
 
 

 

Nieuwsbrief van de Steenuilenwerkgroep van Natuurpunt 
 
Nummer 16 - december 2016 
 
Onze jaarlijkse contactdag van 5 november 2016 in Tongeren kende 
ondanks een boeiend programma maar 50 deelnemers. Langs deze weg 
willen we de sprekers nog eens bedanken voor hun inzet en de dienst 
Leefmilieu Tongeren voor de prima organisatie. Volgend jaar zijn we in 
Roeselare (West-Vlaanderen) van de partij. Noteer alvast 11 november 
2017 in uw agenda.  

 
Het weer en uilengedrag 
Onderzoek en het verzamelen van gegevens d.m.v. nestkastcontroles leveren een 
schat aan informatie op. Vogels worden geringd, er zijn braakbalanalyses en zoveel 
meer. Dat ringwerk levert immers veel gegevens op door controlevangsten of 
vondsten van verkeersslachtoffers. 
 
Ik ben ervan overtuigd dat het leven in de ‘nestplaats’ slechts een deeltje uit het 
uilenleven is. Meerdere vragen blijven onbeantwoord: waar is zijn jachtgebied? Hoe 
groot is dat of varieert dat? Maar vooral: welke invloed heeft het weer op hun 
gedrag? 
Reeds vier jaar probeer ik dat gedrag buiten de broedplaats te onderzoeken. Ik 
begon met alle waarnemingen neer te schrijven alsook welk gedrag ze op het 
moment van de waarneming vertoonden: jagend, rustend, roepend. Nadien werden 
deze waarnemingen op een kaart geplot en door vergelijking met gegevens van het 
KMI kon ik de exacte weersomstandigheden van die plaats koppelen aan de 
waarnemingen.  
 
Op zich heeft dit nog relatief weinig waarde, het gaat immers om toevallige 
waarnemingen op toevallige momenten. De waarde wordt pas groter wanneer we de 
waarnemingen op een gestructureerde manier behandelen. Zo’n 5 keer per week 
wordt steeds hetzelfde traject van ca. 30 km. op dezelfde manier afgelegd in de 
gemeente Zomergem. Op deze manier worden de gegevens al een stuk 
waardevoller maar vooral realistischer. Na vier jaar van onderzoek hebben we zo’n 
2000 records van Kerk-, Rans-, Bos- en Steenuilen. Er werden ook zeventien 
waarnemingen van de uitzonderlijke Velduil verricht in ons dorp. 
 
Om het leven van een uil te ontrafelen is er uiteraard meer nodig, want zijn ritme 
wordt grotendeels bepaald door zijn prooi. Aangezien muizen voor verschillende 
soorten de hoofdprooi is, is de kennis van en onderzoek op die prooien van groot 
belang om het gedrag in kaart te kunnen brengen. Waarom zit die Kerkuil op die 
paal? Waarom jaagt die Ransuil boven die gracht? Uiteraard op zoek naar muizen. 



Uilen vliegen niet zomaar wat rond, ze zijn heel gericht op pad en vertonen vaste 
patronen om de nacht door te brengen. Dat hebben we via de waarnemingen 
duidelijk kunnen vaststellen. Net als de muizenpopulaties zijn deze patronen 
variabel. Een voorbeeld: een aardmuis heeft ’s winters een ander bioritme dan in de 
zomer. Bij braakbalanalyses moet er dus ook seizoensgewijs gecontroleerd en 
gepluisd worden om hun dieet te kunnen bepalen. De vrijwilligers van de 
zoogdierenwerkgroep Meetjesland verrichtten via het muizenmeetnet op die manier 
al heel wat onderzoeken die van onschatbare waarde zijn. 
 

 
 
Het is maar logisch dat de kans op uilenwaarnemingen bij storm en felle regen klein 
is en onze cijfers bevestigen dit. Bovenstaande grafiek en tabel tonen enkel 
resultaten uit Zomergem en ze mogen niet als een veralgemening gezien worden. De 
cijfers zijn dus relatief en we moeten ze interpreteren als een indicatie. De meeste 
uilen worden waargenomen tussen 10 en 15 C°. Dat is logisch als we weten dat de 
gemiddelde jaartemperatuur 11.1 C° was. Wel is er een zeer duidelijk verschil tussen 
de soorten. Patrouillerende soorten zoals Kerkuil en Ransuil zijn duidelijk in het 
nadeel bij veel wind en regen, in tegenstelling tot de Steenuil die bij regenweer 
profiteert van de beschikbaarheid van regenwormen. Bij veel wind zijn zij nog steeds 
in staat om ‘te voet’ op jacht te gaan. 
 
 
 



 
 
Deze grafiek toont ons de activiteitspatronen van uilen en muizen (globaal genomen, 
want van soort tot soort zijn er verschillen). Dit toont aan dat uilen de 
activiteitspatronen van hun prooien volgen. We zien ook een terugval van de activiteit 
na hun eerste prooivangst. Nadien gaan ze terug op jacht. Echte nachtjagers zoals 
Bos- en Kerkuil zijn het minst lang actief. Ze wachten het langst om de jacht te 
beginnen en ze zijn de eerste die het terug voor bekeken houden. 
 

 



 
 
Dergelijk onderzoek kan in meerdere regio’s of gemeenten worden georganiseerd, 
zodat we een beter beeld te krijgen van de activiteit van uilen. Vooral omdat 
landschappen sterk verschillen en muizenpopulatie daarvan afhankelijk zijn. Uilen 
zijn meesters in het zich aanpassen naar bepaalde omstandigheden of 
veranderingen. Ik ben er dan ook van overtuigd dat ze regionaal sterke verschillen in 
gedrag of ritme vertonen. 
 
Hier een link https://www.youtube.com/watch?v=J7R6AFrPQhU  naar een film 
gemaakt tijdens de nachtelijke uilentochten. 
 
Tekst: Lode Van De Velde 
 

Tips voor nestkasten. 
Zorg dat de invliegopening niet groter is dan 65 mm diameter. Zo kunnen Kauwen of 
Holenduiven de nestkast niet inpalmen. De ideale bodembedekking bij een nieuw 
opgehangen nestkast is een laag van een 10 cm potgrond. 
 
De meest kritieke fase is wanneer de jongen gaan uitvliegen. Creëer een 
kunstmatige schuilplaats naast de nestboom zodat jongen zich kunnen verstoppen 
wanneer er een kat of hond in de buurt komt. Enkele rechtstaande palen tegen de 
nestboom met smalle openingen ertussen is een goede oplossing. Een transpalet 
naast de boom, gecamoufleerd met snoeihout, takken of kassei- of bouwstenen 
kunnen goede diensten bewijzen. Let wel op dat dit geen overbodige aandacht trekt 
van voorbijgangers. Een plat liggende plastic of stenen buis met een diameter tussen 
8 en 12 cm en een minimumlengte van 80 cm. Is eveneens een goede schuilplaats. 
Verwijder deze objecten wanneer de jongen zijn uitgevlogen. 

Tekst: Philippe Smets. 

https://www.youtube.com/watch?v=J7R6AFrPQhU


 
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) 
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