
Uilenvrienden Kruin 

 

1990 Hoe het begon:  We scrollen terug in het verleden van de toenmalige 
natuurvereniging De Wielewaal vzw, de verre voorganger van het huidige Natuurpunt 
vzw.  
Eind jaren ‘’90  gingen Gilbert, Nand en Erik met cassettespeler, ‘s avonds op pad 
om d.m.v. voorop genomen geluiden van steenuilen, deze te determineren. Dankzij 
de positieve resultaten hiervan, en het belang van geschikte nestgelegenheden, 
werd er beslist om vanaf dan te starten met het aanbrengen van nestkasten.Gilbert 
Smet, Erik Van De Velde, Dirk Braem, Peter Willekens en Nand Daniels namen 
hierbij het voortouw.  
Ook Patrick De Kerf was destijds een echte steenuil voortrekker, tevens een ware 
pionier als ontwerper van nestkasten. Patrick is nog steeds een enthousiaste 
uilenvriend en plaatst af en toe nog zo’n typische nestkast. 
Deze activiteiten werden toen al aangeboden: 

 Uilen avondwandeling Polder en kasteel omgeving Bazel  
 Infoavond uilen met bijhorende avondwandeling: organisatie Kruin, café 

Oyevaer Bazel 
  
Intermezzo beginjaren 2000: Er werden geen nieuwe kasten meer aangebracht. 
Andere prioriteiten zoals de invulling en mede opvolging van het Gecontroleerd 
overstromingsgebied, toen beter bekend als de Potpolder drongen zich op. Ook de 
water-l en roofvogel tellingen boden zich in snel tempo aan. Hierdoor kwamen 
controles van uilenkasten op de lijst van ondergeschikt belang te staan! Een 
bijkomende handicap bleek ook, dat de toenmalige nestkast types heel moeilijk 
waren om inwendig te controleren. Zeker voor verbetering vatbaar! 
 

2016 Terug nieuwe ideeën:  Onder impuls van Paul Volckerick werden vanaf dan, 
de eerste stappen gezet om het aantal nestkasten voor steenuilen in gans Kruibeke 
uit te breiden. Belangrijk argument! Welk budget was hiervoor beschikbaar? Uit 
voorzorg nam voorzitter Nand hiervoor contact op bij o.a. Vincent van ANB en verder 
nog, de verantwoordelijken van een beschutte werkplaats. Ook Willy Michielsen, nr.1 
als hobby nestkasten bouwer uit Beveren-Waas werd hierbij betrokken en gevraagd 
om ons te helpen. Dit resulteerde tenslotte in een aanbesteding van 10 nestkasten. 
 

 

 2016 Tien geschikte locaties: Werden vooraf bezocht, om vervolgens in de 
winter 2016/17 te voorzien van een steenuilennestkast. Paul Volckerick, René 
Bosmans, Erik Van De Velde en Gilbert Smet zorgden mee voor de plaatsing! 

 2016 December Kennismaking met Uilenwerkgroep Waasland: Gilbert, 
Paul,en Erik  gaan in op de uitnodiging van Uilenwerkgroep Waasland, om 
hierbij Kruin te vertegenwoordigen. Aanreiking van tal van mogelijkheden om 
elkaars ervaringen te kunnen delen. Aanbod van cursusmateriaal, info 
avonden met gerenommeerde binnen-en buitenlandse uilenkenners. 
Uitwisseling van bouwtekeningen voor nestkasten. Aanzet tot de  bouw van 
een eerste kerkuilen nestbak. Ontwerp Paul en Gilbert zijn de grondleggers 
van het idee om samen met Cristophe Smet (zoon van Gilbert) een algemene 
uilenfolder/flyer te ontwerpen. Subsidie van Provincie Oost Vlaanderen en 
RLSD voor aankoop van hout voor steenuil nestkasten met marterslot, en 
rieten mandjes als nestvoorziening speciaal voor ransuilen.    



 Uilenwerkgroep Waasland vergadert 4 x per jaar op verspreide locaties. 
 

2017 Het begint te lopen:  
 

 

 Belangrijke versterking van het team: Marijn Vercauteren en Pierre Van Hul 
voegen zich toe aan de kern 

 Voorbereiding Steenuilen avondwandeling met de fiets: omgeving Doorn, 
Hazarddam, Warande/Melselestraat; Gilbert Smet, Walter Nonneman, Pierre 
Van Hul en Paul Volckerick  

 Natuur Infoavond ‘Steenuilen’: 08/02/17 naar aanleiding van ‘nacht van de 
steenuil’  Kruin organiseert in de Keet hieromtrent een info avond; gastspreker 
Philippe Smets 

 Nacht van de Steenuil; Gilbert maakt afspraken, om gedurende een aantal 
avonden in maart steenuilen te determineren Hierbij wordt gebruik gemaakt 
van een Ipod met vooraf opgenomen steenuil geluiden.Resultaat 10 x respons 
roepend, 4 gezien, waarvan 2 vlakbij 

 Vast item in Kruin’s bestuurs agenda: Uilengroep Kruin wordt toegevoegd 
als algemeen aanspreekpunt tijdens de maandelijkse vergaderingen. 

