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Het jaar loopt op zijn einde en de jaarprogramma’s voor 2022 worden 
opgemaakt.  Wij zoeken vogelwerkgroepen en afdelingen die een ‘Nacht 
van de Steenuil’ of een ‘Steenuiltjeswandeling’ willen organiseren. Doel 
is om de Steenuil in de spotlights te zetten en hem zo de aandacht te 
geven die hij verdient.

Nacht van de Steenuil
Het ideale moment om deze te organiseren is eind maart. Dan zijn Steenuilen vanaf 
valavond zeer actief: hun territorium moet fel verdedigd worden want het 
broedseizoen nadert. We raden aan om voorafgaand aan de wandeling een korte 
Powerpoint presentatie te geven. De Steenuilenwerkgroep zal die aanleveren aan de
werkgroepen die deelnemen. Daarna volgt een wandeling naar een gebied waar 
Steenuilen zitten. Door middel van een geluidsbron wordt het mannetje geactiveerd. 
Zodra er reactie is wordt de geluidsbron afgezet. Onderweg kunnen verschillende 
stops worden ingelast om informatie te verschaffen over Steenuilen. Misschien kan in
overleg met het dichtstbijzijnde vogelopvangcentrum een gerevalideerde Steenuil 
gelost worden. Dit mag uiteraard niet in een bezet territorium van een koppeltje 
Steenuilen.      

Organisatoren kunnen campagnemateriaal vinden op:
 https://www.natuurpunt.be/pagina/nacht-van-de-steenuil    

Steenuilenwandeling

De beste periode om dit te organiseren is eind mei of begin juni. Er zitten dan 
ringbare jongen in het nest. De Steenuilenwerkgroep organiseert een wandeling naar
1, 2 of 3 bewoonde nestkasten op veilig locaties (op privé terrein, onder toezicht, 
dichtbij een erf, …). Vooraf wordt met de eigenaar besproken of er een groep op het 
terrein mag. Onder leiding van 2 wetenschappelijke ringers. Uiltjes worden uitsluitend
behandeld door de ringers en worden maximaal 15 minuten uit de nestkast gehaald. 
Wanneer de opkomst te groot is, wordt opgesplitst in 2 of 3 groepen. 

Organiseer je een “Nacht van de Steenuil” of “Steenuiltjeswandeling’? Laat het
ons weten steenuilen@natuurpunt.be  

mailto:steenuilen@natuurpunt.be
https://www.natuurpunt.be/pagina/nacht-van-de-steenuil


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 dit jaar willen we een overzicht hebben van:
– hoeveel nestkasten er hangen in Vlaanderen
– de broedresultaten van Steenuil.

Omdat Steenuilen belangrijk zijn
  
De  Steenuilenwerkgroep  van  Natuurpunt  organiseerde  dit  jaar,  samen  met
Natuurpunt Lubbeek, naar jaarlijkse gewoonte een contactdag en daar kwam best
heel wat volk op af, ook specialisten uit Nederland zakten af naar de gemeente en
ook  burgemeester  Theo  Francken  (N-VA)  en  Vlaams  minister  van  Omgeving,
Energie en Toerisme Zuhal Demir (N-VA) waren op het appèl aanwezig.

Op de foto: Burgemeester Theo Francken en Vlaams minister Zuhal Demir

http://www.waarnemingen.be/
http://www.uilenrapport.be/


Vorig jaar kon de contactdag door de coronamaatregelen niet door gaan maar dit 
jaar kon en mocht het weer. Dat het initiatief de aandacht trok van Nederlandse 
onderzoekers Roland van Harxen en Pascal Stroeken vindt voorzitter Philippe Smets
alvast een eer. “Ze zijn al 40 jaar bezig met hun onderzoek naar steenuilen en 
hebben zelfs een life online project waarbij ze met camera’s - eentje staat gericht op 
de nestkast en de andere staat binnen in de nestkast - het proces van eieren tot 
uitvliegen van de kleintjes kunnen volgen. Dat de minister ons een bezoek bracht, is 
natuurlijk fijn. Dat we van hen erkenning krijgen, motiveert ons. Anderzijds was de 
opkomst beduidend lager dan de vorige jaren, waarschijnlijk omdat sommige mensen
nog schrik hebben van het coronabeestje.”

Op de foto de sprekers: V.l.n.r.: Benny L’Homme, Isabelle Binnemans, Philippe 
Smets, Frank Schram, Pascal Stroeken, Dries Van Nieuwenhuyze en Ronald Van 
Harxen.

Zelf is Smets eveneens een expert en heeft hij ruim 30 jaar ervaring met steenuilen.  
“Ik startte deze werkgroep 9 jaar geleden op, omdat er mensen informatie bleven 
vragen over nestkasten en uilen. Ondertussen bestaat de werkgroep al uit 53 
regiocoördinators, aanspreekpunten als het ware, en ca. 270 vrijwilligers die een 
vergunning hebben van het Agentschap van Natuur en Bos om de nestkasten te 
mogen controleren. Het blijft belangrijk dat we aandacht aan deze vogels schenken, 
hun aantal is met 10% geslonken de voorbije 20 jaren, dat komt onder andere omdat 
er veel weilanden met hoogstambomen en knotwilgen verdwijnen en dat is net hun 
habitat. We moeten ze dan ook een handje blijven helpen.” 



