
Steenuilen in 2009 
 

Het was ondertussen een eindje geleden dat de winter hard toeslag. De winter van 2009 was koud maar 
gelukkig bleven we gespaard van winterse neerslag. Zouden de steenuilen erg te lijden hebben gehad of 
hielden ze stand ? 
 

Veurne 
 

Het viel al bij al nog mee. Van een ravage 

was zeker geen sprake. Als we cijfers 

totaliseren dan komt men voor Veurne 

slechts tot één territorium verschil 

tegenover de vorige inventarisatieronde. 

De twee bolwerken van de steenuil in 

Veurne, Beauvoorde en Houtem, noteren 

hetzelfde gemiddelde aantal 

steenuilenterritoria per km² meer 

bepaald 1,57, wat amper een wijzing was 

met de vorige ronde. Deze gemeenten, 

bijna volledig op het zandleemplateau, 

worden gekenmerkt door diverse kleine 

landschapselementen, zoals knotwilgen, en 

relatief kleinere percelen, zeker wanneer 

we dit vergelijken met de polders. Hieruit 

haalt de steenuil, die houdt van 

kleinschaligheid, zijn voordeel. Op het kaartje zie je de mooie verspreiding van de steenuil in deze twee zandleem-

gemeenten. Opmerkelijk is wel het feit dat er in De Moeren geen steenuil meer te horen was tijdens deze 

inventarisatie.   

 

Tijdens de nazomer en herfst worden, op basis van deze tellingen, ook ten westen van de Iepersesteenweg 

(Bulskamp, De Moeren, Beauvoorde en Houtem) nestkasten opgehangen op locaties die voor de steenuil interessant 

zijn maar waar de laatste jaren geen steenuilen (meer) aanwezig waren. Deze nestkasten werden ons ter 

beschikking gesteld dankzij het provinciebestuur West-Vlaanderen ism RL IJzer & Polder in het kader van de 

actie Buiten-gewone Soorten (de opvolger van Buiten-gewone Vogels). 

  

Gemeente Km² Terr. 2009-2010 Terr. 2007-2008 Terr. 2005-2006 05/06-07/08 Terr. 1998-2000 

   Aantal Dichtheid Aantal Dichtheid Aantal Dichtheid Aantal Dichtheid Aantal Dichtheid 

Veurne 22,7   5 0,22 4 0,18 1 0,04 0 * 0 

Booitshoeke 3,4   1 0,30 2 0,60 -1 -0,30 0 * 0 

Steenkerke 11,8   7 0,59 3 0,25 4 0,34 6 0,51 

Avekapelle 4,6   1 0,22 2 0,44 -1 -0,22 2 0,44 

Zoutenaaie 2,1   1 0,48 1 0,48 0 0,00 0 * 0 

Eggewaartskapelle 4,9   6 1,22 7 1,43 -1 -0,20 8 1,63 

Bulskamp 8,0 4 0,50 3 0,37 3 0,37 0 0,00 5 0,62 

Beauvoorde 14,6 23 1,57 24 1,64 18 1,23 6 0,41 28 1,91 

Houtem 12,7 20 1,57 19 1,49 12 0,94 7 0,55 14 1,10 

De Moeren 11,6 0 0,00 2 0,17 2 0,17 0 0,00 0 * 0 

Totaal 96,3 47 0,49 69 0,72 54 0,61 15 0,15 63 1,04 

             

            

 = geen inventarisatie 

Alveringem 



 

In 2009 werd het gebied rond Sint-Rijkers en Hoogstade onderzocht. Vooral de baan Ieper-Veurne bleek een 

hindernis te zijn : de geluidshinder speelde parten bij de inventarisatie maar ook het feit dat deze baan 

ongetwijfeld heel wat verkeersslachtoffers met zich mee brengt. Dit leidde ertoe dat het aantal steenuilen in 

deze zone eerder beperkt bleef. Niettegenstaande dit komen we voor Alveringem (m.i. Oeren en Sint-Rijkers) 

toch tot een gemiddelde van 1,29 steenuilen/km², terwijl Hoogstade (doorsneden door baan Ieper-Veurne) 

amper 0,53 behaalt. 

 

Gemeente Km² Territoria 2007-2009 

  Aantal Dichtheid 

Alveringem 18,98 

33 1,29 

Oeren 2,89 

Sint-Rijkers 3,72 

Hoogstade 5,66 3 0,53 

Gyverinkhove 3,92 7 1,79 

Izenberge 4,51 11 2,44 

Leisele 15,38  0,00 

Beveren a/Ijzer 12,35  0,00 

Stavele 12,63 8 0,63 

Totaal 80,04 62 0,77 

    

    

Lo-Reninge 

 

De bedoeling van de tweede inventarisatieronde in Lo-Reninge is om ieder jaar een gemeente grondig te 

bekijken. Lo kwam het eerst aan de beurt. Het speurwerk leidde tot drie extra territoria waardoor het 

gemiddelde steeg tot net onder de 1. 
 

