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Figuur1: Het werkgebied van het project Tous Eco-Citoyens! (TEC!) (Iedereen Eco-burger!) en van de projectpartners. 
Inagro heeft heel West-Vlaanderen als werkgebied, de VLM werkt in heel Vlaanderen. De GON werkt over het geheel 
van de departementen Nord en Pas-de-Calais in Frankrijk. De uitvoering van het soortactieplan gebeurt binnen de 
blauwe omranding van het TEC!-werkgebied. 

Dit actieplan kwam tot stand in het kader van het Interreg V-project “Tous Eco-Citoyens!” of “Iedereen 
Ecoburger!” met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Voor de verspreidingskaarten 
werd gebruik gemaakt van de gegevens uit de databanken van observations.be, ClicNat en SIRF.

Voorpagina: Steenuil in de ondergaande zon (foto: Pierre Bonnel).  
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Inhoud

Samenvatting
De steenuil is een van de meest populaire nachtroofvogels 
bij natuurkenners en het grote publiek. Uit talrijke onder-
zoeken die in Europa eraan zijn gewijd blijkt een uitgespro-
ken achteruitgang van deze soort, hoewel de instandhou-
ding in ons gebied nog als relatief gunstig wordt beoordeeld.

De achteruitgang en de verdwijning van zijn leefgebied zijn 
nauw verbonden met de verdwijning van boomgaarden en de 
kleinshalige landbouw. De overal toegepaste ruilverkaveling 
heeft geleid tot een wijziging van de landbouwpraktijken en 
het verdwijnen van hun favoriete omgeving. Geconfronteerd 
met een steeds verder oprukkend stedelijk gebied en de in-
tensieve landbouw, wordt de steenuil geleidelijk verjaagd uit 
de meest kunstmatig geworden zones en trekt hij zich terug 
in de best bewaarde rurale zones, waar zij dan soms zeer 
dichte populatiekernen vormen.
Fysieke landschappelijke barrières zoals steden, intensief 
bebouwde akkers of het wegennet verhinderen of zijn een 
ernstige beperking voor de uitwisseling tussen populatieker-
nen, de dispersie van jonge individuen en de verschijning van 
populaties aan de rand van hun leefgebied. De hoofddoelstel-
ling op het vlak van instandhouding is daarom het bescher-
men van de populatiekernen alsook de omliggende zones. 
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De steenuil, in het Frans ook “chouette 
aux yeux d’or” (uil met de gouden ogen) 
genoemd, is een van de kleinste nacht-
roofvogels van Europa. Het is een vogel 
die goed bekend is bij het publiek en op 
opvallend veel sympathie mag rekenen. 
Dit valt te verklaren door hun relatieve 
nabijheid ten opzichte van de mens (vo-
gel « van het platteland »), het feit dat 
ze hoofdzakelijk overdag actief zijn en 
bepaalde gedragingen die we kunnen 
kwalificeren als « grappig » (vooral het 
knikken met de kop). Kortom, het is 
een vrij atypische vogel die gemakkelijk 
te observeren is en die niet alleen de 
aandacht van de plattelandsbewoners 
trekt ... maar ook heel wat natuurken-
ners verleidt! Het hoeft dus niemand te 
verbazen dat deze soort bijzonder goed 
wordt gevolgd en bestudeerd. De talrijke 
studies die aan de steenuil zijn gewijd 
tonen aan de populaties afnemen in de 
meeste landen van Europa. De oorza-
ken die hiervoor worden aangewezen 
hebben vooral te maken met de veran-
derde landbouwpraktijken, wat heeft 
geleid tot een afname van zijn favorie-

te leefgebieden (BirdLife International, 
2014). De Steenuil is een symboolsoort 
van de bocagelandschappen. Er worden 
dikwijls actieplannen opgezet, waarin 
zowel aandacht is voor de bescherming 
van de soort, het behoud en het herstel 
van zijn leefgebieden, als voor de sen-
sibilisering van het publiek en de land-
bouwsector. In Frankrijk werd in 2001 
een nationaal actieplan gestart en tot 
2010 werden actieplannen uitgevoerd. 
In de departementen Nord – Pas-de-
Calais wordt de steenuil beschouwd 
als een doelsoort in het kader van de 
uitwerking van het Schéma régional de 
cohérence écologique – Trame verte et 
bleue (SRCE-TVB), een blauwdruk met 
als doel de “natuurkernen” in kaart te 
brengen en te beschermen en de ver-
binding tussen deze sites te bevorderen. 
Er werd daarnaast een specifiek onder-
zoek uitgevoerd in 2014 en 2015 door de 
Groupe ornithologique et naturaliste du 
Nord – Pas-de-Calais (GON), met me-
dewerking van talrijke partners, met 
het doel de omvang van de populatie in 
deze twee departementen te schatten.  

De resultaten van dit onderzoek wijzen 
op een populatie van 3600 tot 5700 kop-
pels (Beaudoin, 2015). In Picardie wordt 
de populatie geschat op 670 tot 930 kop-
pels (De Lestanville, 2013). In België 
wordt de populatie geschat op ongeveer 
3700 koppels in Wallonië (Jacob & al, 
2010) en op 6000 tot 10.000 koppels in 
Vlaanderen (Vermeerch & al, 2004).
Er bestaan op dat grondgebied reeds 
verschillende groepen van vrijwillige 
natuurkenners die zich bezighouden 
met het onderzoek en de bescherming 
van deze soort. Hierbij kunnen we onder 
andere vermelden de groep “Chevêche” 
van de GON, opgericht in 2014 in de de-
partementen Nord – Pas-de-Calais, de 
groep “Noctua” in Wallonië, die reeds 
bestaat sinds 1994, en de « Steenuilen-
werkgroep” in Vlaanderen.
Dit actieplan streeft er ondermeer naar 
uitwisselingen te creëren tussen deze 
verschillende groepen, de competenties 
te delen en de mogelijkheid te creëren 
om gecoördineerde grensoverschrijden-
de acties te voeren.

De steenuil heeft ongeveer de groot-
te van een merel, maar hij heeft een 
meer gedrongen lichaamsbouw. Zijn 
grijs-bruine verenkleed heeft hier en 
daar roomwitte vlekjes. De grote gele 
ogen en de witte wenkbrauwen geven 
hem een “fronsende” uitdrukking (INPN, 
2010). Er is een seksuele dimorfie maar 
deze is weinig zichtbaar: we kunnen 
mannetjes en vrouwtjes van elkaar on-
derscheiden door de grootte van de op-
gevouwen vleugel en het gewicht van het 
dier. De vrouwtjes zijn iets zwaarder dan 

de mannetjes. Er is geen verschil tussen 
het verenkleed in de zomer en dat in de 
winter. In de broedperiode laat de steen-
uil verschillende soorten gemiauw en 
andere herkenbare roepjes horen – vaak 
geïmiteerd als “Wi ouu” en “Hou-ou” – 
vooral te horen bij zonsondergang en ‘s 
nachts. Koppels zijn sedentair en vanaf 
begin mei gaan ze nesten. In die periode 
zijn de uilen zeer actief en luidruchtig. 
Het is de beste periode om tellingen uit 
te voeren. 

