
 

 

 

 

Nieuwsbrief van de Steenuilenwerkgroep van Natuurpunt 

Nummer 3 - november 2013 

Op zaterdag 23 november 2013 organiseren we onze eerste contactdag. Er 

zijn al  57 inschrijvingen! Wil je er bij zijn schrijf dan snel in want het 

aantal deelnemers is beperkt tot 80. 

 Programma contactdag  
 

 9u Deuren open 

 
 9u45 – 10u: VERWELKOMING door de Gewestelijke Coördinator (Philippe 

Smets) 
 10u – 10u30:  Steenuilen werking Mandelstreke en anti-marter kast (Ludo 

Momerency) 
 10u30 – 11u00: 20 jaar Steenuilen ringen (Jos Van Kerckhoven) 
 11u00 – 11u30:  Camera onderzoek met broedende Steenuilen (Stany Cerulis) 
 11u30 – 12u00:  Onderzoek naar het broedsucces van de Steenuil (Philippe Smets)   

 
 12u30 – 14u00: MIDDAGPAUZE 

  
 14u – 14u15:  Nacht van de Steenuil en Steenuiltjeswandeling (Philippe Smets) 
 14u15 – 14u45:  Onderzoek naar antwoordbereidheid van Steenuilen (Dries Van 

Nieuwenhuyse en Claire Tahon) 
 14u45 – 15u15: 15 jaar Steenuilonderzoek en bescherming in Nederland (Pascal 

Stroeken) 

  
 15u15 – 16u: PAUZE 

 
 16u – 16u30:  Reproductie en overleving van Steenuilen in Nederland (Ronald van 

Harxen) 
 16u30 – 17u:  Steenuilen actie in samenwerking met de gemeente Lubbeek (Benny 

L’Homme)  
 17u – 17u10: SLOTWOORD (Philippe Smets) 

De contactdag gaat door in het Natuur.Huis, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen. Het is 

gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer en ligt op 2 minuten wandelafstand van het 

station van Mechelen. 



Inschrijven voor deze dag kan door een mail te sturen naar steenuilen@natuurpunt.be .De 

inkom bedraagt  5 euro. Tijdens de pauzes heb je de gelegenheid om broodjes te kopen en is 

er koffie en andere dranken voorzien. 

Antwoordbereidheid van Steenuilen 

In het eerste semester van 2013 gingen twintig vrijwilligers op pad in Zuid-Oost-Vlaanderen 

om steenuilen te inventariseren. In acht teams trokken we gemiddeld 19 weken lang, na 

zonsondergang naar een toegewezen gebied met elk zijn specifieke landschappelijke 

kenmerken, in Asper, Borsbeke, Herzele, Nukerke, Semmerzake, Sint-Antelinks, Sint-

Lievens-Esse en Wortegem-Petegem.  

Het doel was het nagaan van de evolutie van de antwoordbereidheid van steenuilen, 

afhankelijk van een aantal abiotische factoren namelijk de temperatuur, de windsterkte, 

wolkendek, neerslag en de maanstand. 

De waarnemingen dekten een belangrijke periode in de levenscyclus van de steenuilen, 

beginnend vooraleer de mannetjes steenuilen territoriaal worden en eindigend bij het 

uitvliegen van de jongen. Aan de hand van het afspelen van opgenomen steenuilenroepen 

probeerden we steenuilen tot antwoord aan te zetten.  

We noteerden zorgvuldig de observaties, die vervolgens centraal verzameld en verwerkt 

werden. De verkregen conclusies worden toegelicht op de Steenuilendag in Mechelen.  

Dit project kaderde in een breder onderzoek naar de ecologie van de steenuil in Vlaanderen, 

een lange termijnproject van Natuurpunt vzw, steunend op de expertise en drijvende kracht 

van Dries Van Nieuwenhuyse en met de medewerking van het Expertisecentrum 

Groenmanagement van het Katho Roeselare. 

Claire Tahon 

Steenuilen actie in de kijker 

Vanuit Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen is er enkele jaren geleden gestart met een 

LEADERproject ter bescherming van de steenuil; dit project bestond uit: 

1)      het plaatsen van 400 nestkasten binnen de 16 gemeenten, 

2)       de opmaak en distributie van een educatieve fiche, 

3)       een steenuilgadget, 

4)       een informatieve tentoonstelling 

5)       de productie van het ‘steenuilke’, een blond biertje als communicatiemiddel. 

Sinds 2 jaren is dit project ten einde en focussen wij enkel nog op de monitoring van de 

nestkasten.  

 

Paul Haustraete 

Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen vzw 

Veemarkt 27 

9600 Ronse 

mailto:steenuilen@natuurpunt.be


Heb je vragen of  interessante items voor de Steenuilennieuwsbrief? 

Contacteer ons steenuilen@natuurpunt.be    

 

 
                                                     Foto: André Eijkenaar 

Wil je de Steenuilenwerkgroep van Natuurpunt steunen? 

Op onderstaande gegevens kan je een bijdrage storten. Vergeet volgende mededeling niet: 

projectnummer: 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 
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