
  
 

Nieuwsbrief van de Steenuilenwerkgroep van Natuurpunt 
 
Nummer 19 - september 2017 
 
Een broedpaar steenuilen helpen als 1 van de oudervogels sterft tijdens de 
opgroei van de jongen: het kan! Jij komt toch ook naar onze 5e contactdag? 
Schrijf snel in. 31 maart 2018 is het de Nacht van de Steenuil. Wie doet mee? 
 

5e Contactdag  zaterdag 11 november 2017 te Roeselare 

De Steenuilenwerkgroep van Natuurpunt nodigt je uit op haar jaarlijkse contactdag. Tussen 
pot en pint vertellen en gedachten wisselen over het kleinste uiltje van Vlaanderen. Niet 
alleen een gezellige dag maar ook een heel leerzame: tal van boeiende sprekers uit binnen- 
en buitenland komen aan bod. 

Programma 

Opening en ontvangst met koffie (9u30-10u00) 

Voormiddag (10u00 – 12u25): 

 Verwelkoming door de gewestelijke coördinator – Philippe Smets,       

Steenuilenwerkgroep (10u00-10u10) 

 Uilen en experimentele projecten – Anita van Dooren en Christien Hermsen (10u10-

10u50) 

 De Steenuil in de regio IJzer en Polder – Kris Degraeve (10u50-11u30) 

 De Kerkuil in Vlaanderen – succesverhaal dankzij vele vrijwilligers - Ludo Smets,      

Kerkuilwerkgroep Vlaanderen (11u30-12u20) 

Middagpauze 

Namiddag (13u30 – 17u00): 

 Broedzorg door een Steenuilenman: het onverwachte gevolg van een 

steenmarteraanval – Ronald van Harxen, STONE Nederland (13u30-14u30) 

 Steenuilwerking in Zuid-West-Vlaanderen – Ludo Braeckman en Guido Desmarets, 

Steenuilenwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen (14u30-15u00) 

 2017, een bijzonder Steenuilenseizoen in vogelvlucht – Pascal Stroeken, STONE 

Nederland (15u00-16u00) 

 Pauze (16u00-16u20) 

 De Steenuil in beeld – Joost Schamp (16u20-16u50) 

 Slotwoord - Philippe Smets, Steenuilenwerkgroep (16u50-17u00) 

 



Praktisch 

Inschrijven voor deze dag kan door een mail te sturen naar steenuilen@natuurpunt.be .De 
inkom bedraagt 10 euro en wordt aan de inkom verrekend. Tijdens de pauzes heb je de 
gelegenheid om broodjes te kopen en worden koffie en andere dranken voorzien.  

Wanneer? 
11 november 2017 van 09u30 tot 17u00 
 
Afspraakplaats 
Buurthuis “De Zilverlink” 
Meensesteenweg 412, 8800 Roeselare  
 

Reddingsactie Steenuil in Lauwe 2017 
  
In 2016 heeft de Zuid-West-Vlaamse steenuilenwerkgroep nestkasten opgehangen in de 
Kloosterhoek in Lauwe-Menen. Bij de inspectie van één van de nestkasten op 13 mei 2017, 
zagen we naast de nestkast de pluimen van een steenuil, waarschijnlijk geslagen door een 
sperwer. Het vrouwtje en de pulli, die op dat moment ongeveer 2-3 dagen oud waren, zaten 
nog in de nestkast. Peter Lietaer, de buur, die de nestkasten in de gaten houdt, stelde 
onmiddellijk voor om het vrouwtje steenuil te helpen met het grootbrengen van de pulli door 
bij te voederen in de nestkast. De vrouw des huizes, Petra, en zonen Tom en Jonas deelden 
het enthousiasme. 
Bij de slager werden wat gehakt en kipfilets gehaald. 
Petra opperde terecht dat gehakt teveel kruiden bevat 
voor de pulli. We besloten om de kipfilets te malen en 
Peter ontpopte zich tot een sterren-chef van balletjes 
gemalen kipfilet. Mijn komposthoop werd ondersteboven 
gehaald wat 400 à 500 regenwormen opleverde. De 
regenwormen en de gemalen kipfilets zouden het menu 
worden voor de volgende dagen, op hoop van zege. 
De eerste dagen waren inderdaad de moeilijkste: na 
twee dagen stierf er al één van de pulli, de andere twee 
zagen er maar slapjes uit, maar de familie Lietaer 
volhardde in haar inspanning. Het rantsoen werd 
verhoogd, de komposthoop leverde nog een 200 tal 
regenwormen, de slager deed gouden zaken met de 
kipfilets en … de pulli herpakten zich en begonnen te 
groeien als kool. Op de foto herken je de twee pulli na 
enkele dagen voederen met op de voorgrond de 
balletjes en de regenwormen, op de achtergrond het 
meekijkende vrouwtje. 
Het krachtvoer leverde een 10-tal dagen later 2 gezonde 
pulli op die, bij het ringen, gemiddeld zelfs 15 gram 
zwaarder waren dan de even oude pulli in een nestkast 
op 250 m afstand.   
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Een volle maand lang heeft de familie 
Lietaer tweemaal per dag de steenuilen 
gevoederd. Op het laatst werden zelfs nog 
diepvriesmuizen gekocht en aan het menu 
toegevoegd. Toen de laatste muis 
opgediend werd kreeg Peter het moeilijk: 
“Vermoedelijk zal ik het niet kunnen laten 
om nog enkele dagen wat kipfilet te geven, 
want zo van de ene op de andere dag het 
adoptievaderschap stoppen, is niet 
eenvoudig”. Van toewijding gesproken.… 
 