1. INLEIDING : het belang van de soort

2.  ACHTERGRONDINFORMATIE  
2.1 Ecologie van de soort 
2.1.1 Hoe kunt u de steenuil herkennen

De steenuil leeft bij voorkeur in weide-
gebied. De steenuil zoekt open ruimtes 
met veel uitkijkposten (bomen, struiken, 
muurtjes…) vanwaar hij zijn territorium 
goed in het oog kan houden en prooien 
kan detecteren. De aanwezigheid van 
holtes in bomen of gebouwen is een ab-
solute vereiste, zowel voor rustfases als 
voor de broedplaatsen. In West-Europa 
is deze uil nauw verbonden met het tra-
ditionele bocagelandschap met weide 

en grasland, onverharde wegen, heg-
genrijen en alleenstaande bomen die 
een nestplaats en bescherming bieden 
(Etienne, 2012). Dit verklaart waarom 
deze vogel relatief bekend is.
De steenuil is een eerder honkvaste vo-
gel: hij verplaatst zich zeer weinig en 
over kleine afstanden. Zelfs de dispersie 
van de jongen gebeurt over afstanden 
van slechts enkele kilometers (Etienne, 
2012). We begrijpen daarom de nood-

2.1.2 Leefgebied
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zaak van het beschermen (of herstellen) 
van steenuilvriendelijke habitats in de 
omgeving van de populatiekernen: dit is 
de enige manier om de populaties met 
elkaar te verbinden. Het veranderende 
leefgebied door de intensifiëring van de 
landbouw of de uitbreiding van de ste-
delijke zones heeft een sterke impact 
op de bestaande populaties: enerzijds 
vraagt deze soort de instandhouding van 
landschappelijke elementen, anderzijds 
verdraagt zij slechts tot op bepaalde 
hoogte menselijke aanwezigheid. Zij 
trekt weg uit te sterk verstedelijkte zo-
nes of gebieden met een te uitgebreid 
wegennet.
Ook boomgaarden vormen een geliefde 
habitat en maken 10% uit van de door 
de steenuil gekozen biotopen (Etienne, 
2012). De extensieve boomgaard is het 
meest geliefd door de relatief grote af-
stand tussen de bomen (de steenuil 

ontvlucht te dichte bebossing) en de 
toegang tot grasland, onmisbaar voor 
de jacht. 

Voeding
Het voedingsspectrum van de steenuil 
is zeer gevarieerd, maar allerlei soor-
ten microzoogdieren vormen het groot-
ste aandeel. De steenuil vangt vooral 
regelmatig veldmuizen. Wanneer deze 
overvloedig aanwezig zijn worden ze 
praktisch de enige prooi (in dit geval 
constateren we over het algemeen een 
aanzienlijke toename van het voortplan-
tingssucces en het aantal uitvliegende 
jongen voor verschillende roofvogel-
soorten). Er worden ook vogels gevan-
gen, voornamelijk mussen, hoewel ze in 
staat zijn soorten te vangen ter grootte 
van een watersnip. Ook amfibieën staan 
op het menu, vooral wanneer deze mi-
greren naar lokaties met water. Ge-
leedpotigen - hoofdzakelijk krekels en 
sprinkhanen – en regenwormen vullen 
het menu aan.

Voortplanting
Over het algemeen zijn de koppels mo-
nogaam en zeer trouw aan hun nest-
plaats. De geluiden van de volwassen 
uilen beginnen in februari, soms eerder 
in zones met een grote aanwezigheid 
steenuilen. De territoriumafbakening 
via roepjes gaat het hele voortplantings-
seizoen door. De baltstijd begint in de 
winter, vanaf februari-maart en de pa-
ring wordt intenser voortgezet in maart-
april. De steenuil trekt er op uit wanneer 
hij een holte moet zoeken om een nest 
te bouwen, want dit is niet hetzelfde 
als zijn overwinteringsplaats. De eie-
ren worden gelegd in april-mei en het 
broeden wordt enkel door het vrouwtje 
gedaan. De rol van het mannetje bestaat 
uit het bevoorraden van het vrouwtje tij-
dens deze periode. Het broeden duurt 
25 tot 28 dagen. Bij het uitkomen blijft 

het vrouwtje permanent dichtbij haar 
jongen om ze te voeden en te verwar-
men. Op 10 - 15 dagen beginnen de jon-
gen veren te krijgen en op 20 dagen zijn 
ze groot genoeg om het vrouwtje de ge-
legenheid te geven om te gaan jagen en 
bij te dragen aan de bevoorrading. Op de 
leeftijd van ongeveer 30-35 dagen verla-
ten de jongen het nest en beginnen ze de 
onmiddellijke omgeving van de nestplek 
te verkennen; ze laten regelmatig horen 
dat ze gevoederd willen worden. De uit-
vliegende jongen leren alleen te jagen 
en worden zelfstandig rond de leeftijd 
van 3-4 maanden (INPN, 2010).

2.1.3 Leefwijze

2.1.4 Bedreigingen

De steenuil wordt geconfronteerd met 
verschillende bedreigingen of beperkende 
factoren.

Ruilverkaveling  
De ruilverkaveling, die een grote ont-
wikkeling kende eind 20e eeuw, is een 
ruimtelijke ordening die bestaat uit het 
groeperen van kleine percelen, die van 
verschillende eigenaars kunnen zijn, 
tot grotere percelen. Uit economisch 
standpunt is de doelstelling de gronden 
op een meer rationele - en vooral winst-
gevender - wijze te gebruiken (Centre 
national des ressources textuelles et 

lexicales). De vergroting van de per-
ceeloppervlakken is over het algemeen 
gepaard gegaan met het verdwijnen van 
talrijke landschapselementen (alleen-
staande bomen, bosjes, heggen, etc.) 
en de verandering of de conversie van 
landbouwpraktijken (over het algemeen 
een verschuiving van veeteelt naar ak-
kerbouw). De landbouwlandschappen 
zijn hierdoor sterk veranderd en het 
bocagelandschap is sterk afgenomen 
in West-Europa (men schat dat er in 
Frankrijk minstens 750.000 km aan heg-
gen is verwijderd in een periode van 50 
jaar). Uit ecologisch oogpunt draagt de 

ruilverkaveling bij tot het fenomeen van 
de biotische homogenisering (Clavreul, 
1984 - Collette, 1975, 1978 en 1983 - Ey-
bert en Mahéo, 1975 - Lang, 1979).
Voor de steenuil vertalen de gevolgen 
van de ruilverkaveling zich in een afna-
me/verandering van de gunstige habi-
tats en een vermindering van de kwan-
titeit en kwaliteit van de beschikbare 
prooien (Génot & al, 2001). 

Verandering van de 
landbouwpraktijken
De vergroting van de bebouwde percelen 
ging gepaard met de ontwikkeling van 



6 La Chevêche d’Athéna  Plan d’actions transfrontalier – projet TEC!

het gebruik van machines in de land-
bouw. Het agrarisch milieu is homo-
gener geworden en de teeltpraktijken 
zijn geëvolueerd naar een economisch 
rendabeler landbouw van granen en 
oliehoudende gewassen. De reconver-
sie van weiden in akkerland ten gunste 
van een steeds grotere productie heeft 
geleid tot de verdwijning van voor deze 
soort gunstige zones en het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen en mest-
stoffen, ook op weiden, heeft een weer-
slag gehad op de beschikbaarheid van 
prooien. De verdwijning op grote schaal 
van vochtige weiden ten gevolge van de 
aanplant van de populier, gestimuleerd 
door de premie voor bebossing van 
landbouwgronden, betekende het einde 
van de graslandhabitats. 

