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Normaal ging onze nieuwe provinciale contactpersoon voor Oost-
Vlaanderen zich voorstellen op onze contactdag, maar daar hij pas vader
geworden was, moest hij forfait geven en doen we het in deze editie van 
onze nieuwsbrief. 

Matthias Roggen: nieuwe contactpersoon voor Oost-
Vlaanderen stelt zich voor

Vogels zijn voor mij altijd al een constante geweest in mijn leven. Het begon allemaal
bij mijn grootvader in de moestuin. Hij was de eerste die me attent maakte op de 
pimpel- en koolmezen in de bomen en de tsjilpende huismussen in de dakgoot. 
Beroepsmatig heb ik toch een iets andere weg gekozen en ben ik werkzaam bij de 
OCMW afdeling van de stad Aalst. Maar mijn grote passie blijven vogels en de 
natuur.

Toen ik enkele jaren geleden een oproep zag van Natuurpunt waarin ze vrijwilligers 
zochten voor het Steenuilenproject 2020 heb ik dan ook geen moment geaarzeld. Ik 
vind het niet alleen leuk om vogels te observeren of te tellen, ik wil ook daadwerkelijk
iets doen, de zaken op het terrein aanpakken. Na het inventariseren van de lokale 
populatie steenuilen leek het opstarten van een lokale werkgroep mij dan ook een 
logische volgende stap. Ondertussen hebben wij een dertigtal nestkasten geplaatst, 
daar komen er binnenkort nog eens dertig bij. Wij hebben in onze nestkasten nog 
geen broedgevallen gehad, maar op één locatie heeft er toch al een uil de nacht 
doorgebracht want er lagen braakballen in de nestkast. Iedereen die over een 
geschikte locatie voor een nestkast beschikt kan altijd bij mij terecht, maar we gaan 
ook zelf actief op zoek naar nieuwe locaties en nemen dan contact op met de 
eigenaars. Vaak zijn dat paardeneigenaars, particulieren die nog ergens een 
interessant stuk grond bezitten, maar ook met onze lokale landbouwers werken we 
samen. Op een enkele keer na heb ik nog nooit een ‘nee’ gekregen op de vraag of er
een nestkast mag komen. De hoge aaibaarheidsfactor van onze steenuilen speelt 
daar misschien een rol in.

Daarnaast hebben we ook een paar keer een steenuil kunnen redden (een 
raamslachtoffer en een prikkeldraadslachtoffer) door deze door het VOC te laten 
verzorgen en nadien terug vrij te laten op de plaats waar ze werden aangetroffen. 



Hopelijk treffen we ze eens aan in een van onze nestkasten in de buurt, want de 
exemplaren werden geringd en zijn dus makkelijk te herkennen.

Op een bepaald ogenblik was Dries van Nieuwenhuyse opzoek naar een nieuwe 
regiocoördinator en werd me gevraagd of ik dit van hem wou overnemen. Dus heb ik 
met veel plezier deze taak van hem overgenomen.
Ik hoop ook via deze weg mijn bijdrage te kunnen leveren in het behoud van de 
steenuil. Het geeft alleszins een goed gevoel om de mailtjes die in mijn inbox 
belanden met vragen van geïnteresseerden te kunnen beantwoorden. Want ook zo 
kunnen we het draagvlak voor niet alleen de steenuil, maar voor de natuur in het 
algemeen groter maken. En dat kan zeker niet slecht zijn.

Tekst: Matthias Roggen

Dak- en vochtproblemen

Op de recentste contactdag in Lubbeek
brachten sprekers Philippe Smets en
Benny L ‘Homme een bijdrage over hun
respectievelijke werkgroepen. Beide
gaven aan problemen te hebben met het
dak van hun nestkasten (van hetzelfde
type).
Tegenwoordig zijn er middelen genoeg om
dit probleem op te lossen. Het dak van dit
type nestkast bestaat uit een betonplex.



Deze platen zijn door een waslaag vrij goed tegen vocht bestand. Alleen de 
gezaagde kanten vormen een probleem: ze absorberen vocht zodat de plaat 
opzwelt.
Door een kantenlijm/randensealer aan te brengen op de randen kan je dit verzegelen
en wordt de plaat duurzamer. Latjes uit een harde  houtsoort op de gezaagde kanten
vastzetten (met nagels en silicone) zal beter zijn. Het best is nog om de dakplaat 
helemaal te beschermen. Dat hoeft geen betonplex te zijn, even goed is een 
watervast verlijmde multiplex of losse plankjes die je vastzet op de wanden van de 
kast.

