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Een neskast voor de Steenuil aan de buitengevel. Waarom niet? Dries doet een 
warme oproep voor te inventariseren en Uilenwerkgroep Waasland zorgt voor 
een leuk eindejaarsgeschenk. 
 

Buur aan de muur - Vogelwerkgroep Zomergem 

  
Met het project ‘Buur aan de muur’ trachten we een extra stimulans te geven aan het 
broedpotentieel van de steenuilenpopulatie in Zomergem. Naast bestaande projecten en onze 
tientallen nestkasten in het veld pogen we mens en Steenuil letterlijk en figuurlijk dichter bij elkaar te 
brengen. De nestkasten zijn speciaal ontworpen om aan gevels van stallen, schuren, op 
steenuilvriendeljke erven etc. aan te brengen. 
 
Niet alleen de nestkast als potentiële broedplaats staat in dit project centraal: we willen met de 
Vogelwerkgroep vooral mensen sensibiliseren en informeren over hoe men een erf natuurlijker en 
natuurvriendelijker kan maken. Mensen zijn immers niet altijd bewust van de gevolgen van bv. 
sproeigedrag of het gebruik van toxische producten.  
 
Uiteraard komt dit niet alleen de Steenuil ten goede, ook andere dieren zoals insecten, kleine 
zoogdieren en andere prooidieren van de Steenuil. Het project Buur aan de muur brengt leven op het 
erf!  
 

 
 



Het idee om de nestkasten aan een gevel te hangen is gegroeid na een plaatsbezoek bij onze 
Nederlandse collega’s in Oisterwijk waar er (vaak uit noodzaak) voor nestaksten tegen gevels wordt 
gekozen. Het succes is daar reeds bewezen en geeft ons goede hoop. 
Het project leeft bij de bevolking en net dat is een belangrijke doelstelling. Mensen liefde bijbrengen 
voor de Steenuil en de natuur is een begin om een betere toekomst te verzekeren. 
 

 
 
Het project wordt gesteund door Regionaal landschap Meetjesland, Natuurpunt en de gemeente 
Zomergem. We kozen ervoor om duurzame en ecologisch verantwoorde materialen te gebruiken. 
 
Zomergem heeft met zijn oppervlakte van 40km² een fluctuerende populatie van ongeveer 60 
broedparen, wat neerkomt op een dichtheid van 0.6 paren per km². Het dichtst bezette gebied kent 
zelfs een dichtheid van 4 paartjes per km². De belangrijkste sleutel tot het Steenuilensucces is nog 
altijd behoud en herstel van het landschap, maar met het project Buur aan de muur kunnen we de 
lokale populatie een extra duwtje in de rug geven. 
We hopen dit project na evaluatie verder te kunnen uitbreiden naar ander Vlaamse gemeenten. 
 
Tekst: Lode Van De Velde 
Vogelwerkgroep Zomergem 
Facebook : vogelwerkgroep Zomergem 
 
 

Herhaling oproep Steenuilmonitoring op grote schaal 
  
Volgend jaar is het twintig jaar geleden dat Natuurpunt een gebiedsdekkende inventarisatie 
uitvoerde van de Steenuil in Vlaanderen. Dit resulteerde in een themanummer van Natuur.oriolus 
waarin alle resultaten werden beschreven. De publicatie werd vervolgens voorgesteld op een 
Internationaal Steenuilensymposium in Geraardsbergen. 
  
Omdat Vlaanderen op vele plaatsen landschappelijk is veranderd en rekening houdende met o.a. 
klimaatsveranderingen, de opkomst van de Steenmarter en de uitbreiding van de Bosuil, dringt een 
update zich op. 
Op de Vlaamse contactdag verklaarden een aantal werkgroepen (zoals Meulebeke, Sint-Niklaas, 
Herzele) zich reeds bereid hieraan mee te werken. Vandaar deze oproep welke regio’s eveneens 



interesse hebben in deelname. Het idee is om dezelfde methode te hanteren als in  1998-2000 (1 
bezoek, standaardprotocol met geluid) om vergelijkbaarheid na te streven en om een zo groot 
mogelijk bereik te hebben eerder dan een gedetailleerd beeld (daarvoor zijn meerdere bezoeken 
nodig per seizoen). 
  
