
De Steenuilenwerkgroep
De steenuil heeft het moeilijk in Vlaanderen. 
Vooral het verdwijnen van geschikte leefgebieden is 
een probleem: weilanden met hoogstamboomgaarden 
of knotwilgen en nestplaatsen en holtes in oude 
bomen worden met de dag schaarser.  

Om nieuwe en bestaande lokale initiatieven 
rond steenuilen te bundelen werd in maart 
2013 het initiatief genomen om een gewestelijke 
steenuilenwerkgroep op te starten. De doelstelling 
van de werkgroep is mensen met interesse voor de 
steenuil te verenigen. Ervaringen en bevindingen 
krijgen pas waarde wanneer die met elkaar 
uitgewisseld worden. We staan dan ook open voor 
een brede groep van mensen. 

Vlaanderen telt 5 provincies. In elke provincie 
werd een coördinator aangeduid die ruime kennis 
en ervaring heeft met steenuilen. Advies geven 

voor biotoopverbetering en voor nestkastacties 
is hun hoofdtaak. Door de snelle, recente groei 
van Natuurpunt kon snel een uitgebreid netwerk 
worden opgebouwd van vrijwilligers, die zich 
willen inzetten voor het behoud van de steenuil. 
Regelmatig lopen er via de maillijst aanvragen 
binnen van leden die een nestkast willen plaatsen. 
Zij worden ter plaatse met raad en daad bijgestaan. 
Ondertussen telt de werkgroep 260 actieve leden en 
zijn er 42 regiocoördinators.

Natuurpunt is een Vlaamse vrijwilligersvereniging met meer dan 102.500 leden. 

Zij beschermen kwetsbare en bedreigde natuur in 500 Vlaamse natuurgebieden, 

in totaal wordt meer dan 22.800 hectare natuur beheerd. In elke Vlaamse gemeente 

zijn afdelingen en/of werkgroepen actief. Elk jaar worden duizenden activiteiten 

georganiseerd, waaronder gegidste wandelingen, beheerwerken, cursussen, 

studiedagen en workshops.
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Steenuilennieuwsbrief 
De Steenuilennieuwsbrief is de digitale 
nieuwsbrief van de Steenuilenwerkgroep. 
Hij wordt 4 à 5 keer per jaar verspreid onder 
694 leden en sympathisanten. Inschrijven kan 
door simpelweg je e-mailadres met vermelding 
‘abonnee Steenuilennieuwsbrief ’ door te geven 
aan steenuilen@natuurpunt.be.

Nacht van de steenuil
Elke laatste zaterdag van maart organiseren we de 
‘Nacht van de steenuil’. Dit vindt plaats in een 
20-tal afdelingen, kernen of werkgroepen van 
Natuurpunt. We starten met een korte presentatie, 
gevolgd door een wandeling naar het leefgebied 
van de steenuil om ze auditief of – met wat geluk 
– visueel te kunnen tonen aan de deelnemers. Zo 
slagen we erin om de steenuil in de spotlight te 
zetten en de deelnemers erop attent te maken dat 
de soort onze aandacht verdient.

Steenuiltjeswandeling
Eind mei of begin juni gaan we op stap met 
2 steenuilenringers die dan een nest jonge 
steenuilen ringen. Het aantal deelnemers is beperkt 
tot maximaal 30. De jonge uiltjes worden maximaal 
15 minuten uit de nestkast gehaald. Ondertussen 

worden ze geringd, gemeten en gewogen. Enkel 
een beëdigd ringer mag de vogels hanteren.

Jaarlijkse contactdag
Tussen pot en pint vertellen en gedachten wisselen 
over onze passie: de steenuil. Niet alleen een 
gezellige maar ook een heel leerzame dag. Enkele 
sprekers geven toelichting over verschillende 
thema’s: inventarisatie, biotoopverbetering, 
nestkastenwerking, ringwerk, activiteiten, enz.
Uiteraard zijn de sprekers stuk voor stuk mensen 
met een grondige ervaring met steenuilen.

Waarvoor kan je nog terecht bij de 
steenuilenwerkgroep?
We geven advies over diverse zaken die voor het 
behoud van de steenuil van belang zijn, bijvoorbeeld 
voor het verbeteren van het biotoop van de steenuil, 
welke types nestkasten succesvol zijn en hoe en 
waar ze het beste kunnen worden opgehangen. Ook 
voor informatie over inventarisatiemethoden kan 
je bij ons terecht. Tevens reiken we advies aan naar 
bv. gemeenten en Regionale Landschappen over 
mogelijke acties, sensibilisering, enz. We promoten 
de marterproof STONE Steenuil nestkast en de 
steenuilvriendelijke drinkbak van STONE.
Contact: steenuilen@natuurpunt.be 
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