 EPDM is een dunne rubber die gebruikt wordt om platte daken af te (als 
alternatief voor roofing die erop gebrand word). Deze rubber is net als roofing 
op rol te verkrijgen. De plaat moet ingesmeerd worden met de bijbehorende 
lijm, even laten drogen en dan de rubber goed aandrukken. Zeker 5 cm 
overplooien naar de binnenkant en vastlijmen. De plaat moet volledig met lijm 
bestreken worden: zo niet gaan de niet gelijmde delen opbollen zodat er 
condens onder kan ontstaan. Die zal de plaat aantasten met rotvorming als 
gevolg. Besteedt ook veel zorg aan de hoeken die overgeplooid worden naar 
de binnenkant van de dakplaat. Daar komt de rubber drie keer over elkaar. De
vouw kan een opvanggeul zijn van regen die inslaat bij veel wind. Ofwel de 
hoeken uitsnijden bij de  overlap of afdichten met silicone.

 UV bestendige folie, ook wel gevelfolie genaamd, kan je op dezelfde manier 
gebruiken om de dakplaat te beschermen. Hier is geen lijm nodig: de folie 
strak overheen de plaat spannen met overslag naar de binnenkant en 
vastzetten met inox nietjes. Ook hier opletten bij de hoeken voor opvang 
water. Let op welke folie je aankoopt: er is ook een niet UV-bestendige folie, 
dakfolie genaamd op de markt. Deze wordt bij dakwerken onder de laag 
pannen gespannen en is niet geschikt voor blootstelling aan de zon. Meestal 
is die folie blauw of wit en kost slechts de
helft van UV-bestendige (meestal zwarte)
folie die ik hierboven voorstel.
De folie is  waterbestendig en damp open
(laat het hout verder ademen = geen
condens), goedkoper, vlotter om te
verwerken maar niet zo sterk als EPDM.

 Kunststof leien kunnen op de bestaande
dakplaat bevestigd worden. Plaats latjes van
enkele mm dik (sneeuwlatjes) tussen
dakplaat (hier is betonplex nodig !) en leien
voor de afvoer van condens. Begin aan de
onderkant en laat enkele cm oversteken.
Ook aan de zijkanten oversteek houden. Lijmen met bv. TEC7 of gaatjes 
boren in de lei en vastzetten op de sneeuwlatjes met inox schroeven.
Aan de bovenkant effen werken met de dakplaat, plaats een plastiek 
hoekprofiel die de zaagsnede afdekt en op bovenste rij leien komt (zie foto). 
Bij verder werken aan een andere kast kan je de leien opnieuw gebruiken. 

 De houten dakplaat + waterbescherming kan je vervangen door één plaat uit 
volkern (een gekende merknaam is Trespa, die het product op de markt 
bracht) van 6 of 8 mm dik. Dit kunststof materiaal is onverwoestbaar maar 



duur.  Deze plaat kan je eindeloos opnieuw gebruiken op volgende kasten . 
Om deze platen te verzagen is een zaagblad voor aluminium nodig.

Vergelijkende kostprijzen zijn met de huidige hoge prijzen voor bouwmaterialen 
moeilijk te geven: googelen of even rondkijken is de boodschap. Uiteraard zijn 
bovenstaande voorstellen ook bruikbaar voor bv. daken van torenvalkenkasten. Er 
zijn nog andere beschermmaterialen op de markt die hier niet aan bod komen.

Zelf werd ik vorige winter ook met vochtproblemen geconfronteerd bij het type 
kasten dat ik een zestal jaren in gebruik nam. De achthoekige kasten (pijpmodel) 
waren intussen twintig jaar in gebruik waarbij sommige aan vervanging toe waren. 

Door de roofing rond de kast 
te branden waren deze kasten
oersterk en vochtbestendig. 
Vele hangen nu nog uit. De 
antimartersluis kon in de 
achthoek niet inpast worden, 
de roofing wilde ik weg. Na 
overleg met ervaren mensen 
besloot ik een nieuw type kast 
te maken uit Thermowood. Dat
zijn planken die gebakken 
worden in een oven zonder 
toevoeging van chemische 

