
Project steenuil 

toegelicht 

Donderdag 20 oktober 2022

OC Callicanes - Veurne

NWG De Kerkuil vzw



Project steenuil toegelicht

 Het wie, hoe en wat van de steenuil ?

 Hoe staat het met de steenuil in Veurne ?

 Hoe ziet een steenuilenvriendelijk erf er uit : maak 
een territoriumscan zoals een steenuil dit doet!

 Waar steenuilennestkasten plaatsen met de beste 
kansen?





De steenuil, een kleine 

voorstelling
 Leefwijze

 Holenbroeder
 Sterk territoriaal (baltsroep) - gemiddeld territorium 12 ha
 ‘s avonds-’s nachts-’s morgens te zien
 Meestal levenslange band (partnertrouw)
 Trouw aan zijn erf
 Jonge uilen verdreven dr ouders vroege herfst (sept)
 Zoeken eigen stek < 10 km

 Voedsel
 Muizen, insecten, regenwormen, jonge vogels
 Vanaf paaltjes, lopend, huppend en soms rennend, 

soms zwevend of biddend, korte golvende vlucht, korte 
afstandsvlieger

 Kan zich goed aanpassen aan de lokale voedselsituatie
 Begraasd weiland met paaltjes is zijn ideaal jachtterrein











De steenuil, een kleine 

voorstelling
 Voortplanting

 Maart-april : baltsperiode, man vocaal actief 
(inventarisatie!)

 Half april : eileg (3-5), voorlaatste ei start broeden door 
vrouwtje

 Half mei : na 25-28 dagen jongen uit
 Witte, blinde jongen bij geboorte, grijsgrauw na 5 dagen,  

ogen open na 10 dagen

 Vanaf 30 dagen lopen ze uit nest, klauteren terug in 
nest➔ uitloopplekken en schuilplekken belangrijk

 Jongen nog 5 weken gevoederd
 Eind augustus-begin september : zelfstandig, verdreven
 Zoektocht naar eigen territorium : veel sterfte in herfst
 Gemiddelde levensverwachting : 2,3 tot 2,8 jaar









De steenuil, een kleine 

voorstelling

 Nestplaats : holenbroeder

 Holtes in bomen

 Knotbomen (wilgen, populier, es en els)

 Hoogstamfruitbomen (vooral appelbomen)

 Notenbomen

 Onder de pannen/golfplaten

 Schuurtjes, kippenhokken, varkensstallen

 Nestkasten













De steenuil in Veurne

 Kleine historiek

 1998-2000 : eerste inventarisatieronde Veurne (63 territoria)

 2005-2006 : tweede ronde (54 territoria)

 2007-2008 : derde ronde (69 territoria)

 2009-2010 : vierde ronde (71 territoria)

 2008-2012 : totaal maximaal 98 territoria

 2003-2008 : de eerste nestkasten 

 2009-2012 : 100 tal nestkasten, waar er ‘nood’ aan was

 2021-2022 : gebiedsdekkend nestkasten(monitoringproject)



De steenuil in Veurne

Terr.2011-2012 Terr. 2009-2010 Terr. 2007-2008 Terr. 2005-2006

Gemeente Km² ** Theor.terr Aantal % Dichtheid Aantal Dichtheid Aantal Dichtheid Aantal Dichtheid

Veurne 22,7 27 11 41% 0,49 6 0,26 5 0,22 4 0,18

Booitshoeke 3,4 4 1 25% 0,30 1 0,30 1 0,30 2 0,60

Steenkerke 11,8 20 9 45% 0,76 5 0,42 7 0,59 3 0,25

Avekapelle 4,6 8 5 63% 1,09 1 0,22 1 0,22 2 0,44

Zoutenaaie 2,1 4 2 50% 0,97 2 0,97 1 0,48 1 0,48

Eggewaarts-

kapelle 4,9 14 11 79% 2,24 8 1,63 6 1,22 7 1,43

Bulskamp 8,0 17 9 53% 1,12 4 0,50 3 0,37 3 0,37

Beauvoorde 14,6 38 26 68% 1,78 23 1,57 24 1,64 18 1,23

Houtem 12,7 37 21 57% 1,65 20 1,57 19 1,49 12 0,94

De Moeren 11,6 16 2 13% 0,17 1 0,09 2 0,17 2 0,17

Totaal 96,3 185 97 52% 1,01 71 0,74 69 0,72 54 0,61



De steenuil in Veurne
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Het steenuilenproject in onze 

meerjarennota 2022-2026
 Gefaseerde geografische analyse van 5 

gemeenten in het werkingsgebied
 Alveringem (2022), Lo-Reninge (2023), Kortemark 

(2024), Koekelare (2025) en Houthulst (2026)

