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Onze jaarlijkse contactdag gaat dit jaar door op zaterdag 2 oktober 2021 in 
Lubbeek (Vlaams-Brabant). Noteer je de datum alvast in uw agenda? Het 
programma verschijnt in de nieuwsbrief van september.

Steenuil: 15 jaar adoptiesoort in Tongeren

In 2006 adopteerde iedere Limburgse gemeente een bijzondere planten- of 
dierensoort. Bedoeling was om een actieprogramma uit te werken om deze soort in 
de kijker te plaatsen, duurzame levensmogelijkheden te bieden en zo mogelijk ook 
uitbreidingskansen.  
In oktober 2006 kreeg de Tongerse milieuraad Inge Nevelsteen van het Regionaal 
Landschap Haspengouw en Voeren op bezoek met een doosje doopsuiker ter ere 
van de Tongerse adoptiesoort: de steenuil. Inge coördineert momenteel het 
hamsterproject rondom Widooie.
Voor velen werd het een eerste kennismaking met de steenuil. Van al onze 
uilensoorten was dit de kleinste soort. Toch even slikken voor de fiere Tongenaar! De
wetenschappelijke naam maakte veel goed: Athene noctua. Deze uilensoort had net 
als Tongeren een antiek verleden. 

De steenuil bleek het totemdier van Athena, 
de godin van de wijsheid. De koetaail, zoals 
hij in Tongeren genoemd wordt, prijkte 
destijds op tal van oude Griekse munten, de 
tetradrachmen. 
Als herinnering aan dit roemrijke verleden 
prijkt het steenuiltje op de hedendaagse 
Griekse munten van één euro.



Er werd een Actieplan Steenuil ter beschikking gesteld 
met een beschrijving van de soort, leefgebied, 
levenscyclus, voedsel, bedreigingen. Terreinacties 
moesten het leefgebied van de steenuil in Tongeren 
behouden, verbeteren en uitbreiden. Werkpunten: 
onderhoud van hoogstamboomgaarden en knotbomen,
voorzien in voldoende marterveilige 
steenuilnestkasten. 
Binnen het communicatieluik deed men een oproep 
om de verschillende doelgroepen te informeren en om 
hun medewerking te vragen. Daarnaast bleek het 
belangrijk om een zo breed mogelijk draagvlak te 
creëren voor de steenuil in Tongeren. Het actieplan 
vroeg ook om inspanningen te leveren naar 
monitoring.

Veel leerden we van “Steenuilen” van Peter en Wies Beersma van 
Vogelbescherming Nederland (2007) en de filmpjes van “beleefdelente.nl”. 

Via de plaatselijke vogelringwerkgroep vernamen we dat er reeds een aantal 
steenuilnestkasten in gebruik waren. Het Brabantse model met PVC-antimarterbuis. 
Roger Nijssen, conservator van het natuurgebied de Kevie, had nog een 
steenuilnestkast op reserve staan. Dit model werd zorgvuldig opgemeten.
De hout- en metaalafdeling van viio-Tongeren bleek bereid om twintig nieuwe 
steenuilnestkasten te maken aan materiaalkostprijs. Geen gemakkelijke klus. Een 
steenuilnestkast is een stuk groter en ingewikkelder dan pakweg een 
mezennestkastje. Neen geen roofing voor het dak. In samenspraak met de 
metaalafdeling werd gekozen voor een in serie gemaakte aluminiumbekleding voor 
het houten dak. 

Van maart tot mei 2008 werd er gewerkt aan de nestkasten. Daarna verhuisden de 
nestkasten naar de Kevie. Daar werden ze geolied en voorzien van een grijze PVC-
buis met een doormeter van 16 cm en antislip-lat. Terug naar de school voor een 
persconferentie. Directie en leerlingen blonken van fierheid.



Intussen werd er druk gezocht naar geschikte locaties. Tongeren telt 17 
deelgemeenten. Per dorp gingen we via Google Earth op zoek naar enkele mooie 
boomgaarden. De milieudienst zocht de eigenaars op. We contacteerden deze 
eigenaars met de vreemde vraag of we in hun boomgaard een steenuilnestkast 
mochten ophangen. Na onze uitleg kregen we doorgaans meteen groen licht. 

In juli 2008 leerden we de stiel van het monteren van steenuilnestkasten in 
boomgaarden.
Met Julien Geuten en Robert Christiaens hingen we de eerste nestkasten op in Lauw
en Widooie.
Twee laddertjes, een materiaalkoffer met draad, tangen, accu-boormachine, 
houtstrooisel… 
Een geschikte takkenvork zoeken, met opening van de nestkast graag naar het ZO.
De handigste van de groep monteert vanop de ladder de nestkast, zo’n 3 m hoog. 
Een tweede ondersteunt de werken via een tweede ladder. Een derde zorgt voor het 
aanreiken van het materiaal, maken van foto’s… Dit werd in het vervolg een vast 
ritueel bij de plaatsing van de andere nestkasten. 