middelen en door dit proces waterbestendig worden. Je hebt geen beits of verf 
nodig, ze trekken of torsen niet krom en zijn niet duur (€ 35,00 per kast in 2016). Na 
het vervaardigen van een testmodel, waarvan de vier hoeken aan langszijde 
afgewerkt werden met silicone, plaatste ik de kast enkele maanden buiten. Na 
periodes van regen kwam bij controles geen vocht naar binnen. Dus maakte ik een 
serie van 20 kasten en een jaar later opnieuw 20 stuks. Ook de volgende jaren 
waren er geen klachten en promootte ik Thermowood overal als hét materiaal bij 
uitstek voor nestkasten.
Bij het reinigen van de kasten verleden winter vond ik toch enkele kasten die 
binnenin vochtig waren. De wekenlange regenval rond de jaarwisseling 2020-2021 
toonde een probleem aan. De vorige winters verliepen merkelijk droger. Het hout is 
waterbestendig maar niet vochtafstotend, de planken raken verzadigd en laten dan 
vocht door.
Bij dit type kasten zie je wel eens een lap EPDM op de bovenkant die aan de 
zijkanten enkele cm oversteekt. Ik kies er nu voor om een UV bestendige folie 
helemaal rond de kast te wikkelen. De vele knopen in de planken op de zijkanten zijn
immers minigaatjes die vocht doorlaten en groter zullen worden. De langsnaad, de 
voor – en de achterkant werk ik af met silicone.
Dus geen winterslaap voor mij maar de kasten omwikkelen met folie en wisselen 
voor het aankomend broedseizoen. Bij het aanmaken van een volgende serie moet 
ik even herbronnen.

Tekst: Momerency Ludo



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

 
Steenuilenbroedseizoen Zuid-Beveland 2021
  
We ondervinden momenteel aan den lijve de huidige weersveranderingen. Dat ze 
veroorzaakt worden door de klimaatverandering is voor de meeste mensen wel 
duidelijk geworden. Wij kunnen die veranderingen nog beredeneren maar dieren 
begrijpen er niks van.
Het broedseizoen van Steenuilen begint in dergelijke jaren al in december-januari, ze
bepalen dan met wie ze het komend broedseizoen een paartje gaan vormen. Het zijn
vooral de vrouwtjes die jarenlang dezelfde nestkast gebruiken met daarbij niet altijd 
dezelfde partner. 

Steenuilen zijn vooral in de eerste 5 maanden van hun leven zeer kwetsbaar, 
1.Doordat ze hun voedsel meestal op de grond vinden en daar heel kwetsbaar zijn 
voor katten
2.Door hun voedselkeuze: insecten en muizen, waardoor ze  gevoelig zijn voor gif 

dat gebruikt wordt in de land- en tuinbouw
3.Doordat jonge Steenuilen in het schemer graag op
het warme asfalt willen zitten en kans lopen 
aangereden te worden
4.Door verdrinking in veedrinkbakken, hiervoor 
is deze oplossing te koop

Het weer tijdens het broedseizoen
Met een gemiddelde temperatuur van 4,4°C tegen 
3,9°C normaal was de winter 2020/2021 zachter 

dan normaal. In de week vóór 15 februari vroor het nog flink maar daarna viel de dooi
in. Na een paar zachte en wisselvallige dagen brak onder invloed van een 
hogedrukgebied boven Midden-Europa een voorjaarsachtige periode aan met 
maximumtemperaturen tussen 15 en bijna 20°C. Ik denk dat toen veel roofvogels en 
uilen hebben gedacht dat het voorjaar al begonnen was.

April en mei waren allebei weer zeer koud, met respectievelijk 6,7°C tegen 9,8°C 
normaal en 11,2°C tegen 13,4°C normaal (Info KNMI). Waarschijnlijk was dit type 
weer er de oorzaak van dat de eilegdata van alle roofvogels en uilen zeer afwijkend 
waren.

Op 11 mei werden de eerste jongen geringd, die zijn dan ongeveer 2 tot 3 weken oud
terwijl er op diezelfde dag in sommige nestkasten nog pasgeboren jongen lagen. 
De meeste neerslag viel in de periodes 8 t/m 16 maart, 5 t/m 7 april en in de hele 
maand mei. De ouders brengen in zo’n natte periode de hele nacht natte prooien 
naar de nestkast waardoor de bodem erg nat wordt. Jonge Steenuilen zijn zeer 
gevoelig voor natte nestkasten en sterven dan vaak aan longaandoeningen.
Vanaf 16 juni liepen de temperaturen flink op, in het zuiden en oosten van het land 
kwam de temperatuur drie dagen achtereen boven 30°C. Op die dagen gaan jonge 
Steenuilen vaak op het nog warme asfalt zitten met alle gevolgen van dien. 