 Ieder erf z’n steenuil

 Actieve steenuilennestkastenactie in de Polders

 Monitoring in Veurne

 Materbestendig maken van de nestkasten

 Jaarlijks controleren en herstellen 
 Ringen pulli en adulten

 Sensibilisatie muizenbestrijding

 Samenwerking bewoners buitengebied en 
actieve landbouwers



Steenuilenvriendelijk erf 
 (1) Voldoende bereikbaar voedsel

 Begraasd weiland (met paaltjes)
 Houtwal, haag, poel
 Takkenwal of takkenhoop

 (2) Voldoende schuil- en roestplaatsen 
 (Knot)bomenrij
 Hoogstamboomgaard
 Schuren en schuurtjes (boerderij), open raampjes, gaten

 (3) Nestgelegendheid
 (Knot)bomenrij
 Solitaire (noten)boom
 Hoogstamboomgaard
 Schuurtjes
 Nestkasten

 (4) Nestveiligheid en veiligheid voor de jongen
 Marterbescherming en in en –uitloopmogelijkheid
 Verdrinkingsrisico’s vermijden
 Vergiftiging vermijden



Steenuilenvriendelijk erf
 Begraasd weiland : elementair voor voedsel

 Best door  paarden (variatie en structuurrijk)
 Variatie tussen ruige plekken (paardenlatrines) met 

kruiden en kort gras waar regenwormen te vangen zijn

 (Paarden)mest : insecten (kevers) en insectenlarven , 
maar ook regenwormen

 Extensieve begrazing zoniet geen/weinig veldmuizen

 Ontwormingsmiddel nadelig voor meikevers)

 Ook schapen en koeien is ideaal (bij voorkeur extensief)
 Paaltjes van waarop ze kunnen jagen
 Ruige rand op overgang weide-akker is vaak muizenrijk
 Beweiding = mest = mestkevers, regenwormen, insecten, 

nachtvlinders = voedsel steenuil
 Intensief maaigrasland is geen steenuilenbiotoop !













Steenuilenvriendelijk erf

 Houtkant of haag
 Voldoende breedte
 Besdragend is beter
 Ruige zone, overhoek

 Takkenwal of takkenhoop
 Ideaal om je takken bij snoeiwerk te verwerken

 Zone 10 m , om de 2 m evenwijdig een paal 

 Tussen de palen de fijne takken leggen

 Muizenhaard : wat graantjes strooien (centraliseren)

 Poel
 Vooral de ruige zone rond de poel : muizen, insecten









Steenuilenvriendelijk erf

 Voldoende schuil- en roestplaatsen

 Zitten overdag graag op beschutte plekken 
te roesten

 Nok van het dak, voor de holte van een 
knotboom, in een nis in een muur, in een 
schuurtje, tussen balen stro, op stapel hout, 
in een boom, op een hoop stenen

 Geniet graag van het voorjaarszonnetje

 Variatie naargelang seizoen, ook 
toegankelijke gebouwen en nestkasten





Steenuilenvriendelijk erf
 Knotbomenrij

 Knotwilg, knotpopulier, knotes, knotels
 Pas na vele jaren en verschillende knotbeurten ontstaan er holtes

 Bij voorkeur aan de rand van een begraasde weide

 Nestplaats maar ook roest- en schuilplaatsen

 Hoogstamboomgaard
 Appel- en perenbomen, maar ook pruimen, perziken, kerselaar

 Nestplaats maar ook roestplaatsen

 Bij voorkeur in een begraasde weide

 Solitaire (noten)boom
 Holtes ontstaan vaak bij afgezaagde takken

 Nestplaats maar ook roestplaatsen

 Bij voorkeur in een begraasde weide







Steenuilenvriendelijk erf
 Schuilplaatsen voor jonge steenuilen

 Klauteren al na 30 dagen uit het nest, zonder dat ze 
kunnen vliegen

 Zijn goede ‘klimmers’ : kunnen in het nest klimmen bij 
niet gladde schors (en niet te hoog) !