Impact van 
gewasbeschermingsmiddelen
Over de werkelijke impact van gewas-
beschermingsmiddelen op de ma-
cro-fauna is niet veel bekend, ook al is 
van bepaalde producten aangetoond dat 
ze de voortplanting van bepaalde soor-
ten kunnen verstoren. Het staat echter 
vast dat gewasbeschermingsmiddelen 
een onrechtstreekse impact hebben op 
de steenuil, omdat hierdoor het aantal 
potentiële prooien vermindert (gevolgen 
voor de overleving van dieren en de pro-
ductiviteit.

Toenemende verstedelijking 
Stedelijke woongebieden zijn niet ge-
schikt voor de steenuil (Van Nieuwen-
huyse & Bekaert, 2001; Beaudoin & al, 
2016). De soort kan samenleven met de 
mens, maar enkel in een omgeving met 
een zeer landelijk karakter. Boerderijen 
en agrarische gebouwen kunnen in dat 
geval overigens dienst doen als tweede 
nestplaats. De huidige uitbreiding van 
het stedelijk gebied vormt een grote 
bedreiging (Ancelet, 2016). De gevolgen 
hiervan zijn vooral merkbaar in de pe-
riferie van de grote agglomeraties waar 
het wegennet zich steeds verder uitbreidt 
(met een tweede gevolg: de uitbreiding 
van de middelgrote agglomeraties). Het 
wegennet heeft een negatieve impact op 
de vestiging van de soort: enkele studies 
hebben aangetoond dat de steenuil weg-
vlucht van zeer drukke wegen (Clec’h, 
2001). De uitbreiding van het wegennet 
met veel drukke wegen leidt tot een te-
rugtrekking van de soort naar de meest 
landelijke zones (Wrobel, 2013). 

Impact van het wegverkeer
De directe mortaliteit die samenhangt 
met het wegverkeer is zeer groot, vooral 
in de periode waarin de jongen pas uit-
vliegen. Door hun gebrek aan ervaring 
kunnen de jonge vogels het mogelijke 
gevaar van een bewegende auto niet 
inschatten. We stellen een nog groter 
sterftecijfer vast op warme avonden wan-

neer de prooien zich kunnen verzamelen 
in wegbermen. 

De modernisering van agrarische 
gebouwen
Ten gevolge van de veranderde agrarische 
praktijken en het steeds zeldzamer wor-
den van heggen en alleenstaande bomen, 
betrekken steenuilen vaak agrarische ge-
bouwen in broedperiode. Het slopen van 
oude gebouwen en de trend van het syste-
matisch afsluiten van alle openingen in de 
nieuwe constructies beperken natuurlijk 
het aanbod aan nestholtes. 

Lichtvervuiling
Deslandre berekende in 2006 de poten-
tiële impact van de lichtvervuiling op 
sommige soorten, waaronder de steen-
uil. Lichtvervuiling kan een rechtstreek-
se impact hebben op de overleving van 
de steenuilen. De duisternis is belang-
rijk voor de steenuil om te jagen, zich 
te verplaatsen en zich voort te planten. 
Hij toonde ook aan dat de lichtvervuiling 
verstoringen kan veroorzaken van de 
rui (vervanging van het verenkleed), een 
weerslag kan hebben op het succes van 
de jacht en dat lichtperiode gevolgen 
kan hebben op de stofwisseling (duur 
van de dag). 
De steenuil komt voor op drie continen-
ten (Europa, Azië en Afrika). In Europa 
komt hij overal voor, behalve in Scandi-
navië (Del Hoyo & Collar, 2014). 

Figuur 2: Verspreiding van de steenuil 
wereldwijd 

Wanneer we de geografische zone bekij-

ken van de Hauts-de-France en België 
(Figuur 2), stellen we een ongelijkma-
tige verspreiding vast van de steenuil, 
met zones waar hij afwezig is (of slechts 
aanwezig is in heel lage dichtheid). Deze 
zones komen over het algemeen overeen 
met sterk verstedelijkte gebieden, open-
field-gebieden of uitgestrekte bosgebie-
den. 
Figuur 2 toont ons overigens dat de po-
pulaties van Hauts-de-France en België 
werken als kernen, zoals is te zien in Fi-
guur 3. We zien dat bepaalde sectoren een 
zeer hoge dichtheid vertonen. In de de-

partementen Nord en Pas-de-Calais kan 
de dichtheid van de steenuilen 2,5 koppels 
per km² bereiken wanneer de habitat zeer 
geschikt is voor de steenuil, zoals in de 
sectoren van de valleien van de Scarpe, de 
Leie en de IJzer (Beaudoin, 2015). 

Figuur 3: Verspreiding van de steenuil in 
België en Hauts-de-France (bron van de 
gegevens: SiRF, ClicNat, Observations.be)

In Picardië situeren de populatiekernen 
zich voornamelijk in het Pays de Bray, 
Thiérache en de maritieme Picardische 

2.2 Verspreiding

2

3
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vlakte (De Lestanville, 2013). In België vin-
den we populatiekernen in de regio’s met 
zandgrond en in het Vlaams binnenland 
(Vermeersch & al, 2002; Jacob & al, 2010). 
In de departementen Nord – Pas-de-Ca-
lais volgen ze voornamelijk de Frans-Bel-
gische grens: de valleien van de IJzer, de 
Leie, de Scarpe en de Samber.
De uitgestrekte graanvelden (bijv. in de 
Artois, de streek rond Arras en Cam-
brai in de departementen Nord – Pas-
de-Calais; de Condroz en Haspengouw 
in België (Bultot & Van Nieuwenhuyse, 
2010)) en gebieden met een sterke in-
dustrialisatie (bijv.: het mijngebied in de 
departementen Nord – Pas-de-Calais) 
lijken een fysieke barrière te vormen 
(Figuur 3). Ze beperken of verhinderen 
waarschijnlijk de dispersie van de soort 
en de uitwisseling van individuen. De 
verbinding van deze populaties daarom 
een belangrijke uitdaging voor het be-
houd van deze soort.
De belangrijkste corridors waarvoor een 
verbinding tot stand moet worden ge-
bracht zijn:

1   DE WESTELIJKE ARTOIS: deze cor-
ridor kan de populaties van maritiem 
Vlaanderen en het Vlaamse binnen-
land verbinden met de populaties van 
de vallei van Authie. Deze corridor 
zou het mijngebied kunnen omzeilen 
langs westelijke kant en de doortocht 
van individuen vergemakkelijken door 
minder bevolkte zones die geschikter 
zijn voor de vestiging van perifere po-
pulaties.

2   DE PERIFERIE VAN LILLE: de voor-
steden rond de metropool Lille blijven 
groeien, waardoor de uitwisseling 
tussen populaties ten westen, oosten 
en noorden van Lille (populatie van 
Belgisch Vlaanderen) nog meer wordt 
bemoeilijkt.