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


Dit jaar was er veel
media aandacht voor
de Bevelandse
Steenuilen. Behalve
het steenuilartikel in
de Huis-aan-
Huiskranten, ging een
reporter van Vroege
Vogels (een natuur
en milieu
radioprogramma dat
iedere zondagochtend
vanaf 7 uur te
beluisteren is) een
ochtend mee tijdens het ringen van de jonge Steenuilen. Enkele dagen later volgde 
Erik van Ommen van Omroep Zeeland TV om ‘de man achter het steenuilringen’ te 
filmen.

Inmiddels zijn er verspreid over Zuid-Beveland en Walcheren 300 nestkasten 
geplaatst. Gelukkig hoeven niet alle nestkasten door Monique, Alette en mij te 
worden gecontroleerd. Roy kwam er dit jaar bij en hielp mee alle 30 nestkasten op 
Walcheren te controleren. Helaas broedt daar nog steeds maar één paartje. In de 
Hals van Zuid-Beveland (rondom Rilland) bevinden zich ongeveer 5 steenuilterritoria 
waarvan één in de omgeving van Waarde. In die regio zijn nog eens 2 
nestkastcontroleurs actief. 

Er vinden minstens 3 
nestkastcontroles per jaar plaats, 
de eerste in februari om ringen af 
te lezen van zowel man als vrouw 
steenuil. Dan kan ook worden 
vastgesteld in welke nestkasten er 
wordt gebroed. De tweede controle
vindt plaats eind mei om te bepalen
wanneer de eilegdatum was, zodat 
de ringdatum kan worden gepland. 
Het is belangrijk dat de jonge 
Steenuilen minimaal 10 dagen oud 
zijn vooraleer ze geringd kunnen 
worden. Omdat de eilegdata in 
2021 zo verschillend was, moesten
we vaak nog een tweede keer 
terugkomen. Vaak waren de jonge 
steenuilen bij de tweede controle 
oud genoeg en uitgevlogen. 

Ieder jaar controleren we binnen een periode van ruim twee maanden 200 
nestkasten waarbij gemiddeld 120 jonge Steenuilen worden geringd. Daarvan komen
er in het daaropvolgend jaar ongeveer slechts 20 weer in beeld. Soms laat zo’n uiltje 
zich jaren niet meer zien om dan opeens weer op te duiken. Zo kan ik van sommige 
uiltjes een stamboom maken omdat de moeder en de vader bekend zijn. Alle 



gegevens (van 2007 t/m 2021) werden naar SOVON gestuurd ( De vereniging Sovon
Vogelonderzoek Nederland organiseert landelijke vogeltellingen en voert onderzoek 
uit ten behoeve van beheer, beleid en wetenschap) en worden ook gedeeld met 
STONE (Steenuiloverleg Nederland). Maar tot nu toe heeft nog geen enkele 

onderzoeker van die gegevens gebruik gemaakt.

Bijzonderheden steenuilbroedseizoen 2021:
Bij één van onze nestkastadressen zag de eigenaar in het 
vroege voorjaar dat de huiskat een steenuiltje pakte, hij rende er
op af en de kat liet los. Het uiltje wist weg te vliegen maar werd 
nog in de vlucht door een sperwer gepakt. Opnieuw rende de 
eigenaar er achteraan en de sperwer liet de uil meteen los. Het 
vrouwtje van deze locatie zat later in het broedseizoen op vier 
eieren, twee steenuileieren en twee kauweneieren.
Geen van de vier eieren zijn uitgekomen. 

Er heerst momenteel een rattenplaag op de Bevelanden en dat 
was ook in de nestkasten te zien. Steenuilen vangen normaal 

alleen muizen maar dit jaar lagen er ook veel jonge ratten in de nestkasten. Het was 
opvallend dat er aan het begin van het broedseizoen (tot ongeveer mei), veel muizen
en ratten beschikbaar waren. Van zodra vader Steenuil de jongen in de eieren hoort 
piepen, opent hij een ‘luchtbrug’ om zoveel mogelijk prooien in de nestkast te 
brengen. De prooien stapelen zich op en de pas uitgekomen jongen liggen tegen 
hoge stapels knaagdieren aan te kijken. 

Waarschijnlijk door de extreme weersomstandigheden waren er later in het 
broedseizoen te weinig muizen en insecten en stierven veel jonge Steenuilen in de 
periode na het uitvliegen. 



In 57 nestkasten werden totaal 216 eieren gelegd, op 5 plekken broedden de 
Steenuilen niet in een nestkast. Uiteindelijk werden er ‘maar’ 117 jonge Steenuilen 
vlak voor het uitvliegen geringd.

Tekst: Peter Boulee

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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