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Het programma van onze jaarlijkse contactdag op zaterdag 2 oktober 2021 in 
Lubbeek (Vlaams-Brabant) is klaar. Schrijf snel in.

Jaarlijkse contactdag Steenuilenwerkgroep: 2 oktober 2021
De Steenuilenwerkgroep van Natuurpunt nodigt je uit op zijn jaarlijkse contactdag. 
Niet alleen een gezellige maar ook een heel leerzame dag met tal van boeiende 
sprekers uit België en Nederland.

PROGRAMMA
Voormiddag
09:30-10:00: Opening en ontvangst met koffie
10:00-10:10: Verwelkoming door de gewestelijke coördinator (Philippe Smets)
10:10-10:50: Steenuilenproject Lubbeek (Benny L’Homme)
10:50-11:20: Introductie, handleiding en eerste resultaten Uilenrapport
 (Frank Schram)
11:20-12:10: Hoogtepunten 15 jaar ‘Beleef de Lente’
 (Ronald van Harxen & Pascal Stroeken)                                                   
12:10 – 12:30 The Little Owl 2.0 (Dries Van Nieuwenhuyse)
                                                                                                                
12:30-13:30: Middagpauze

Namiddag
13:30-14:20: 28 jaar Steenuilenonderzoek Oost-Brabant (Philippe Smets)
14:20-14:50: Achter de vrouwkes aan (Ronald van Harxen)
14:50-15:20: Vlaams Steenuilenproject 2020
 (Isabelle Binnemans & Dries Van Nieuwenhuyse)
15:20-16:15: Pauze
16:15-16:45: Steenuilenjongen gewikt en gewogen (Pascal Stroeken)
16:45-17:00: Slotwoord door de gewestelijke coördinator  (Philippe Smets)



Praktisch
Deze contactdag gaat door in feestzaal Libbeke, Gellenberg 16, 3210 Lubbeek.

Inschrijven kan door te mailen naar steenuilen@natuurpunt.be.
De inkom bedraagt 10 euro en wordt aan de inkom verrekend.
Tijdens de pauzes zijn gratis broodjes en koffie voorzien.
Andere dranken worden te koop aangeboden. 

De zaal is groot. Coronamaatregelen worden gehandhaafd !

Net geen 3.000 euro voor nieuwe kasten voor Steenuil in 
Boutersem

Boutersem heeft, in het kader van het jaarlijkse participatieproject, een subsidie van 
2980 euro goedgekeurd waarmee de gemeente 20 nieuwe steenuil nestkasten zal 
aankopen. Ze doet dat  in samenwerking met de Steenuilenwerkgroep van 
Natuurpunt en de Vogelwerkgroep Oost-Brabant. De kasten worden in het najaar op 
strategisch gekozen plaatsen gehangen. 

De versleten nestkasten worden vervangen en er komen een aantal nieuwe bij. 
“Onze plaatselijke medewerker,Jos Cuppens, vertelde mij dat de nestkasten van de 
Steenuilen aan vervanging toe waren. Na 10 jaar is dit normaal, maar jammer 
genoeg zijn deze kasten niet goedkoop. Daarom deden we mee met het 
participatieproject van Boutersem. Ook hebben we gekozen voor duurzame 
nestkasten aan te kopen met een speciale ingang zodat Steenmarters niet bij de 
jongen kunnen”, zegt coördinator van het Kerkuil-, Steenuil- en Zwaluwproject, 
Philippe Smets.

De werkgroep zal de nestkasten enkele keren per jaar opvolgen en eventueel de 
jongen ringen. “Elk jaar mogen de inwoners van Boutersem meedoen in het 
participatieproject. Vorige keer kozen ze voor de IJsvogel. We vinden natuur 
belangrijk en in het verleden plaatsten we ook al nestkasten voor Kerkuilen”, gaat 
schepen van Milieu, Bart Dussart (CD&V) verder.

Nestkasten beter niet in je tuin plaatsen 

Het bestand van Steenuilen is redelijk stabiel, al gaat het wellicht achteruit. 
“Steenuilen zijn holtebewoners, dit betekent dat ze nesten maken in gaten van oude 
knotwilgen of hoge fruitbomen die echter langzaam verdwijnen. De uilen jagen vooral
op weilanden met kort gras, waar bijvoorbeeld koeien of paarden staan, zodat ze hun
prooien, zoals muizen en kevers, beter kunnen zien.”

Wanneer je erover denkt om zo’n kast in de tuin te hangen, luister je beter eerst even
naar het advies van Smets hierover. “Mensen vragen mij dat regelmatig maar voor 
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deze uilen werkt dit niet. Achter een boerderij met paarden of koeien of in een 
boomgaard met hoogstam fruitbomen zijn de ideale plaatsen omdat er daar genoeg 
muizen en andere prooien rondlopen, dat is in je tuin hopelijk niet het geval.”