3   DE POPULATIES TEN OOSTEN VAN 
CHARLEROI lijken geïsoleerd en com-
municeren niet (of zeer weinig) met de 
meer westelijke populaties. Hetzelfde 
geldt voor de populaties ten noorden 
en ten oosten van Brussel.

4  DE POPULATIES IN HET WESTEN EN 
OOSTEN VAN PICARDIE lijken ook 
weinig contact te hebben, zij worden 
gescheiden door uitgestrekte graan-
vlakten en enkele grote agglomeraties.

De laatste atlas van broedvogels in Wal-
lonië (Jacob et al, 2010) toont zeer ver-
schillende situaties (bepaalde sectoren 
vertonen eerder afnemende populaties, 
andere toenemende populaties) terwijl 
de algemene situatie van de soort glo-
baal stabiel blijft. Er wordt op gewezen 
dat de plaatsing van nestkasten door de 
groep “Noctua” waarschijnlijk geholpen 
heeft om enige achteruitgang lokaal te 
beperken; naast de populatie in Wallo-
nië in nestkasten die op 10% wordt ge-
schat (Jacob, 2010). In Vlaanderen is de 
situatie minder zorgwekkend. De soort 
komt praktisch overal voor, behalve aan 
de kust en in de grote agglomeraties. De 
populaties lijken nog groot en relatief 
stabiel.

4 5Figuur 4: verspreiding van de populatiekernen van de 
steenuil. 

Figuur 5: Mogelijke verbindingsassen tussen de 
geïdentificeerde populatiekernen van de steenuil in 
België en Hauts-de-France.  

2.3 Beschermingsstatuut
De steenuil is in beide landen een be-
schermde soort. In Frankrijk wordt zij 
vermeld in het besluit van 29 oktober 
2009 die de lijst van beschermde vogels 
vastlegt voor het hele grondgebied en de 
voorwaarden van hun bescherming. Op 
nationaal niveau wordt de steenuil niet 
beschouwd als een bedreigde soort; zij 
staat geklasseerd als « Least Concern » 
in de Rode Lijst van broedvogels in Eu-

ropees Frankrijk (UICN Frankrijk, 2016). 
Op het niveau van de departementen 
Nord – Pas-de-Calais wordt de soort 
niet beschouwd als bedreigd (Rode Lijst 
wordt verwacht). 
In Vlaanderen wordt de soort be-
schermd door de wet van 15 mei 2009 
en de soort wordt niet beschouwd als 
bedreigd (Devos & al, 2004). In Wallonië 
wordt de steenuil beschermd want hij 

staat op de lijst van bijlage II van artikel 
6 van het Verdrag inzake het behoud van 
wilde dieren en planten en hun natuur-
lijke milieu in Europa van 19 september 
1979. De steenuil wordt vermeld in de 
categorie “bijna-bedreigde diersoorten” 
van de rode lijst van broedvogels in Wal-
lonië, omwille van het criterium “ernstig 
bedreigde habitat zonder reeds duidelijk 
zichtbare afname van de populaties”.
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2.4 Maatregelen ter bescherming van de steenuil
2.4.1 Een soort waarvoor we gemakkelijk iets kunnen doen

De steenuil is een van de nachtroofvogels 
die het meest gekend is onder het grote 
publiek en ook een van de meest bestu-
deerde soorten. Om samen te vatten:
 –   deze soort is relatief gemakkelijk te 

ontdekken, te observeren en te her-
kennen aan zijn zang;

 –   de populaties zijn over het algemeen 
goed gekend;

 –   er zijn tal van studies uitgevoerd en de 
oorzaken van zijn achteruitgang zijn in 
kaart gebracht;

 –   men kan gebruik maken van de er-
varingen van andere partners voor 
acties voor het herstel/de verbetering 
van zijn habitat en/of de vestigingsca-
paciteit;

 –   het betreft een zogenaamde « para-

plusoort » : de maatregelen die wor-
den genomen voor het behoud van 
de steenuil komen ten goede aan een 
grote gemeenschap van organismen;

 –   Er bestaat voldoende sympathie voor 
de soort om te mogen rekenen op de 
medewerking van de actoren in het 
gebied voor elke actie die de steenuil 
ten goede komt. 

2.4.2 Actievoorstellen
De voorstellen gaan uit van de volgende 
vaststellingen:
1 –  De « populatiekernen » zijn geïden-

tificeerd; de periferie van deze zo-
nes vormt zeker een gebied waar de 
soort kwetsbaarder is.

2 –  Het behoud van de habitat is belang-
rijk in de zones met grote dichtheid; 
de acties ter verbetering van de ha-
bitat en de opvangcapaciteit moeten 
zich concentreren op de eerder ge-
identificeerde perifere zones.

3 –  Naast het behoud van de gebieden 
die geschikt zijn voor de vestiging 
van de steenuil, is het belang van 
de connecties tussen de populaties 
vastgelegd.

4 –  De sensibilisering van de actoren in 
het gebied (landbouwers, inwoners, 
overheden…) is noodzakelijk voor 
het welslagen van de acties, want zij 
zullen hoofdzakelijk op privéterrein 
verlopen.

De acties, die gedetailleerd worden be-
schreven in hoofdstuk 4, vallen uiteen in:
Verbeteren van de kennis over  
de soort:
•  Uniformiseren van de onderzoekspro-

tocollen teneinde vergelijkbare schat-
tingen te verkrijgen voor het gehele ge-
bied dat onder het Soortactieplan valt;

•  Opnieuw uitvoeren van onderzoeken 
voor de schatting van de aantallen om 
de evolutie van de populaties te meten 
(verkrijgen van tijdreeksen).

In stand houden of verbeteren van de 
kwaliteit van de habitats: 
•  Handhaven en aanmoedigen van de in-

standhouding van de aanplanting van al-
leenstaande bomen in agrarisch gebied.

•  Aanmoedigen of handhaven van al-
leenstaande geknotte bomen of bo-
menrijen in agrarisch gebied.

•  In stand houden of herstellen van heg-
genrijen.

•  Behouden van mesofiele graslanden 
en aanmoedigen van de instandhou-
ding/ontwikkeling van grasstroken.

•  Zoveel mogelijk beperken van de conver-
sie van graslanden in akkerbouwzones.

•  Zoveel mogelijk bevorderen van het 
behoud van extensieve agrarische ac-
tiviteiten (met name veeteelt).

•  Behouden van oude boomgaarden.
•  In stand houden van oude agrarische 

bijgebouwen of ruimten creëren die 
geschikt zijn voor de nestbouw in 
meer recente constructies of bij reno-
vatiewerken.

•  Installeren van nestkasten wanneer er 
een gebrek aan holtes voor nestplaat-
sen wordt geconstateerd (NB: deze 
moeten zo ver mogelijk van de drukste 
wegen worden geïnstalleerd).

OPGELET: De dispersiecapaciteit is ge-
ring bij de steenuil. De inspanningen op 
het vlak van beheer/inrichting moeten 
zich dus concentreren op een perime-
ter van 5 tot 10 km rond de geïdentifi-
ceerde populatiekernen.

