
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief van de Steenuilenwerkgroep van Natuurpunt  
 
Nummer 12 - september 2015 
 
Er zijn nieuwe feiten aan het licht gekomen over het plotse 
verdwijnen van steenuilenjongen. Op 21 november houden we 
onze 3e contactdag, in Leuven deze keer. Noteer het alvast in 
uw agenda! 
 
Athene of Marters…. Wie heeft de jongen onthoofd? 
 

In de Nederlandse Provincie Noord-Brabant hangen ongeveer 3.000 
steenuilenkasten en 2.000 kerkuilenkasten. Die worden gecontroleerd en 
onderhouden door ruim 300 fantastische vrijwilligers. Met een kastbezetting 
van ongeveer 30% zijn we erg tevreden maar er gaat natuurlijk ook wel eens 
wat mis. Tussen de broedsels zitten nl. minimaal 10% mislukte broedsels. 
Waarschijnlijk zijn het er meer; veel uilenbeschermers controleren immers 
liefst alleen in de jongenfase en missen zo mogelijk mislukte broedsels in de 
eifase. Dit seizoen werden op opvallend veel nestlocaties dode jongen 
gevonden in de kast. Dan te weten komen wat er zich heeft afgespeeld is een 
echte hersenkraker voor iedere uienbeschermer. Eén van de oorzaken van 
dode jongen in de kast kan predatie zijn. Vaak wordt dan naar de oprukkende 
steenmarter gewezen maar is dat wel de daadwerkelijke oorzaak?  
 
De steenmarter komt inmiddels in vrijwel heel Noord-Brabant voor, maar 
alleen in het oosten zitten ze in hogere dichtheden. Dit overigens prachtige 
roofdier heeft een lengte van ongeveer 45 cm en eet kikkers, muizen, ratten, 
eekhoorns, vruchten en eieren, maar soms ook een uiltje… Uitwerpselen van 
de steenmarter zijn ongeveer pinkdik en 6-10 cm lang. De vorm hangt af van 
wat er werd gegeten maar meestal zijn ze gedraaid en eindigend ze in een 
puntje. Werden er uitsluitend vruchten gegeten dan zijn de keutels zacht en 
vormloos. Wanneer uitwerpselen herhaaldelijk op dezelfde plek worden 
gedeponeerd wordt zo’n plek een latrine genoemd. Dat wijst altijd op een 
bezet marterterritorium. 
 
Aanwijzingen voor de predatie van uilen door steenmarters bestaan uit 
krabsporen in de omgeving, onthoofde uiltjes, afgebeten veren en 
marteruitwerpselen. Een combinatie van deze aanwijzingen geven pas echt 



uitsluitsel. In Brabant hebben acht werkgroepen vanaf 2010 vrijwel zeker te 
maken gehad met steenmarterpredatie in nestkasten. In 2015 ging het om vijf 
locaties in (van oost naar west) Beugen, Ravenstein (2x), Heesch en Haaren. 
Twee werkgroepen troffen latrines van steenmarters aan in onbewoonde 
nestkasten, dus geen predatie daar. Ze gebruiken die kasten dus ook graag 
als verblijfplaats! De meest westelijke waarneming vond plaats ter hoogte van 
Breda. 
 
Wanneer er onthoofde steenuilenjongen in de kast worden aangetroffen, is 
echter nooit met zekerheid te zeggen dat een steenmarter de dader is 
geweest. Daarvoor geven alleen camerabeelden uitsluitsel. In jaren waarin er 
weinig voedsel voorhanden is (in slechte muizenjaren dus) lukt het de ouders 
niet om alle jongen voldoende te voederen. Eten of gegeten worden wordt 
dan de harde regel: er treedt kannibalisme op bij de uilen. In juni dit jaar werd 
op camera vastgelegd dat één van de dode jongen (toch al 3-4 weken oud) 
half werd opgegeten door de moeder en later opgevoederd werd aan de 
overige 3 jongen. Op het filmpje (bericht van 13 juni op 
www.facebook.com/UilenbeschermingBrabant) zie je de moeder in het 
voorportaal met de kop van een jong. 
 

