
Drie volwassen uilen in een kast 

In februari gingen we op stap om de nestkasten schoon te maken. In de kast waar vorig 
jaar de gezenderde uilen zaten, troffen we maar liefst drie uilen aan! En wat nog 

verwonderlijker was, geen oorspronkelijke bewoner! Een uil bleek geringd, een jong van 
vorig jaar uit een kast zo'n 7 km verder op. De andere twee waren ongeringd, ook elders 
geboren want de jongen uit deze kast zijn afgelopen seizoen geringd. Aan de 
vleugelpunten konden we wel zien dat het jongen van vorig jaar waren. Of het 
mannetjes of vrouwtjes waren konden we nu niet vaststellen, dat kan alleen in de 
broedperiode. We zijn heel benieuwd hoe dit het komend broedseizoen verder gaat en of 
we degene die verstoten wordt, op een andere kast zullen terugvinden. 

 

Op 8 mei kwamen we terug bij deze kast, voor de eerste controle ronde van het nieuwe 
seizoen. We troffen een vrouwtjesuil aan met een ring. Het was een van de drie die we in 
februari hadden geringd. Ze zat op 4 eieren, waar later 4 jonge steenuilen zijn 
uitgekropen. 



 

Veel kasten bezet 

Elk seizoen is het spannend hoeveel bezette nestkasten het seizoen weer oplevert. We 
kunnen echter verheugd zijn over het begin van het seizoen. We hebben maar liefst 39 
kasten die bezet zijn! Vorig jaar waren dat er 32 en dat vonden we al veel. Elk jaar meer 
bezette nestkasten, dan mag je toch voorzichtig concluderen dat er wel behoefte is aan 
nestgelegenheid. In totaal hangen er nu 71 kasten, ruim de helft is dus bezet. Er is een 
kast met 6 eieren waar ook 6 jongen uit zijn gekropen! 

 

Kast uit boom gevallen 

Op 12 mei werden we opgebeld door een nestkastbezitter met een teleurstellende 
mededeling: de nestkast was uit de boom gereden bij inkuilwerkzaamheden. Kast en vijf 
eieren waren kapot, moederuil was niet te bekennen.... We zijn er gelijk heen gegaan en 
hebben een neiuwe kast iets verderop opgehangen, in de verwachting dat deze locatie 
als mislukt de boeken in zou gaan. Op 29 mei waren we toch een beetje neiwsgierig.... 
zou het vrouwtje misschien weer in de nieuwe kast zijn gekropen? En wat schets onze 
verbazing? Een vrouwtje zat te broeden op 2 eieren! Met dank aan de bewoner die zo 
snel de telefoon heeft gepakt en ons op de hoogte heeft gebracht. 

4 wezen 

Op 29 mei werd Anton Meenink opgebeld: bij renovatie werkzaamheden van een dak 
werden 4 jonge, koude, stille steenuilen aangetroffen. Ze leefden nog wel, maar actief 

waren ze niet meer. Ook werd een volwassen dode steenuil aangetroffen. Wat te doen? 
Hans en Anton zijn er direct heen gereden en hebben de 4 wezen opgehaald. Hans heeft 
ze op tegen z'n t shirt op z'n buik warm gehouden en de verwarming in de auto werd 



gelijk op hoog gezet (buiten was het drukkend warm, 25 graden) Hans en Anton 

bezweken bijna van de warmte, maar de jonge donsbolletjes vonden dit wel fijn; er 
kwam weer beweging in. Thuis werden ze onder de warme lamp gezet en van grijze, 
natte, zielige bolletjes veranderden ze langzaam in actieve, witte pluizebollen. Qua 
gewicht was er niks aan de hand, dus het was zaak snel een adoptiegezin te zoeken. 
Uiteindelijk werden alle uilskuikens bij adoptieuilen met een klein gezin ondergebracht. 
We houden ze nauwlettend in de gaten. Het ziet er goed voor ze uit! 

 

Jonge weesuiltjes worden tijdelijk door een lamp verwarmd en komen weer helemaal 

'tot leven'. 