Sensibiliseren van de actoren in het gebied:
•  De (privé-)eigenaren informeren wan-

neer een koppel steenuilen wordt 
waargenomen als broedvogels, hen 
bewust maken van het belang van het 
behoud van deze soort en hen res-
ponsabiliseren als actoren van het 
behoud van deze soort en zijn habitat.

•  De gekozen vertegenwoordigers en 
technici van de overheden informeren 
over de aanwezigheid van de steenuil 
in hun actiegebied en hen sensibili-
seren voor de bescherming van de 
steenuil en hen responsabiliseren als 
actoren van het behoud van deze soort 
en zijn habitat.

•  De bevolking informeren en sensibili-
seren door het voorstellen van geleide 
uitstappen, gezamenlijke opmaak van 
inventarissen, conferenties of een ten-
toonstelling.

•  Uitwisselingen op gang brengen en/of 
ontwikkelen tussen de agrarische we-
reld en natuurkenners, eventueel met 
de steun van vakbondsorganisaties 
(landbouwkamer), professionals (coö-
peratieven), wetenschappers (INRA) of 
verenigingen (AMAP).

•  Ontwikkelen van ecoburgeracties die 
gunstig kunnen zijn voor de stenuil (bijv. 
participatieve projecten voor de aanplan-
ting van bomen en struiken, snoeien van 
bomen of het plaatsen van nestkasten).

•  Sensibiliseren van particulieren voor 
de ongewilde gevolgen van gewasbe-
schermingsmiddelen.

2.5 Een paraplusoort
De steenuil wordt algemeen beschouwd 
als een paraplusoort: men gaat ervan 
uit dat de acties die worden gevoerd 
met het oog op de bescherming van 
de steenuil ten goede komen aan een 
hele reeks soorten verbonden aan het 
bocagelandschap. Dit punt is bijzonder 
belangrijk in een context waar « gespe-
cialiseerde » soorten verbonden aan 

agrarische habitats sterk zijn afgeno-
men (Jiguet, 2010). Onderstaande tabel 
(tabel 1) vermeldt de soorten die moge-
lijk gunstig worden beïnvloed door de 
beheer-/beschermingsacties voor het 
behoud van de steenuil. Hun klassering 
in de verschillende Rode Lijsten wordt 
aangeduid (NPDC = Nord – Pas-de-Ca-
lais, P = Picardie, F = Vlaanderen België 

en W = Wallonië België). Bovendien zal 
de bescherming van deze soort ten goe-
de komen aan de typische habitat: de 
extensieve landbouw. Het bocageland-
schap is een belangrijke factor voor de 
verbetering van de leefomgeving van de 
burgers die in een landelijke omgeving 
gaan wandelen. 
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SOORT CATEGORIE BIOTOOP

Vogels
Kneu Rode lijst « Kwetsbaar » (NPDC) Bocagelandschap met heggenrijen

Grauwe klauwier Rode Lijst « Ernstig bedreigd » (F) en « Kwetsbaar » 
(NPDC) 

Bocagelandschap met sterke rijenheggen

Gekraagde roodstaart Rode lijst « Kwetsbaar » (F) Oud loofbos en bocagelandschap met sterke heggenrijen

Ringmus Rode Lijst « Bedreigd » (NPDC) en « Kwetsbaar » (P) Agrarisch gebied en bocagelandschap met sterke 
heggenrijen

Geelgors Rode Lijst « Bedreigd » (F) en « Kwetsbaar » (NPDC) Bocagelandschap met sterke heggenrijen + braakliggend 
terrein

Kerkuil Niet bedreigd Agrarisch gebied + bocagelandschap + braakliggend 
terrein

Graspieper Rode Lijst « Bedreigd » (F) en « Kwetsbaar » (NPDC en W) Braakliggend terrein en mesofiele graslanden + stop 
gewasbeschermingsmiddelen

Grauwe gors Rode Lijst « Bedreigd » (NPDC, F en W) Braakliggend terrein en mesofiele graslanden + stop 
gewasbeschermingsmiddelen

Veldleeuwerik Rode Lijst « Bedreigd » (F) en « Kwetsbaar » (NPDC en W) Braakliggend terrein en mesofiele graslanden + stop 
gewasbeschermingsmiddelen

Zoogdieren
Eikelmuis Rode lijst « Bedreigd » (F) Bocagelandschap met sterke heggenrijen

Vleermuis in het 
algemeen

Allen beschermd en verschillende categorieën van 
bedreigingen

Heggenrij, oude holle bomen…

Amfibieën
Alle soorten Allen beschermd Graskanten, graslanden, weiden, enz... 

Insecten
Alle soorten Graskanten, graslanden, weiden, enz...

Tabel 1: soorten die mee kunnen profiteren van de maatregelen die worden genomen voor de steenuil.

3. OELSTELLINGEN VAN HET  
GRENSOVERSCHRIJDEND SOORTACTIEPLAN 
VOOR DE BESCHERMING VAN DE STEENUIL 

3.1 Inleiding

3.2 Hoofddoelstelling
De hoofddoelstelling is het handhaven, 
zelfs verhogen van het aantal steenuil-
koppels op het hele werkgebied. Op ba-
sis van de informatie waarover we op dit 
moment beschikken schatten we dat er 

14.000 tot 20.000 broedkoppels zijn. De 
doelstelling is om, tijdens de duur van 
het plan, deze schattingen te handhaven 
om te zorgen dat deze soort zijn statuut 
van “Niet bedreigd” behoudt. De acties 

moeten worden om de 5 jaar opnieuw 
worden geëvalueerd door vaste opvol-
gingsmomenten.

Om het succes van de maatregelen te 
kunnen toetsen is het stellen van concre-
te doelen noodzakelijk. Een concreet doel 
is ook goed bruikbaar in de communica-
tie rond het project, zowel voor als na de 
uitvoering. 

Het opvolgen van die doelen gebeurt door 
‘monitoring’, onder het motto “meten is 
weten”. Door het periodiek meten van 
bepaalde parameters die aan het doel 
gelinkt zijn, kun je aftoetsen hoe goed het 
project naar de doelen toe werkt. Bijstu-

ring kan gebeuren indien nodig. 
De doelstellingen worden geformuleerd 
als één algemeen hoofddoel, onderver-
deeld in diverse actiedoelen die samen 
moeten leiden tot het behalen van dit 
hoofddoel.
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 Hoe steenuilen tellen volgens het protocol?
DE STAPPEN:
→ Aan de coördinator vragen welk vak van 2 km x 2km u kunt observeren;
→ Een raster creëren van 16 vierkanten en het centrum van het vierkant aanduiden (= luisterpunt);
→ Luisterpunten inrichten tussen 15 maart en 15 april, 1 bezoek is noodzakelijk;
→  De observatie wordt uitgevoerd 30 min na zonsondergang en elke luistersessie duurt 7 min 30, de geluidsrecor-

der gebruiken indien geen enkele steenuil wordt geobserveerd en wachten tot een steenuil antwoordt. Zodra er 
antwoord komt de geluidsrecorder uitzetten.

→ Proberen de steenuil te lokaliseren op een kaart.
→ De resultaten naar de coördinatoren sturen en de gegevens invoeren in de databank.