 
 
 

                                    Op de foto: Jos Cuppens en Philippe Smets 

Tekst: Laurien Holsbeeks reporter  www.hagelandactueel.be 

Jong geleerd is…

In het voorjaar 2020 kreeg ik een mail van Peter Ingelbeen uit Moorslede met vraag
of  ik  een  door  hem  en  zoon  gemaakte  steenuilenkast  wilde  controleren  in  het
aankomende broedseizoen. Zoon Kobe had in de winter
een steenuiltje gezien rond de woning en wilde een kast
maken  en plaatsen.  De  tienjarige  knaap nam zelf  het
initiatief, zocht een bouwplan op het internet en noteerde
alle  maten.  Maakte  eigenhandig  een  zaagschema  op
waarna  vader  en  zoon  naar  een  Doe-het-zelf  zaak
trokken om het nodige plaatmateriaal te laten verzagen. 
Thuisgekomen onmiddellijk aan de slag. Pa moest zich
beperken  tot  het  vasthouden  van  de  planken,  het
vijswerk en beitsen wilde Kobe liefst zelf doen. Aan de
achterzijde van hun landelijke woning ligt een weide met
een mooie houtkant, een ideale plaats voor de kast. Met
toestemming  van  buur  boer  wordt  de  kast  in  een  eik
geplaatst, een goeie honderd meter van de woning, met
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zicht  op  de  boom  vanuit  hun  raam.  Voor  het  plaatsen  moest  Kobe  toch  enige
ondersteuning van Peter toelaten. De ladder dragen en op een veilige manier de kast
vastzetten vergt kracht en enige ervaring. Attente Kobe heeft ook gelezen dat de kast
best  van  een  bodemlaag  voorzien  wordt  om  het  wegrollen  van  de  eieren  te
vermijden. Na het uitstrooien van de laag kan het deksel toe en is de klus geklaard.
Vanaf nu is het afwachten en speuren met de verrekijker vanuit de tuin. Lang moeten
ze niet wachten: vrij snel wordt een steenuil waargenomen bij de kast.

Tijdens een bezoek bij een kennis, ziet Kobe een natuurblaadje liggen dat hij inkijkt.
Het is De Knotwilg, het ledenblad van NP Koepel Midwest. Hij verslindt het artikel
van de broedresultaten Steenuilen, door ondergetekende geschreven. De familie kon
haast niet anders dan lid worden van Natuurpunt, want in zijn jeugdig enthousiasme
sleepte de jonge natuurliefhebber het hele gezin mee. Op vakantie wordt voldoende
tijd uitgetrokken voor natuurbeleving. In het ledenblad vinden ze mijn mailadres en
nemen contact op, zoals in mijn eerste zin van dit artikel vermeld.

Op een avond, einde mei 2020, zijn Koen V. en ik op weg richting Moorslede om
kerkuilenkasten te controleren. Onderweg neem ik contact op met Peter, binnen een
kwartier  komen  we  aan  om  de  steenuilenkast  te  controleren.  Ik  krijg  een
ontgoochelde Peter aan de lijn, ze hebben de steenuil al een tijdje niet meer gezien,
na  een  dispuut  met  kauwen.  Er  is  zeker  geen  broedgeval:  we  moeten  niet
langskomen. Ik vraag of het voor Kobe enig soelaas kan bieden indien hij aanwezig
kan zijn bij het ringen van kerkuilen op een hoeve in hun buurt. De knaap ging net
naar  bed  maar  bij  het  horen  van  dit  aanbod  wordt  de  pyjama  omgewisseld  en
begeven vader en zoon zich naar de plaats van afspraak. Bij onze aankomst staan
ze al op wacht, Kobe trappelend en fototoestel in aanslag. Koen doet het klimwerk en
brengt vier jonge kerkuilen naar beneden. Kobe haalt zijn hartje op en neemt vele
foto’s terwijl ik de vogels van een ring voorzie. Tijdens ons napraatje met de eigenaar
verzamelt hij de braakballen. Het glunderend gezicht van het manneke maakt mijn
dag goed.

In  het  voorjaar  van  2021  mailt  Peter  me
opnieuw met de melding dat de kast terug
bezet  is.  Stilstaande  beelden  uit  een
wildcamera tonen parende steenuilen en een
steenuil die een naderende kauw aanvalt en
verjaagt.  Zelf  durven ze niet  in kast kijken,
dus ga ik langs voor controle. In de kast vind
ik  3  jonge  steenuiltjes  samen  met  het
vrouwtje.  Ik  inspecteer  de  kast:  ze  is
voorzien  van  een  anti-  martersluis.  Hier  is
dat  echt  wel  nodig:  hun camera heeft  namelijk  ook bezoek van een steenmarter
vastgelegd. Verder is de kast binnenin droog, wat op voldoende ventilatie wijst na de
natte periode.

Bij  het  ringen  worden  talloze  foto’s  genomen:
het is feest, er wordt net niet gedanst rond de
boom. Ik stop Kobe mijn fotocollagekaart in zijn
handen waarmee de ouderdom van de jongen
kan worden bepaald. Dat lukt vrij vlug met hulp



van Peter: ze zijn 20 dagen oud. Dit aandoenlijk beeld van vader en zoon komt me
nu bij  dit  schrijven weer voor  de ogen.  Jong geleerd is oud gedaan.  Is  hier een
toekomstige  medewerker  van  Steenuilenwerkgroep  Mandelstreke  voorgesteld?  Ik
hoop het.

Tekst: Ludo Momerency
Foto’s: Peter Ingelbeen

Kaartenactie steenuilen beëindigd
De actie waarbij je een wenskaartenset met steenuilen kon bestellen, eindigt op 31 
augustus 2021. De kaarten worden nog wel te koop aangeboden tijdens onze 
Contactdag.

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:
– hoeveel nestkasten er hangen in Vlaanderen
– de broedresultaten van Steenuil.

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

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

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