 
 
Navraag bij onze vrienden van Stone leert ons dat het gaat om een jong dat 
dood is gegaan aan vermoedelijk voedseltekort (te weinig muizen), ziekte of 
parasieten, maar dat blijft gissen. Vervolgens wordt het dode jong verwijderd 
uit de kast of opgegeten. Niets gaat verloren in de natuur. Dit gebeurt meestal 
eerst met de jongste van het broedsel, waarna soms de op een na jongste 
volgt. Bij extreme voedselschaarste gebeurt het zelfs voorkomen dat ook het 
laatste jong door het vrouwtje wordt opgegeten, en vind je niets meer terug in 
de kast. Het verwijderen van de kop bij prooien is kenmerkend voor 
(steen)uilen. 

http://www.facebook.com/UilenbeschermingBrabant


Dit verhaal leert ons dat we voorzichtig moeten zijn met het 
aanwijzen van predatoren (zoals marterachtigen) of dieven als 
schuldige. Waarschijnlijk komt er op grotere schaal voor dat 
ouderuilen hun eigen jongen opeten. 
 
 

 
 
De Brabantse steenuilenkast (type Renes) is vanaf 2012 beter marterproof 
gemaakt. Alle gevallen van predatie van marters vonden plaats in oudere of 
zelf getimmerde nestkasten. Door de dubbele tussenschotjes met ingangen 
die verspringen ten opzichte van elkaar kan de steenmarter de draai met zijn 
wervelkolom niet maken. Op locaties waar kerkuilenkasten hangen en waar 
steenmarters voorkomen, is echter maatwerk nodig. Die kasten zijn lastiger 
aan te passen. 
 
 
Jochem Sloothaak - Provinciaal coördinator uilenbescherming Nederland 
 

 

  



Mijn overburen en hun gedrag 
 

Mijn overbuurvrouw heeft maar één oog. Maar daarom vind ik ze niet minder 
mooi. Haar man heeft er twee, maar ook hem vind ik mooi. “Oei” zal je nu 
denken. Af en toe begluur ik ze om te kijken wat ze zoal uitspoken, nu het nog 
mag van de wetgever. Recent zag ik hoe hij haar besteeg. Hij ging erop 
zitten, minstens een minuut lang, om dan uiteindelijk tot de daad over te gaan. 
“Een minuut maar? Dat is toch niet lang…?” vraagt U zich vast af. 
Geen probleem: mijn overbuurvrouw is een Steenuil. En haar man…. ook. 
 
Sindsdien weet ik dus ook wie wie is in de relatie. Over het algemeen is het 
mannetje iets contrastrijker getekend dan het vrouwtje, in dit geval toch, met 
een fellere achterhoofdswenkbrauw en contrastrijkere witte vlekken op de 
bovendelen. Maar zo alleen, zonder de ogen te zien dus, is het niet altijd 
gemakkelijk om het onderscheid te maken. 
 
In het voorjaar 2014 werd er door André Vanmarsenille en Johan 
Vandersmissen een nieuwe steenuilennestkast geplaatst in de Grooten Hof, 
de Kastelboomgaard in de gelijknamige straat in Attenhoven. De opening van 
de kast zie ik vanuit mijn huis. Geen dag later vloog er al een vogel in. In de 
omgeving van de boomgaard riep al enkele dagen een mannetje: pjuup, 
pjuup… Baltsroep. Zang eigenlijk. Tenminste, het heeft dezelfde functie, want 
uilen zijn geen zangvogels. En zo zat deze vogel daar op een dak of de 
schouw van de pastorie, terwijl goed rond kijkend en luisterend. 
 
In 2015 stelde ik al vroeg in het jaar paring vast, begin januari. Net zoals bij 
de Torenvalken die er rondhangen. Daarna werd het weer iets kouder en 
bleven de vogels meestal binnen. Maar halfweg februari zag ik opnieuw 
paring. En opnieuw nam hij er zijn tijd voor. De zang, de puup-roep zeg maar, 
hoorde ik echter haast niet. Was dat niet meer echt nodig? Vormden ze al een 
goed stel, hadden ze al succesvol gebroed en dus een goeie band met 
elkaar? Dan zou het maar verloren energie zijn om te roepen. Misschien komt 
het terug later op het seizoen…? 
 
