel werk worden verzet, maar we kunnen al een tipje van de sluier
oplichten.
Samen met Vlaanderen
In het najaar staan een symposium en een bijzondere Landelijke
Steenuilendag op de rol. De intentie is deze bijeenkomsten samen met
onze Vlaamse vrienden te organiseren; de Steenuilenwerkgroep van
Natuurpunt Vlaanderen heeft in 2022 namelijk ook een feestje te vieren rond
haar 10-jarig bestaan!
Beschermimg centraal
Het symposium op de vrijdag is met name bedoeld voor professionals die
werkzaam zijn bij overheden, beschermingsorganisaties en adviesbureaus
die betrokken zijn bij de bescherming van het leefgebied. Uiteraard zijn
vrijwilligers ook van harte uitgenodigd. Op de zaterdag vieren we de jubilea
van de Vlaamse Steenuilenwerkroep en STONE voor vrijwilligers en
donateurs. Op beide dagen staan we stil bij de bescherming van de

steenuilen en de belangrijke rol die daarin is weggelegd voor vrijwilligers en
erfbewoners.
Jubileumboekje
Om het 25-jarig bestaan luister bij te zetten presenteert STONE op de
najaarsbijeenkomsten een jubileumboekje. In vogelvlucht blikken we in
woord en beeld terug op 25 jaar steenuilenbescherming en -onderzoek, en
wagen we ons aan een kijkje in de toekomst van de steenuil in Nederland.
Dit boekje zal gratis beschikbaar zijn voor alle donateurs, vrijwilligers en
anderen die zich betrokken voelen bij STONE.
Verbetering leefgebied
Tot slot werken we aan een speciaal project om de verbetering van het
leefgebied van de steenuil in alle provincies bij het brede publiek onder de
aandacht te brengen. Hoe precies, houden we nog even geheim. Meer
hierover leest u in een volgende nieuwsbrief.

Nieuwe locatie steenuilen Beleef de Lente
Aan de succesvolle reeks van zeven jaar steenuilen Beleef de Lente op de
locatie Winterswijk is afgelopen voorjaar een einde gekomen. Het najaar
hebben we gebruikt voor het zoeken van een nieuwe locatie en - vooral - het
bouwen van een nieuwe camerakast. Net voor de kortste dag is de kast
geïnstalleerd. Binnenkort zullen de eerste beelden ‘achter de schermen’
beschikbaar komen en naar verwachting kan 1 maart het grote publiek
genieten van de eerste beelden.
Veel werk verzet
Om zover te komen moest er veel werk worden verzet, met name door
gelegenheidstimmerman Hugo van Wamelen. Het luisterde nauw allemaal:
de kast moest passen op de beoogde plek, er moest aan beide kanten
extra ruimte komen voor de twee camera’s, de (infrarood)verlichting moest
op een slimme plek worden aangebracht en uiteraard moest de kast aan
de gebruikelijke specificaties voldoen (voldoende ruimte, materbeveiliging,
ventilatie, weerbestendig). Om te voorkomen dat jongen zich in het
voorportaal verschansen als we komen om ze te ringen, is een ingenieuze
constructie bedacht. In nauw overleg met het technische team bestaande uit
Luc Enting en Henk en Raymondo Wanders én met behulp van
gelegenheidsdakdekker Hennie Esselink is het een prachtige kast
geworden.
Kleinschalig bedrijf
Bijzonder aan de nieuwe locatie is dat het een actief boerenbedrijf is. Geen
intensieve veehouderij maar kleinschalig met koeien en schapen, een paar
ruigere weilanden, houtsingels, schuurtjes en volop rasterpaaltjes.
Steenuilen broeden er al vele jaren; sinds 2018 in een nestkast in een forse
eik aan de rand van het erf. Op het erf broedt regelmatig ook een kerkuil en
een keur aan andere vogels. De sfeer is er gemoedelijk en de
medewerking geweldig.
Nu de steenuilen nog
Nu maar hopen dat de steenuil in hun schik zijn met de nieuwe plek en niet
- zoals het eerste jaar in Winterswijk - elders op het erf onderdak kiezen.

Voor technische problemen draait het team inmiddels de hand niet meer
om, maar de steenuilen heeft niemand van ons in zijn hand.

