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volgende nummers zal echter een bijdrage 
worden gevraagd. Betalende begunstigers 
van STONe (en eventueel andere werk-
groepen) krijgen het volgende nummer 
automatisch thuisgestuurd. Voor niet-
begunstigers is er de mogelijkheid om een 
los abonnement te nemen van  7,50 per 
jaar ( 5,- exclusief verzendkosten). U kunt 
zich abonneren via e-mail: uilen@steenuil.
nl onder vermelding van ‘UIleN 2011’ en uw 
naam en adres.

In december 2010 werd het eerste nummer 
van UILEN gepresenteerd. Het is een nieuw, 
jaarlijks te verschijnen tijdschrift voor 
iedereen die op de een of andere manier 
geïnteresseerd is in uilen, dus niet alleen 
voor de actieve vrijwilliger of de professio-
nele onderzoeker maar gewoon voor iedere 
liefhebber van deze prachtige vogels.

Het tijdschrift is ontstaan uit de samen-
werking van de vier landelijke uilenwerk-
groepen die in Nederland actief zijn: STONe 
(Steenuilenoverleg Nederland), de KWN 
(Kerkuilenwerkgroep Nederland), de OWN 
(Oehoewerkgroep Nederland) en de Werk-
groep Ruigpootuilen.
Er wordt in Nederland veel onderzoek 
gedaan aan uilen, maar een goede mogelijk-
heid om al dat onderzoek te presenteren 
was er tot nu toe niet. Om in die behoefte 
te voorzien hebben de vier werkgroepen de 
handen ineengeslagen en is, naar het voor-
beeld van enkele andere tijdschriften, dit 
blad tot stand gekomen. Er wordt in UILEN 
nadrukkelijk aandacht besteed aan alle 
soorten uilen die in Nederland voorkomen, 
dus niet alleen die van de bovengenoemde 
werkgroepen. Zo komen in het eerste num-
mer ook de Ransuil en de Bosuil aan bod 
en in een volgend nummer bijvoorbeeld de 
Velduil. Kortom, een interessant en zeer 
gevarieerd tijdschrift dat bovendien fraai 
in magazinestyle wordt vormgegeven waar-
door de vele prachtige foto’s goed tot hun 
recht komen. Voor elke uilenliefhebber wat 
wils dus!

Dit eerste nummer werd dankzij fi nanciële 
bijdragen van diverse sponsoren gratis ver-
spreid onder vrijwilligers en donateurs van 
de samenwerkende werkgroepen. Voor de 

UILEN, een nieuw tijdschrift 
voor uilenliefhebbers


