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Ronald en Pascal ontvangen Gouden Wimpel
Vogelbescherming Nederland is een van de circa 80 goede
doelenorganisaties die door de Nationale Postcode Loterij worden
ondersteund. Sinds enkele jaren kent de Postcodeloterij een
onderscheiding voor personen die zich inzetten voor zo'n goed doel:
de Gouden Wimpel. Bij die onderscheiding hoort ook een
geldbedrag te besteden aan het goede doel.
Vogelbescherming heeft STONE-oprichters Ronald van Harxen en
Pascal Stroeken bij de Postcodeloterij voorgedragen voor de
Gouden Wimpel. 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.
Kijk aanstaande zondag 10 april naar het televisieprogramma
Kanjers van Goud, RTL 4, 23.05 uur waarin Ronald en Pascal
gevolgd worden bij hun werkzaamheden en tot slot verrast worden
met de onderscheiding en de cheque.

Steenuilendag een succes!
De Landelijke Steenuilendag op 12 februari 2011 was een succes!
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 werd gewaardeerd zo bleek uit de vele
positieve reacties. De pauze werd intensief benut om bij te praten
met oude bekenden of om nieuwe contacten te leggen. Bij de
nestkastenshow vonden vele geanimeerde gesprekken plaats.
De logistiek rond de op deze dag verschenen Handleiding
broedbiologisch onderzoek Steenuil en de ErfWijzer Steenuil was
een waar huzarenstukje. Gelukkig is dat allemaal prima gelukt en
worden dit voorjaar vanuit de regio's de lokale werkgroepen
voorzien van het bestelde materiaal.

Beleef de Lente 2011
Op 1 maart 2011 is Vogelbescherming Nederland gestart met het
vijfde seizoen Beleef de Lente. En de Steenuil mag als
publiekslieveling weer meedoen. Bestuursleden van STONE zorgen
ook dit jaar weer voor het logboek, de clips en deskundige
antwoorden op vragen van het publiek. Is zo’n vijfde editie van een
real-life Steenuilen-soap niet saai? Integendeel! De afgelopen vier
BdL-seizoenen bewezen al dat geen broedseizoen hetzelfde is. Alles
wijst er op dat hetzelfde broedpaar als voorgaande jaren op het erf
aanwezig is, maar of ze dit jaar in de nestkast gaan broeden is nog
maar de vraag. Op dit moment wordt de kast namelijk bezet door
een broedende Holenduif. Bijna dagelijks komt de Steenuil even
kijken, maar wordt vervolgens hardhandig van de plank ‘gemept’
door de broedende duif.
Gaan de Steenuilen binnenkort volop de strijd aan om hun woning
terug te eisen, of sparen ze energie en zoeken ze een andere
nestplek? Voor de zekerheid hebben we op het erf een andere
nestkast geschikt gemaakt voor de Steenuil. De komende weken zal
de Steenuil zelf besluiten wat wijsheid is.. Kijk zelf mee
op www.beleefdelente.nl/steenuil

Regionaal nieuws
Het tijdschrift Athene is vervangen door Uilen en daarmee is ook het
regionale steenuilnieuws komen te vervallen. Op de website en in de
email-nieuwsbrief komt het belangrijkste nieuws wel aan de orde,
maar het lijkt het ons goed om jaarlijks aandacht te besteden aan
regionaal nieuws. We denken hierbij aan een digitale nieuwsbrief in
de vorm van een pdf-bestand. Iedereen die geïnteresseerd is kan dit
downloaden en eventueel uitprinten. In de volgende nieuwsbrief komt
nadere informatie over de aanlevering van artikelen. Bij deze alvast
de oproep om na te denken over stukken voor de nieuwsbrief. Dit
kunnen gebiedsinventarisaties zijn, steenuilacties, leuke
waarnemingen en grappige gebeurtenissen.

De Flora- en faunawet
Recent was een steenuil bij Ochten in het nieuws, omdat hierdoor de
bouw van een woonwijk stil gelegd werd. De steenuil wordt op veel
plaatsen bedreigd door nieuwe woonwijken, wegen, maar soms ook
door natuurontwikkeling. Het is goed om inzicht te hebben in de
bescherming die de Flora- en faunawet de steenuil biedt. Welke
wegen moeten bewandeld worden om tot een goede oplossing voor
de steenuil te komen. Dit kan kwaliteitsverbetering zijn, het
aanbieden van een compensatiegebied of harde actie. Dit najaar
willen we een workshop organiseren. Sprekers van de overheid en
ervaringsdeskundigen zullen gevraagd worden om een helder beeld

van de problematiek te schetsen en oplossingsrichtingen aan te geven

Geslaagd Little Owl symposium in Spanje
Vic - Catalunya (Spanje) 4 -6 februari 2011: het 5e internationale
symposium over de Steenuil. Rond de 60 deelnemers uit Spanje,
België, Frankrijk, Engeland, Polen, Canada en Nederland met een
keur aan intersessante presentaties en op de zondagmorgen een
wandelexcursie (volop zon, 20+ C) in een bijzonder steenuilengebied
aan de voet van de Pyreneeën. Altijd weer een bijzondere ervaring
om een weekend op te trekken met een bonte verzameling
steenuiladepten. Het voert helaas te ver in dit kader in te gaan op de
afzonderlijke lezingen. Eind van het jaar zal er echter een uitgebreide
publicatie uitkomen. Namens Nederland en STONE was Ronald van
Harxen aanwezig met een presentatie over 4 jaar prooionderzoek bij
Beleef de Lente. Men was absouluut onder de indruk van de
resultaten, de prachtige beelden én de grote schare tellers en andere
medewerkers. Om jaloers op te worden, zo klonk het in de
wandelgangen. Maar zeker ook een pluim voor de Spaanse, excuus,
Catalaanse organisatie. Een prachtig weekend!

Email: STONE@STEENUIL.NL telefoon: 0610292877
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