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het late voorjaar en de zomer van 2021 beschrijven. Is dit 
dé reden om het lage aantal broedgevallen te verklaren? 
Geen idee, maar we moeten wel extra inspanningen doen 
om de kleinste uil van de Westhoek een duwtje in de rug 
te geven. Dit jaar waren er 149 nestkasten in ons wer-
kingsgebied op te volgen. Volgend jaar zullen dat er so-
wieso meer zijn. Later meer hierover. Het aantal broedge-
vallen liep terug van 33 in 2020, naar 29 in 2021. Dat kan 
en moet beter! Slechts 47 jongen zijn met zekerheid uit-
gevlogen. Wat wel opviel, was het groot aantal sporen van 
‘aanwezigheid’ dat we vonden in de nestkasten (braakbal-
len, voedselresten, uitwerpselen, levende steenuil). De 

Aantal broedgevallen valt terug

Tijdens de controles van 2021 konden medewerkers van 
NWG De Kerkuil in 29 nestkasten een broedgeval vaststel-
len. Dat zijn er 4 minder dan het jaar voordien en 11 min-
der dan in 2018. Er moet echter wel rekening gehouden 
worden met het feit dat deze monitoring niet de volledi-

maar eerder een steekproef is. Er zijn immers nog tal van 
natuurlijke broedplaatsen voor de Steenuil te vinden. Het 

en dat is een goed teken. Hiermee komt het percentage 
geslaagde broedgevallen op 90% te staan.
Aangezien nestkasten onderhevig zijn aan weer en wind, 

exemplaren vervangen door nieuwe nestkasten. Indien er 
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2021 hebben we 40 nestkasten gemaakt. Hierdoor kun-

Nestgemiddelde

Het nestgemiddelde van 2021 gooit geen hoge ogen, 
maar is eerder het langjarig gemiddelde van jongen per 
nest. Met gemiddeld 2,61 uitgevlogen jongen per nest in 
2021 ten opzichte van het gemiddelde van 2,79 uitgevlo-

de middenmoot. Gezien de weersomstandigheden mo-
gen we al bij al dus niet klagen.

Nestkasten per gemeente

Het epicentrum van het aantal broedgevallen in ons wer-
kingsgebied ligt nog steeds in Veurne: niet onlogisch als je 
weet dat er 81 nestkasten van de 149 op Veurns grondge-

we een uitgebreid monitoringsproject hebben uitgewerkt. 

Veurne een marterveilige nestkast te plaatsen.
Het aantal nestkasten in de andere gemeenten is als volgt: 
Koksijde en Koekelare hebben elk 16 nestkasten staan, 
Nieuwpoort volgt op de voet met 13 exemplaren. Diks-

-
ge doet het met 6, gevolgd door Alveringem met 5 en De 

-

Buiten de nestkasten waar een broedgeval vastgesteld 
werd, waren er 13 nestkasten waar sporen van de Steen-
uil teruggevonden werden. Dit waren braakballen, voed-

-
der broedgeval). Dat komt erop neer dat 28% van de 149 
nestkasten gebruikt worden. Hier zien we dus wel degelijk 

de toekomst doet kijken.

Welkom, Steenuil!

Het leefgebied van de Steenuil staat de laatste de-
cennia sterk onder druk, zeker in ons poldergebied 
waar akkerland dominant is en waar heel wat land-
bouwbedrijven - soms door gebrek aan opvolgers - 
verdwijnen. Vaak verloopt het scenario zo dat bij het 

omliggende weides rond het erf verdwijnen aange-

-
pen of paarden houdt. Voor de Steenuil is dit vaak een 

erven die omringd zijn met begraasd weiland moeten 
we dus echt koesteren. 

Woon je in een geschikt steenuilengebied binnen ons 
werkingsgebied en ben je bereid om zelf een steen-
uilenkast te plaatsen? Neem je het engagement op 
om eenmaal per jaar (ná het broedseizoen!) een foto 
te nemen van de binnenkant van de kast om die op 
eventuele bewoning of broedgeval te controleren en 
die naar ons door te sturen? Vul dan de aanvraag op 
onze website in en dan neemt een medewerker met 
jou contact op. Voldoet je aanvraag aan alle criteria, 
dan komen we langs met een steenuilenkast en een 
duidelijke handleiding. Samen kiezen we de ideale lo-

is het aan jou …

Vereisten:
- Minimaal 2 ha (begraasd) weiland aanpalend aan 
jouw grote tuin/erf. De verdere aanwezigheid van 
weiland in een straal van 500 m is een bijkomend 
pluspunt.
- Minimaal een aantal bomen rond je erf/grote tuin.

- Zorgt voor de plaatsing van de nestkast volgens onze 
richtlijnen.

- Controleert jaarlijks na 15 juli of de steenuilennest-
kast bezet is geweest, door een foto van de voorzijde 
en de binnenzijde van de nestkast te nemen en deze 
door te sturen via onze website.

Tijdens de broedperiode mag de nestkast absoluut 
NIET geopend of verstoord worden zodat het paartje 
onbezorgd zijn kroost kan opvoeden. Indien de nest-
kast toch geopend wordt, bestaat er een grote kans 
dat de Steenuil het nest zal verlaten en het broedge-
val mislukt. Meer info op onze website onder Projec-
ten/Steenuilen.
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