 Medewerkers ontvangen een officiële controlevergunning: met dit 
getuigschrift van ANB mogen nestkasten gecontroleerd worden. 

 Controles van steenuil nestkasten: Gilbert, Paul, Marijn, Erik en René 
 Knap resultaat: begin mei, werden er in vier, van de 10 geplaatste steenuil 

nestkasten, een eerste broedgeval genoteerd! 
 

2018  Er zit muziek in 
 

 

 Extra uitbreiding van Kruin’s uilengroepje: Elke Massa, Raf Van Mele en 
Jorik Bettens brengen nog meer enthousiasme mee.  

 Voorbereiding VlaamsSteenuilproject 2020: Om de 6 jaar wordt er 
gevraagd om in gans Vlaanderen het steenuilen bestand mee te onderzoeken 
d.m.v. kilometerhokken registratie. Gilbert zorgt voor plaatselijke 
overzichtkaarten.   

 Steenuilen avondwandeling maart: organisatie Kruin. 
 Plaatselijke medewerkers ontvangen officiële controlevergunning van 

ANB 
 Keuze voor het bouwen van type nestkast: na het bekijken van 

verschillende bouwtekeningen steenuilkasten werd één type met anti marter 
sluis weerhouden.Hier konden we mee aan de slag. 

 Paul Volckerick maakt met eigen materialen een eerste reeks van 7 
steenuilkasten.  

 Opstellen van een overzichtslijst voor mogelijke steenuil locaties: 
Hiervoor werden zo’n 30 plaatsen in  Kruibeke aangekruist.   

 Tegelijkertijd werd er ook een programma voor Kerkuil nestkasten 
opgestart: Paul zorgt voor een bouwtekening 

 Dringende zoektocht naar gepaste materialen en mogelijke sponsoring:  
 

2019 Financiële ondersteuning en Schenkingen  



 

 

 Gino Heyrman; sluit zich aan, hij zorgt voor een heel belangrijke aanvoer van 
gratis plankenhout, waarmee tal van steenuil nestkasten kunnen vervaardigd 
worden. 

 Uilenwerkgroep Waasland €150: schenkt aan iedere regio €150! 
 Vijf gratis steenuil nestkasten Uilenwerkgroep Waasland: Elke Massa, 

Marijn Vercauteren, Pierre Van Hul, Gilbert Smet, Georges De Keersmaecker 
en Paul Volckerick; timmeren in de werkplaats van Eddy De Taeye deze 
nestkasten ineen. Materialen werden gratis aangeboden door Uilenwerkgroep 
Waasland vzw. 

 Schenking van 4 bouwpakketten kerkuil door Uilenwerkgroep 
Waasland.    

 Hollebeekhoeve schenkt €50: te besteden aan materialen voor de bouw van 
een kerkuilen nestkast. 

 Handy Home (Saniver) Kruibeke schenkt €30: ter plaatse te besteden voor 
aankoop van materialen. 

 Geert Smet: (zoon van Gilbert) schenkt ons tiental multiplex platen waarmee 
we kerkuilkasten kunnen maken 

 Fons Van Hoyweghen: verzaagd kosteloos deze platen tot bouwpakketten.  
 Marijn Vercauteren: zorgt voor gratis EPDM, dienstig als dakbedekking. 

 

2019 Activiteiten 
 

 

 Aanmaak van Whatsapp Kruin uilenvrienden team: Gilbert Smet neemt 
hiervoor het initiatief. Leden: Gilbert Smet,Paul Volckerick, René Bosmans, 
Jorik Bettens, De Bruyn Marc, Elke Massa, Erik Van De Velde, Pierre Van Hul, 
Raf Van Mele, (vanaf 2021 Dany De Ben en Gino Heyrman).  

 Marc De Bruyn sluit aan bij uilenvrienden. 
 Lyndon Kearsley officieel ringer: engageert zich om mee controles en 

ringwerk voor onze groep uit te voeren!  
 Garage Paul Volckerick, functioneert als centrale werkplaats: voor het 

timmeren van steen- en kerkuil nestkasten. Paul maakt samen met Marijn 
Vercauteren, Raf Van Mele en dochter Rine meerdere overuurtjes! 

 14 steenuil- en 4 kerkuilkasten afgewerkt 
 Steenuilen avondwandeling:  10 gehoord en 4 zien vliegen, waarvan  1 

ook  zittend op tak. 
 Lijst met steenuil controles 2019 werden in april/mei/juni uitgevoerd: 

Gilbert, Marijn, Erik, Paul, Raf en Rine. Zie hiervoor de resultaten in 
Uilenrapport werkgroep Waasland. 

