
 
 

 

Nieuwsbrief van de Steenuilenwerkgroep van Natuurpunt 
 
Nummer 15 - september 2016 
 
 
Zaterdag 5 november 2016 vindt onze jaarlijkse contactdag plaats in 
Tongeren. We bieden een boeiende dag aan. Wacht niet te lang om in te 

schrijven! Verder in deze nieuwsbrief kondigen we een eerste publicatie aan 
in samenwerking met STONE (Steenuil overleg Nederland) en doen we een 
warme oproep om publicaties te verzamelen. 

 
 
 
Programma contactdag zaterdag 5 november 2016 
 

 09u30–10u00  Opening en ontvangst 

 10u00–10u10: Verwelkoming door de Gewestelijke Coördinator (Philippe Smets) 

 10u10–10u40: 10 Jaar Steenuilwerking Tongeren (Paul Denis) 

 10u40–11u30: Het weer en uilengedrag (Lode Van De Velde) 

 11u30–12u20: Het wel en wee van de Bosuil in Vlaams-Brabant (Jan De Boe) 

 12u20–21u35: Handleiding broedbiologisch onderzoek 
(Dries Van Nieuwenhuyse & Theo Boudewijn) 

 12u35–13u30: MIDDAGPAUZE 

 13u30–14u30: Broedbiologisch onderzoek deel 1 (Ronald van Harxen) 

 14u30–15u00: Steenuilonderzoek in het Dijleland (Luc Vanden Wyngaert) 

 15u00–16u00: Broedbiologisch onderzoek deel 2 (Pascal Stroeken) 

 16u00–16u15: PAUZE  

 16u15–16u50: Broedgegevens van de Steenuil in Haspengouw (André 
Vanmarsenille) 

 16u50–17u00: SLOTWOORD (Philippe Smets) 

 
De contactdag gaat door in zaal Sint-Jan, St.-Jansstraat 16, 3770 Riemst 
(Tongeren).  
Inschrijven voor deze dag kan door een mail te sturen naar 
steenuilen@natuurpunt.be. De inkom bedraagt 10 euro en wordt aan de inkom 
verrekend. Tijdens de pauzes heb je de gelegenheid om broodjes te kopen en is er 
koffie en andere dranken voorzien.  
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Handleiding Steenuilonderzoek. 
 
In 2011 publiceerde STONE de “Handleiding broedbiologisch onderzoek Steenuil”. 
Die werd zeer gesmaakt en is daardoor sinds vorig jaar niet meer beschikbaar. Er 
zijn de afgelopen jaren veel nieuwe vrijwilligers actief geworden en ook vanuit België 
is er toenemende belangstelling voor het systematisch verzamelen van gegevens. 
STONE en de Steenuilenwerkgroep van Natuurpunt slaan daarom de handen in 
elkaar en geven nu samen een nieuwe versie van de handleiding uit. Er is nieuwe 
informatie opgenomen, verouderde passages kregen een update en de tekst is deels 
aangepast aan de Vlaamse situatie. Deze “internationale” handleiding zal de 
komende jaren de basis vormen om in Nederland en Vlaanderen gegevens te 
verzamelen op een eenduidige manier. Hierdoor kunnen ze ook beter met elkaar 
vergeleken worden. 

 

 
Tekst: Theo Boudewijn 
 
 

 
Hulp gezocht bij interessante klus. 
 
Bij de publicatie van The Little Owl (Cambridge University Press) in 2008 werd veel 
aandacht besteed aan de beschikbare literatuur over de Steenuil in binnen- en 
buitenland. Het belang van goede referenties en originele bronnen kan immers 
amper overschat worden. Na 8 jaar willen we een update samenstellen: een 
allesomvattende overzichtsdatabank met zo veel mogelijk originele scans van 



steenuilenartikelen, boeken en andere publicaties in pdf. Op die manier willen we de 
zoektocht naar originele bronnen in de toekomst vereenvoudigen. 

Om de koe meteen bij de horens te vatten zijn we op zoek naar één of meerdere 
vrijwilligers die bereid zijn te helpen bij het verzamelen en organiseren van het 
beschikbare digitale materiaal, het verzamelen en inscannen van papieren artikelen 
en het toegankelijk maken ervan. 

Heb je ervaring met het opsporen, verzamelen, scannen, beheren en organiseren 
van publicaties en heb je zin je als vrijwilliger in te zetten voor een betere kennis van 
de Steenuil, dan kun je meteen aan de slag. We hopen deze klus voor eind maart te 
klaren en het resultaat te presenteren tijdens de World Owl Conference in Italië.  
 
Heb je interesse, neem dan snel contact op met Dries van Nieuwenhuyse  
dries_van_nieuwenhuyse@hotmail.com 
 
Tekst: Dries van Nieuwenhuyse 

 
 
 

Heb je vragen of interessante items voor de Steenuilennieuwsbrief? 
Contacteer ons steenuilen@natuurpunt.be 
 

 
 
Wil je de Steenuilenwerkgroep van Natuurpunt steunen? 
 

Op onderstaande gegevens kan je een bijdrage storten. Vergeet volgende 
mededeling niet: projectnummer: GEW -2492 

Natuurpunt Studie vzw 
Steenuilenwerkgroep (KP 2492) 
Coxiestraat 11 

2800 Mechelen 
IBAN BE12 2300 5247 4592 
BIC   GEBA BEBB 

BTW BE 0408.032.874 
(vanaf 40 euro zijn giften fiscaal aftrekbaar) 
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