 
Belangrijk om te weten: Steeds de geluidsrecorder gebruiken verstoort de soort, de steenuil maakt zich op om zijn territorium 
te verdedigen en herhaaldelijk gebruik kan de nestvorming laten mislukken. Het is belangrijk de geluidsrecorder te stoppen 
wanneer de steenuil antwoordt. Als de steenuil zingt voor u de geluidsrecorder gebruikt hoeft u hem niet te gebruiken.

MATERIAAL:  
radioshack-instal-

latie verbonden 
met een MP3

Prijs: 24 € 

ACTIE 1 SCHATTING EN EVOLUTIE VAN DE STEENUILPOPULATIE IN HET TEC-WERKGEBIED
KALENDER 2019-2020

DOELSTELLINGEN

De doelstelling van deze actie is het uniformiseren van een methode voor de opvolgings- en schatting van de populaties 
over een uitgestrekt gebied, bestaande uit verschillende territoriale eenheden. 
Om de steenuilenbestanden in de verschillende gebieden onderling efficiënt en objectief te kunnen vergelijken, is het 
belangrijk dezelfde methodologie te gebruiken.
Hetzelfde onderzoek om de 5 jaar herhalen om de evolutie van de populaties te analyseren. 

METHODES

Een eenvoudige en statistisch betrouwbare methode is gebruikt in de departementen Nord – Pas-de-Calais in 2014-2015 en 
zal worden herhaald in 2019-2020. Deze methode is vrij eenvoudig om door iedereen te kunnen worden gebruikt, zowel door 
experts als niet-experts inzake de soort en steekproefmethodes. 
De methodologie is gebaseerd op gestandaardiseerde steekproeven door stratificatie van de habitat. Zij is gebaseerd op een 
opvolging volgens luisterpunten om de 500 m in een vak van 2 km x 2 km met geschikt geachte habitat (bijlage 1).
De statistische methode van de « boostrap » wordt gebruikt om de dichtheid van de populatie te schatten. 

PROEFPROJECTEN Coördinatoren: GON, Picardie Nature, Natuurpunt en Aves Natagora
Actoren: Alle organisaties

OPVOLGINGSINDICATOREN Dichtheid van de populatie - Evolutie van de populatie - Aantal deelnemers

Actie 1
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 Hoe een telling uitvoeren van steenuilen voor?

→ DATUM VAN DE TELLING
De meest geschikte periode om de steenuilen te beluisteren is van maart tot in april. Vanaf de maand maart heb-
ben de steenuilen eieren gelegd en zingen ze niet meer zoveel. Zij zijn dan zeer discreet en alleen het mannetje 
jaagt en bevoorraadt het vrouwtje met voedsel. Vanaf juni zijn de jongen groot en de twee volwassen vogels vliegen 
onophoudelijk heen en weer om ze te voeden. Op dat moment kunnen de uilen overdag actief zijn en goed zichtbaar. 

→ MATERIAAL  
Men hoeft niet per se over materiaal te beschikken om uilen te tellen. Gewoon luisteren naar het gezang en sociale 
roepjes volstaat om te weten of een boom of gebouw bewoond is. Men moet echter altijd een redelijk grote luis-
terafstand in acht nemen om de uil niet te storen. 
Een verrekijker als u de potentieel bewoonde bomen of nestkasten van ver wilt observeren (= zonder te storen). In 
knotbomen is meestal een van de partners zichtbaar, slapend of wakend over de de holte.

→ LOKALISATIE
Als men ze eenmaal heeft gehoord is het belangrijk het perceel, de bomenrij of de alleenstaande boom waar het 
koppel heeft genest te lokaliseren. Om een nuttige telling af te leveren moet u uw gegevens invoeren in een refe-
rentiedatabank1 of uw gegevens naar een referentievereniging2 sturen.

ACTIE 2 VERDIEPEN VAN DE KENNIS VAN DE VERSPREIDING VAN DE SOORT EN LOKALISEREN VAN DE TE VOEREN ACTIES
KALENDER 2017-2025

DOELSTELLINGEN

Om gerichte acties te ondernemen moet men een goede kennis hebben van de verspreiding van de steenuil op zeer fijne 
schaal. De doelstelling hier is de bevolking en de landbouwers te laten deelnemen om informatie door te geven betreffende 
de eventuele aanwezigheid van de steenuil in hun gebied. 
De doelstellingen zijn de territoria te identificeren die het meest geschikt zijn voor acties op basis van de informatie van de 
eigenaars. 

METHODES

Er kan een eenvoudige vragenlijst met een sensibiliseringsbrochure worden gestuurd naar de landbouwers en de 
bewoners. Daar de stap van de informatieverzameling is gerealiseerd door de eigenaars, is het heel waarschijnlijk dat zij 
welwillend staan tegenover het plaatsen van nestkasten of het ondernemen van acties voor het behoud van de steenuil en 
zijn habitat. De vragenlijst kan ook op speciale internetsites worden geplaatst.
Na ontvangst van deze informatie kunnen bezoeken op het terrein worden georganiseerd met de eigenaar om de 
aanwezigheid van de steenuil te verifiëren en mogelijke acties te ondernemen. 
Er kan een speciale steenuil-mailbox worden gecreëerd om de informatie te groeperen en contact te houden met de 
mensen. 
Er wordt een index berekend voor elk perceel met:
- Aanwezigheid of afwezigheid van de steenuil
- Territorium dat geschikt zou zijn voor de vestiging of de dispersie van de soort
- Aanvaarding van de aanwezigheid van de soort door de eigenaar
- Belangstelling van de eigenaar om acties te ondernemen voor de bescherming van de steenuil
Er wordt een cartografie gecreëerd om de sectoren voor potentiële acties duidelijk in kaart te brengen.

PROEFPROJECTEN - Verspreiding van informatie: alle organisaties
- Verwezenlijking van de uiteindelijke cartografie: GON, Aves, Natuurpunt op hun respectieve grondgebied

OPVOLGINGSINDICATOREN
- Aantal terugmeldingen van landbouwers en inwoners
- Aantal bezoeken op het terrein
- Uiteindelijke cartografie

Actie 2

1 Referentiedatabank  

Nord – Pas-de-Calais: SIRF (www.sirf.eu) 
België: https://observations.be/ 

Picardie: Clic Nat (http://www.clicnat.fr/)

2 Referentieverenigingen 

Nord – Pas-de-Calais: GON
Picardie: Picardie Nature
Wallonië: Aves-Natagora 
Vlaanderen: Natuurpunt
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ACTIE 3 CONSERVATION ET RESTAURATION DES HABITATS NATURELS DE NIDIFICATION
KALENDER 2017-2025

DOELSTELLINGEN

De steenuil is een doelsoort in de nationale en regionale natuurreservaten maar ook in de gebieden waar men de 
biodiversiteit wil beschermen (kwetsbare natuurgebieden). De beschermingsacties zijn hier reeds geïmplementeerd.
De meest relevante acties moeten nu worden ondernomen bij particulieren, met name bij landbouwers en overheden. Het 
behoud van de habitats vereist in de eerste plaats sensibilisering en communicatie over de te beschermen habitats. 
De doelstelling is de meest geliefde broedgebieden van de steenuil te beschermen en te herstellen. Deze actie heeft ook tot 
doel de connecties van de populaties en de dispersie van de jonge uilen te stimuleren. Daar de steenuil graag in gezelschap 
leeft, kan men door het herstellen van de habitats de dichtheid van de broedkoppels in een gebied verhogen. 

