
  
 

Nieuwsbrief van de Steenuilenwerkgroep van Natuurpunt 
 
Nummer 23 – september 2018 
 
Zaterdag 10 november 2018 organiseren we onze 6e contactdag. Jij komt toch 
ook? Schrijf je dan snel in. Een nestkast 5 maal moeten verhangen, loopt dat 
wel goed af? Zaterdag 30 maart 2019 is het de “Nacht van de Steenuil”. We 
rekenen erop dat er veel vogelwerkgroepen en afdelingen een Nacht 
organiseren. 

  
Programma contactdag 10 november 2018 te Westerlo 

  

  09u30 – 10u00: Opening en ontvangst 

 10u00 – 10u10: Verwelkoming (Philippe Smets) 

 10u10 – 11u00: 10 jaar The Little Owl, nieuwe inzichten na een decennium 
onderzoek en bescherming (Dries Van Nieuwenhuyse) 

 11u00 – 11u30: Ben ik goed bezig? (Ludo Momerency) 

 11u30 – 12u30: De Ransuil  (Norbert Desmet) 

 

 12u30 – 13u30: MIDDAGPAUZE 

 

 13u30 – 14u30: Nieuwe informatie over enkele aspecten van de reproductie 
(Ronald van Harxen) 

 14u30 – 15u00: Vlaams Steenuilenproject 2020 (Isabelle Binnemans) 

 15u00 – 15u45: Beleef de Lente 2018 (Pascal Stroeken) 

 15u45 – 16u15: PAUZE  

 16u15 – 16u50: Uilenwerkgroep Waasland (Marc Aerts en Danny De Rauw) 

 16u50 – 17u00: SLOTWOORD (Philippe Smets) 

 
 
 
 
De contactdag gaat door in de Asberghoeve, Asberg 2, 2260  Westerlo.  
Inschrijven voor deze dag kan door een mail te sturen naar steenuilen@natuurpunt.be .De 
inkom bedraagt 10 euro en wordt ter plaatse verrekend. Tijdens de middagpauze zijn er 
broodjes en is er koffie en andere dranken voorzien.  
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Vijfde keer, goede keer? 
 
In de herfst van 1997 plaatste ik een steenuilenkast in een heel oude knotwilg. De wilg stond 
in een rijtje gelijkaardige bejaarde knotwilgen, allemaal met uitgeholde binnenkant en 
opengescheurd, geen nestholtes meer biedend voor een zoekend steenuilenpaar (plaats 1). 

 

 

 

 

 

De kast werd in het jaar 2000 voor de eerste keer bezet. Een geslaagd broedgeval waarbij 

drie jongen werden grootgebracht. Een tweetal jaren later, bij de jaarlijkse schoonmaak van 

de kast, kreeg ik van de eigenaars te horen dat de rij wilgen gerooid zou worden en het 

grachtje langs die rij opgevuld zodat ze één vlakte kunnen bewerken. Op een 80-tal meter 

van die rij stond nog één prachtige wilg en het was ook de enige plaats waar de kast naartoe 

kon verhuizen (2). Voor de eigenaars van de hoeve en bijhorende weide vormde dit geen 

probleem. Dit was voor mij een eerste keer dat ik een bezette kast moest verhuizen en ik 

was benieuwd of de vogels zouden volgen. Geen probleem, het volgend broedseizoen vond 

ik vier gezonde jongen in de kast. 
 
Bij de winterse schoonmaakbeurt eind 2007 kwamen de eigenaars opnieuw met slecht 
nieuws op de proppen: ze zouden een nieuw huis bouwen op de plaats waar de oude stallen 
stonden. De boom waarin de kast hing stond te dicht bij de nieuwbouw en moest weg. Er 
waren geen andere opties meer op de hoeve. Op een kleine 100 m aan de overkant van de 
straat was er nog een mini-hoogstamboomgaard met 4 fruitbomen en een notelaar. Ik 
contacteerde de eigenaar van die boomgaard om de kast daar te plaatsen: geen probleem 
voor de eigenaar/groentekweker. Maar ik moest de man verzekeren dat steenuilen niet aan 
zijn salade zouden pikken! Als ik de kast ging verhuizen inspecteerde ik de bomen: heel oud 
waren ze niet maar allemaal aangevreten door het paard dat de boomgaard begraasde. Ik 
had geen keus: als ik dit broedgeval niet wou verliezen moest de kast in een van deze 



bomen komen. De notelaar leek me de beste en sterkste (3). Blijkbaar geen probleem voor 
het koppel steenuilen want ze volgden de kast naar de overzijde en in de lente van 2008 
vond ik opnieuw een broedgeval met twee jongen dit keer. Bij de controle zag ik dat de boom 
die weg moest aan de overkant, toch was blijven staan en een knotbeurt had gekregen. Nu 
10 jaar later staat de boom er nog steeds: de bewoners kregen wroeging en gebruiken hem 
nu als schaduwboom middenin hun gazon. 
 