 Plaatsen en vervangen van steen- en kerkuil nestkasten in Kruibeke: 
Gilbert, Erik, Marijn, Raf en Rine. Lijst met locaties te vinden in Uilenrapport 
werkgroep Waasland   

 Afwerken van de laatste inventarissen voor het Vlaams Steenuilenproject 
2020  

 

2020 Activiteiten. 
 

 



 Steenuilenwandeling: constant regen, toch nog een 8-tal Steenuilen 
gehoord. 

 

 

 Wegens de Corona pandemie, werden strenge Veiligheidsregels 
opgelegd. Enkel door de  veiligheidsregels na te leven, mochten er na de 
eerste golf en lockdown,  een aantal (in bubbel) taken uitgevoerd 
worden! 

 Controles in juni van broedgevallen steen- en kerkuil: afzonderlijke 
groepjes: Paul, Gilbert, Lyndon, Marijn, Erik, Raf en Rine zie hiervoor 
Uilenrapport Waasland  

 Maken van 12 steenuil- en 4 kerkuil nestkasten: dankzij de uitzonderlijke 
steun van Gino Heyrman, Geert Smet, Marijn Vercauteren en Fons Van 
Hoyweghen, welke nogmaals gratis planken, multiplex platen en EPDM 
aanleverden en verzaagden, konden deze door Paul Volckerick & Marijn 
Vercauteren afgewerkt worden. 

 Plaatsen van deze nestkasten: Paul, Gilbert, Erik en Marijn zie hiervoor de 
locaties in het Uilenrapport werkgroep Waasland. 

 

2021 Voorlopige activiteiten. 
 

 

 Door Corona omstandigheden zullen activiteiten beperkt blijven 
 

 

 Gino Heyrman & Danny De Ben: sluiten aan bij Kruin’s uilenvrienden 
 Wintercontroles van kerkuil: deze werden in januari  door Gilbert Smet, Paul 

Volckerick, Erik Van De Velde, Dany De Ben, Lyndon Kearsley bijgewoond. 
Resultaat in Uilenrapport Waasland. 

 Wintercontroles d.m.v. geluid: ‘s avonds met de ipod op stap Gilbert, Dany, 
Raf en Rine, Erik en Marc. 

 

Belangrijk. 
 

 

 

 Uilenrapport Waasland: zoals je kan opmerken, hier werd regelmatig naar 
verwezen. Uilenrapport is een heel overzichtelijk werkmiddel, waarin iedere 
regio al zijn gegevens van steen- kerk- bos- rans- velduil en oehoe kan in 
onderbrengen. Het is ontwikkeld door Frank Schram lid van uitlenwerkgroep 
Waasland, het rapport wordt intussen in alle Vlaamse afdelingen toegepast. 
Opglet! dit uilenrapport is enkel in te kijken d.m.v. een aangemaakte account 
met paswoord. Meer dan verantwoorde zienswijze, vermits hier alle Vlaamse 
uilen broed locaties in vermeld staan, en dit zou voor mogelijke personen met 
slechte bedoelingen, de kans scheppen om eieren of jongen te ontvreemden. 
Indien gewenst kan er door Frank Schram voor zo’n account gezorgd worden! 

 Ook dit moet u zeker eens doen! De Website 
van  www.uilenwerkgroepwaasland.be  bezoeken. Je vindt er een bron van 
uilen informatie, bij contacten, zie je alle regioverantwoordelijken. 

 



Enkele weetjes. 
 

 

 Het huidig aantal gekende steenuil nestkast locaties op grondgebied 
Kruibeke = 52  

 Het huidig aantal gekende en aangebrachte kerkuil nest locaties op 
grondgebied Kruibeke =  13 

 

 

 Voorraad nestkasten: Paul Volckerick heeft nog 2 volledig afgewerkte 
steenuil nestkasten klaar staan en 1 nestkast voor kerkuil. 

 Opdracht: kijk eens uit naar een eventuele interessante locatie, om daar nog 
een uilennestkast (steen/kerkuil) te plaatsen. 

 Speciaal voor u en nog voorradig; een aantal prachtige uilen flyers en 
brochure Steenuil: gratis te bekomen bij Paul Volckerick, geef maar een 
seintje.                                                 e mail; paulkruin@hotmail.com  of 
paulkruin@gmail.com 

  
 € 44 nog in pot: voor aankoop van materialen (bevestigingsband, vijzen, 

scharnieren, silicone) 
 Graag uw medewerking bij sponsoring van een uilennestkast!: 

Ongetwijfeld is er in uw omgeving wel iemand (of uzelf), die ons wil steunen 
door een uilennestkast mee te helpen sponsoren. €20 Steenuilenkast   €40 
grote kerkuilenkast zie hiervoor rekening Kruin: 
 BE11 0012 2894 6348 

 

 

 Tot slot, nog een heel spoedig en volledig herstel toegewenst; aan onze 
medewerkers Marijn Vercauteren en Pierre Van Hul 

 
Januari 2021 Paul Volckerick 
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