Wat er nog allemaal gebeurt ’s nachts weet ik natuurlijk niet, maar ik betwijfel 
dat deze vogels overspel zouden plegen. Ze zitten steeds bij elkaar in of voor 
de nestkast. Wellicht zou ik er iets van merken, van overspel, als ik in de 
buurt ben tenminste. Mogelijk gaat hij ’s nachts tijdens de jacht eens ‘scheef’, 
die man. Maar de vrouw, dat geloof ik nooit. Alhoewel vrouwen soms 
verraderlijker zijn dan je denkt. Overdag jagen zie ik ze bijna ook nooit in die 
periode. Ze zitten gewoon buiten in de vroege voorjaarszon, wanneer er geen 
wind is, en als het droog is ook. Gewoon lekker genieten van het lengen van 
de dagen. Zouden wij ook meer moeten doen in feite. Tijdens die 
herfstachtige en vooral stormachtige periode, einde maart begin april, bleef 
het paartje de hele tijd uit het zicht. Dus wellicht zaten ze in de nestkast. Maar 
de eerstvolgende rustige en bewolkte dag zag ik het mannetje alweer actief 
rondvliegen en ook een andere boomholte inspecteren.  
 
Af en toe worden ze lastig gevallen door een Kauw of een Ekster, dan houden 
ze het na een tijdje wel voor bekeken en verdwijnen ze in de kast. Kauwen of 



andere vogels die aanstalten maken om de nestkast te betreden, worden 
echter zonder pardon en met veel agressie weggejaagd; aanvalsvlucht met 
de poten vooruit. Raar dat ze geen agressie vertonen naar mensen bij het 
ringen van de jongen. Wellicht zijn ze in een soort van shock, een soort van 
verstijving denk ik. Iets wat je wel vaker ziet bij dieren wanneer ze zich heel 
erg bedreigd voelen.  
 
Vanaf half april beginnen de hoogstamkerselaars te bloeien. De uiltjes met 
hun witte vlekken op de bovendelen worden nu moeilijker zichtbaar wanneer 
ze tegen een stam of tak zitten.  
Rond half juni meldt André Vanmarsenille dat er vier jongen in de kast zitten, 
hij heeft ze geringd, en het vrouwtje is hetzelfde van vorig jaar. Dat wisten we 
eigenlijk al, dat laatste. Het is dan terug iets stiller rond de kast en een 
waarneming is een toevalstreffer. Op een avond in het donker klinkt er veel 
alarm, dus dacht ik dat ze misschien op uitvliegen stonden. Daarna bleef het 
erg rustig. 
 
Op 20 juni 2015 alarmeert een Steenuil heftig naar iets wat onder de kast 
loopt of zit. Om 18u zie ik een jonge Steenuil tegen de boomstam 
omhoogklimmen, vleugelklappend. Even later glijdt hij van het plastieken 
dakje en herbegint hij. Datzelfde scenario herhaalt zich verschillende keren 
die avond, waarbij het me niet heel duidelijk is of het steeds om hetzelfde jong 
gaat. Maar ondertussen gaat het wel vlotter dan de eerste keer. Straf hoe die 
jongen op zo’n verticale boomstam kunnen klimmen. Ondertussen vliegt het 
wijfje dikwijls in en uit de kast zonder voedsel, alsof ze het voorbeeld wil 
geven voor de jongen. Dit gedrag zag ik eerder al bij Spreeuwen. Af en toe 
wordt een Kauw, die vlakbij enkele kersen plukt, met een snelle aanval 
verjaagd. In de nestopening zit nog een jonge vogel rond te turen, terwijl de 
reeds uitgevlogene nu op de kast en door de takken er rond klautert. Nu en 
dan roept het mannetje zacht zijn baltsroep: ‘pjuuuup’, een beetje 
aanzwellend op het einde. Het vrouwtje zit soms voor de kast naar die twee 
peuters te kijken. Later in de avond zie ik het mannetje een klein knaagdier 
vangen. In plaats van het zelf te voederen aan de jongen, vliegt hij ermee 
naar de vork van een boom wat verderop, en verstopt er de prooi voor later. 
 
