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Dit maal een nieuwsbrief voor actieve leden. Jij werkt toch ook mee aan de 
grote steenuilen inventarisatie? Niets zo leuk als een avondwandeling te 
maken en terwijl de Steenuil horen roepen of met wat geluk er een glimp van 
op te vangen. In het overzicht geplande activiteiten “Nacht van de Steenuil” 
staan 16 activiteiten. Dat mogen er gerust wat meer zijn. Daarom nog een 
warme oproep om zelf een activiteit te organiseren. 
 

Vlaams Steenuilenproject 2020 

  
Het is ongeveer 20 jaar geleden dat de laatste grote steenuileninventarisatie werd uitgevoerd 
op Vlaamse bodem. De resultaten hiervan werden toen voorgesteld in een speciaal 
themanummer van Oriolus en kwamen eveneens aan bod op het Second International Little 
Owl Symposium te Geraardsbergen.  
 
Graag hadden we dit succesverhaal nog eens overgedaan en uit dit idee werd het Vlaams 
Steenuilenproject 2020 geboren. De opzet van het project is om opnieuw over heel 
Vlaanderen gedurende twee opeenvolgende jaren steenuilen te inventariseren. We hopen de 
data verwerkt te hebben tegen 2020 en opnieuw een themanummer te kunnen uitbrengen. 
Uiteraard moeten we voor dergelijk project kunnen terugvallen op de vele enthousiaste 
vrijwilligers, die ons bijstaan met het verzamelen van de gegevens.  
 

Hoe verloopt zo’n inventarisatie? 

 
Concreet heb je volgende zaken nodig als je op pad gaat: UTM kaarten met 500m op 500m 
kwadranten,  het waarnemingsformulier, een birdcaller of andere geluidsbron, een 
smartphone (decibelmeter en chronometer), een zaklamp en schrijfgerief. 
De inventarisaties gaan door in februari en maart 2018 en 2019 op avonden wanneer er 
geen wind en regen is. 

 
Welk protocol volg je? 
 
Voor de inventarisatie volgen we het protocol van Verwaerde et al. (1999). Hierbij maken we 
gebruik van zogenaamde UTM kaarten van 1km2 en elk UTM hok heeft een eigen code. 
Deze kaarten delen we verder op in 500m op 500m kwadranten. De afspeelplaats is dan 
gelegen in het centrum van elk kwadrant of zo dicht mogelijk bij het centrum. Op één avond 
kan je ongeveer 8 kwadranten inventariseren. 
 
Om statistisch correct te zijn moet je 4 aaneenliggende UTM hokken selecteren om te 
inventariseren. Zo kunnen we voorkomen dat men voornamelijk gebieden gaat 
inventariseren waarvan men al weet dat er steenuilen zitten.  



 

Eens je in het veld bent volg je volgende stappen ( Verwaerde et al, 1999): 
 

1. Zo dicht mogelijk naar waarnemingspunt en wacht 1 min om te acclimatiseren en 
reeds roepende steenuilen op te merken 

2. Afspeelpunt op kaart aanduiden 
3. Als er reeds steenuilen roepen, speelt men geluid niet en gaat men rechtstreeks over 

naar stap 5 
4. Geluid starten en tijd nauwkeurig noteren. Birdcaller of geluidsbox tijdens het spelen 

360° rond draaien boven hoofd 
5. Geluid stoppen zodra steenuil reageert: tijd registreren samen met afspeelpunt en 

letter van waarneming. 
6. Elke roep wordt op stafkaart aangeduid met letter + verbindingslijn tussen 

afspeelpunt en letter van waarneming 
7. Simultane waarnemingen aanduiden met streepjeslijn tussen waarnemingen 
8. Tot slot 5 minuten wachten om bijkomende waarneming te registreren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Het is voorzien om circa begin april alle resultaten door te sturen naar het projectteam . Dit 
zal op twee manieren kunnen gebeuren: 
 

1. Via mail: steenuilen@natuurpunt.be  
 

2. Via www.waarnemingen.be  onder het steenuilenproject 
 
Voel je het ook al kriebelen om aan dit project mee te helpen of wil je ervaringen delen? 
Stuur gerust een mailtje naar steenuilen@natuurpunt.be en we helpen je verder! 
 
Toegang tot alle informatie omtrent het project zijnde het protocol, de UTM kaarten en 
waarnemingsformulier kan je krijgen door een mailtje te sturen naar 
steenuilen@natuurpunt.be  met vermelding van je naam, eventueel werkgroep en welke 
gebieden je wenst te inventariseren. 
 
Tekst: Isabelle Binnemans en Dries Van Nieuwenhuyse 
 
 

Nacht van de Steenuil 
 
In heel Vlaanderen kan je op 31 maart 2018 deelnemen aan de Nacht van de Steenuil. 
Zin om het dapperste uiltje van Vlaanderen te ontdekken? 
Op de Nacht van de Steenuil maak je kennis met het kleinste en sympathiekste uiltje van 
Vlaanderen. Deze rakker met knalgele ogen heeft een voorliefde voor holle knotwilgen als 
broedplaats en wordt actief in de vooravond. Dit en nog vele andere zaken beleef je op de 
Nacht van de Steenuil. 

Info voor de organisatoren 
Organiseert jouw afdeling, kern of werkgroep ook een Nacht van de Steenuil? Voer ze in op 
de activiteitendatabank met 'Nacht van de Steenuil' als titel en voeg de tag Nacht van de 
Steenuil toe. Zo komt jouw activiteit in het overzicht. 

Een geslaagde combi is een Powerpoint-intro, gevolgd door een wandeling.                                
Je wil zo'n activiteit wel organiseren maar je hebt geen gids? Laat het ons weten via 
steenuilen@natuurpunt.be en we zoeken voor jou een steenuilgids. 

Meer info en campagnemateriaal op: 
https://www.natuurpunt.be/pagina/nacht-van-de-steenuil    

  
  

Heb je vragen of interessante items voor de Steenuilennieuwsbrief? 
 

Contacteer ons steenuilen@natuurpunt.be 
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