METHODES

Het behoud van de habitats vereist in de eerste plaats sensibilisering van de eigenaars voor de steenuil en de mogelijk 
reeds aanwezige broedplaatsen.
In uitvoering van het actieplan kunnen de volgende aanpassingswerken op het terrein worden voorgesteld aan de 
doelgroepen landbouwers, burgers en ondernemingen. 
Volgende zaken kunnen worden voorgesteld:
-  de aanplanting van alleenstaande bomen of bomenrijen (voornamelijk wilgen) met een eerste « knotbeurt » 10 jaar na 

aanplanting;
- de aanplanting van boomgaarden; 
- het beheer van geknotte hakhoutstronken .

PROEFPROJECT Alle organisaties 

OPVOLGINGSINDICATOREN

- aantal aangeplante en bezette bomen
- kilometers verbonden bomenrij
- aantal aangeplante en bezette boomgaarden
- aantal geknotte en bezette bomen

Actie 3

 Welke bomen moet men planten?  
De soorten die over het algemeen worden geplant 
zijn de wilg, de haagbeuk of de eik. 
Hoe planten: Bomen alleenstaand of in rij

Organisaties die u daarbij kunnen helpen:
Haut-de-France: de Blongios, Plantons les 
décors, vrijwillige planters
Wallonië: Aan te vullen
Vlaanderen: Regionale Landschappen

Organisaties die u daarbij kunnen helpen:
Haut-de-France: les Blongios, de GON, 
Wallonië: Aan te vullen
Vlaanderen: Regionale Landschappen

 Het knotten 
Vermijden : De steenuil is zeer gevoelig voor wegverkeer: hij zal 
geen aanplantingen of geknotte bomen gebruiken langs een weg 
met veel verkeer.
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ACTIE 4 BEHOUD EN HERSTEL VAN DE NATUURLIJKE JACHTGEBIEDEN
KALENDER 2017-2025

DOELSTELLINGEN

De steenuil is een doelsoort in de nationale en regionale natuurreservaten maar ook in de gebieden waar men de 
biodiversiteit wil beschermen (kwetsbare natuurgebieden). De beschermingsacties zijn hier reeds geïmplementeerd.
De meest relevante acties moeten nu worden ondernomen bij particulieren, met name bij landbouwers en overheden. Het 
behoud van de jachtgebieden vereist in de eerste plaats sensibilisering en communicatie over de te beschermen gebieden. 
De doelstelling is de meest geliefde jachtgebieden van de steenuil te beschermen en te herstellen.

METHODES

Het behoud van de habitats vereist in de eerste plaats sensibilisering van de eigenaars voor aanwezigheid van de steenuil en 
zijn gebrek aan broedplaatsen.
In uitvoering van het actieplan kunnen de volgende aanpassingswerken op het terrein worden voorgesteld aan de 
doelgroepen landbouwers, burgers en ondernemingen. 

Volgende zaken kunnen worden voorgesteld:
- behouden van beweide percelen;
- behouden of herstellen van graslandpercelen;
- creëren van grasstroken.  

PROEFPROJECT Landbouwkamer, MEL, VLM, CCFI, Inagro, RLW

OPVOLGINGSINDICATOREN
- aantal beweide percelen
- aantal in stand gehouden of herstelde graslandpercelen
- aantal gecreëerde grasstroken 

Actie 4

 In stand houden van de jachtzones van de steenuil

 Wat moet men doen als men een perceel vindt dat verlaten lijkt
Wanneer u de indruk heeft dat een perceel verlaten is:
- In het kadaster het perceelnummer opzoeken om de opzoeking van de eigenaar te vergemakkelijken.
- Contact opnemen met de gemeente om te weten of er een voorkooprecht voor het perceel geldt.
-  Contact opnemen met de vereniging van gemeenten of de provincie van de zone om te zorgen dat zij zich inzetten 

voor het herstel van een jacht- of broedgebied met het oog op het belang van de zone voor de steenuil. 

Belangrijk om te weten
Het behoud van grasstroken of graslandpercelen 
moet worden gestimuleerd in de omgeving van 
potentiële broedplaatsen en in de minst gunstige 
sectoren (bebouwde akkers, voorstedelijke zo-
nes, etc.).

Vermijden: De aanplanting van een grasstrook 
langs een weg met veel verkeer verhoogt het ri-
sico op botsingen tussen steenuilen en auto’s. 
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ACTIE 5 GOEDE VOORWAARDEN SCHEPPEN VOOR DE NESTVORMING EN DE AANWEZIGHEID VAN DE STEENUIL
KALENDER 2017-2025

DOELSTELLINGEN

De steenuil is een soort die niet erg gevoelig is voor de aanwezigheid van de mens en zijn activiteiten. Dit blijkt uit het feit 
dat de steenuil vaak aanwezig is in een boerderij-omgeving. Het is trouwens vaak in oude boerderijgebouwen dat de uil een 
schuilplaats vindt wanneer zijn habitat dreigt te verdwijnen of zeldzamer wordt.
Het plaatsen van een nestkast is een zeer nuttige oplossing om de steenuil op een plaats te beschermen en om de 
kolonisatie van een nieuwe plaats die nog geen geschikte broedplaatsen biedt te stimuleren. Er kunnen bijvoorbeeld 
nestkasten worden voorgesteld in een gebied waar bomen nog niet de eigenschappen hebben om een koppel te ontvangen.

METHODES

Het plaatsen van nestkasten wordt al jaren toegepast en voorgesteld door natuurorganisaties. Dankzij de opgedane ervaring 
weten we nu meer over de beste locaties, oriëntatie, soorten nestkasten en zo meer.

Volgende zaken kunnen worden voorgesteld:
- Het plaatsen van nestkasten, in de eerste plaats in bomen 
- Het plaatsen van nestkasten in gebouwen als er geen andere oplossing gevonden wordt. Het verdient de voorkeur kerkuil-
nestkasten te plaatsen in boerderijen want de populaties van deze nachtroofvogel zijn kleiner dan die van de steenuil en zij 
zijn afhankelijker van die omgeving om te nesten. 
Het maken, plaatsen en opvolgen van de nestkasten kan gebeuren in samenspraak tussen de eigenaar, vrijwilligers en 
verenigingen.

PROEFPROJECT GON, MEL, Aves-Natagora, Natuurpunt

OPVOLGINGSINDICATOREN
- aantal nestkasten geplaatst in bomen
- aantal nestkasten geplaatst in boerderijen
- aantal bezette nestkasten

Actie 5

 Welke nestkast(en) plaatsen? 
→ IN DE EERSTE PLAATS IN BOMEN
Er bestaan tal van nestkasten in verschillende maten en vormen. Zij kunnen worden bevestigd of opgehangen aan 
de boom (foto hieronder). Het belangrijkste is dat de opening ongeveer 7 cm groot is. 

