
Steenuil: klein maar fijn

Biodiversiteit in jouw gemeente



Steenuil in Vlaanderen

In Vlaanderen voelt de steenuil zich vooral in de Leemstreek (van het West-Vlaamse Heuvelland tot het Hageland in Vlaams-Brabant) 
en iets noordelijker, in de Zand-zandleemstreek, het beste thuis.  In de Kempen en de Polders komt deze soort in bescheiden aantallen 
voor.  Uit de recent verschenen Atlas van de Vlaamse broedvogels blijkt dat met een geschatte populatie van 6.000 à 10.000 broed-
paren deze vogel nog vrij talrijk aanwezig is in Vlaanderen.  Eén enkele strenge winter met een lange periode van vorst en sneeuw kan 
echter de populatie drastisch doen slinken.

De steenuil is de kleinste in Vlaanderen voorkomende uilensoort. Met zijn  

24 centimeter is hij een echt ukje onder onze uilen. Zijn ideale leefomgeving be-

staat uit een kleinschalig, halfopen landschap. Oude knotwilgen en vervallen 

schuren zijn ideaal als rust- en nestplaats. Op het menu van de steenuil staan vooral 

regenwormen,  muizen en kleine vogels  die hij graag van op een weidepaal bejaagt. 

Ooit al eens een steenuiltje in een oude knotboom mogen bewonderen?  

Een prachtig zicht, niet!

Acties

De verdwenen natuurlijke en semi-natuurlijke broedgelegenheden kunnen we compen-
seren door nestkasten te plaatsen. Dat kan zowel in bomen als aan schuurtjes en in ge-
bouwen die in een geschikt landschap staan. Zo kunnen we nieuwe kansen scheppen 
voor steenuilen.  Nestkastenacties kunnen lokale populaties zeker versterken en behoe-
den voor de toekomst.  Ook het heraanplanten en regelmatig onderhouden van knot-
wilgen kan de steenuil waarderen. Dat bezorgt hem immers een geschikt landschap en 
goede plaatsen om zijn nest te maken.  Het duurt weliswaar jaren vooraleer een knotwilg 
geschikt is als broedplaats, maar op lange termijn is heraanplant meer dan de moeite 
waard. Verschillende gemeenten hebben al een subsidiereglement voor aanplant en on-
derhoud van kleine landschapselementen. En… het zijn niet alleen steenuilen die hier 
van profiteren.



Steenuil,

Broedplaatsen een must

De steenuil is een typische holenbroeder. Als nestplaats gebruikt hij zowel holle bomen als beschutte hoekjes in gebouwen. De 
laatste jaren is het aantal geschikte nestplaatsen voor deze prachtige vogel echter enorm gedaald. Knotwilgen werden de afgelo-
pen decennia verwaarloosd of gewoon gerooid en ook bij het restaureren van schuren en stallen verdwijnt vaak heel wat nestgele-
genheid.



Biodiversiteit in jouw stad of gemeente
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Voor de verschillende trajecten heeft Natuur-
punt een brochure uitgewerkt met algemene 
informatie over de soort en over de mogelijke 
beschermingsmaatregelen.
Die brochures kan je bestellen bij:

Natuurpunt

Kardinaal Mercierplein 1
2800 Mechelen

015-29 72 20
biodiversiteit@natuurpunt.be

Meer info vind je ook op 
www.natuurpunt.be/biodiversiteit

Je kan ook terecht bij de werkgroep of afdeling 
in je buurt.

Samen met steden en gemeenten wil Natuurpunt op 
lokaal niveau concreet werken aan de bescherming 
van bepaalde soorten planten en dieren, ook in een 
stedelijke omgeving. Dat gebeurt via soortbescher-
mingstrajecten. Het gaat om 14 trajecten die betrek-
king hebben op vogels, planten, zoogdieren, insecten 
en amfi bieën.

Het uitvoeren van de trajecten houdt in dat we de 
soorten gaan bestuderen, monitoren en dat we con-
crete beschermingsmaatregelen nemen. Om goede 
resultaten te bereiken moeten we vaak jaren inten-
sief aan een project werken.
Natuurpunt wenst dit niet alleen te doen. Naast de 
steun van de Vlaamse Overheid en de hulp van ge-
meenten en steden zijn bepaalde doelgroepen een 
belangrijke partner in dit project. We denken hierbij 
vooral aan landbouwers, bedrijven, scholen maar 
ook particulieren.

Gemeenten of steden die dat wensen kunnen altijd 
een beroep doen op Natuurpunt voor het uitwerken 
van een beschermingsplan voor één of meer soor-
ten.

Coverfoto: Ludo Goossens - BVNF
Andere foto’s: Hugo Willocx, François Van Bauwel, Marcel Bex, 
Schwegler naturschutzprodukte, Marcel Vos
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Natuurpunt zet zich in voor het behoud van de natuur en het 
landschap in Vlaanderen. Met de steun van duizenden vrijwil-
ligers, ruim 200 afdelingen en werkgroepen en bijna 55.000 
leden beheren we meer dan 400 grote en kleine natuurgebie-
den. We willen die natuur ook dichter bij de mensen brengen: 
we leggen wandelpaden aan, organiseren wandelingen, fi ets-
tochten en cursussen. Daarnaast doen we aan natuurstudie 
en kloppen we bij de politici aan met onze verlangens. Waar-
om? Omdat de natuur alle hulp nodig heeft. En omdat wij de
 natuur nodig hebben. 

Word ook lid van Natuurpunt! Voor slechts 20 euro ont-
vang je een welkomstpakket met onze exclusieve wan-
delgids, een cd met vogelgeluiden en een abonnement op 
Natuur.blad. Het lidmaatschap is geldig voor het hele gezin. Lid 
worden kan via www.natuurpunt.be, via info@natuurpunt.be of 
telefonisch op 015-29 72 20.

Natuurpunt
Natuur voor iedereen