De volgende dag zit er nog steeds minstens één jong in de kast, wellicht 
meerdere. En ze blijven zitten. Ook de dag daarna. Het is fris voor de tijd van 
het jaar, 15°c, het regent en waait. Ik zou ook in m’n kast blijven zitten bij dit 
weer. De ouders zitten aan de lijzijde van de oude kerselaars, uit de wind, uit 
de regen. Zichzelf beschermend tegen dit rotweer. Van het uitgevlogen jong is 
geen spoor meer. Wellicht zit het net als z’n ouders ergens uit de wind tegen 
de achterkant van een boomstam. ’s Avonds duikt hij weer op bij de nestkast. 
 
De volgende dag zie ik één jong in de kast. In de namiddag is er opnieuw 
alarm voor iets dat op de grond zit. Het jong in de kast kruipt weg bij het horen 
van de alarmroepen. Een boom verder zit een ander jong rond te kijken. De 
lichtgele pupillen en de nieuwsgierige blik verraden de leeftijd. Dan vliegt het 
plots omhoog, alsof het al jaren kan vliegen. Wat een vooruitgang op twee 
dagen tijd... Hoeveel juvenielen zitten er nu nog in de kast? 
 



De dag erna komt er ’s avonds geen jong meer piepen aan de nestopening. 
De volgende morgen, kwart voor vijf en nog in de schemering, zitten drie 
steenuilen in de top van een dode kerselaar. Minstens één juveniel moet 
daarbij zijn dus. In de late voormiddag roept het mannetje weer z’n ‘pjuuup’-
roep. Een soort baltsroep dus. Het kan haast niet anders dan dat hij de roep 
wil leren aan de jongen. Aan de jonge mannetjes dan. Het is een gekend 
fenomeen. En een reden waarom vogels nog zingen tijdens de broedtijd en 
het opvoeden van de jongen. De imprint van deze roep is voor hen erg 
belangrijk als voorbeeld. Rond 12 ’s middags hoor ik het jong bedelen en zie 
ik hoe het mannetje één of ander knaagdier aan de jongen geeft. We kunnen 
stellen dat het seizoen voor de ouders nu al geslaagd is. De toekomst van de 
nieuwe generatie hangt af van de jongen zelf en ook van ons, de mens en zijn 
manier van voedselproductie. 
 
Helaas. Dit verhaal krijgt nog een domper op de feestvreugde. Niet ver van de 
nestkast staat een metalen drinkbak, een grote cirkelvormige kuip met 
loodrechte wand. Nu de jonge Steenuilen zijn uitgevlogen sla ik een kleine 
voorraad kersen in voor de winter. In de kuip ligt één van de jonge steenuilen. 
Dood. In ocharme 15 centimeter diep water. Nr.E427675 is niet meer. Vorig 
jaar was er geen probleem. Dit jaar zag ik de kuip niet meer staan tussen het 
hoge gras, wegens gebrek aan begrazing. Misschien stond ik wel op één van 
de alarmerende adulten te kijken, op het moment dat het jong verdronk.  Ik 
breek enkele takken af en leg ze in het water tot over de rand van de kuip. 
Volgend jaar beter! Hopelijk. 
 
Eind juni wordt de hoogstamboomgaard gemaaid. Kraaiachtigen, de 
Steenuilen, de lokale Torenvalken en een Kokmeeuw doen zich tegoed aan 
kadavertjes van muizen en grote insecten. ’s Nachts doet ook de Vos er zijn 
ronde. Het volstaat om met het raam open te slapen en te wachten tot de 
Steenuil heftig begint te alarmeren om hem dan te kunnen lokaliseren. Eén 
van de ouders doet zelfs schijnaanvallen naar de Vos, ook naar de huiskat 
van de buren. Beide trekken ze reflexmatig hun kop in wanneer het beestje 
aanvalt. 
 