→ IN DE TWEEDE PLAATS IN AGRARISCHE GEBOUWEN
De steenuil maakt graag gebruik van holten in oude gebouwtjes om te nesten. Tal van potentiële roofdieren 
kunnen dan schade veroorzaken aan de nesten (huiskat, steenmarter, wezel, enz.) Wanneer een potentieel aan-
trekkelijke holte wordt opgemerkt, kan het plaatsen van een nestkast aan de ingang van deze holte een veilige 
beschermplaats bieden aan de uil. Over het algemeen moet men een antipredator-aanpassing voorzien aan de 
uitgang van de nestkast. 

Belangrijk om te weten: Wanneer het broedseizoen aanbreekt (van maart 
tot juli), is het uiterst belangrijk dat de mogelijke nestkoppels die een 
nestkast kunnen bewonen niet worden gestoord. Men moet van in de verte 
observeren of de nestkast is bewoond bij het vallen van de avond. 
De nestkast moet één keer per jaar of om de twee jaar worden schoonge-
maakt om braakballen en mest te verwijderen. Praktische tip: wat strooi-
sel op de bodem leggen om het schoonmaken te vergemakkelijken.

BELANGRIJKE  
INFORMATIE

Tips voor het plaatsen en  
aankopen van een nestkast:  
zich richten tot de GON, de 

MEL, Aves-Natagora, Noctua of 
Natuurpunt
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ACTIE 6 COMMUNICATIEMIDDELEN OPZETTEN
KALENDER 2017-2025

DOELSTELLINGEN

De steenuil heeft zwaar te lijden onder het verdwijnen van zijn territorium en meest geliefde habitats. Kleine maatregelen 
kunnen de soort gemakkelijk in stand houden op lokale schaal. 
Er moeten communicatie- en sensibiliseringsmiddelen worden gecreëerd om tegemoet te komen aan de nood aan 
informatie. 

METHODES

Opzetten van een mobiele tentoonstelling voor het grote publiek. De mobiele tentoonstelling toont de biologische cyclus van 
de steenuil alsook enkele middelen die worden ingezet voor zijn bescherming. Het hele jaar door wordt deze tentoonstelling 
aangeboden aan verschillende overheden. 
Ontwerpen van flyers voor het grote publiek met aandacht voor het nieuwe interreg-project. Deze flyer kan samengaan met 
de vragenlijst voor kennisverbetering (actie 2). 
Infoborden ontwerpen om mensen te vermelden die acties hebben ondernomen voor de steenuil (acties 3, 4 of 5). 
Mini-camera’s plaatsen die 24u / 24 de nestkast(en) filmen en een internetpagina maken waar men de binnenkant van de 
nestkasten online kan volgen. 
Ontwerpen van een internetsite met alle nuttige informatie en alle tools.

PROEFPROJECT Alle organisaties

OPVOLGINGSINDICATOREN

- aantal opgezette mobiele tentoonstellingen
- aantal verdeelde flyers
- aantal ontworpen en geplaatste infoborden
- aantal geplaatste camera’s
- aantal bezoeken op de website

Actie 6

 Mobiele  
De mobiele tentoonstelling van de GON  
(1e bord hieronder) kan worden vertaald naar 
het Nederlands en overgenomen voor TEC. 

 Flyers voor de 
Er bestaan al flyers over de steenuil. Door een flyer 
te ontwerpen speciaal voor het programma, met de 
contactgegevens van de verschillende actoren, is een 
efficiëntere sensibilisering en verdeling van de midde-
len mogelijk. 

 Informatiebord
Door het ontwerpen van een infobord met vermelding 
van de plaatsen waar er acties zijn ondernomen voor 
de steenuil kunnen de actoren en de eigenaars die 
zich inzetten voor de steenuil worden vermeld. 
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Overzichtstabel van de acties 1  

Acties
DOELPUBLIEK MOEILIJKHEIDSGRAAD TERRITORIUM

Grote publiek natuurkenner landbouwer overheidsinstantie gemakkelijk moeilijk lokaal uitgebreid regionaal

1 x x x

2 x x x x x x x x

3 x x x x x x x

4 x x x x x

5 x x x x x x x

6 x x x x x x

Tabel 2 planningsoverzicht van de acties  
over meerdere jaren  

Acties 2018 2019 2020 2021 2022

1 x x

2 x x x x x

3 x x x x x

4 x x x x x

5 x x x x x

6 x x x x x

LIJST PROJETPARTNERS TEC!
Het doel van het project ‘Tous Eco-Citoyens!’ of ‘Iedereen eco-burger!’ 
(TEC!) is om de bewoners van deze Frans-Belgische grensregio bewust 
te maken van de nood aan bescherming en de acties voor het verbe-
teren van de grensoverschrijdende biodiversiteit in hun omgeving. De 
natuur houdt zich niet aan grenzen en moet daarom ook op deze schaal 
beschermd worden. De 13 partners van TEC! hebben een diepgaande 
kennis van de lokale natuur. Ze werken zo veel mogelijk samen met lo-
kale actoren zodat zij ambassadeurs van de biodiversiteit worden. Sa-
men werken de TEC!-partners een strategie uit om de typische soorten 
en biotopen uit hun grensregio te promoten.
Het project TEC! werd gelanceerd in oktober 2016 in het kader van het 
Europese Interreg V-programma. Het project geniet van een ondersteu-
ning door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (FEDER) van 
999.855,68 euro. 
Samen met de eigen bijdrage van de partners bedraagt de totale kost 
van het project 1.999.771,41 euro.

Partner Contact Tel.
Provincie West-Vlaanderen (POV) (hoofdpartner) Ronny Vanhooren

ronny.vanhooren@west-vlaanderen.be
+32 51 51 93 46

Europese Metropool Lille (MEL) Romain Morvan  
rmorvan@lillemetropole.fr

+33 359 00 24 76

Hainaut Développement Cellule Environnement (HD) Séverine Landa
severine.landa@hainaut.be

+32 65 34 25 87

Provinciaal Land- en Tuinbouwcentrum (Inagro) Dieter Depraetere 
dieter.depraetere@inagro.be

+32 51 27 33 82

Communauté de Communes des Hauts de Flandre (CCHF) Christophe Delbecque
christophe.delbecque@cc-hautsdeflandre.fr

+33 328 43 09 99

Regionaal Landschap Westhoek (RLW) Miguel Depoortere
Miguel.depoortere@west-vlaanderen.be

+32 51 54 59 62

Communauté de Communes de Flandre Intérieure (CCFI) Mélissa Toussaint 
mtoussaint@cc-flandreinterieure.fr

+33 359 68 40 09

Stad Comines-Warneton Emmanuel Dubuc
emmanuel.dubuc@publilink.be

+32 56 56 10 45

Vlaamse Landmaatschappij (VLM) Catherine Vanden Bussche  
catherine.vandenbussche@vlm.be

+32 50 45 81 35

Stad Moeskroen Christophe Deneve 
christophe.deneve@mouscron.be

+32 56 86 01 51

Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen (RLVA)
(geassocieerde partner)

Els Eeckhout 
els.eeckhout@rlva.be

+32 55 20 72 65
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Bijlage1 : Protocol steenuil van de GON
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