
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief van de Steenuilenwerkgroep van Natuurpunt 
 
Nummer 14 - juli 2016 
 
Zaterdag 5 november 2016 vindt onze jaarlijkse contactdag 
plaats, dit jaar in Tongeren. Het programma verschijnt in onze 
volgende nieuwsbrief maar noteer de datum alvast in uw 
agenda. In deze nieuwsbrief een bijdrage over 
grondbroedende Steenuilen en een prachtig initiatief van 
Regionaal Landschap Meetjesland.  
 
Ongewone nestplaatsen 
 

In april 2015 bereikte ons vanuit de “Kleinste Heide” in Bierbeek een vraag 
om jongen van een vrij broedend koppel Steenuilen te komen ringen en een 
nestkast te plaatsen.  
 
Binnen een straal van 2,5 km van de bewuste locatie hangen 23 
steenuilkasten, waarvan er de laatste jaren 14 bezet werden. Toch vond een 
paartje ons aanbod onvoldoende of niet aan hun eisen tegemoet komend.  
Volgens de gastheer broedden er in 2014 succesvol Steenuiltjes op hetzelfde 
adres, onder een stapel oude spoordwarsliggers.  De jongen overleefden de 
carbolinerijke omgeving en vlogen uit.  

 
Hun nestkeuze was in 2015 nog 
ongewoner. Tegen de zuidgerichte 
achtergevel van een grote leegstaande 
stal is met betonblokken een ca. 1 m. 
diepe put gemetseld, die werd gevuld met 
scherven van gebroken asbest-golfplaten 
van de stal. Diep onder de stapel scherven 
verschenen na het vrijmaken van de 
bodem 3 grote steenuilpulli. Gelukkig voor 
de uiltjes had het niet te veel geregend en 
was de bodem droog gebleven. Om last te 
ondervinden van de asbestvezels blijven 
Steenuilen gelukkig niet lang genoeg op 



de broedplaats. Deze winter werd in de dichtstbije kersenboom een nieuwe 
nestkast gehangen. We zijn benieuwd waar er dit seizoen zal gebroed 
worden. 
 
 
 

 
 
Groen: Nestplaats Kleinste Heide 
Rood:  Bezette nestkasten binnen 2.5 km 
Blauw: Niet gebruikte nestkasten binnen 2.5 km 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Tekst en foto’s: Jos Cuppens 

 



 
Een gelijkaardig geval werd gemeld op de Facebook groep “Steenuilen 
rond Sinderen”  
Sanne Riewald kreeg een telefoontje over een nest met steenuilen in een 
egelkast. Je leest het goed, een egelkast! Sanne ging uiteraard meteen 
kijken. En jawel, 4 jonge uiltjes en een hele hoop prooien. Veertien dagen 
later stelden de 4 jongen het nog heel goed en werden ze geringd. 
 

 
De egelkast als nestplaats voor Steenuilen 
 

 
 
 



 
Foto’s: Sanne Riewald   

 
 
Regionaal Landschap Meetjesland zorgt voor 
steenuilvriendelijke drinkbakken. 

In het Meetjesland plaatsten we al heel wat nestkasten op locaties waar de 
steenuil zich goed voelt. De aanwezigheid van kleine landschapselementen 
zoals knotwilgen, houtkanten of hoogstamboomgaarden is al een voorwaarde 
die doorslaggevend is om zo’n nestkast te plaatsen. 

Helaas krijgen we ook meldingen van steenuiltjes die verdrinken in een 
veedrinkbak. Vandaar dat we zijn gestart om voor steenuilenvriendelijke 
drinkbakken te zorgen. De bakken kunnen worden ingezet als universele 
drinkbak voor vee zoals schapen, paarden en koeien. De bakken kunnen op 
een of meerdere plekken op een erf of weide worden geplaatst. We hebben 
gekozen voor het grote type (Inhoud: 110 liter. Formaat: 67x37 cm). 
Inwoners van het Meetjesland kunnen die bekomen aan de voordeelprijs van 
5 euro. Dit is mogelijk dank zij de ondersteuning van de provincie Oost-
Vlaanderen (soortenbeschermingsprojecten) die de aanschaf voor 80% 
subsidieert. Deze actie wordt zeer goed onthaald door onze 
steenuilenliefhebbers die het maar al te jammer vinden als ze een van ‘hun 
steenuiltjes’ verdronken terugvinden. Alsof het nog niet nat genoeg is geweest 
de afgelopen weken 

Misschien meteen een aanmoediging voor andere organisaties om  via 
dergelijke acties de steenuilenpopulatie te helpen overleven? 

Meer info: Hélène Quidé, natuurmedewerker  
Regionaal Landschap Meetjesland – Marktstraat 65 – 9990 Maldegem 
0474 55 61 73  helene.quide@RLM.be 
 



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 
(vanaf 40 euro zijn giften fiscaal aftrekbaar) 
 

 
Foto: Paul Van Gestel 
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