Gemeente Km² 

 

Territoria 2009-2010 Territoria 2007-2008 

   Aantal Dichtheid Aantal Dichtheid 

Lo 15,7 14,0 0,9 11 0,70 

Pollinkhove 13,8   9 0,65 

Noordschote 10,6   1 0,09 

Reninge 22,9   10 0,44 

Totaal 62,9 14 0,22 31 0,49 

       

 

Koksijde 
 

Ook in Koksijde weinig of geen verschillen, wel enkele lokale verschuivingen. De gemiddelden zijn wel aan de 

lage kant. 
 

Gemeente Km² Territoria 2009 Territoria 2008  

    Aantal Dichtheid Aantal Dichtheid  

Koksijde 14,2      

Oostduinkerke 17,5 4 0,23 4 0,23  

Wulpen 12,3 4 0,33 5 0,41  

Totaal 62,9 8 0,27 9 0,30  

         

 

 



Controle van de nestkasten 

 

Half mei werden de steenuilennestkasten 

gecontroleerd in het Veurnse. Het resultaat van 

de nieuw geplaatste steenuilennestkasten was 

eerder mager. Met een viertal nieuwe 

broedgevallen zijn we niet echt tevreden, zeker 

als je weet dat we 25 nieuwe nestkasten hebben 

opgehangen. De meeste nestkasten werden 

geplaatst in de periode november tot begin 

januari op een tijdstip dat de meeste jonge 

steenuilen wel al een stek hebben gevonden, 

bovendien kozen we locaties uit waar er volgens 

onze inventarisaties geen steenuilen zaten maar 

toch een goed biotoop aanwezig was voor 

steenuilen. Zo’n project kun je natuurlijk niet 

beoordelen na één jaar. Een termijn van 3 tot 5 jaar is hiervoor nodig. 
  Kamiel Simoens - Schore 

De resultaten :   
  

* Veurne-Wulpendammestraat : 5 pulli van een week oud en 1 vrouwtje (was nog niet geringd). Bij het ringen op 

28 mei waren er nog vier pulli aanwezig in de nestkast. 
* Wulpen-Wulpendammestraat : 5 pulli geringd van een week oud en 1 vrouwtje (was nog niet geringd). Op beide 

locaties waren de geringde vrouwtjes van vorige jaren blijkbaar vervangen. 
* Wulpen-Torrelestraat : nieuw, 4 pulli geringd en 1 vrouwtje (was nog niet geringd) 
* Steenkerke-Vaartstraat : nieuw, 3 eieren en 2 adulten op 15 mei. Tijdens een tweede controle kon het 

vrouwtje worden geringd maar stelden we vast dat het aantal eieren ondertussen was gestegen naar vijf. Een 

zesde ei lag wat verder koud in de nestkast.  
* Bulskamp-Presendestraat : nieuw, 2 koude eieren en 1 dode 

steenuil (geringd bij de buren in de Pastorieweg op 28/5/08). 

Het mannetje steenuil hoort de landbouwer nog luidkeels roepen 

rond de boerderij. Eind maart hadden we hier een roepend 

koppeltje in de omgeving van de nestkast. Bij daglicht zagen we 

dat de knotwilgen waren geknot en dat de nestkast was 

verdwenen. Blijkbaar was ze losgekomen bij een storm. Begin 

april werd de nestkast teruggeplaatst, nu in een es, en had 

direct succes bij het aanwezige koppel. 
* Bulskamp-Pastorieweg : 3 pulli (2 geringd, derde was te klein) 

en 1 vrouwtje (controle, geringd op 15/5/08)  
* Steenkerke-Crocodillewedstraat : nieuw, 4 donsjongen van 

enkele dagen oud en 1 vrouwtje (niet geringd). Op 7/02/9 losten 

we hier een gerevalidieerde steenuil (VOC Oostende) die enkel 

weken voordien vast zat in de prikkeldraad van de boerderij. 

Vermoedelijk ging het hier om het mannetje van het koppel. Op 

5 juni kon het vrouwtje worden geringd maar bleef er maar één 

pulli over van de vier … 

 

Dank aan Ludo Leper voor het ringwerk aan alle inventariseerder 

voor de avondlijke hulp. Alsook aan Jacky en Martine Launoy (http://martine.launoy.be) en Luc De Pompier 

(http://luc-de-pompier.skynetblog.be) voor de fotoreportages. 

 

Kris Degraeve 

http://martine.launoy.be/
http://luc-de-pompier.skynetblog.be/


 

  
 

Wulpen – Wulpendammestraat en Torrelestraat 
 

  
 

Steenkerke – Crocodillewedstraat 
 

  
 

Steenkerke – Crocodillewedstraat 
 

 
 

 

 


