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Vier jaar geleden contacteerde Philippe Martens mij voor zijn 

steenuilenproject in de Brugse rand. Wij zouden samen een geschikte 

locatie zoeken om een steenuilennestkast op te hangen in Sint-

Andries. We gingen op pad in het gebied tussen de spoorweg en de 

Oostendse vaart enerzijds, de expressweg en de Westernieuwweg 

anderzijds. Eigenaars contacteren, uitleg geven en toelating vragen, 

een geschikte boom zoeken en de nestkast deskundig 

plaatsen…allemaal niet zo simpel. Toen Johan Suffys hoorde van het 

project bezorgde hij ons een aantal zelfgemaakte nestkasten en zo 

konden wij steeds verder uitbreiden : ondertussen hebben we 11 

nestkasten geplaatst ! In de februari-maanden van 2009 en 2010 

trotseerden we ijzige koude om met een CD-speler roepende 

mannetjes op te sporen. Het tweede jaar kregen we op een paar 

plaatsen antwoord en hadden we goede hoop op succes. Maar de 

nestkastcontroles waren de vorige jaren telkens een ontgoocheling ! 

Vorig jaar konden we pas eind juni de controle doen. In twee 

nestkasten troffen we kippeneieren aan : het werk van een geduchte 

steenmarter ! In een andere kast vonden we veel braakballen van 

een steenuiltje en ook een veer die duidelijk van een steenuil 

afkomstig was. Deze kast was duidelijk bewoond geweest maar geen 

steenuiltjes te bespeuren ! 

Dit jaar hadden we afgesproken om onze controle vroeger uit te 

voeren en op vrijdag 1 juni gingen wij op pad : Jan Swimberghe, Marc 

Deceuninck, Isabelle Bossuyt en ikzelf. 

In de eerste kast vonden we opnieuw een drietal kippeneieren in de 

strooisellaag bedekt door een pimpelmezennestje. Als er hier mezen 

in gebroed hebben betekend dat misschien dat de steenmarter 

andere oorden heeft opgezocht en dat kan positief zijn voor de 



volgende jaren. In de volgende kast vloog een koolmees uit toen we 

de kast openden en we vonden een mooi nestje met een tiental 

eitjes ! In de volgende kast ditmaal geen fazanteneieren maar ook 

geen tekenen van bewoning ! Dan maar naar de volgende : daar viel 

ik bijna van mijn ladder van verbazing ! In een hoek van de nestkast 

zaten VIER bijna vliegklare steenuiltjes, goed doorvoed en 

kerngezond !  

Iedereen opgetogen natuurlijk. Ook de 

eigenaars van het erf waren trots op “hun” 

uiltjes en zeer bezorgd om hun welzijn ! 

Ze waren zelfs van plan om hun kat een 

paar dagen binnen te houden om de jonge 

steenuiltjes te beschermen… 

 

 

 

 

 



 

In een volgende nestkast troffen we drie bijna vliegvlugge 

kauwenpulli aan. Het is reeds het vierde jaar op rij dat een koppel 

kauwen deze nestkast gebruikt. In de volgende kast vonden we 

braakballen van steenuil ! Veel kans dat volgend jaar hier ook in 

gebroed zal worden. Verder vonden we nog een nestkast waarvan 

het deksel verdwenen was. Dat is ondertussen gerepareerd. In een 

drietal kasten was er geen spoor van bewoning maar in de laatste 

kast trof ik nog DRIE bijna volgroeide steenuiltjes aan !  

 

Na drie jaar zonder 

resultaat kunnen we 

dit jaar dus minstens 

7 pulli rapporteren ! 

Eindelijk succes na al 

die jaren geduld. 

Leve Athene noctua ! 
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