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Zaterdag 16 november 2019 organiseren we onze 7e contactdag. Jij
komt toch ook? Een oude boom verplant men niet is het gezegde en
toch kan het zeer nuttig zijn! Het was een goed Steenuil jaar
bewijzen de cijfers van Ludo Momerency.
Programma 7e contactdag Sint-Niklaas 16/11/2019
De Steenuilenwerkgroep van Natuurpunt nodigt je van harte uit op zijn jaarlijkse
contactdag. Tussen pot en pint vertellen en gedachten wisselen over het kleinste
uiltje van Vlaanderen: de Steenuil. Niet alleen een gezellige dag maar ook een heel
leerzame: tal van boeiende sprekers uit binnen- en buitenland komen aan bod. Op
het programma staan verschillende thema's zoals inventarisatie, biotoopverbetering,
nestkastenwerking, ringwerk, activiteiten enz...
Opening en ontvangst met koffie (9u30-10u00)
Voormiddag (10u00 – 12u30):





Verwelkoming door de gewestelijke coördinator – Philippe Smets (10u00-10u10)
Steenuilproject Voorkempen – Eddy D’Huyvetter en Valentijn Brems (10u10-10u50)
Steenuil in beeld – Kris Hermans (10u50-11u20)
Kerkuilen: “zitpalen en rollers” en “onderzoek met gezenderde kerkuilen” – Jasja
Dekker (11u20-12u30)
Middagpauze
Namiddag (13u30 – 17u10):







De Steenuil in Wallonië - Francis Bathy (13u30 – 14u20)
2019 een fenomenaal jaar deel 1– Ronald van Harxen en Pascal Stroeken STONE
Nederland (14u20-15u10)
Vlaams Steenuilenproject 2020– Isabelle Binnemans en Dries Van Nieuwenhuyse
(15u10-15u45)
Pauze (15u45-16u15)




2019 een fenomenaal jaar deel 2 – Ronald van Harxen en Pascal Stroeken, STONE
Nederland (16u15-17u00)
Slotwoord - Philippe Smets, Steenuilenwerkgroep (17u00-17u10)
Praktisch
Deze contactdag gaat door in Parochiecentrum “Ons Heem”, Watermolenstraat 22,
9111 Sint-Niklaas.
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 zijn er gratis broodjes en koffie voorzien. Er worden
ook andere dranken voorzien.

Verplanten van oude tot zeer oude gezonde knotwilgen, zotte
kosten of niet?
Al 25 jaar knotten wij verwaarloosde wilgen bij mensen die het niet (meer) zien zitten
om dit toch wel zware werk uit te voeren. Jaar na jaar zie je deze prachtige en
waardevolle bomen verdwijnen uit het landschap.7 jaar terug moesten 2 oude
knotwilgen van ruim 90 jaar oud verdwijnen voor de aanleg van een parking in
Koksijde. Deze bomen hadden wij al 2 maal geknot in 20 jaar tijd, en deze nog zeer
gezonde bomen wilden wij niet zien verloren gaan. Afspraken maken met de
eigenaar en de aannemer resulteerde in een succesvolle verplantactie . De bomen
kregen een plaats 100 meter verderop in een weide. Zo is het allemaal begonnen.

Maar is al dit werk wel nuttig, wat kost het en wat zijn de slaagkansen?
Iedereen die begaan is met de steenuil zal volmondig zeggen, ja.
Oude knotbomen zijn een biotoop op zich bieden schaduw aan het vee , herbergen
enorm veel insecten en bieden nestplaatsen aan tal van vogels.
Hoe begin je eraan?
Wel, in de eerste plaats door de gele borden met bouwvergunningen langs de weg of
gemeente of stadhuis te lezen.
Zitten er knotwilgen die weg moeten in de vergunningsaanvraag , dan kan je verder.
Ga eens praten met de bouwheer ,en hoor eens hoe hij tegenover je voorstel staat
om de bomen te verplanten al of niet op zijn eigen terrein.
Zien die mensen dit zitten en kan dit op hetzelfde terrein , moet er een zware kraan
(minimum 30 ton) voor de bouwwerken op de werf aanwezig zijn ?

Dan is het gemakkelijk , vraag aan de aannemer als hij de bomen wil verplanten.
Als je zegt reclame te maken zal hij dit misschien gratis doen, je weet nooit.
Kan het niet op het eigen terrein, dan moet er gekeken worden voor 1 een plaats
waar deze geplant kunnen worden, 2 voor “zwaar” vervoer en 3 een zware kraan
naargelang de omvang en gewicht van de bomen.
Een knotwilg van om en bij de 45 jaar is toch ruim 6 tot 8 meter lang en weegt tussen
de 6 à 9 ton!