Een vijftal jaren geleden kreeg ik in de winter een telefoon van de eigenaar: de notelaar was 
omgewaaid en de man meldde mij dat de kast op de grond lag. Er zaten geen steenuilen in. 
Op iedere kast bevestig ik mijn telefoonnummer. Ook deze keer bewees dit zijn nut, de 
mensen moesten niet meer op zoek naar een folder met mijn adres en telefoon wat ze 
ongetwijfeld toch weggegooid zouden hebben. Er zat niets anders op dan de kast naar de 
laatste boom 40 m verder te verhuizen die nog enigszins recht stond (4). Ook dit keer volgde 
het koppeltje, de kast bleef bezet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afgelopen winter eenzelfde scenario met melding van de eigenaar: “Boom is omgewaaid”. 
De kast stond verticaal met het invlieggat in de grond gedrukt. De man meldde me ook dat er 
nog een steenuil inzat die niet meer weg kon. Ik ging vlug de vogel bevrijden. De melding 
kwam pas twee dagen na de lichte sneeuwstorm waardoor de boom omkraakte, maar de 
vogel was nog in goede conditie. De enige bomen die nog een plaats konden bieden waren 
twee mooie kastanjebomen waar ze op het kruispunt een Maria-kapel flankeerden. Bij een 
vorige verhuis wilde ik de kast daar niet plaatsen wegens veel te dicht bij het kruispunt. Nu 
had ik geen keuze meer: de kast moest naar één van de kastanjebomen. Ik plaatste de kast 
met het invlieggat naar de vertrouwde boomgaard gericht, met de achterkant aan de 
straatzijde vanwaar nu ook de controle moest gebeuren (5). Na de laatste crash was de 
vertrouwde kast kapot en moest ik een nieuw model kast plaatsen. 
 
Nu was ik wel erg benieuwd of de vogels opnieuw zouden volgen. Een nieuwe woning na 18 
jaar en alweer op een andere locatie, deze keer met een anti-marter sluis ingebouwd: dat 
moest een hele verandering zijn. Bij de broedcontrole eind mei 2018 waren de zenuwen 
ongewoon gespannen. Maar jawel hoor, het koppel had de nieuwe woning geaccepteerd, 
met weliswaar slechts één jong aanwezig, het flauwste resultaat in deze kast ooit. Toch was 
ik content dat de vogels voor de vierde keer trouw gevolgd waren. 



 
 
 
De paardenkastanjes waren deze zomer gedeeltelijk aangetast door de beruchte 
paardenkastanjemineermot, een plaag die ieder jaar meerdere bomen kapot maakte. Laat 
ons duimen dat de bomen genoeg kracht uit de gezegende grond halen om aan die ziekte te 
weerstaan. Maar er is hoop: de eigenaar van de boomgaard heeft enkele jaren geleden, in 
samenwerking met de provincie, vijf nieuwe bomen en verder nog een haag laten 
aanplanten, met bescherming tegen het paard. Binnen een vijftal jaar heb ik terug 
mogelijkheden. Blijkbaar heeft de groenteteler een groen randje aan zijn landbouwershart. 
De kast is dus negentien jaren constant bezet geweest ondanks alle verhuizingen. 
Steenuilen zijn kennelijk wel erg gehecht aan zo’n nestkast. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tekst en foto’s: Ludo Momerency 
 

Nacht van de Steenuil zaterdag 30 maart 2019 
 
In september worden de agenda’s voor 2019 al opgemaakt door vogelwerkgroepen en 
afdelingen. Wij doen een warme oproep om een “Nacht van de Steenuil” mee op te nemen in 
de kalender. 
 
Deel een avondje jouw kennis en draag je passie over op 'gewone burgers'. Maak een 
wandeling in een gebied waar steenuilen zitten, een uil horen roepen is vaak al een hele 
belevenis en positieve ervaring voor de deelnemers. Geef jouw activiteit door via 
steenuilen@natuurpunt.be  en wij maken extra publiciteit. 
 
Meer informatie, zie https://www.natuurpunt.be/pagina/nacht-van-de-steenuil    
 

Heb je vragen of interessante items voor de Steenuilennieuwsbrief? 
 

Contacteer ons steenuilen@natuurpunt.be 

 
Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen? 
 

Stuur een mail naar steenuilen@natuurpunt.be 
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