 De knot van knotbomen : ideale uitloopplaats
 Op de grond : vatbaar voor katten, honden, bunzing, 

marters
 Stapel stenen, pannen, houtstapel, takkenhoop of een 

rommelig erf bieden schuilmogelijkheden

 Uitloopmogelijkheden bij nestkast op de boomtakken 
 Indien ontbrekend : takje of plankje aanbrengen

 Jongen terugzetten in het nest 



Steenuilenvriendelijk erf

 Verdrinkingsrisico’s vermijden

 In veedrink-badkuipen verdrinken vaak 
(jonge) steenuilen

 Op de gladde wand kunnen ze niet klauteren

 Vooral probleem als de kuip maar half vol is

 Een bevestigd plankje kan redding brengen

 Schuin plankje met baksteen en touw 
bevestigen

 Paardendrinkbakken : speciaal probleem

 Bevestigde plankjes moeten eruit !

 Oplossing : ‘wasmand’ in veedrinkkuip









Steenuilenvriendelijk erf
 Vergiftiging vermijden

 Geen knaagdierenbestrijding zonder gifstoffen 
(behoudens mechanisch bestrijding)

 De tweede-, derde- en vierde generatiegifstoffen 
blijken niet veel minder schadelijk veroorzaken nog 
steeds sterfte onder de dieren die deze vergiftigde 
knaagdieren eten.

 Het gebruik van allerhande verdelgingsmiddelen 
tegen knaagdieren (rodenticides) is nefast voor uilen 
en roofvogels. Wanneer kerkuilen vergiftigde muizen 
of ratten eten, stapelt het gif zich op in het lichaam 
van de kerkuil. Dit leidt tot onvruchtbaarheid of in het 
slechtste geval tot de dood(doodbloeden). 



Territoriumscan
 Doel : de geschiktheid van een locatie voor

steenuilen te onderzoeken

 In een straal van 400 m met nestplaats als
middelpunt

 Erf : boerderijwoning, alle bedrijfsgebouwen, 
tuin, gazon, boomgaard, bomenrijen, dreef en 
huisweides

 Territorium van ongeveer 10 ha

 Toetsing : (1) voedselaanbod, (2) schuil- en 
roestgelegenheden, (3) nestgelegenheid, (4) 
bedreigingen



Territoriumscan

 Voedselaanbod

 Grazige vegetaties

 Paardenweide, weide met schapen/geiten

 Weide met koeien extensief

 Intensief gebruik weiland is iets minder 
interessant, maar ça va

 Gras of weide onder fruitbomen 

 Hooiland 

 Extensieve bermen, slootkanten, overhoekje
op het erf



Territoriumscan

 Voedselaanbod

 Boomgaard, solitaire bomen, knotbomen, 
bomenrij, houtkant, haag, bosje

 Mesthoop, takkenwand (muizenhaard)

 Schuil- en roestplaatsen

 Toegankelijke stallen/schuren, uilengaten, 
nokken van gebouwen, dakgoot met 
opening, houtstapel, boomholtes, nestkast

 Jonge uilen : steenhopen, houtstapels, holle 
buizen, klimbomen



Territoriumscan

 Nestgelegenheid

 Boomholte : kwaliteit van de boom (onderhoud, 

dode tak  ?), kans op inregenen, mogelijkheid 

dat takkeling terug het nest in kunnen ?

 Gebouw : kwaliteit vh gebouw, 

toegankelijkheid van de nestruimte, rust, hitte 

onder de pannen ?, mogelijkheid dat takkeling 

terug het nest in kunnen ?

 Nestkast : plaats ?, mogelijkheid dat takkeling 

terug het nest in kunnen ?



Territoriumscan

 Bedreigingen

 Drukke wegen, spoorlijn

 Waterbakken voor vee

 Verstoring (recreatie)

 Gebruik bestrijdingsmiddelen

 Sterke aanwezigheid van katten



Territoriumscan & -plan

Conclusie op basis van de scan : 

Geschikt of ongeschikt

 Bij geschikt, altijd verbeterpunten 
➔Drinkwaterbak aanpakken

➔Houtkant, knotbomen extra aanplanten

➔Nestkast plaatsen













Waar best steenuilennestkasten ?

 Absoluut niet bedoeling om alle steenuilen in 
nestkasten te krijgen!

 Maar steenuilennestkasten met 
marterbescherming én uitloopmogelijkheid 
bieden beste nestbescherming, mits jaarlijks 
opvolging!

 Dus absoluut nestkasten waar :

 Nestgelegenheid is weggevallen (bijv. oude holle 
boom, schuurtje met onderdak)

 Maar ook op geschikte locaties al dan niet zonder 
steenuilenkoppeltje (theoretisch territorium)



Waar best steenuilennestkasten ?

