
Steenuilen (Athene noctua) zijn typische dieren van het Pajottenland. Nergens anders 
ter wereld komen ze in dezelfde dichtheid voor als in regio Pajottenland – Vlaamse 
Ardennen. Het zijn echte ambassadeurs van het landschap. Ze voelen zich namelijk het 
best thuis in een kleinschalig landbouwlandschap met veel oude knotbomen, boom-
gaarden, grasland en ruigten langs de velden. PenZine nam kaars en bril erbij en ging 
op bezoek bij Stan, een wijze steenuil die woont op de grens van Liedekerke en Ternat.

Hey Stan, alles goed?
Ach, ik ben er al beter aan toe geweest. 
Ik woon hier zelf mooi en droog in de 
holte van een oude hoogstamfruitboom 
halverwege Liedekerkebos en Hertigem-
bos. Maar de voorbije jaren is het steeds 
moeilijker om nestplaatsen en voedsel 
te vinden. Er zijn al heel wat steenuilen 
vertrokken omdat er steeds minder leef-
gebied voor ons overblijft. Een tiental 
jaar geleden kon je ons bij vooravond nog 
overal flink horen roepen vanuit de omge-
ving van onze broedplaatsen. Momenteel 
klinkt mijn roep eerder eenzaam. 

Heb je veel contact met de mensen uit de 
buurt?
Steenuilen worden ook wel eens ‘mensen-
uilen’ genoemd, omdat we graag en vaak 

vertoeven in de buurt van mensen. Je kan 
ons zowel aantreffen op een paaltje langs 
een weide als in de volle natuur. We zit-
ten daar dan te spieden tijdens de jacht, 
anderhalve meter hoog. Veel mensen zul-
len ons ook wel kennen van onze laag flui-
tende roep bij valavond, zonder misschien 
te beseffen dat het om steenuilen gaat. 
We zijn kleine uiltjes, nauwelijks groter 
dan een merel, maar ogen wat forser door 
onze opgezette veren.

We zijn dus echte mensenvrienden. We 
hebben echter heel wat te lijden onder de 
veranderingen van het landschap: minder 
oude boomgaarden, intensievere land-
bouw, uitbreiding van bebouwing. Noch-
tans ben ik hoopvol want ik heb een … 
plan!

Een Plan Steenuil? Vertel!
Een aantal inwoners van Liedekerke en 
Ternat heeft de handen in elkaar geslagen 
om opnieuw beter zorg te dragen voor mij 
en de andere steenuilen. Dat is een hart 
onder m’n vleugel, waarvoor heel veel 
dank. Samen met gemeenten Liedekerke 
en Ternat, Regionaal Landschap Pajotten-
land & Zennevallei, Agentschap Natuur & 
Bos en Natuurpunt is een samenwerking 
opgezet met acties voor de steenuil. Ook 
de provincie wilt dit mee ondersteunen. 
Het plan voorziet in bosuitbreiding, her-
stel van boomgaarden en knotbomen, 
extra poelen en samenwerking met 
landbouwers. Ik kan niet wachten tot de 
realisaties! Iedereen kan meedoen want 
elke tuin of buurt in Liedekerke en Ternat 
kan nog groener en natuurlijker ingericht 
worden. Ik hoop ook dat Plan Steenuil 
ervoor zal zorgen dat nog meer mensen 
mij beter leren kennen en hier mee van 
het bos komen genieten.

Info en wandelkaartje:  
www.plansteenuil.be

Totempaal met steenuil en kamsalamander op grens Liedekerke-Ternat

Deze uil  
heeft een plan
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Wat is het Plan Steenuil?
Doelstelling
Inwoners van Liedekerke en Ternat nauwer verbinden met de 
natuur in hun buurt en samen werk maken van een groenere 
gemeente met meer speelnatuur, bos en natuurlijkere tuinen. Er 
komen acties op basis van een natuurplan voor de hele gemeente. 
Ook meedoen? Mail info@plansteenuil.be

Terreininrichtingen zijn niet enkel gericht op steenuilen, maar 
ook op andere koester buren zoals de kamsalamander, keizers-
mantel, eikelmuis, hazelworm, levendbarende hagedis, slee-
doorn page …

Acties
 Natuurcursussen en -evenementen
 Bosuitbreiding van Liedekerke-Hertigembos-Ternat
 Samenaankoopacties voor plantgoed en gratis tuinadvies
 Aanplanten en knotten van knotbomen
 Plaatsen van steenuilkasten op geschikte locaties
 Herstel en aanleg van hoogstamboomgaarden, poelen en hagen
 Groenere speelplaatsen
 Natuurlijke begraafplaatsen
 Jouw ideeën? …

Poel als oase van leven in het landschap

Aanplant van knoteiken en struiken op privéperceel in Wambeek

Meer bomen en bloembollen in geboorteboomgaard TernatNieuwe toegang naar het bos via Kapellebaan in Liedekerke


