
Steenuilen 
 
Na de hoopgevende inventarisaties in de maand maart, waren de resultaten van onze 
nestkastcontroles in het gebied Torreelhoek-Wulpendamme ronduit teleurstellend.  
 
Eind mei werden de eerste controles verricht. 
In het vervallen stalletje waren er blijkbaar 
opruimingswerkzaamheden gebeurd. De ruïne 
was ontruimd en de steenuilenkast stond op 
de grond. Jammer ! Maar ook onze nestkast in 
de opengespleten knotwilg draaide op niks uit. 
De nestkast was half verzakt en de bodem 
was losgekomen. De kast stond los in de wilg 
en was door vermolming van het hout 
weggezakt. Deze twee voorvallen zijn des te 
jammer aangezien we vorig jaar er twee 
broedgevallen hadden.  

 
Dit leert ons dat controle van de nestkasten na de winter 
en contact met de eigenaar zeer nuttig zijn. Maar ook de 
resterende controles draaiden op niks uit. Nul steenuilen, 
zelfs de locatie waar er vorig jaar een nest van zes jongen 
aanwezig was, was dit jaar leeg. De nestkasten in multiplex 
begonnen sterk op te steken en vertoonden kieren 
waardoor er licht in de nestruimte kon binnenkomen. Deze 
zomer vervangen we al deze kasten door weerbestendige 
types. 
 
In maart konden we in het gebied 7 territoria vaststellen 
(+1 t.o.v. vorig jaar). Alles zag er veelbelovend uit maar 
door allerlei omstandigheden (zie boven) werd er niet 
gebroed in de nestkasten. Er werd niet nagegaan of de 
steenuilen in natuurlijke holtes tot broeden kwamen, 
wellicht was dit wel het geval zodat deze negatieve 
berichten wel wat moeten worden getemperd. 
 

Begin dit jaar spraken we af om het grondgebied van Veurne te inventariseren op de 
aanwezigheid van territoria van steenuilen. Door de uitgestrektheid van het gebied zullen we dit 
noodgedwongen moeten spreiden over twee seizoenen. Dit jaar namen we de gemeenten Houtem, 
De Moeren, Beauvoorde en Bulskamp onder de loepe. Volgend jaar wordt Veurne, Steenkerke, 
Eggewaartskapelle, Avekapelle, Zoutenaaie en Booitshoeke onderzocht. 
 
We tellen niet alleen de steenuilen, we proberen ook de link te leggen met de aanwezigheid van 
knotwilgen, die de ideale nestplaatsen zijn voor onze kleinste uilen. We noteren het aantal 
knotwilgen in het gebied en zette die op kaart.  Op die manier hebben we ook een inventarisatie 
van ons knotwilgenbestand. 
 
Deze dubbele inventarisatie moet de basis zijn van onze Avond van De Kerkuil in 2006.  


