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Zaterdag 16 november 2019 organiseren we onze 7e contactdag van de 
Steenuilenwerkgroep, deze keer in Sint-Niklaas. Noteer het alvast in uw 
agenda! Het programma verschijnt in de nieuwsbrief van september. 

  

Een stoel in het veld - beschouwingen bij steenuileninventarisatie 
2020 
 
Er zit een man op een stoel in het veld. Achter hem beschermt een bamboeveldje 
tegen de wind. Hij kijkt naar de overkant richting Ruiselaarsbeek. Hij houdt van 
vogels. Hij slaat ze gade als ze tegen de avond in het bamboeveldje neerstrijken: 
putters, groenlingen, spreeuwen en in de winter ook wel sijsjes. “Steenuilen wonen in 
de oude knotwilgen van de aangrenzende wei.” verzekert hij mij. Of we bij de 
steenuileninventarisatie achter zijn tuin tot aan de beek mogen stappen. Natuurlijk 
mag dat. “Al ijsvogels gezien bij de beek?” vraag ik. Ja en praktisch elke dag bij mijn 
vijver. Kom maar eens kijken… 
 

             
 
 
Verkenning van het inventarisatieparcours met zijn vaste staanplaatsen brengt ons 
steeds met mensen in contact. Zeker als het gaat over het gebruik van private 
wegels. We doen die verkenning steeds op klaarlichte dag. In de Burmstraat hangt bij 
het begin van zo’n private weg een soort camera. We stappen een eind die weg op 
en toevallig komt de eigenares vanachter de stallen te paard op me af. Mijn 
bijhorende papieren – kaarten en registratieformulieren – geven me een soort 
officiële uitstraling alhoewel, zoals bijna altijd bij soortlijke gevallen, bij het eerste 



contact een zekere argwaan aanwezig is. Ik maak haar duidelijk waarmee we bezig 
zijn en vraag of we voor die inventarisatie achter de paardenstallen mogen staan… 
Diezelfde avond horen we daar omstreeks 21.30 uur vier uilen roepen terwijl zij 
wellicht ligt te slapen want om 2 uur uit bed om naar hun traiteurszaak te gaan. 
 

           
 
Sommige mensen beginnen heel vroeg, anderen werken tot laat in de avond. Bij een 
boer in de Neerstraat lopen vier honden op het erf. Een uur voor onze inventarisatie 
begint mag ik hem opbellen om onze komst die avond te melden. De zoon roept alle 
honden binnen en wij gaan naar achteren op het erf. Tof! Geen geblaf! Maar 
verrassing: de jonge lammetjes in de stallen krijgen we niet stil. Peter hoort 
uiteindelijk in de verte toch het zachte roepen van een uil.  
 

           
 
Wat verder in de straat heeft de eigenares ons toegang gegeven tot achteraan in 
haar prachtige tuin. We staan tussen de hoogstamfruitbomen en drie uilen geven 
present.  
We leren Sinaai en zijn veldwegen steeds beter kennen. We krijgen meer en meer 
respect voor de veldrijders. Sommige veldwegels liggen er ongelukkig bij met diepe 
karrensporen. Bekaf komen we op de plaats van de inventarisatie. Het is er stil en we 
zijn gelukkig en opgetogen dat ook de uilen daarvan genieten. Het gaat wel eens 
over een doodlopende veldwegel en dat is niet altijd de juiste plaats om te 
inventariseren. We moeten dan verder akker of wei op. Soms een wei waarop 
paarden grazen. Gelukkig hebben we een paardenfluisteraar in onze groep die de 
beesten kan kalmeren.  
 



           
 
Blaffende honden zijn een ander probleem. Soms haalt de eigenaar zijn beestje 
binnen. Zo ook in de Zakstraat met een rothweiler. Het baasje haalt zijn beest 
binnen, komt met ons meeluisteren en na 30 seconden afspelen van het geluid 
krijgen we al reactie van twee uilen. Baasje had dit verwacht en hoopt nu dat we bij 
hem een steenuilenkast komen hangen. Wordt vervolgd. Meestal zijn de mensen 
waarmee je over de inventarisatie praat geboeid en weten ze zelf ook wel wat over 
uilen. Oudere mensen weten zelfs meestal dat er uilen in de buurt zitten. En dat doet 
ons enthousiasme stijgen. Ook als jonge mensen ons zomaar zonder al te veel 
complimenten in hun tuin achter het huis laten. Zo ook aan de Hulstbaan waar we 
anders te dicht bij het lawaai van auto’s zouden staan. Een terugroepende uil doet 
het afspelen van het geluid na anderhalve minuut stoppen. Het is kwart voor tien, 
nog drie posten te gaan. Op één van die posten krijg ik bij de verkenning het 
gezelschap van een zwarte specht. Hij toont mij zijn nestopening en vliegt daarna 
lachend het bos in. Mijn dag kan niet meer stuk. 
 

           
 
Tekst en foto’s: Danny De Rauw 

 

 

Heb je nog resultaten van de steenuil 2020 inventarisatie liggen? 
Geef ze zeker nog in op de projectpagina op 
www.waarnemingen.be of stuur ze door 
naar steenuilen@natuurpunt.be (zowel de kaarten als het 
waarnemingsformulier).  
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Foto: Paul Van Gestel 

 
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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