Om het wel en wee van de steenuilenfamilie 
te kunnen opvolgen en omdat ze 
ondertussen niet schuw meer waren, hebben we een nachtcamera geplaatst. Enkele van de 
filmpjes zijn te vinden op de facebookgroep steenuilenwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen. Het 
vrouwtje steenuil (geringd in 2016) leverde ondertussen ook haar bijdrage en bracht 
regelmatig regenwormen (zie foto), nachtvlinders en muizen aan. De kippenfilet-balletjes 
bleven het voorrecht van Peter. 
Rond 8 juni kwamen de pulli naar buiten. Eén van de dagen daarop vloog er ééntje tegen het 
raam ten huize Lietaer. Tom kon nog net Lena, de grote hond, te vlug af zijn. Het leven van 
een steenuilenjong zit vol gevaren. 
Al bij al een prachtig resultaat met 2 uitvliegende pulli, die hun leven te danken hebben aan 
het gedreven, enthousiaste en volhardende werk van de familie Lietaer. Proficiat en veel 
dank vanwege de steenuilenwerkgroep. 
 
Tekst: Guido Desmarets, medewerker steenuilenwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen. 

 
Nacht van de Steenuil 
 
Op zaterdag 31 maart 2018 organiseert de Steenuilenwerkgroep van Natuurpunt de Nacht van 
de Steenuil! Over heel Vlaanderen worden activiteiten rond ons kleinste uiltje in Vlaanderen 
opgezet. Zie je het zitten om ook in jouw buurt een activiteit te organiseren? Een geslaagde 
combinatie is een korte presentatie (de PowerPointpresentatie op de website is vrij te 
gebruiken) gevolgd door een wandeling. 

Meer informatie op: https://www.natuurpunt.be/pagina/nacht-van-de-steenuil    

 

 

Kleurafwijkingen bij Steenuilen 

 
Op twitter en facebook circuleren sinds 3 september 2017 foto’s van een witte Steenuil (foto 
1 en foto 2). De Steenuil is gefotografeerd in Durham, een stad in het noordoosten van 
Engeland. Sommige mensen reageren dat het een albino is. Maar omdat de uil geen rode 
ogen heeft wordt ook gereageerd dat het een leucistische Steenuil is.. 
 
Uiteraard kwamen er ook reacties met leuke foto’s. Eerst van een nestjong (foto 3) 
gefotografeerd door The Barnowl Centre of Gloucesterhire, een graafschap in het 
zuidwesten van Engeland. 
 
Wat later een foto van een melanistisch exemplaar. Gefotografeerd in Bosnië en 
Herzegovina (foto 4). 
 
Tekst: Philippe Smets 
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Foto 1: Hilay Chambers 
 

 
  
Foto 2: Hilay Chambers 
 

  



 
 
Foto 3: The Barn Owl Centre 

 

 
 
Foto 4: Denis Bohm 

 
Heb je vragen of interessante items voor de Steenuilennieuwsbrief? 
Contacteer ons steenuilen@natuurpunt.be 
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