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Er is al heel wat geïnventariseerd maar er zijn nog veel lege hokken.
Heb jij nog wat tijd in februari of maart? Organiseert jouw afdeling, 
kern of werkgroep ook een ‘Nacht van de Steenuil’?

Vlaams Steenuilenproject 2020

Twintig  jaar  geleden  gingen  enthousiaste  vrijwilligers  op  pad  om  Vlaanderens
kleinste  uiltje  te  inventariseren.  De  resultaten  van  deze  grootschalige  Vlaamse
steenuileninventarisatie  werden  voorgesteld  in  een  speciaal  themanummer  van
Oriolus en kwamen ook aan bod op het Second International Little Owl Symposium
in Geraardsbergen. 

Dit succesverhaal willen we graag nog eens herhalen en uit dit idee is het Vlaams 
Steenuilenproject 2020 geboren. Hierbij willen we inventariseren over gans 
Vlaanderen om te zien hoe de steenuilenpopulatie het nu doet in vergelijking met 20 
jaar geleden. Het doel is om al deze data te verwerken tegen december 2020 en om 
de resultaten te presenteren via verschillende kanalen.

Om dergelijk groot project tot een succesvol einde te brengen hebben we uiteraard 
de hulp nodig van vele gedreven vrijwilligers die ons bijstaan bij het verzamelen van 
data. De inventarisatieperiode loopt van februari tot maart. Wanneer het niet te 
winderig of nat is, kan je er ’s avonds op uit trekken, gewapend met een speaker, 
kaarten en waarnemingsformulier. De resultaten worden ingevoerd in een speciale 
projectpagina op de website van waarnemingen.be of kan je inscannen en 
doormailen naar de projectcoördinator.

Uiteraard sta je er als vrijwilliger niet alleen voor!. Alle nodige gegevens zoals 
kaarten, geluidsfragmenten en protocol zijn online beschikbaar.
Heb je nog bijkomende vragen? Mail ze ons gerust door.

Wil je meewerken aan dit unieke project? Stuur dan snel een mailtje naar 
steenuilen@natuurpunt.be en we bezorgen je snel meer informatie.

Tekst: Coördinator Vlaams Steenuilenproject 2020: Isabelle Binnemans

mailto:steenuilen@natuurpunt.be


Feestvierend echtpaar schenkt 725 euro aan de 
Steenuilenwerkgroep

Naar aanleiding van hun 60e verjaardag gaven Inge Deneve en Luc Janssen uit 
Munte (Oost-Vlaanderen) een feestje. Als cadeautip deelde ze vooraf mee dat er een
spaarpot is op hun feest waar de genodigden geld konden insteken voor de 
Steenuilenwerkgroep. Na het feest zat er 725 euro in de spaarpot.

Ze vinden Steenuil een intrigerende soort en dit was de aanleiding om de 
Steenuilenwerkgroep te steunen.



Toen Luc achteraf een bouwplan vroeg van een Steenuil nestkast ben ik ter plaatse 
gegaan met een nestkast en is ze opgehangen op een zorgvuldig uitgezochte uiterst 
geschikte locatie. 

Laat ons hopen dat ze snel bezet is zodat Inge en Luc kunnen kennis maken met 
volwassen en van jonge Steenuiltjes.

Bedankt Inge en Luc!

Tekst: Philippe Smets    Foto’s: Philippe Smets en Luc Janssen



Nacht van de Steenuil 28 maart 2020
 
De laatste zaterdag van maart organiseert de Steenuilenwerkgroep de ‘Nacht van de
Steenuil’. Een ideaal moment om de Steenuil voor het grote publiek in de spotlights 
te plaatsen. Ook locale acties kunnen dan kenbaar en toegelicht worden en wie weet
kan je nog vrijwilligers werven die een handje willen helpen.

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 jou een steenuilgids.

Hier vind je alle campagnemateriaal https://www.natuurpunt.be/pagina/nacht-van-de-
steenuil 
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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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