Op de foto: Theo Boudewijn wint de schilderij. Isabel Lemahieu stond in voor de 
tombola verkoop en mocht de hoofdprijs uitreiken.

Tekst en foto’s: Laurien Holsbeeks. Reporter: Hageland Actueel

Bezoek van de Gedeputeerde

Rond de jaarwisseling kreeg ik  een verzoek van Jurgen Vanlerberghe om nader
kennis  te  maken  met  de  steenuilenwerking  in  West-Vlaanderen.  Hij  is  de
Gedeputeerde  van  onder  andere  milieu,  natuur  en  landschap.  Ik  ben  de
afgevaardigde  voor  Steenuilenwerkgroep  van  Natuurpunt  van  onze  provincie.
Vanlerberghe krijgt jaarlijks een formulier op zijn bureau om te ondertekenen. Die
voorziet in een toelage voor steenuilenwerking. De eerste afspraak eind mei valt in
de regen, maar begin juni lukt het dan wel. Afspraak bij mij thuis, waar ik op ons
terras  aan Jurgen,  vergezeld  door  medewerkers  Enigo en Annemarie,  wat  uitleg
geef. Koen, de andere helft van onze tandem, is ook van de partij. We zijn een tijdje
bezig want er zijn vele vragen, die uit een natuurlijke interesse voortvloeien, voel ik
duidelijk.

Daarna het veldwerk! We rijden langs enkele plaatsen waar kasten liggen en stoppen
uiteindelijk bij een kast die voor mijn gezelschap goed bereikbaar is. Op het erf van
een  voormalige  boerderij  is  een  mini-boomgaard.  Daar  vond  verleden  jaar  een
steenuilenkoppel een natuurlijke nestelplaats in een oude kriekelaar.



Het is geen holte, maar een gat dwars door de stam en helemaal niet donker, zelfs
bij klaarlichte dag. Vanaf het moment dat de jongen konden rondkruipen, vielen ze uit
het gat. Jens, de bezorgde eigenaar, zag dit gebeuren en wilde niet dat de jongen
vertrappeld werden door zijn pony’s. Terugplaatsen hielp niet: al bij het verlaten van
de weide vielen ze er alweer uit. Hij gaat hulp zoeken op het internet. Mij krijgt hij niet
te  pakken,  maar  wel  Dries  Van  Nieuwenhuyse,  steenuilenautoriteit  en  toen
verantwoordelijke voor Oost-Vlaanderen. Van hem kreeg hij  de raad een kastje in
elkaar te steken, met de beide jongen erin weer in die boom te plaatsen hopende dat
de ouders verder kwamen voederen. 

Pas  een  paar  dagen  later  kon  Jens  contact  opnemen met  mij.  Ik  ben  natuurlijk
nieuwsgierig hoe dit verder zou aflopen en een week later ga ik op bezoek. Geen
jongen meer aanwezig in de kast, ze zagen er al niet te best meer uit wanneer hij ze
verhuisde, liet hij weten. Aan de foto’s die hij doormailde te zien, kunnen ze zeker
niet zelf de kast verlaten hebben. Ik stel voor één van onze kasten te plaatsen in het
najaar  en  het  gat  af  te  dichten  om  volgend  jaar  niet  hetzelfde  mee  te  maken.
Vreemde plaats toch voor een kast: zelf zou ik nooit zo’n locatie kiezen. Er zijn geen
begraasde weiden in de omgeving en bovendien dicht bij de woning. In de omgeving
zijn wel mooiere plaatsen. Maar het koppel had de kast aanvaard, enkele dagen
eerder ben ik er op bezoek geweest om te controleren. Ik wil namelijk niet met mijn
gasten voor aap staan bij die uilenkast. Ik haal vier gezonde jongen uit de kast, aan
Jurgen om de leeftijd te bepalen volgens mijn fotocollagekaart. Uitgebreide fotoshoot
door  alle  aanwezigen  bij  het  ringwerk,  onder  een  staalblauwe  hemel  en
zonovergoten boomgaard.



Op de foto: Jurgen Vanlerberghe en Ludo Momerency

Twee dagen later krijg ik een mail van Annemarie dat ze het een leuk en leerrijk
werkbezoek vonden, samen met een aantal foto’s. Ik geloof dat we een goede indruk
gemaakt hebben op Jurgen en zijn medewerkers. Je kan het verslag van hun bezoek
nalezen  op  zijn  blog  Vanlerberghe@west-vlaanderen.be,  waar  ook  meerdere
verslagen van bezoeken aan natuurgebieden te lezen zijn. 

Tekst : Momerency Ludo – Foto’s : Morisse Annemie

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
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