Geïnteresseerde werkgroepen kunnen mailen naar Dries Van Nieuwenhuyse via 
steenuilen@natuurpunt.be. Zij ontvangen ten gepaste tijde het telprotocol en de te gebruiken 
geluidsopname. We willen in 2018 en/of 2019 van start gaan. 
  
Tot een seintje, 
Tekst: Dries Van Nieuwenhuyse 
 
 

Uilenwerkgroep Waasland brengt orgineel uilenkwartetspel  uit 

 
Wat heb je nodig voor een geslaagd uilenproject: 

 Enkele gedreven natuurliefhebbers met meer dan een gewone passie voor uilen 

 Een natuurminnend publiek met uitgesproken interesse voor uilen 

 Enige ervaring met het doorgeven van informatie 

 Enkele mensen die ervaring hebben met educatie van kinderen. 

 Een gemeente met een milieudienst die open staat voor nieuwe projecten 

 Centjes 
 
Wie steekt het vuur aan de lont?  

 Enkele gedreven voortrekkers van Uilenwerkgroep Waasland kregen n.a.v. ‘Kerkuil, dier van 
het jaar’ van de stad Sint-Niklaas groen licht om een aantal activiteiten te organiseren. Zij 
hadden al enkele jaren ondervinding met uilenwandelingen en zagen steeds veel 
belangstelling van kinderen. Waarom dan niet een scholenwedstrijd organiseren in het 
thema ‘uilen’? 

 Enkele leerkrachten gaven concrete ideeën: 
o Kinderen van de eerste graad kleurplaten laten inkleuren. 
o Kinderen van de tweede graad knutselwerkjes laten maken. 
o Kinderen van de derde graad tekeningen laten maken die verwerkt worden in een 

kwartetspel. 

 De schepen van milieu en onderwijs en de milieudienst van de stad stonden achter dit 
project en beloofden de Uilenwerkgroep de nodige subsidies. 
 

mailto:steenuilen@natuurpunt.be


 
Foto 1: Uilenwerkgroep Waasland 
 
Hoe gaat het daarna…als een lopend vuurtje? 

 Via verschillende kanalen werden de scholen op de hoogte gebracht. Daarin speelde de 
website van Uilenwerkgroep Waasland een belangrijke rol 

 Heel wat leerkrachten werden persoonlijk aangesproken 

 Meer dan 100 kinderen uit de eerste graad kleurden mee 

 Bij de tweede graad was er deelname van slechts twee klassen 

 Bij de derde graad gaven meer dan 50 kinderen een tekening af 

 De jury kreeg de moeilijke taak om de winnaars uit te kiezen 

 Enkele leden van de werkgroep kregen de aangename taak om de prijzen uit te delen 
 
Leve de winnaars! 
De klas met de leerling die het mooist inkleurde bracht een bezoek aan het erf van boer Johan (zie 
foto 1) waar de leerlingen uitleg kregen over uilen en braakballen. Andere prijzen waren: een 
uilengezelschapsspel, een boekje met als titel ’t Steenuiltje, mezennestkastjes of een 
uilenkwartetspel. (zie foto 2) 



 

Foto 2: Uilenwerkgroep Waasland 
 

Het uilenkwartetspel in de kijker! 
Het spel bestaat uit 32 kaarten die passen binnen 8  thema’s, die behandelen onze belangrijkste 
inlandse uilen. (zie foto 3) 
 

 
Foto 3: Het uilenkwartet 
 
 
 



De afbeeldingen op de kaarten zijn de bekroonde tekeningen van de winnaars van de derde graad. 
Met de steun van de stad Sint-Niklaas werden 500 spellen gedrukt. Het logo van de stad prijkt dan 
ook op de titelkaart en op de achterzijde van de kaarten.  Met evenveel fierheid staat ook het logo 
van Uilenwerkgroep Waasland afgedrukt (zie foto 4). 
 

 
Foto 4: Er werden 500 Uilenkwartetten gedrukt 
 
Het kwartetspel is te koop aan 8 euro/stuk. Je steunt daarmee de werking van Uilenwerkgroep 
Waasland. Voor 10 stuks betaal je slechts 65 euro. 
 
Tekst: Danny De Rauw 
 

 

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