
Weer nieuwe kasten 

In februari is er weer een aantal nieuwe kasten opgehangen. Ook is er een aantal kasten 
vervangen omdat ze van ouderdom uit elkaar vielen. Tevens zijn enkele kasten 
verhangen omdat de boom waarin de kast hing, omgevallen is of dood gaat. In een warm 
voorjaar is er dan geen bescherming meer van een bladerdak tegen de warme zon. In 
Neede hangen nu 80 (!) kasten. 

 

Traditioneel maken we op koninginnedag onze eerste controle ronde. Als we flink 
doorwerken, halen we 20 kastcontroles op een dag,. Dus het kost een paar dagen voor 
we alle kasten hebben gecontroleerd. Begin mei zitten de meeste steenuilen op eieren en 
dan is het voor ons ook duidelijk welke kasten we in het seizoen nog eens moeten 
controleren. Soms broeden er koolmezen of spreeuwen in, dan komt er zeker geen 
steenuil in. Een enkele keer wordt de kast wel door uilen bezocht, te zien aan een kuiltje 
of aan braakballen, maar liggen er geen eieren. Dan komen we na een paar weken nog 
eens terug om te zien of er misschien toch een steenuil is gaan broeden. 



 

Holenduif 

Tijdens de eerste controle ronde troffen we OP een van de steenuilkasten een broedende 
Holenduif aan. Ze zat boven op het deksel en we konden de kast niet controleren zonder 
haar te verstoren. We besloten mevrouw duif te laten zitten en over enkele weken terug 
te komen om te zien of ze ook een onderbuurman had. 

Na 3 weken kamen we terug bij de kast. Op de kast lag nog wel het nest, maar mevrouw 
was (met haar kroost?) vertrokken. Nu konden we zonder schuldgevoel het deksel 
optillen en zagen we 5 eieren liggen! Hoe de verstandhouding met de bovenbuurvrouw 
was, zullen we echter nooit te weten komen. Op 9 juni konden we hier 3 jonge 
steenuilen ringen, 2 eieren waren verdwenen. Helaas hoorden we dat er in juli een uil 
was verdronken, het bleek een ongeringde, volwassen uil te zijn. We vermoeden dat het 
het mannetje was. 

Zes eieren 

Dit jaar hebben we maar een legsel aangetroffen met 6 eieren. Echter tijdens de eerste 
controle stelde Hans bij de ene uil een broedvlek vast, een vrouwtje dus, maar ook de 
andere uil was wat kaal op zijn/haar buik. Bij de tweede controle, na drie weken, nog 
maar eens goed gekeken, wederom hadden beide uilen een broedvlek. De een was 
geboren in Neede in 2008, de ander was geboren in Lochem in 2006. Echter waar het 
mannetje uithing was ons onduidelijk. Inmiddels waren er nog maar 5 eieren in de kast. 
Een ei was dus verdwenen, het kon niet uitgekomen zijn. 

We waren benieuwd hoe dit lesbische stel het er van af zou brengen en of meneer uil zijn 
vrouwen goed zou verzorgen. Na wederom 3 weken bezochten we nogmaals de kast, wat 
we aantroffen was teleurstellend: Nog steeds 5 eieren, ze waren koud en onbevrucht. En 



beide dames waren niet meer te bekennen. Hopelijk vinden ze volgend jaar allebei een 
prachtige man.. 

 

Prooien 

Dit jaar troffen we niet veel muizen aan in de kast. Om goed te weten waar een steenuil 
van leeft worden de prooien ook zoveel mogelijk gedetermineerd. Dit levert bij de 
nestkastbezitters soms enige verwondering op: we halen de voorraadkast van de 
steenuil tijdelijk leeg en noteren wat we zien. Dat is veelal een aantal muizen, vaak 
zonder kop en soms zijn de muizen bezig met een tweede leven'vanwege het aantal 
maden dat rondkruipt in de muis. 'Hij beweegt!, heeft wel eens een geïnteresseerd kind 
geroepen, totdat ze erachter kwamen waarom de muis bewoog.. 'Gatsie!' 

Gelukkig kan de steenuil, in tegenstelling tot de kerkuil, overschakelen op ander voedsel 
dan 'muis'. Insecten zoals meikevers, spinnetjes, oorwormen en vlinders, maar ook 
regenwormen en jonge vogels staan op hun menu. Soms vangen ze zelfs kikkers of 
mollen. 

Dit jaar hebben we een aantal controles uitgevoerd met kinderen van het voortgezet 
onderwijs. Voor deze leerlingen is het een unieke ervaring, ze vergeten nooit meer wat 
een steenuil is en zijn vertederd bij de aanblik van de jonge steenuilen. Een unieke 
natuurbeleving. De leerlingen zijn altijd zeer benieuwd wat Hans uit de kast haalt nadat 
hij de ladder opgeklommen was. Tot grote verbazing van de leerlingen, maar ook wel 
van ons, trof hij dit jaar een complete mol aan van wel 58 gram! Als je bedenkt dat de 
steenuil zo'n 180 tot 200 gram weegt, is dat wel een heel zware lading geweest. En daar 
heeft hij dus ook mee gevlogen. Maak je vervolgens eens een voorstelling van hoe die 
mol door dat gat geduwd is! Een hele heisa voor een uil lijkt me, maar voorlopig was de 
voorraadkast weer aangevuld! 



 

Sterfte 

Ook dit jaar werden we weer opgebeld door oplettende nestkastbezitters. In Noordijk 
was een kast met op 21 mei 3 jongen. Op 26 mei werden we opgebeld. De eigenaar had 
een volwassen uil onder de kast aangetroffen. We zijn erheen gereden en inderdaad het 
vrouwtje an deze kast was dood. Misschien was ze aangereden en kon ze nog half 
versuft terugkomen bij haar kast. Ze lag dood onder de nestkast en de jongen waren 
verdwenen, daar was niks meer aan te redden. 

Op 19 mei is er nog een nest mislukt, het vrouwtje was een verkeersslachtoffer op de 
Rutgersweg. 

Iemand anders belde op dat ze een versufte jonge steenuil bij het huis hadden, die onder 
het dak was groot geworden. Dit jong is opgehaald en naar een roofvogelopvang 
gebracht. Helaas heeft het jong het niet gehaald, het was al te verzwakt. 

Op een andere locatie troffen we op 4 mei 4 eieren aan, 3 weken later waren daar nog 2 
jongen. Toen we ze een week later wilden ringen, lag er in de kast een dood jong zonder 
kop en zonder vleugel..Dit was het werk van een één of andere hongerige rover. 
Gelukkig kunnen we stellen dat dat over het algemeen niet veel bij ons voorkomt. 



 

Resultaten 2009 

In 2009 hebben we in de 80 kasten 38 nesten aangetroffen en 96 jonge steenuilen 
geringd. Dit jaar zijn naar verhouding weinig legsels mislukt. Nog niet eerder hebben we 
zoveel jonge steenuilen geringd, zie statistieken. 



 

  

 