Een platte landbouwaanhanger en een zware verreiker voor het vervoer is het
gemakkelijkste om me de werken .
Voor je kan overgaan tot verplanten is het nodig de boom te knotten, dus verplanten
kan tussen midden november en eind maart.
Een geknotte boom is eveneens veel eenvoudiger te vervoeren en te verplanten.
Het uithalen- rooien van de bomen is simpel, de boom rondom uitgraven op een
meter van de boom.
Staan deze bomen langs een weg ,opgelet voor ondergrondse leidingen!!!
Naargelang de grote van de boom plantgaten maken van 3 maal 3 meter en tot op
een halve meter onder de grondwatertafel. Dus met zijn of haar voet in het water
zetten!!
Als je dit in acht neemt , is succes gegarandeerd.

Nu wat de kosten aangaat.
Zoek iemand die de bomen wil planten op zijn grond , dan zijn de kosten voor hen.
En misschien kennen zij wel iemand die de werken wil uitvoeren.
Zo is het telkens bij ons gegaan. Wij zorgden voor de coördinatie en de “donateur”
betaalde alles. Want de kosten lopen al gauw in de duizenden euro ! Wat de bomen
zeker waard zijn.
Praat ook eens met aannemers –landbouwers ( die het juiste materiaal hebben) die
in ruil voor mooie reclame in de krant of op tv de werken willen uitvoeren!
Zo hebben wij ook al kunstnesten voor zwaluwen met een hoogtewerker kosteloos
kunnen plaatsen.
Ik zou zeggen proberen maar ,wie niet waagt , niet wint.
Tekst en foto’s: Eddy Vandenbouhede

Broedresultaten Steenuil 2019
Met het uitstekend steenuilenjaar 2018, een uiterst zachte winter en aansluitend
warme en droge lente was er alvast geen reden om met enige scepsis de controles
aan te vatten. Het goede voorgevoel heeft zich ook zo in cijfers omgezet. We hebben
een nieuw record van reproductie : een gemiddelde van 3.31 jongen per geslaagd
broedgeval. Het vorige record daterend van 2014 (3.14) werd gevoelig verbeterd. Het
is ook slechts de tweede keer dat we het cijfer 3 mogen vooraan plaatsen .(foto)

Dit jaar lagen er 112 kasten te wachten op controle. Eén kast was niet bewoonbaar,
na snoeiwerken had de eigenaar de kast terug in de boom geplaatst zonder het
afsluitdeksel achteraan . Deze kast is al 20 jaar constant bezet, hopelijk komt het
koppel volgende winter de kast terug inpalmen. Bij één kast was er geen controle.
Blijven er dus 110 kasten over om de resultaten te berekenen:
- 57 kasten met 189 jongen : 3 kasten met 1 / 13 met 2 / 14 met 3 / 18 met 4 / 8
met 5 / en 1 met 6 jongen.
- 3 kasten met slechte eieren, toch een opluchting na verleden jaar met een negatief
record van 14 kasten.
- 5 kasten waren duidelijk bezocht: solitaire vogels, of sporen van een verstoord of
mislukt broedgeval.
- 1 kast met vorm van predatie: 3 dode jongen buiten de kast en op dat moment nog
2 levende in de kast.
- 1 kast met 3 dode jongen , giftige prooien zijn hier mogelijks de oorzaak na
sproeiwerken in de weide.
Dit geeft ons een bezetting van juist 60 % voor mij is dit altijd een degelijk resultaat.
Voor het eerst in 23 jaren werking werd er ook een zesling geregistreerd.
Medewerker Marc Vandaele.vond deze in zijn controle gebied sectie noord,
gemeente Kortemark . Hier was na het omwisselen van oude naar een nieuwe kast
met anti-martersluis twee jaren geen broedgeval meer. Wat toch enige bedenkingen
bij mij ontlokte omtrent afstotingsverschijnselen met die sluis, deze gedachten zijn nu
resoluut uit mijn hoofd, terug bezet en hoe ! De zes jongen waren bij het ringen allen
goed doorvoed en gelijk van grootte. Een primeur die ik graag in de armen nam om
vast te leggen voor de analen van Steenuilenwerkgroep Mandelstreke. (foto)

Een tweede primeur diende zich aan op eigen sector : Koen en ik troffen een
broedend vrouwtje aan met een Nederlandse ring , deze werd geringd in mei 2015 te
Terneuzen, in uilenvlucht toch 65 km. Dat is een ongewoon grote afstand voor een
steenuil , meestal houden ze het bij dispersie op een paar honderden meters tot
enkele km. Er moet een ferme oostenwind dit zeeuws meisje tot in Hooglede
gebracht hebben.
Een succesjaar dus vergelijkbaar met 2014 toen ook was er ook een overvloed van
muizen Ook dit jaar bleven een aantal koppels velduilen in de polders om te broeden.
Dank zij al die muizenjagers zijn we gevrijwaard gebleven van een ware
muizenplaag!
Jaar

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Aantal
gecontroleerde
nestkasten
111
110
107
108
109
109
107
105
108
112

Aandeel
bezette
nestkasten
62 %
60 %
60%
61%
60%
54%
63%
55%
64%
60%

Gemiddeld aantal
jongen per nestkast
2,70
2,83
2,31
2,42
3,14
2,46
2,93
2,90
2,86
3,31

Tekst: Ludo Momerency foto’s: Marc Vandaele

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

