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ErfWijzer Steenuil

STONE, SOVON en Landschapsbeheer Nederland hebben een
handig hulpmiddel ontwikkeld om het leefgebied van de Steenuil te
verbeteren: de ErfWijzer Steenuil. De ErfWijzer is een eenvoudig
toepasbaar instrument dat inzicht geeft welke maatregelen u op uw
erf en aangrenzend land kunt treffen ten bate van Steenuilen. Voor
Steenuilen zijn drie aspecten in het leefgebied van cruciaal belang: 1)
jaarrond voldoende voedsel, 2) een geschikte nestplek en 3)
veiligheid. Deze drie aspecten worden in de ErfWijzer toegelicht, met
voorbeelden ter verbetering. Voor meer informatie verwijst de
ErfWijzer naar de Maatregelencatalogus. Hierin vindt u tal van
praktische tips voor een steenuilvriendelijke inrichting. Bij de
ErfWijzer hoort ook een streeplijst, waarmee u op een doeltreffende
manier het erf en de directe omgeving in kaart kunt brengen: welke
elementen zijn reeds aanwezig en waar liggen mogelijkheden voor
verbetering? De ErfWijzer en de streeplijst zijn gratis te downloaden
op de website van STONE

steenuil.nl/pdf/Erfwijzer_2010.pdf

http://steenuil.nl/pdf/Erfwijzer_Streeplijst.pdf

Op onze website kunt u ook de Maatregelencatalogus raadplegen
(zie: Help de Steenuil). 
Wilt u hulp of advies bij het steenuilvriendelijk maken van uw erf,
neem dan contact op met STONE of met de provinciale organisatie
Landschapsbeheer (www.landschapsbeheer.nl).
Wij wensen u veel succes met de uitvoering!

http://stone.cmail3.com/t/y/l/odlhtr/hruluihyt/r
http://stone.cmail3.com/t/y/l/odlhtr/hruluihyt/y


Handreiking Flora- en Faunawet

De Flora- en Faunawet regelt de bescherming van planten en dieren
in Nederland .Vrijwel iedereen kan met de FF-wet te maken krijgen,
zeker diegenen die de bescherming van de Steenuil na aan het hart
ligt. De bescherming van de Steenuil is in principe krachtens de FF-
wet goed geregeld: zowel nestlocatie als het omliggende leefgebied
zijn het hele jaar beschermd. Bij allerlei ingrepen en ruimtelijke
ontwikkelingen, van verbouwing of afbraak van een schuur tot en
met een nieuwe woonwijk ervaart STONE echter dat theorie en
praktijk op gespannen voet kunnen staan. Er komen veel vragen om
advies binnen bij het bestuur over dit onderwerp. Daarom zal
STONE in de loop van lente/zomer een handreiking uitbrengen voor
steenuilbeschermers. Wij hopen dat beschermers met behulp
daarvan beter geinformeerd zullen zijn bij betrokkenheid in
vergunningprocedures e.d. Dat is des te belangrijker, nu de
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de FF-wet, nu nog het
Ministerie van LNV, wordt gedelegeerd aan de gemeenten. Dat zou
per 1 juli een feit moeten zijn. We wachten de ontwikkelingen even
af. Op onze website zijn op de
pagina steenuil.nl/bescherming/bescherming_wet_regels.htm  twee
documenten te bekijken die een beeld geven van de actualiteit. 

Steenuilen in de cultuurhistorie

Steenuilen en mensen komen al eeuwenlang in elkaars nabijheid
voor. Door de eeuwen heen zijn er afbeeldingen gemaakt (denk aan
de Griekse euromunt) en spelen ze een rol in verhalen. In talloos veel
varianten zijn bijzondere streeknamen aan de Steenuil toegekend:
Lieken-oele in de Achterhoek of Hupke in Brabant. De afbeelding
hieronder komt bijvoorbeeld uit het beroemde schilderij de
Marskramer van Jeroen Bosch. We zien een Steenuil die zijn oog op
een Koolmees heeft laten vallen. Maar ook vandaag de dag is de
Steenuil nog een bron van inspiratie. Bekijk de laatste foto in deze
nieuwsbrief maar eens.

We zijn doende deze verhalen, namen en afbeeldingen te verzamelen.
Graag doen we een beroep op iedereen die hierover iets te vertellen
heeft dat ons te melden. Een aardige streeknaam, een verhaal waar
de steenuil een rol in speelt, een schilderij waar hij op voorkomt, of
misschien wel een gebruiksvoorwerp met een afbeelding. Laat het
ons weten en mail je reactie naar ronaldvanharxen@steenuil.nl

http://stone.cmail3.com/t/y/l/odlhtr/hruluihyt/j
mailto:ronaldvanharxen@steenuil.nl


 

