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Onze jaarlijkse contactdag gaat dit jaar door op zaterdag 3 oktober 
2020 in Lubbeek (Vlaams-Brabant). Noteer je de datum alvast in uw 
agenda?

Centrale registratie en opvolging van broedgegevens via het 
Uilenrapport

Het Uilenrapport werd initieel opgestart als een website voor Uilenwerkgroep 
Waasland. De bedoeling was om alle gegevens van de nestlocaties en controles van
de werkgroep te centraliseren. Op deze manier werden ze voor iedereen binnen de 
werkgroep toegankelijk en is er jaarlijks ook snel een overzicht van de 
broedresultaten.
Ondertussen heeft
Kerkuilwerkgroep Vlaanderen
deze site ook onder zijn
vleugels genomen en is de site
verder uitgebreid in
verschillende werkgroepen,
die elk toegang hebben tot hun
eigen nestlocaties. Alle
werkgroepen verbonden aan
Kerkuilwerkgroep Vlaanderen
maken nu gebruik van de
website om hun broedgegevens
in te geven. Momenteel
zijn er al ongeveer 2600 nestkasten voor kerkuil in de website geregistreerd, en ook 
al een 1200-tal voor steenuil. Daarnaast kunnen ook bosuil, ransuil, velduil en 
gegevens van de opkomende Oehoe in de site ingegeven worden.

We willen alle vrijwilligers van de Steenuilenwerkgroep aanmoedigen om de site te 
gebruiken en nestlocaties (zowel vrije broedsels als nestkasten) in te geven. Dit heeft
als grote voordeel dat de gegevens op een uniforme manier ingegeven worden en 
hebben we jaarlijks ook snel een overzicht van de broedresultaten voor steenuil. 



Het Uilenrapport biedt de volgende mogelijkheden:
 Ingeven van nestlocaties via adres, coördinaten of positie aanduiden op een 

kaart.
 Het aanduiden van een opvolger binnen de werkgroep.
 De jaarlijkse controles ingeven per locatie (zowel wintercontroles als controles 

tijdens het broedseizoen).
 Ingeven van geschikte nestlocaties.
 Iedereen die lid is van een werkgroep kan de gegevens zien binnen de 

werkgroep(en) waarvan hij lid is.
 Een controlefiche afprinten om mee te nemen tijdens controles.
 Een overzicht in Excel van de broedresultaten van op te volgen locaties of per 

werkgroep.
 Ook personen die niet aan een werkgroep verbonden zijn kunnen individueel 

de gegevens ingeven. 

Om toegang te krijgen tot de website heb je een account nodig. Wie nog geen 
account heeft kan surfen naar www.uilenrapport.be,en op de startpagina op 
“Toegang aanvragen” klikken. Vul je gegevens in en de account zal zo snel mogelijk 
goedgekeurd worden en toegevoegd worden aan de juiste werkgroep. Als de 
werkgroep nog niet bestaat kan er een werkgroep voor je aangemaakt worden. Eens 
ingelogd, heb je ook toegang tot de handleiding met de nodige uitleg. Voor vragen 
kan je steeds een mail sturen naar info@uilenrapport.be. 

Wie leuke foto’s heeft, of een interessant artikel, kan dit in de toekomst ook 
doorsturen. Deze kunnen dan op de startpagina geplaatst worden die voor het 
bredere publiek toegankelijk is.

Tekst: Frank Schram

Project Steenuil 2020 stand van zaken – controle bezochte hokken

Heel wat vrijwilligers hebben nogmaals de Steenuil in kaart gebracht met dezelfde 
standaard methode als 20 jaar geleden. Dezelfde werkwijze gebruiken heeft als 
voordeel dat we de resultaten zullen kunnen vergelijken met die van 20 jaar geleden.

Eind mei werden de registraties afgesloten en hebben we een mooi zicht op de 
gegevens waar we binnenkort mee aan de slag kunnen voor onze analyses.

De huidige databank bevat inmiddels 10249 registraties van bezoeken. Deze zijn 
verdeeld over verschillende jaren. Een aantal langetermijn initiatieven lopen reeds 
meerdere jaren. Zo wordt in Meulebeke sinds 1988 elke zes jaar een inventarisatie 
uitgevoerd, in Lievegem worden sinds 2014 jaarlijks drie delen van de gemeente in 
kaart gebracht, in de Mandelstreek werd in 2006 nog een gebiedsdekkende 
inventarisatie uitgevoerd. In Herzele werd naast Steenuil ook nog Bosuil mee in het 
onderzoek opgenomen. Materiaal genoeg om hier heel wat inzichten uit te halen.

Voor de vergelijking van 2000 versus 2020 werden alle herhalingen verwijderd (die 
worden apart bekeken) en komen we tot een unieke zicht op alle hokken die in de 

http://www.uilenrapport.be/


periode 2018-2019-2020 werden bezocht. Elk hok telt dus slechts een keer mee in 
dit overzicht.

Voor de onderzoeksperiode van 2018-2020 komen we in totaal aan 7755 unieke 
bezochte hokken, ter vergelijking was dit 12152 in 2000, dus ongeveer drie vierde. 
Omdat 20 jaar geleden alle gegevens werden opgesplitst in vier groepen voor de 
analyses is dit dus een behoorlijk resultaat. In de plaats van vier keer de analyse 
zullen we nu de analyses in drie splitsen. Geen probleem dus.

Van deze bezochte hokken zijn de meest waardevolle deze die eerder ook reeds 
werden geïnventariseerd. We hebben 2905 herhalingen en 4850 nieuwe hokken. 
Voor ongeveer 40% van de bezochte hokken zullen we dus de evolutie perfect 
kunnen bepalen. De nieuwe hokken zullen gebruikt worden in combinatie met de 
herhaalde hokken voor het onderzoek van de relatie tussen het landschap en de 
aanwezigheid van de Steenuil. De Zand- en Zandleemstreek spant de kroon met 
51% van alle afgelegde bezoeken, gevolgd door de Leemstreek met 31% en de 
Kempen met 13%.  

Er hebben 96 mensen hun observaties zelf geregistreerd in de projectmodule van 
www.waarnemingen.be  enkele vrijwilligers hebben enkele maanden formulieren 
gedigitaliseerd voor de andere vrijwilligers. De rangorde van de inspanningen van 
deze registreerders houden we jullie nog tegoed voor het najaar.

Als eerste resultaat koppelen we nu de bezoeken terug, we willen immers zeker zijn 
dat alle bezoeken in de database terechtgekomen zijn. Graag verzoeken we de 
medewerkers de kaart goed te bekijken en te checken in welke mate de formulieren 
verwerkt zijn. Als we geen extra formulieren toegestuurd krijgen, dan is dat het 
signaal dat we met de analyses kunnen opstarten. Bedankt voor jullie medewerking, 
voor jullie geduld (de finale resultaten zijn voor het najaar) en voor de controle en 
validatie van jullie hokken.

Wordt vervolgd...

Legende kaart met groene hokken (herhalingen dus 2000 en 2020), blauwe hokken
(nieuw in 2020, niet in 2000) en rode hokken (niet herhaald, dus alleen in 2000).

Tekst:  Dries Van Nieuwenhuyse en Isabelle Binnemans

http://www.waarnemingen.be/


Foto: Ruben Hoes                                             Steenuil eet Kers

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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