
 

 

 

 

Nieuwsbrief van de Steenuilenwerkgroep van Natuurpunt 

Nummer 9 - december 2014 

Wij organiseren samen met STONE (Steenuilenoverleg Nederland) 

een Internationale bijeenkomst. Maak kennis met de Steenuilen 

werking in de Voorkempen en nestkasten geplaatst in laagstam- 

boomgaarden! 

Steenuilenwerking Voorkempen 

Wij vertegenwoordigen de regio Voorkempen, dit behelst de gemeentes Zoersel en 

Malle, met als deelgemeentes Zoersel, Sint-Antonius, Halle, Westmalle en 

Oostmalle. Een oppervlakte van in totaal 90,5 km² groot met 36.500 inwoners. 

Het begon in 2008 toen Eddy D’Huyvetter, regiocoördinator van de 
Kerkuilenwerkgroep, ook voor Steenuilen en Torenvalken een soortgelijk project 
opstartte in de Voorkempen onder de noemer “Soortbeschermingsproject Kerkuil – 
Steenuil – Torenvalk”. Om de nodige financiële ondersteuning te verkrijgen werd een 
project voorstel ingediend bij de Vlaamse overheid en de gemeenten Malle en 
Zoersel. De Vlaamse overheid haakte helaas af, maar beide gemeenten besloten om 
het project toch financieel te ondersteunen. 
In 2009 werd dan een grote partij hout aangekocht en werd aan de slag gegaan om 
nestkasten te ontwerpen en in mekaar te knutselen. Voor de Steenuilen werden 
verschillende nestkastmodellen in elkaar geknutseld, van eenvoudige types tot heuse 
villa’s. Alle kasten werden ook zorgvuldig afgewerkt: beitsen, roofing op het dak, 
nummering, slotjes, enz.  
 
In 2009 en ook in 2010 werd volop ingezet op het inventariseren van Steenuilen 
zodat een goed beeld werd bekomen van hun verspreiding in onze regio. Het hielp 
ons ook om een beter beeld te vormen over de meest geschikte leefomgeving voor 
deze vogels. De opgedane kennis gebruikten we dan om geschikte locaties te 
zoeken voor het ophangen van de ondertussen gemaakte nestkasten. We 
selecteerden hiervoor vooral ogenschijnlijk zeer geschikte maar nog niet bezette 
locaties en locaties in de nabijheid van reeds bezette territoria.  
Eind 2010 werden dan effectief de eerste nestkasten opgehangen. Gelukkig was de 
ploeg vrijwilligers ondertussen uitgegroeid tot een 20-tal enthousiaste medewerkers. 
Om de vogels alle kansen te geven om de nieuwe nestgelegenheden te verkennen 
en geen onnodige verstoring te veroorzaken werden de nestkasten het eerste jaar 



enkel van op afstand geobserveerd en werden tijdens het broedseizoen geen 
nestkasten geopend.  
Vanaf het broedseizoen 2012 werden de nestkasten ook geopend ter controle en 
werden de jongen en eventueel aanwezige volwassen uiltjes geringd.  
Onderstaande tabel geeft een globaal overzicht met broedresultaten van de voorbije 
jaren. De balans na vier broedseizoenen is uitermate positief. Naast de eigen 
nestkasten worden ook een aantal andere, al oudere of privé nestkasten en andere 
broedplaatsen (buiten nestkasten) mee opgevolgd door de werkgroep.  
  

Opgevolgde   20 11     20 12     20 13     20 14   

Nestplaatsen                                 

  Bezet Gelukt Aantal Mislukt Bezet Gelukt Aantal Mislukt Bezet Gelukt Aantal Mislukt Bezet Gelukt Aantal Mislukt 

      jongen       jongen       jongen       jongen   

Nestkast NP 6 5 n.g. 1 9 7 23 2 14 12 34 2 14 12 35 2 

Voorkempen                                 

Andere 1 ? n.g. ? 2 2 5 0 2 1 2 1 4 3 5 1 

nestkast                                 

Andere 5 ? n.g. ? 2 2 5 0 4 4 9 0 8 8 19 0 

locaties                                 

Totaal 12     1? 13 11 33 2 20 17 45 3 26 23 59 3 

                                  

n.g.: niet gecontroleerd 
 

Door de controles van onze talrijke medewerkers hebben we meestal een goed idee 
van de aanwezigheid en het succes op voorhand. Al de controles worden ingegeven 
in de beveiligde module “Mijn Nesten” in waarnemingen.be  en ook de 
broedsuccessen en aanwezigheden  per jaar worden in Google Earth ingebracht en 
rondgestuurd aan al de medewerkers. 
 

