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In deze nieuwsbrief een beknopte bijdrage van de eerste resultaten 
het Vlaams Steenuilenproject 2020. In Oriolus zal een 
overzichtsartikel verschijnen en de resultaten zullen ook in detail 
toegelicht worden op onze volgende Steenuilen contactdag die 
gepland staat op zaterdag 2 oktober 2021, uiteraard mits de 
coronamaatregelen het toelaten.
Specifiek onderzoek naar mogelijke oorzaken van de vastgestelde 
evolutie zullen op basis van deze gevalideerde gegevens nog 
volgen.

Project Steenuil 2020 

Rond de eeuwwisseling werd door Natuurpunt vrijwilligers voor het eerst op grote 
schaal een gestandaardiseerd onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van de 
Steenuil als broedvogel. Eind 2017 en dus ongeveer twintig jaar later zaten we 
samen om een herhalingsonderzoek uit te voeren en het project Steenuil 2020 op te 
starten. Deze keer verliep alles veel professioneler dank zij de ondertussen 
veranderde technologische ondersteuning: emails, waarnemingen.be, birdcallers, 
enz. Met de hulp van een aantal vrijwilligers stelden we kaarten en handleidingen 
online beschikbaar voor de deelnemers. Ook werd er in elke provincie een opleiding 
voorzien, waarbij de vrijwilligers de nodige info kregen om zelf op pad te trekken. 
Gewapend met een birdcaller, zaklamp en afgeprinte kaarten trotseerden 
enthousiastelingen de koude avonden in februari en maart, op zoek naar de Steenuil.
 
We zijn nu vier jaar later en dankzij de inspanningen van meer dan 175 vrijwilligers 
over heel Vlaanderen, kunnen we de eerste resultaten van het project presenteren.
 
Twintig jaar geleden werden er 12.152 kwadranten bezocht in vergelijking met 8018 
kwadranten in de periode 2018-2020. Als we de aan- of afwezigheid van de Steenuil 
vergelijken tussen de twee inventarisatieperiodes en over alle geïnventariseerde 
kwadranten heen, dan is er geen significant verschil in bezetting. In 2000 was 38,6% 
van de bezochte kwadranten bezet, in 2020 was dit 37%.



Er vonden ook 3053 herhaalde bezoeken plaats. Deze kwadranten werden dus 
zowel in de periode 2000 als nu bezocht en zijn zeer interessant om de evolutie van 
de Steenuil op te volgen. In de herbezochte kwadranten zien we dat er in 2000 een 
bezetting was van 46,1%, en in 2020 een bezetting van 36,1%. In de herbezochte 
kwadranten is er dus een statistisch significante daling in de aanwezigheid van de 
Steenuil.

Uit de data blijkt ook dat deze achteruitgang erg streekgebonden is. Regio’s zoals de
leemstreek en de zand- en leemstreek kenden grote dalingen (van een bezetting van
59% naar 35%) terwijl andere regio’s zoals de duinen een stijging zagen.



De gegevens werden zeer nauwgezet gecodeerd en verwerkt en laten ons toe om op
zoek te gaan naar de mogelijke oorzaken van de achteruitgang van de Steenuil in 
deze gebieden. Deze analyses worden in de komende weken opgestart en moeten 
leiden tot gedegen inzicht en advies voor een nog betere bescherming. 

We willen jullie niet langer laten wachten op de verdere analyses en presenteren hier
de voornaamste resultaten van de inventarisatie. De eerste resultaten onderstrepen 
het belang van monitoring, die moet bijdragen aan actiegerichte doelstellingen voor 
het instandhouden van de Vlaamse broedpopulatie van de Steenuil. Het 
kaartmateriaal stellen we jullie nu reeds ter beschikking onder de vorm van een 
gelaagde pdf. Idealiter vink je alle lagen af en zet je opnieuw één voor één een 
thema aan.

In een apart artikel in Natuur.oriolus zal dieper worden ingegaan op de resultaten en 
deze zullen ook worden besproken op de contactdag eind 2021. Op de contactdag 
willen we ook graag alle vrijwilligers bedanken door hun naam op te nemen in het 
overzicht. Daarom zouden we graag opnieuw een oproep willen doen om volgend 
formulier in te vullen indien je deelnam aan de inventarisaties: registratie vrijwilligers
 
Stuur deze link gerust ook naar andere vrijwilligers die hebben deelgenomen!

Tot slot willen we iedereen nogmaals bedanken. Het inventariseren en het 
registreren van de bezoeken en observaties verliep niet altijd zonder slag of stoot en 
het afgelopen Covid-jaar heeft het niet gemakkelijker gemaakt. Hierbij hebben we 
nog een aantal anekdotes van vrijwilligers die we jullie niet willen onthouden:

“ Op één plek hadden we antwoord van 2 Steenuilen en zagen we een koppeltje
vossen vlakbij in het veld lopen. Zeer leuke ontmoetingen !”

“Het was fijn om mijn steentje aan dit project bij te dragen.”
“Jammerlijke vaststelling dat een groot aantal kleine landschapselementen met rasse

schreden verdwijnen, grootschalige landbouw eist meer en meer zijn tol.”

“Wat mij het meeste is bijgebleven, is de uitdaging om dit tweejarig project tot een
goed einde te brengen. We beleefden dit met enthousiasme en blijheid bij goede

respons en teleurstelling bij plekken met nulwaarnemingen. Ondanks koude en wind,
soms wel ijzige toestanden. Het was Covid-19 dat ons heeft doen stoppen en niet de

bedreigingen van enkele heethoofden die ons verdachten van stroperij.”