De steenuil, nieuwe titel in de Vogelserie
Na ondermeer de slechtvalk en zeearend, nu eindelijk de eerste uil in de
prachtige vogelserie van Atlascontact.
Zesendertig jaar ervaring met steenuilen in de Zuidoost-Achterhoek
samengeknepen in 204 pagina’s en 16 foto’s. Geschreven door Ronald van
Harxen met de hand van Pascal Stroeken onzichtbaar op de achtergrond.
Een must have voor iedere uilenliefhebber!
Uit het eerste hoofdstuk
“Soms hangt de nestkast zo hoog dat onze ladder niet lang genoeg is. Dan
moeten we er een gebruiken die op het erf aanwezig is. Als ze er geen
hebben, wat af en toe voorkomt, gaan we naar de buren, wat meestal geen
probleem is. Soms gaat het mis, zoals die keer in Meddo. De kast hangt
hoog in een iep, te hoog voor onze ladder. Zonder ons te melden – er is
niemand te zien en ze kennen ons – lopen we de schuur van de buren aan
de overkant van de weg in. De houten ladder hangt op precies dezelfde
plek als in voorgaande jaren. Pascal neemt de voorkant op zijn schouder, ik
het achterste stuk. Terwijl we het erf af lopen horen we achter ons opeens
een redelijk opgewonden: ‘Hè, wat moet dat daar?’. Enigszins
verbouwereerd draaien we ons om; we mochten hun ladder toch gebruiken,
de jaren daarvoor? Maar de boerderij blijkt verkocht, met ladder en al, en
de nieuwe eigenaren zijn niet op de hoogte van de toestemming van de
vorige bewoners. Na een korte uitleg en over en weer enig gegrinnik, stellen
we vast dat vrouw .456 ook dit jaar weer vier eieren heeft gelegd.”
Verkrijgbaar in iedere boekhandel of rechtstreeks bij Uitgeverij Atlas
Contact.

Uilen 11
Zoals in de vorige nieuwsbrief al aangekondigd gaat Uilen 11 een extra dik
jubileumnummer worden. De teksten zijn geschreven, de foto’s gemaakt en
de vormgeving heeft een eerste drukproef opgeleverd. Eind januari zou het
op uw deurmat moeten ploffen.
Steenuil volop aan bod
Ploffen, want Uilen 11 is deze keer 160 pagina’s dik, vol met uilen, van ransen kerk- tot sneeuw en steenuil. En natuurlijk de oehoe. Een vleugje velduil
slechts, maar de foto’s vergoeden veel. De steenuil komt uitvoerig aan bod
met artikelen over gewicht en conditie, vervolglegsels, mannen onder de
loep en dames die het lang met elkaar volhouden.
Oehoe in de achtertuin?
Ook een boeiend artikel over de beginjaren van het steenuilenonderzoek in
Nederland. Toen steenuilen nog vooral in hoogstamappelbomen en
knotwilgen broedden en nestkasten ophangen nog in de kinderschoenen
stond. Zelf eens op pad om oehoe te spotten? Lees wat de beste tijd is en
neem de tips van Gejo ter harte. Wie weet blijkt er een in uw achtertuin te
zitten.
Rans- en kerkuil
En hoe gaat het eigenlijk met de ransuil, deze stille en mogelijk daardoor
wat aan de aandacht ontsnapte muizenjager. Medewerkers van Sovon doen
verslag. Voor de kerkuilen bij Beleef de Lente kende het jaar een roerige
start. Of het uiteindelijk toch nog goedkwam?
Sneeuwuilen in het Noordpoolgebied
Geen inheemse broedvogel, de sneeuwuil, maar wel een soort met een
Nederlands tintje. Bart Ebbinge en collega’s nemen de lezer mee in hun
jarenlange onderzoek naar deze prachtige soort op het Taimyr-schiereiland
in het Noordpoolgebied. Dat lemmingen een belangrijke rol spelen in het
leven van sneeuwuilen is genoegzaam bekend, maar wat doen poolvossen
en middelste jagers ertoe? En welke rol spelen rotganzen; die van lachende
derde?
Mannen de klos
O ja, bijna vergeten, bij veld- en bosmuizen zijn het de mannen die de klos
zijn. Natuurlijk verklappen we hier niet waarom.
Gratis voor donateurs
Uilen 11 (2021) wordt naar verwachting in de laatste week van januari
bezorgd bij iedereen die in 2021 donateur is. Nog geen donateur? Als u zich
aanmeldt voor 1 januari 2022 en uw bijdrage over 2021 heeft betaald bent u
er van verzekerd dat u Uilen 11 ontvangt.
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