 
 



We zien hier ook dat de steenuiltjes zich concentreren in enkele grote clusters en dat 

in andere toch ook geschikte biotopen waar vroeger Steenuil aanwezig was, deze 

hier nu volledig verdwenen blijken te zijn. Het gaat hier over tamelijk bosrijk gebied 

waar de Bosuil nu aanwezig is en mogelijk de Steenuiltjes verjaagd heeft. 

Vermoedelijk gaan we hier onze nestkasten, die de voorbije jaren enkel gebruikt 

werden door Spreeuwen, Kauwen en Holenduiven, weg halen om dan de bestaande 

clusters stilaan te laten uitbreiden. 

Er werd ook besloten om vanaf nu volledig te gaan samenwerken met de kleinere 
werkgroep van regio Zandhoven, waar Eddy de vorige jaren ook al de jonge 
steenuiltjes ging ringen. 
 
Swa Drofmans, de cineast die enkele jaren geleden reeds een kortfilm over Kerkuilen 
in onze streek maakte, heeft de voorbije broedseizoenen ook een reeks opnames 
gemaakt om dit nieuwe project in beeld te brengen, met in de hoofdrol natuurlijk onze 
Voorkempense Steenuilen. Een korte samenvatting van de nog niet verschenen film 
vind je hier: https://www.youtube.com/watch?v=pQ2Y-EunB5M 
 
Dit jaar zijn we naar voorbeeld van Benny L’Homme ook gestart met een nieuw 
project. Voor slechts 10 € kon je meter of peter worden van een uiltje en vanaf het 
eerste jaar werden reeds 44 attesten uitgeschreven. Met de opbrengst werden reeds 
20 steenuilvriendelijke drinkbakken aangekocht en in de nabijheid van de nestkasten 
met jonge uiltjes geplaatst. 
 
Valentijn Brems. 
 

Steenuilen in laagstamboomgaarden. 

Sinds 2011 volg ik een vijftigtal nestkasten op van Steenuil in de regio van werkgroep 

03 Tongeren. En dit vooral in de gemeentes Wellen, Alken en Borgloon. De meeste 

kasten werden door mijn voorgangers opgehangen en die hangen allemaal in de 

gekende biotopen, nl hoogstamboomgaarden. Ondertussen zijn er een aantal 

nestkasten vervangen en bijgekomen. In het begin was ik ook op zoek naar deze 

biotopen, maar deze locaties zijn steeds minder makkelijk te vinden. Vaak zijn het 

heel oude boomgaarden waarvan elk jaar wel weer een paar bomen tegen de vlakte 

gaan, meestal omdat ze rot en versleten zijn. Vaak gaat het om verwaarloosde 

weides waar de ondergroei verruigd is. Niet direct een plaats die Steenuil graag 

uitkiest als broedgebied. 

In mijn eigen gemeente, Wellen, is het areaal aan hoogstamboomgaard sowieso al 

heel klein. Fruittelers kiezen voor laagstam en die beslaat dan ook menig hectare in 

het agrarisch gebied. Het was één van die fruittelers die (na een gesprek over het 

probleem met woelmuizen in zijn plantages) mij de vraag stelde of het niet zinvol zou 

zijn om Steenuilenkasten in zijn plantages te voorzien. 

Toen moest ik hem het antwoord op de vraagschuldig blijven. Want broeden 

Steenuilen wel in nestkasten die in laagstamboomgaarden hangen? 

https://www.youtube.com/watch?v=pQ2Y-EunB5M


Ondertussen hing ik al meer dan 10 nestkasten op in laagstam en kan ik toch al wat 

meer informatie delen.  

Het eerste jaar na het plaatsen van de nestkasten waren er twee broedsels in 

laagstam. Dat jaar werden in totaal 9 kasten opgehangen, vier in laagstam en vijf in 

hoogstam. In de nieuwe kasten in hoogstam was er geen enkel broedsel. In 

laagstam waren er twee. Voor er conclusies worden uit getrokken toch nog even 

nuanceren.  

Eén koppel broedde het jaar voordien in een nestkast in hoogstam op minder dan 10 

meter van waar de nieuwe nestkast ophing. Het tweede broedpaar zat toen in een 

nestkast in hoogstam op ongeveer 50 meter van de nieuwe kast. Die oude nestkast 

hing scheef en er lag geen bodemmateriaal in. 

Vorige winter hing ik vier extra nestkasten in laagstam.Dit jaar was er een derde 

nestkast bezet maar de eieren bleken niet uitgekomen. De twee nestkasten die het 

jaar voordien waren bezet hadden opnieuw succes. 