In januari 2009 leerden we het monitoringswerk. Grote verbazing: verschillende nieuwe 
nestkasten waren al bewoond! Wat een zicht. Twee paar gele ogen die je vanuit de 
broedkamer aanstaren. Voorzichtig worden de uiltjes uit de nestkast gehaald. Een warm 
uiltje in de hand. Zijn ze geringd? Het nummer wordt genoteerd. Nog niet geringd? Dit wordt 
rood genoteerd als boodschap voor de ringwerkgroep! Vervolgens wordt de kast 
schoongemaakt en van nieuw strooisel voorzien. Steenuilen ruimen zelf niets, maar dan ook 
niets op. In de kast vind je veren, skeletten, keverschilden…  Aan het einde van het bezoek 
worden de uiltjes voorzichtig teruggeplaatst. See you next year, hopelijk toch.

Onder impuls van Leefmilieu Tongeren, een vrijwilligersgroep die zich sinds 1980 inzet voor 
natuur en milieu in Tongeren, werd het steenuil onderwerp vast onderdeel van parkdag. Het 
brede publiek werd tijdens parkwandelingen vertrouwd gemaakt met de adoptiesoort 
“steenuil”. Het natuurhulpcentrum loste op het einde van de parkdag enkele gerevalideerde 
steenuiltjes. Voor vele kinderen werd dit het hoogtepunt van menig parkdag.



Leefmilieu Tongeren organiseerde samen met de milieudienst drie tentoonstellingen 
waarin de steenuil een hoofdrol speelde. “Steenuil en vrienden” in het voorjaar van 
2009. “Nachtdieren” in 2010. “Beestige tentoonstelling” in 2016. Telkens werd de 
medewerking gevraagd van de jeugd van de Tongerse Kunstacademie. Het leverde 
fantasievolle kunstwerkjes op rond steenuiltjes en biodiversiteit.



Van 2016 tot 2019 organiseerden we tijdens de “Nacht van de Steenuil” een 
informatieve avondwandeling in Henis, Diets-Heur, Rutten en Lauw, telkens met een 
flinke opkomst. Jammer genoeg konden de edities 2020 en 2021 niet doorgaan 
wegens corona. Om dezelfde reden ging ook parkdag niet door. Deze activiteiten 
kunnen hopelijk opnieuw georganiseerd worden in 2022.

In 2017 werd een nieuwe lichting van 20 steenuilnestkasten gemaakt en deels op 
nieuwe plaatsen gehangen, deels ter vervanging van beschadigde kasten. Het model
werd hertekend naar een hybride tussen een Brabantse en Nederlandse kast. Bij 
deze nieuwe nestkast werd de PVC-nestkast weggelaten en vervangen door een 
marter sluis en balkonnetje.



De wintermonitoring van 2021 ging eind januari door in barre winterse 
weersomstandigheden en begin februari telkens met drie ploegen van 3 personen, 
incognito als corona boeven. 
Louis Bils is al jarenlang onze beëdigde ringer van dienst.



Het resultaat was niet zo opbeurend. In 2016 waren er nog 20 van de 37 nestkasten 
bewoond. Dit jaar bleken slechts 16 van de 39 nestkasten bewoond. Een opvallende 
daling.
Oorzaken? De voorbije twee jaren werden telkens gekenmerkt door intense zomer 
droogte. Daarnaast is er ook een duidelijk structurele oorzaak. Het gaat niet goed 
met verschillende hoogstamboomgaarden. Een aantal oude fruitbomen zijn 
omgewaaid en werden niet vervangen. Nogal wat weilanden in de leefomgeving van 
onze steenuilen is omgevormd naar akkers.

Een aantal steenuilnestkasten blijkt intussen aan vervanging toe. Precies daarom is 
er aan viio-Tongeren gevraagd om een nieuwe reeks van 20 nestkasten te maken. 
Deze zullen afgewerkt zijn in juni 2021. In de zomer zullen we ze plaatsen waar 
nodig. Een ruim aantal houden we als reserve klaar voor de komende jaren.

De grote uitdaging voor de toekomst zal zijn om het leefgebied van de steenuil te 
behoeden van verdere aftakeling. Dit vraagt een uitgebreidere aanpak van de 
samenleving dan de inzet van een tiental geroutineerde vrijwilligers, voor wie 



steenuilen intussen een deel van hun leven geworden zijn. Wie had dat ooit durven 
denken van deze mini-uilen.

Tekst en foto’s: Paul Denis
Voorzitter Leefmilieu Tongeren

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 steenuilnestkasten 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
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