 Stap 1 : zoek een erf die geschikt is voor 

steenuilen (‘steenuilenscan’)

 Stap 2 : zoek een plaats op dit erf dat 

geschikt is om een nestkast te plaatsen



Waar best steenuilennestkasten ?

 In een boom (1)

 Knotwilgen(rij)

 Notenbomen, abelen, populieren

 Fruitbomen (hoogstammen)

 Vaak rustige plekjes maar in weer en wind!

 In een schuur(tje) (2)

 Combinatie met kerkuilen geen probleem

 Kasten blijven droog en dus veel 
duurzamer!

 Tegen een muur (onder oversteek) (3)



















Waar best steenuilennestkasten ?

 Hoogte : 2-4 m, zorg voor goede 
bereikbaarheid

 Tak als steunpunt : bevestigingspunten + 
uitloopmogelijkheden (+ uitloopstok)

 Nestkast langs achter wat laten aflopen (zodat de 
eieren niet naar voren kunnen rollen)

 Bodemlaag : turf of oude, vermolmde 
houtsnippers (vrouwtje krabt een kuiltje voor het nest)

 Vermijd drukke wegen, niet in boom pal naast 
een weg

 Vermijd volle zon (in de zomer), omwille van 
mogelijke oververhitting.

 Voorkom inregenen



Waar best steenuilennestkasten ?

 Technische vereisten : 

 Met martersas/sluis én materplankje

 Uitloopstok zodat jongen op kast en terug 
kunnen springen

 EPDM of folie op het dak voor bescherming vh
hout

 Betontriplex behalve de bodem !

 Gleuf bovenaan controleluik en sas vooraan 
(ventilatie)

 Minimaal twee bevestigingspunten (voor- en 
achteraan met 2*2 lange vijzen (in het vast hout, pas op met de 
schors want die kan loskomen))



Waar best steenuilennestkasten ?

 Jaarlijkse controle
 Stevige laddertje, schroevendraaier en 

snoeischaar

 Rust bij de controles

 Ten vroegste laatste weekend mei starten met 
controles

 Steenuilen zijn verstoringsgevoelig op eieren!!!

 Prop (vod) voor in de invliegopening, laddertjes 
voorzichtig tegen boom plaatsen, bij voorkeur 
niet tegen de kast!

 Stoot je toch op eieren, vrouwtje die blijft zitten 
zit ofwel op eieren ofwel op piepkleine jongen,  
voorzichtig luikje sluiten en afdruipen…Nieuwe 
controle pas na drie weken!



Waar best steenuilennestkasten ?

 Indien toch mislukking bij hercontrole, volgend 
jaar later gaan op die locatie!

 Onderhoud bij controle 
 Takken wegsnoeien voor invliegopening

 Bevestigingspunten nazien, staat de kast niet los 
?

 Inregenen achteraan controleren (controleluik 
achteraan daarom 10 cm inwaarts geplaatst)

 Uitloopstok monteren zodat jongen op de kast 
kunnen en terug.

 Schoonmaak (mag ook na het broeden (herfst))
 Soms vers materiaal bij het ringen (bij hoge 

vochtigheid in de kast bij veel regenwormen, komt 
wel niet veel voor in de polders)

 Aangekoekt materiaal verwijderen en verversen



Minimale bevestigingspunten voor- en achteraan, 

vijzen in het vaste hout



Versleten…



Nestkuiltje midden nestkast ipv achteraan, 

achteraan werd het te nat door de regen



Wat geklungel



Geen beschermingsfolie op dak



Te weinig turf



Aangevreten door 

steenmarter



Bezette nestkast : vette rand opening en 

moddersporen 





























Veurne; 147

Alveringem; 7

De Panne; 4

Koksijde; 11

Nieuwpoort; 14

Lo-Reninge; 8

Diksmuide; 13

Houthulst; 2
Koekelare; 19

Aantal nestkasten per gemeente 2022

Veurne Alveringem De Panne Koksijde Nieuwpoort

Lo-Reninge Diksmuide Houthulst Koekelare



Waar best steenuilennestkasten ?

 Welkom steenuil !

 Bewoner platteland wordt opgeroepen om 

deel te nemen én zijn erf ter beschikking te 

stellen 

 Nestkast wordt geleverd/geplaatst dr NWG 

De Kerkuil

 Jaarlijkse opvolging door bewoner, niet 

door medewerker

 Citizin Science project (ook bij ringmus)