“Mensen hadden in paniek de politie gebeld, eens de politie ter plaatse hebben we
het protocol nog eens opnieuw gedaan voor hun.”

Tekst en kaarten:  Isabelle Binnemans, Guido Desmarets en Dries Van 
Nieuwenhuyse

 

https://forms.gle/3y7JpTHiyyuVdDTK9


Oproep voor nestkastcontroleurs:

Zijn al je resultaten al ingevoerd op www.uilenrapport.be?
Blijf je gegevens ook onder embargo invoeren op www.waarnemingen.be.

Op het einde van het jaar willen we een overzicht hebben van:
– het aantal steenuilennestkasten in Vlaanderen
– de broedresultaten van Steenuil

Heb je vragen of interessante items voor de 
Steenuilennieuwsbrief?
Contacteer ons steenuilen@natuurpunt.be

Wens je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Stuur een mail naar steenuilen@natuurpunt.be

Foto: Michel Viskens

mailto:steenuilen@natuurpunt.be
mailto:steenuilen@natuurpunt.be
http://www.waarnemingen.be/
http://www.uilenrapport.be/


Niet-bezet bezocht 2000

1 (7721)

Niet-bezet bezocht 2020

1 (5195)

Totale bezetting 2000 2020

HERBEZETTING (731)

ENKEL 2020 (2315)

ENKEL 2000 (4116)

Niet bezet bezocht 2020

1 (5195)

Bezocht 2000

0 (46176)

1 (12152)

Bezocht 2020

0 (50310)

1 (8018)

Herbezoeken 2000 2020

HERBEZOEKEN 2000 2020 (3053)

Totaal bezoeken en herbezoeken 200

HERHALINGSBEZOEK (3053)

NIEUW BEZOEK (4965)

NOOIT BEZOCHT (41211)

OUD BEZOEK (9099)

Bezet 2000

1 (4847)

Bezet 2020

1 (3046)

Evolutie bezetting herbezoeken 2000 2020

HERBEZETTING (634)

NIEUWE BEZETTING (469)

NOOIT BEZET (1177)

VERDWENEN (773)

Steenuilenwerkgroep 
Natuurpunt

Project Steenuil 
Monitoring 2020

Niet-bezet bezocht 2000

1 (7721)



Geografische spreiding van bezoeken in 1998-2000



Geografische spreiding van bezoeken in 2018-2020



3053 herbezoeken in 2000 en 2020



Overzicht alle bezoeken 2000-2020



Bezetting 2000:
38,6 % van de kwadranten bezet door de Steenuil.
Opmerking: hierbij zijn er ook waarnemingen (416) in naburige kwadranten die niet bezocht werden



Bezettting in 2020
37 % van de kwadranten waren bezet door de Steenuil.
Opmerking: hierbij zijn er ook waarnemingen (223) in naburige kwadranten die niet bezocht werden



Verschil in bezetting tussen 2000 en 2020

Er is een kleine maar statistisch significante daling (p= 0,02) van 1,6% in de 
bezetting van de Steenuil in 2020. 
Opmerking: hier werd rekening gehouden met alle waarnemingen, ook die in naburige kwadranten
buiten de bezochte kwadranten



Geografisch overzicht van de bezetting van de Steenuil in de bezochte
kwadranten in 2000 en in 2020.



Overzicht van de bezetting in de herbezochte kwadranten



Herbezochte Kwadranten
3053

2000

Bezet
1103

(36,1%)

Niet Bezet
1646 

(53,9%)

Bezet
1407 

(46,1%)

Niet Bezet
1950

(63,9%)

2020

In de herbezochte kwadranten kan een statistisch significante daling van 
10% aangetoond worden in de bezetting van de Steenuil (46,1% => 36,1%, 
p-waarde 2-proportie test= 0,000).

Evolutie van de bezetting in de herbezochte kwadranten



Herbezochte kwadranten
in 2020
3053

Bezet
1720

(34,6%)

Niet Bezet
1950

(63,9%)

Bezet
1103

(36,1%)

Niet Bezet
3245

(65,4%)

Unieke kwadranten
in 2020
4965

Er is geen statistisch significant verschil (p=0,18) tussen de bezetting van unieke en van 
herbezochte kwadranten in 2020. Dit betekent dat de keuze van de kwadranten voldoende
ad random gebeurd is en men niet specifiek gebieden met hoge of lage bezetting
uitgekozen heeft.

Geen verschil in bezetting in de herbezochte en nieuwe kwadranten van 2020



Evolutie van de bezetting is streekgebonden

Alhoewel er een gemiddelde achteruitgang is van 10% in de herbezoeken, moet
deze achteruitgang streekgebonden geïnterpreteerd worden. De rode cirkels
wijzen op plaatsen waar de Steenuil achteruitgaat, de groene cirkels wijzen op 
vooruitgang van de bezetting.



De daling van de bezetting in de herbezochte kwadranten is voornamelijk in de 
Leemstreek en de Zand-en Leemstreek ( streken met het grootst aantal
waarnemingen)

Evolutie van de bezetting per eco-regio

eco regio
totaal aantal 

kwadranten

 bezetting in 

2000

% 

bezetting  

in 2000

bezetting in 

2020

% 

bezettin

g in 2000

p waarde

 test

 2- proporties

Duinen 13 3 23,1% 7 53,8% 0,23

Kempen 425 115 27,1% 104 24,5% 0,4

Leemstreek 798 471 59,0% 279 35,0% 0,000

Polders 84 34 40,5% 36 42,9% 0,88

Zand- en Zandleemstr 1682 771 45,8% 668 39,7% 0,000

niet toegewezen 51 13 25,5% 9 17,6% 0,47

Totaal 3053 1407 46,1% 1103 36,1% 0,000