Beleef de Lente 2010

Na de koude winter komt dit voorjaar langzamer op gang dan we
gewend waren de laatste jaren. Ook de web-camuilen laten zich nog
niet zo veel zien als vorig jaar rond deze tijd. Maar ze zijn er wel! In
de vroege ochtend en rond de avondschemering komt het paar met
regelmaat even kijken in de kast. Het gaat ook dit jaar weer om een
geringd vrouwtje met een ongeringd mannetje. Hopelijk kunnen we
in de loop van het seizoen de ring van het vrouwtje aflezen, om zo
duidelijk te krijgen of we te maken hebben met hetzelfde vrouwtje
dat in 2007-2008 en 2009 ook in deze kast broedde. 
Er hebben zich ook al andere geïnteresseerden gemeld op de web-
cam. Een torenvalk is al eens wezen kijken, en een kerkuil bracht
een flitsbezoek. 
Op het moment dat ik dit schrijf is een holenduif met takken in de
weer in het voorportaal. Wellicht moet er nog een hete strijd
gestreden worden. 
Vorig jaar hadden we in deze kast het eerste ei op 1e Paasdag.
Maar of dat dit jaar gaat lukken? Pasen valt wel erg vroeg deze
keer....
Beleef het zelf mee op www.beleefdelente.nl/steenuil
 

Bijdrage 2010

 

http://stone.cmail3.com/t/y/l/odlhtr/hruluihyt/t


STONE steunt wat betreft de financiering van haar activiteiten voor
een groot deel op de jaarlijkse bijdragen van haar begunstigers. Wij
vragen u vriendelijk om uw bijdrage (minimaal € 10,-, een extra
bedrag is uiteraard zeer welkom) voor het jaar 2010 over te maken
op postgiro 3330852 ten name van Steenuilen Overleg Nederland te
Raalte. Diverse begunstigers hebben dat overigens al gedaan.
Anderzijds heeft een aantal als begunstiger geregistreerde personen
hun bijdrage voor het jaar 2009 nog niet voldaan. Graag zien wij uw
contributie over 2009 alsnog tegemoet. Gaarne uw naam en adres
vermelden i.v.m. een juiste administratieve afhandeling.
Bent u nog geen begunstiger, maar draagt u de Steenuil een warm
hart toe? Geef u dan op als nieuwe begunstiger via het
aanmeldingsformulier op de website:
http://www.steenuil.nl/aanmelden/index_aanmelden.htm

NB STONE heeft van de belastingdienst een ANBI (Algemeen Nut
Beogende Instellingen) verklaring ontvangen. Dit betekent dat u uw
donatie aan STONE als aftrekbare gift kunt opvoeren bij uw aangifte
inkomstenbelasting.
 

Jaarverslag 2009 en Jaarplan 2010

Onlangs is het Jaarverslag 2009 verschenen. Naast informatie over
onze organisatie kunt u hierin lezen welke activiteiten STONE
afgelopen jaar heeft ontplooid. 
2009 kende enkele belangrijke mijlpalen. Met het verschijnen van de
Maatregelencatalogus heeft de praktische steenuilenbescherming een
nieuwe implus gekregen. Ook was 2009 een belangrijk jaar voor
onze kennis over Steenuilen. In het kader van de afronding van het
project "Steenuil onder de pannen" zijn belangrijke
onderzoeksresultaten gepubliceerd. Deze kennis vormt een stevige
basis voor toekomstig vervolgonderzoek met als uiteindelijk doel
gerichte bescherming. Het Jaarverslag 2009 kan worden
gedownload op steenuil.nl/pdf/jaarverslag_2009.pdf

Bij deze maken wij van de gelegenheid gebruik om alle organisaties,
werkgroepen en personen waarmee STONE in 2009 heeft
samengewerkt, hartelijk te bedanken. Zonder deze samenwerking is
het immers niet mogelijk om aan onze doelen te werken ten gunste
van de Nederlandse Steenuilen. We hopen dat we in 2010 deze
samenwerking kunnen voortzetten. Voor onze belangrijkste plannen

http://stone.cmail3.com/t/y/l/odlhtr/hruluihyt/i
http://stone.cmail3.com/t/y/l/odlhtr/hruluihyt/d


voor 2010 verwijzen wij graag naar het Jaarplan 2010 op
http://www.steenuil.nl/pdf/jaarplan_STONE_2010.pdf

Bestuurswisseling

Emiel Blanke heeft na een periode 7 jaar zijn bestuurstaken
beeindigd. De drukke werkzaamheden voor het bestuur kon Emiel
helaas niet langer combineren met werk en gezin.
Emiel heeft vanuit zijn professionele financiele achtergrond op
uitstekende wijze invulling gegeven aan het penningmeesterschap.
Dat zullen we missen! Het bestuur dankt Emiel voor zijn enorme inzet
afgelopen jaren! 
Erwin van Maanen, de nieuwe RC voor regio Veluwe (zie vorige
nieuwsbrief, december 2009), is aangetreden als nieuw bestuurslid.
Erwin heeft een ruime expertise op het gebied van wettelijke
bescherming (Flora- en faunawet) en veel praktische natuurkennis
die goed van pas komt bij bescherming en onderzoek van Steenuilen.
 

Email: STONE@STEENUIL.NL telefoon: 0610292877

Klik hier als u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen 

http://stone.cmail3.com/t/y/l/odlhtr/hruluihyt/h
http://stone.cmail3.com/t/y/l/odlhtr/hruluihyt/k
mailto:stone@steenuil.nl
http://stone.cmail3.com/t/y/u/odlhtr/hruluihyt/