 

Twee kasten met adoptieouders 

Het volgen van de steenuil met zender 

Ook dit jaar wordt er onderzoek gedaan naar het voedselpatroon van de steenuil. Dit 
gebeurt vanuit dezelfde kast als vorig jaar, echter nu met een steenuilpaar en niet met 
drie paren zoals in 2007. In de kast van het steenuilpaar dat gezenderd is, hangen ook 
twee cameraatjes, deze beelden geven ook veel informatie over het voedsel dat wordt 
binnengebracht. 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Vincent, onder leiding van Frank Majoor en Loes 
van den Bremer, beide werken zij voor SOVON. Het vrouwtje in deze kast is hetzelfde 
vrouwtje als in 2007, ze is tenmisnte 4 jaar oud. Het mannetje is in 2007 omgekomen in 
een kachelpijp. Dit jaar heeft ze dus een nieuwe man. Het blijkt een mannetje te zijn dat 

in 2007 is geboren in een kast in Geesteren. Op 24 april werd er een eerste ei in de kast 
gelegd. Het vrouwtje legt 4 eieren. Op 12 mei worden het mannetje en het vrouwtje 
gevangen in een mistnet (speciaal net om vogels mee te vangen). Ze krijgen allebei een 
zender om, vergelijkbaar met het zendertje dat ook in 2007 is gebruikt (zie verslag 
2007)  
Naast de antenne die met de hand gebruikt wordt om de uilen te lokaliseren, zijn er ook 
8 ontvangstantennes opgesteld die mbv de computer registreren wanneer en hoe lang de 
uilen in de buurt van de antenne naar voedsel zoeken. 

Op 24 mei is het eerste jong uit het ei gekomen. Er zijn nog twee eieren uitgekomen, het 

vierde ei is niet uitgekomen. Op 10 juni zijn de jongen, dan 17 dagen oud, gewogen. Ze 
wogen 100 tot 110 gram, een goed gewicht op deze leeftijd. 



Vincent gaat drie keer per week 's avonds en een keer per week 's morgens op pad om 

de uilen mbv de antenne en een nachtkijker te volgen. Op 9 juli ben ik een avond met 
hem mee geweest. Opvallend is dat het vrouwtje vaak dicht in de buurt van de kast jaagt 
en in korte tijd heel vaak naar de kast vliegt met kleine insecten. Het vrouwtje voert de 
insecten aan de jongen, het mannetje gooit zijn prooi in de kast en gaat weer weg. Het 
wil dan wel eens voorkomen, dat een nachtvlinder als prooi naar de kast wordt gebracht, 
daar wordt hij door het mannetje losgelaten en vervolgens vliegt de nachtvlinder weer 
vrolijk de kast uit!Er is op de camerabeelden te zien dat er zelfs twee keer een vleermuis 

is gevangen.  
De steenuilen zitten geregeld op de paaltjes langs de weide, lopen bij de pony's in de wei 
of zitten op het gazon. Ook wordt er wel gejaagd in de eik waarin ook de kast hangt. De 
jonge uiltjes zijn van buiten te horen als ze worden gevoerd. 

 

  

Jong met spreidpoot 

We hebben het al een keer eerder mee gemaakt; een jong met spreid poten. Dit uiltje 

troffen we in een kast aan met in totaal 4 jongen. Een van de jongen had een linkerpoot 
dat vreemd ontwikkeld was, het kuiken kon er niet op staan en de klauw functioneerde 
niet, de poot stond omhoog, ook was het kuiken kleiner dan de andere kuikens. 



 

Noodweer 

Op zondag 22 juni was het noodweer in Neede. Onweer, regen en een hagelbui met 
hagelstenen ter grootte van pingpongballen zorgde voor flinke schade aan auto's, bomen 
vielen om, takken vielen op de weg en alle planten werden 'gestript'. Alsof er een 
enorme rupsenplaag had huisgehouden! Helaas leverde dit ook onder de vogels 

slachtoffers op. We werden 's avonds opgebeld. Een ouder uil met een jong waren totaal 
verkleumd en doornat aangetroffen. De verpulverde bladeren zaten tussen hun 
doorweekte verenkleed. We hebben de uiltjes droog gemaakt, op een warme plek gezet 
en al spoedig kwamen ze weer 'tot leven' en keken ons kwaad vanuit de emmer aan. 
Beide uilen hebben we weer teruggeplaatst in hun kast. Hopelijk overleven ze dit 
trauma! 



 

  

  

 


