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De Steenuilenwerkgroep heeft een award gekregen voor zijn 
straffe werking! Wij danken iedereen die zijn steentje 
bijgedragen heeft. 
 
Over steenmarters en steenuilen 
 

Op zaterdag 22 november 2014 hield de Steenuilenwerkgroep van 
Natuurpunt haar nationale contactdag, met onder meer een reeks lezingen. 
Een daarvan werd vanuit het marteronderzoek van het INBO ingevuld: 
“De opkomst van de Steenmarter: nieuwe context ook voor de Steenuil?” 

De laatste jaren bestaat er voor de Steenuil, zoals voor vele andere soorten 

van het landbouwlandschap, een groeiende bezorgdheid bij 

natuurbeschermers. Het verdwijnen van oude knotbomen en 

hoogstamfruitbomen met holtes doet de broedgelegenheid voor de Steenuil 

sterk afnemen. In verschillende regio’s is daarom overgegaan tot het plaatsen 

van specifieke steenuilnestkasten. Nestkasten lenen zich goed om het 

broedsucces van een soort op te volgen, en dienen van tijd tot tijd ook te 

worden geschoond. Bij dergelijke nestkastcontroles was reeds menig 

steenuilliefhebber getuige van een nieuwe speler in het veld: de Steenmarter. 

Steenmarters gebruiken deze nestkasten soms als dagrustplaats of eigen 

nestplaats of dringen die binnen op zoek naar voedsel. In het eerste geval 

gaat het om het aantreffen van een marterlatrine of marterjongen in de kast, 

in het laatste om leeggegeten steenuileieren, gedode jongen of volwassen 

uilen... Doordat dergelijke sporen niet zelden in meerdere nestkasten in 

eenzelfde (klein) gebied kunnen worden aangetroffen, kan hierbij het beeld 

ontstaan van een ‘marterplaag’. 

Hierbij hoort wat duiding over de relatief recente populatieontwikkeling van de 

Steenmarter, en de interpretatie ervan t.a.v. in dit geval de conflictsituaties 

met de Steenuil. Ook hier gelden de basisboodschappen met betrekking tot 

territoriale roofdieren met grote individuele leefgebieden. Het gaat daarbij niet 

om veel of weinig marters, maar om hun aanwezigheid dan wel hun 



afwezigheid. Een steenuilnest kan slechts in één marterterritorium tegelijk 

liggen. Een marterterritorium proberen ‘leegmaken’ botst tegen het snoei-

geeft-bloei-mechanisme, waarbij een vrijgekomen territorium binnen de 

kortste keren opnieuw wordt ingevuld, dit vanuit een populatiereserve die 

continu wordt opgebouwd in een dynamisch evenwicht met de heersende 

situatie. De oplossing ligt ook hier weer in een eenvoudige preventieve 

maatregel: het aanbrengen van een specifiek pendel- of sluissysteem in de 

nestkast waarbij enkel de uil binnengeraakt. 

In de marge van dit verhaal volgde de boodschap om er bij het plaatsen van 

steenmarternestkasten over te waken dat deze – in omgekeerde zin – 

evenmin zouden verworden tot een ecologische val voor de Steenuil. 

Koen Van Den Berge – Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (INBO) 
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Een award voor de gewestelijke Steenuilenwerkgroep 

Op de voorbije editie van de Algemene Ledenvergadering van Natuurpunt 
kreeg de Steenuilenwerkgroep een bijzondere pluim... Voor haar straffe 
werking in 2014 ontving ze uit handen van uittredend voorzitter Walter 
Roggeman een Natuurpunt Award! De jury was van mening dat het kleinste 
uiltje van Vlaanderen bij de werkgroep in erg goede handen is. “Met raad en 
daad staan de medewerkers elke geïnteresseerde steenuilliefhebber bij. Waar 
plaats je best een nestkast en hoe ziet die er uit? Hoe kan je het biotoop voor 
steenuilen verbeteren? De werkgroep weet jong en oud te enthousiasmeren 
via georganiseerde wandelingen, ringdemonstraties en een jaarlijkse 
contactdag. Ook de bruisende nieuwsbrief en recent opgerichte 



Facebookgroep worden met succes onthaald. Met felicitaties van de jury, een 
award voor deze bloeiende werking!” 

Annelies Jacobs – Dienst Studie • Werkgroepencoördinator  
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Hoe oud worden steenuilen? Wat is de gemiddelde leeftijd? 

 
We hebben in onze regio op 22 jaar onderzoek al 2.745 Steenuilen van een 
ring kunnen voorzien. Dankzij het ringwerk kunnen we de uiltjes individueel 
herkennen en zijn we heel wat informatie te weten gekomen. Verschillende 
Steenuilen hebben we als pulli geringd en waren in staat om hun ganse 
levensweg op te volgen. Adulten worden in de nestkasten geringd tijdens de 
broedperiode en blijven trouw aan de broedplaats zodat we ze verschillende 
jaren kunnen volgen. 
 
Aan de hand van 345 controlevangsten hebben we de oudste en de 
gemiddelde leeftijd kunnen vaststellen. Eén Steenuil heeft de leeftijd bereikt 
van 13 jaar. Een minderheid wordt tussen de 9 en 12 jaar. Heel wat 
Steenuilen halen de leeftijd van 4 tot 8 jaar, maar opvallend is dat er na de 
leeftijd van 3 jaar (die gehaald wordt door 32%) veel Steenuilen van het 
toneel verdwijnen. Na het overleven van het risicovolle eerste levensjaar, 
bedraagt de gemiddelde leeftijd van Steenuilen in Oost-Brabant 4,5 jaar. 
 
 



           

  

 

Leeftijd Aantal 

1 0 

2 33 

3 111 

4 66 

5 38 

6 39 

7 24 

8 18 

9 5 

10 6 

11 1 

12 3 

13 1 

    

        
  Philippe Smets. 

 
 
De Steenuilenwerkgroep op Facebook 
 
Voor deze digitale nieuwsbrief zijn er al 536 inschrijvingen! Sinds kort kan je 
ons ook vinden op Facebook. Daar vind je actueel nieuws en tips, en worden 
er foto’s gepost. De groep telt al 244 leden. 
https://www.facebook.com/groups/1566828673547036/    
 
 
 
Heb je vragen of interessante items voor de Steenuilennieuwsbrief? 
Contacteer ons steenuilen@natuurpunt.be 

 
Wil je de Steenuilenwerkgroep van Natuurpunt steunen? 
Op onderstaande gegevens kan je een bijdrage storten. Vergeet volgende 
mededeling niet: projectnummer: GEW -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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