
 

Een legsel van 3 of 4 eieren is bij de steenuil heel normaal. In 2004 troffen we veel legsels aan met 5 
eieren en zelfs een legsel van 6 eieren! Ook in de rest van Nederland zijn grote legsels aangetroffen 

Ook dit jaar zijn we in februari al op pad gegaan op de steenuilen te inventariseren. Met 

de auto en gewapend met een cassettebandje van de steenuil, rijden we dan net nadat 

het donker is geworden door de gemeente Neede. We hebben Neede verdeeld in drie 

gebieden:  

 

Neede Zuid: ten zuiden van de rondweg en de Haaksbergseweg en ten oosten van de 

Elsmansdijk (inventarisatie door Hans en Sonja Grooters)  

Needse Achterveld: Ten noorden van de Haaksbergseweg en ten westen van de 

Diepenheimse weg (Inventarisatie door Anton Meenink)  

Neede Noordijkerveld: Ten noorden van de rondweg en tussen de Elsmansdijk en de 

Diepenheimseweg (Inventarisatie door Kees v Rijn en Bert Breukers)  

 

We spelen dan het geluid van de steenuil af en noteren op een landkaart alle plekken 

waar we de steenuil terug horen roepen. Zo stellen we het aantal territoria in de 

gemeente Neede vast. Het gehele gebied wordt drie keer geïnventariseerd, zodat je 

samen met de nestkastcontroles later in het seizoen een goed beeld krijgt van het aantal 

paartjes steenuilen dat vermoedelijk voorkomt in Neede.  

Vooral bij stil weer roepen de steenuilen goed terug. Bij volle maan kun je ze zelfs zien 

vliegen, soms gaan ze boven in de boom zitten waar jij net je auto hebt staan en kijken 

ze je met een verbaasde blik aan.  

 

Een keertje mee met steenuil-controle? Dat kan! 

 

Op koninginnedag maken we meestal de eerste controle ronde. Veel mensen zijn dan 

thuis en genieten van hun vrije dag. De koninginnedag van dit jaar was een heerlijk 

warme dag: veel mensen zaten buiten op het terras en vonden het maar wat leuk dat de 



kast gecontroleerd werd. Vaak lopen de nestkastbezitters even mee, net zo nieuwsgierig 

als wij, wat er dit jaar in de kast zit. In veel kasten treffen we spreeuwen aan, vaak al te 

zien aan de schijt die aan de buitenkant van de kast zit. Een enkele keer is de kast 

helemaal leeg.  

 

jonge steenuil, 26 dagen 

Op een adres aan de Oude Eibergse weg werd de steenuil door de bewoners wel gezien 

en we hebben hem met inventariseren ook gehoord, echter de kast was niet bezet. Wel 

lag er een verdoogde huid in van een beest dat we niet konden achterhalen (marter, 

wezel, bunzing, eekhoorn?) Er waren geen botjes meer aanwezig. Misschien dat deze 

kast wel door een marter wordt bezocht en dat de steenuil een andere, veiliger plek 

heeft gezocht in een van de omringende schuurtjes. We waren zeer benieuwd wat we 

zouden aantreffen in de kast aan de Haaksbergse weg. In februari was daar namelijk het 

vrouwtje dood aangetroffen op de Haaksbergseweg. Zou het mannetje in staat geweest 

zijn op een ander vrouwtje bij de kast te roepen? Aangekomen bij de kast bleek het 

mannetje en een vrouwtje op de kast te zitten. het mannetje was dezelfde uil als vorig 

jaar, het vrouwtje was nog ongeringd. Gelukkig toch nog een vrouwtje gevonden! en 

bovendien wel 5 eieren gelegd!  

Dit jaar troffen we over het algemeen grote broedsels aan: normaal legt een steenuil 3 of 

4 eieren. Dit jaar hebben we al 10 legsels met 5 eieren. Er is zelfs een legsel met 6 

eieren! Begin mei hadden we in 22 kasten een legsel.  

 

Steenuil wordt geringd 



 

In mei  hebben we de kasten gecontroleerd om te kijken hoeveel jongen er zijn en of de 

jongen al groot genoeg zijn. Op 25 mei waren de meeste jongen zo' n 10 dagen oud, nog 

wat te klein om te ringen. Echter op een kast kwamen we wel al vier grote jongen tegen, 

we hebben ze gelijk geringd. Begin juni konden we de meeste jongen ringen. Hoewel de 

legsels groot waren, vielen de resultaten wat tegen. Op meerdere kasten waren niet alle 

eieren uitgekomen, dit is echter een normaal verschijnsel. Gelukkig konden we bij enkele 

kasten ook vier jongen ringen.  

Deze week werden we echter ook gebeld door een verontruste steenuilkast-bezitter. Er 

was een dode uil aangetroffen op de weg. de eigenaar zag 'zijn uiltje' bovendien niet 

meer vliegen. We zijn gelijk in de auto gesprongen om te kijken wat er aan de hand was. 

Het bange vermoeden van de eigenaar werd helaas waar: in de kast troffen we 4 kleine 

uiltjes aan, ongeveer 10 dagen oud. Ze waren dood gegaan van de kou. Vermoedelijk is 

moeder uil doodgereden. Voedsel was er nog wel: in de kast lag een meikever op z' rug 

te spartelen, waarschijnlijk gooide vader uil nog wel eens iets in de kast.Zo blijkt maar 
weer hoe gevaarlijk het verkeer is voor een uil. 

 

In deze kast troffen we 9 (!) steenuileieren aan! 

 

We troffen begin juni ook iets wonderbaarlijks aan. We waren op weg naar een kast 

waar we begin mei 6 eieren hadden geteld. het vrouwtje dat in die kast zat te broeden, 

was hetzelfde vrouwtje als in 2003. We vermoedden dat er nu jongen in de kast zouden 

zitten en waren erg benieuwd hoeveel er uit het ei waren gekropen. Ladder tegen de 

boom, boer en boerin erbij, deksel open en wat zagen we daar.... Wel 9 eieren! Dat kan 

niet, een steenuil met 9 eieren! Het vrouwtje zat er ook op, dus hebben we even 

gecontroleerd of het ringnummer klopte met de vorige keer. Warempel, dit vrouwtje was 

ongeringd! Wat er gebeurd is kunnen we gissen: het eerste vrouwtje is dood gegaan en 

het mannetje heeft een nieuw vrouwtje dat er drie eieren heeft bijgelegd. Ook is het 

mogelijk dat twee vrouwtjes gebruik maken van deze kast (dat is in Winterswijk wel 

eens voorgekomen). Een ding is zeker: ook in de natuur gaan mannetjes vreemd! (Echter 
heren dit is natuurlijk geen excuus...)  

 