 

 

Foto: Dirk Ottenburghs 

 



Toch resten nog heel wat vragen, ook bij collega ringers of fruittelers. 

Ik overloop er enkele: 

Zijn nestkasten in laagstam even populair als in hoogstam? 

Zijn de activiteiten in de plantages storend voor de broedende vogels? 

Hebben de gebruikte spuitproducten invloed op de jongen? 

Groeien de jongen even snel in nestkasten in laagstam? 

Het zou interessant zijn om dit uit te spitten. Mogelijk kan een student er een thesis 

aan wijden. Er is alvast voldoende tijd nodig om hier meer aandacht aan te besteden 

en zo een aantal antwoorden te vinden. 

Eén voorlopige conclusie is dat Steenuilen wel degelijk in laagstamnestkasten gaan 

broeden.  

Voordeel hiervan is, vooral in mijn regio, dat het aantal locaties om nestkasten te 

plaatsen met een groot percentage stijgt. Toch moeten we opletten dat dit gegeven 

geen (drog) reden wordt om hoogstam als ideale biotoop voor onze Steenuil te 

schrappen. Landbouwers met minder goede bedoelingen zouden hierin extra 

argumenten kunnen vinden om hoogstam te verwijderen. 

Naar eigen mening is laagstam een oplossing als er geen beter geschikte biotopen 

aanwezig zijn. Het beschermen of aanplanten van hoogstam is echter een veel 

betere piste om onze Steenuil te beschermen.  

Dirk Ottenburghs. 

Internationale bijeenkomst van 21 tot 23 maart 2015. 

We zijn trots te mogen aankondigen dat de zesde conferentie van de International 

Little Owl Working Group (ILOWG) in 2015 georganiseerd wordt in Zeeuws 

Vlaanderen. Onze eigen Steenuilenwerkgroep en onze sympathieke Nederlandse 

partners van STONE nemen de organisatie op zich. Noteer 21, 22 en 23 maart 2015 

alvast in je agenda. Meer details over programma, locatie en inschrijving volgen nog. 

 

  

 



 

 

Het organiserend team: v.l.n.r. Pascal Stroeken, Ronald van Harxen, Alex de Smet, 

Philippe Smets, Theo Boudewijn, Dries Van Nieuwenhuyse en Gerald Driessens.  

 

Vergunning voor het controleren van Steenuil nestkasten. 

Het Agentschap van Natuur en Bos is bereid om vergunningen uit te schrijven voor 

het controleren van Steenuil nestkasten. Wil je graag een vergunning bekomen stuur 

dan een mail naar steenuilen@natuurpunt.be met je naam en adres. De 

Steenuilenwerkgroep verzamelt en screent de aanvragen en stuurt dan een lijst naar 

het A.N.B. Kandidaturen insturen voor 15 december 2014. 

Tweede Steenuilen contactdag te Herzele 22 november 2014. 

Onze tweede contactdag was een succes. Er waren 88 deelnemers, de sprekers 

konden iedereen boeien en dankzij de hulp van Natuurpunt Herzele is de organisatie 

perfect verlopen. Benny L’Homme voorzitter van Natuurpunt Lubbeek bood een 

schilderij ter waarde van 400 euro aan ter verloting. Daarvan kreeg de 

Steenuilenwerkgroep een schenking van 210 euro, de andere helft ging naar het 

Steenuilproject in Lubbeek. De gelukkige winnaar van het schilderij was Frederik 

Lembreght, toevallig één van de jongste deelnemers van de contactdag. Volgend 

jaar gaat de contactdag door op 21 november 2015 te Leuven (Vlaams-Brabant). 

Noteer het alvast in uw agenda! 

mailto:steenuilen@natuurpunt.be


 

 

v.l.n.r. Benny L'Homme, Frederik Lembreght en Philippe Smets.     Foto: Dirk De Man 

 

 

Heb je vragen of interessante items voor de Steenuilennieuwsbrief? 

Contacteer ons steenuilen@natuurpunt.be 

 

mailto:steenuilen@natuurpunt.be


 

Wil je de Steenuilenwerkgroep van Natuurpunt steunen? 

Op onderstaande gegevens kan je een bijdrage storten. Vergeet volgende 
mededeling niet: projectnummer: GEW -2492 

 
Natuurpunt Studie vzw 
Steenuilenwerkgroep (KP 2492) 
Coxiestraat 11 
2800 Mechelen 
 
IBAN BE12 2300 5247 4592 
BIC   GEBA BEBB 
BTW BE 0408.032.874 
 
Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.  
 
 

 
Foto: Michel Viskens 


