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• De steenuil
• Vlaams steenuilenproject: vroeger en nu
• Wat nodig?
• Protocol en aangeleverde gegevens
• Registratie op waarnemingen.be
• Verdeling van het gebied en engagement
• Vragenronde

Welkom



De steenuil

• Klein en gezet (21-23cm)
• Gele ogen
• Witte wenkbrauwstrepen en 

ronde kop
• Bruin-wit gespikkeld 

verenkleed
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• Honkvast 
• Klein territorium (ca. 25 ha)
• Platteland
• Knotwilgen

De steenuil
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• Bedreigingen
• Verdwijnen habitat
• Afname geschikte nestplaatsen
• Gebruik van bestrijdingsmiddelen
• Verkeerslachtoffer
• Opkomst bosuil en steenmarter

De steenuil
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Vlaams steenuilenproject 1998-2000

• 400 vrijwilligers op pad
• Speciale editie Oriolus



Vlaams Steenuilenproject 1998-2000



Vlaams Steenuilenproject 1998-2000



• In 2018 maar 1/10e van de inventarisaties van 1998 -
2000
• Van de 1073 bezoeken in 2018 kreeg men 450x 

antwoord
• 2000 vs 2020 (overlappende gebieden)
• Algemene bezettingsgraad in 2000: 50,7%
• Algemene bezettingsgraad in 2018: 44,34%  

Vlaams Steenuilenproject 2020



Eerste resultaten 



Protocol (Verwaerde et al., 1999)
• Wat nodig?

• UTM kaarten met 500m op 500m kwadranten

• Waarnemingsformulier

• Birdcaller of andere geluidsbron

• Smartphone (decibelmeter en chronometer)

• Zaklamp, schrijfgerief, fluovest,…

• Eventueel lokale politie op de hoogte brengen

• Wanneer?
• Februari - maart

• Inventarisaties tussen 19u-24h

• Regen noch wind

• Waar vind je gegevens?
• Google drive

è mail sturen naar steenuilen@natuurpunt.be voor uitnodiging

Methodologie
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• Homogeen gebied van ten minste 4 UTM – km hokken
• Elk UTM hok is verdeeld in 4 kwadranten van 500m op 

500m
• Afspeelpunten liggen in het centrum van een kwadrant

UTM Kaarten



• Onmogelijk om op centrum kwadrant te staan?
è zo dicht mogelijk!
• Volgorde van de afspeelpunten worden willekeurig

gekozen voorafgaand aan de sampling
• https://www.random.org/lists/

UTM Kaarten











1. Zo dicht mogelijk naar waarnemingspunt en wacht 1 min om te
acclimatiseren en reeds roepende steenuilen op te merken

2. Afspeelpunt op kaart aanduiden

3. Als er reeds steenuilen roepen, speelt men geluid niet en gaat men 
rechtstreeks over naar stap 5

4. Geluid starten en tijd nauwkeurig noteren. Birdcaller of geluidsbox tijdens
het spelen 360° rond draaien boven hoofd

5. Geluid stoppen zodra steenuil reageert: tijd registreren samen met 
afspeelpunt en letter van waarneming.

6. Elke roep wordt op stafkaart aangeduid met letter + verbindingslijn tussen
afspeelpunt en letter van waarneming

7. Simultane waarnemingen aanduiden met streepjeslijn tussen waarnemingen

8. Tot slot 5 min wachten om bijkomende waarneming te registreren.

Protocol Geluid (Verwaerde et al,1999)





• Mailtje sturen naar steenuilen@natuurpunt.be
• Toegang tot de Google Drive
• Kaarten
• Protocol
• Geluidsbestand
• Handleiding waarnemingen.be

Waar kan je alles vinden?
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Waar kan je alles vinden?



Waar kan je alles vinden?



• Papier: via kaarten en waarnemingsformulier
• Mail sturen naar steenuilen@natuurpunt.be met scans

• Zet projectnaam in onderwerp mail
• Gegevens insturen tegen ten laatste april 2019!

• Waarnemingen.be
• Handleiding beschikbaar op Google drive
• Speciale projectpagina op waarnemingen.be

• Niet als losse waarneming ingeven!

Registratie gegevens: 
waarnemingen.be
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Registratie gegevens: 
waarnemingen.be



Registratie gegevens: 
waarnemingen.be



• Februari – maart
• Inventarisaties vrijwilligers

• April
• Doorsturen gegevens

• September/oktober
• Digitalisering en verwerking gegevens

• Eind 2020
• Publicatie resultaten

Planning 2018-2020



• Minstens 1 inventarisatie-eenheid 
• 2 x 2 UTM hok

• 16 afspeelpunten
• Ca. 4 uur (liefst in 1 avond, mag 2 opeenvolgende avonden)

• Tijdig doorsturen van gegevens

Engagement vrijwilligers



Vragen?

? ?
? ?



Bedankt voor jullie aandacht en dikke merci
aan alle vrijwilligers!

The End
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