
 

 

 

 

Nieuwsbrief van de Steenuilenwerkgroep van Natuurpunt 

Nummer 8 - oktober 2014 

 

Voor de contactdag op zaterdag 22 november 2014 te Herzele ontvingen we al 

83 inschrijvingen. De zaalcapaciteit bedraagt maximaal 120 personen, schrijf 

dus snel in als je erbij wil zijn. Voorafgaand is er een tentoonstelling en een 

Steenuilwandeling op vrijdag 21 november 2014. De tentoonstelling loopt door 

tot en met 29 november 2014. 

 

Steenuilententoonstelling en wandeling vrijdag 21 november 2014 
 
Het is u allicht niet ontgaan dat de Steenuil in Herzele én in de rest van de Vlaamse 
Ardennen volop in de belangstelling staat. Al jaren bestaan er beschermingsacties 
voor onze kleinste uil, zo ook in Herzele en de Vlaamse Ardennen. Hierbij werden 
400 nestkasten geplaatst, werd het Steenuilke gebrouwen en werden een educatieve 
fiche, een reizende tentoonstelling én Steenuilgadgets ontworpen. 

Vanaf vrijdag 21 november tot en met zaterdag  29 november 2014  is de 
tentoonstelling te bezichtigen in De Wattenfabriek te Herzele, ter gelegenheid van de 
‘steenuilencontactdag’. Wij nodigen leerlingen, leerkrachten, ouders en andere 
geïnteresseerden van harte uit om een bezoek te brengen aan deze educatieve 
tentoonstelling. Ze bestaat uit acht grafische panelen en een Touch screen, waar je 
aan de hand van vragen de nodige kennis kan vergaren over het leven en de biotoop 
van de steenuil. 

Wenst u meer informatie over deze tentoonstelling, stuur dan een mailtje naar 
paul.haustraete@rlva.be  

De Steenuilententoonstelling wordt geopend op vrijdag 21 november om 
19u30, aansluitend is er om 20u00 een wandeling met een zo goed als zekere live-
ontmoeting met de Steenuil. Doelgroep van deze  wandeling is de lokale bevolking 
en de deelnemers aan de contactdag, die eventueel op de vooravond reeds naar 
Herzele zouden komen. Voor de geïnteresseerden in bijlage alvast een overzicht met 
alle B&B’s in de buurt. 

Wij wensen u alvast een leuke kennismaking met onze Steenuil! 
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Contactdag Steenuilenwerkgroep op zaterdag 22 november 2014.  

Programma contactdag  
 

 09u00:  Deuren open 

 

 09u50 – 10u00: Verwelkoming door de Gewestelijke Coördinator (Philippe Smets) 

 10u00 – 10u30:  Steenuilnestkasten in laagstamboomgaarden (Dirk Ottenburghs) 

 10u30 – 11u30: De Steenuilwerking in Wallonië (Thierry Votquenne) 

 11u30 – 12u30: Muizen: soorten, levenswijze, voorkomen,… (Joeri Cortens) 

 

 12u30 – 13u30: MIDDAGPAUZE 

  

 13u30 – 14u15: Inventarisatie van de Konijnuil in de Verenigde Staten (Claire Tahon) 

 14u15 – 14u45: Steenuillenbolwerk onder de loep. 

Resultaten en methodiek van langjarig broedbiologisch onderzoek in 
Achterhoek-Liemers (Oost-Nederland)  (Ronald Van Harxen) 

 14u45 – 15u15: Impressie broedseizoen 2015 in de noordelijke Lage Landen 

(Pascal Stroeken) 
  

 15u15 – 15u45: PAUZE 

 

 15u45 – 16u15: Het  Leader Steenuilproject Vlaamse Ardennen (Paul Haustrate) 

 16u15 – 17u00: De opkomst van de Steenmarter: 

nieuwe context ook voor de Steenuil? 
(Koen Van Den Berge) 

 

 17u00 – 17u10: SLOTWOORD (Philippe Smets) 

 
De contactdag gaat door in de Mediabox van de Wattenfabriek, Solleveld  35, 9550  Herzele. 

 



Inschrijven kan door een mail te sturen naar steenuilen@natuurpunt.be. De inkom bedraagt  5 euro. 

Tijdens de pauzes heb je de gelegenheid om broodjes te kopen en zijn koffie en andere dranken 

voorzien. 

 

Vragen of  interessante items voor de Steenuilennieuwsbrief? 

Contacteer ons: steenuilen@natuurpunt.be 

 

Wens je de Steenuilenwerkgroep van Natuurpunt te steunen? 

Maak je bijdrage over op onderstaand nummer. 

Vergeet volgende mededeling niet: projectnummer: 2492 

 
Natuurpunt Studie vzw 
Steenuilenwerkgroep (KP 2492) 
Coxiestraat 11 
2800 Mechelen 
 
 
IBAN BE12 2300 5247 4592 
BIC   GEBA BEBB 
BTW BE 0408.032.874 
 
Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar        
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