
LIEVEHEERSBEESTJES &  CO
ZAAI EEN STUKJE VAN JE STREEKHELP DE STEENUIL

NEEM CONTACT MET ONS OP



Verantwoordelijke uitgever: REGIONAAL LANDSCHAP 
                MEETJESLAND vzw                 
                Oostveldstraat 91, bus 4
                9900 Eeklo
                050 70 00 42
                info@RLM.be
                www.RLM.be
                ON 0466.277.515   
                                                          RPR Gent, Afd. Gent

STEENUILEN

De steenuil is de kleinste en meest aaibare uilensoort in onze streek. Hij is graag overdag actief  
waardoor je hem geregeld ziet zonnen op een paaltje of een knotwilg langs een weiland. Het dieet van de  
steenuil bestaat uit regenwormen, insecten, muizen en kikkers. Zijn favoriete schuilplaatsen zijn hagen en 
houtkanten. Broeden doet hij graag in oude schuren, knotbomen en hoogstamfruitbomen. Het verdwijnen 
van deze broedplaatsen is een bedreiging voor de steenuil. 

HOE KAN JE STEENUILEN HELPEN?

• Plant hagen, houtkanten, knotbomen en hoogstamfruitbomen aan. Contacteer ons voor de 
 subsidiemogelijkheden.
          
• Plaats een broedkast op een geschikte plaats. Je kan bij ons een broedkast aanschaffen tegen  
 voordelig tarief. We geven graag advies over wat een geschikte locatie is en wat niet.

• Gebruik een steenuilvriendelijke drinkbak. Steenuilen verdrinken vaak in oude badkuipen die als  
 drinkvoorziening voor vee worden geplaatst. De drinkbakken worden sterk gesubsidieerd.

• Zie je regelmatig een steenuil in je buurt? Contacteer ons!

RAAK STEENUILENJONGEN NOOIT AAN!

Het zomaar aanraken van jongen van steenuilen, en andere vogelsoorten, is verboden. Enkel  
gecertificeerde ringers zijn hiertoe bevoegd. 

Steenuilen worden geringd om ze beter te kunnen bestuderen. Aan de hand van een ring kan men bepalen 
hoe oud de uilen zijn en zicht hebben op de overleving van de steenuilen. Daarnaast kunnen ze door het 
aflezen van de ringen ook bepalen waar ze vandaan komen en dus welke afstand de uilen hebben afgelegd.

Op WWW.RLM.BE vind je meer tips om de steenuil te helpen!

Broedkast voor steenuilen Steenuilenjongen Steenuilvriendelijke drinkbak

Wij helpen de steenuil met middelen van de 
provincie Oost-Vlaanderen voor soortbescherming.