’s Avonds zitten drie juveniele Steenuiltjes op de grond, ze lopen van hier 
naar daar en ze pulken aan strootjes en aan alles wat los of vast zit. Ze leren 
de wereld kennen en spelen met elkaar, met de vleugels open soms. Ze 
geven elkaar kopjes, nemen een stofbad, enz. Het vrouwtje biedt nog een 
prooi aan. Eerst weigert het maar daarna neemt het toch aan. Het jong speelt 
er eerst nog mee alvorens het voedsel naar binnen te werken. Het is de 
warmste nacht sinds de metingen van het KMI. Dat zullen ze geweten 
hebben, de Steenuilen.  
 
In juli zie ik het mannetje nog een dikke regenworm naar binnen werken en 
blijven de drie jongen en het wijfje nog steeds in de omgeving. Op een avond 
zitten twee juvenielen naast elkaar, tijdens een poetsbeurt begint een jong 
ook de andere te poetsen in de hals en op de rug. Ontstaat hier al een andere 
relatie dan broeder- of zusterband? Hoort dit tot de gebruikelijke gang van 
zaken bij jongen? 
 



Zonder twijfel hebben deze diertjes mijn zomer meer kleur gegeven. Een 
statement: wie niet naar de natuur kijkt mist iets in dit leven. Oude 
hoogstamboomgaarden in dorpskernen zijn duidelijk een belangrijke 
meerwaarde voor onze biodiversiteit. Ze mogen niet ten prooi vallen aan 
inbreiding. Ik kijk uit naar volgend jaar! 
 
Steven Keteleer   
 

Contactdag Steenuilenwerkgroep zaterdag 21 november 2015 

 
Programma  
 

 09u00     Deuren open 

 
 09u50 – 10u00: VERWELKOMING door de Gewestelijke Coördinator 

       (Philippe Smets) 
 10u00 – 10u30: Zesde Steenuil Symposium - crossing borders 

   (Dries Van Nieuwenhuyse) 
 10u30 – 11u00: Steenuilnestkasten waar hangen? Welk model? 

       (Isabel Lemahieu) 
 11u00 – 11u30: Nestkastonderzoek in de Demervallei 

       (Herman Berghmans) 
 11u30 – 12u30: Het wel en wee van de Bosuil in Vlaams-Brabant 

   (Jan De Boe) 
 

 12u30 – 13u30: MIDDAGPAUZE 

 
 13u30 – 14u00: De Steenuilenwerkgroep van Natuurpunt doorgelicht 

      (Annelies Jacobs) 
 14u00 – 14u45: De Steenuil en het Belgisch ringwerk 

      (Walter Roggeman) 
 14u45 – 15u30: Beleef de Lente, de website, prooiaanvoer 

      (Ronald van Harxen) 
 15u30 – 16u00: Steenuilenwerking in Meetjesland 

       (Lode Van De Velde) 
 

 16u00 – 16u15: PAUZE 

  
 16u15 – 16u50: Beleef de Lente, leuke en leerzame momenten 

                          (Pascal Stroeken) 
 

 16u50 – 17u00: SLOTWOORD (Philippe Smets) 

 
De contactdag gaat door in het provinciehuis, Provincieplein 1, 3010 Leuven. 
Gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer en ligt op 2 minuten 
wandelafstand van het station van Leuven. 
 
Inschrijven voor deze dag kan door een mail te sturen naar 
steenuilen@natuurpunt.be .De inkom bedraagt 10 euro. Tijdens de pauzes 
heb je de gelegenheid om broodjes te kopen en zijn koffie en andere dranken 
voorzien. 
 

mailto:steenuilen@natuurpunt.be


Heb je vragen of interessante items voor de Steenuilennieuwsbrief? 
Contacteer ons steenuilen@natuurpunt.be 

 
Wil je de Steenuilenwerkgroep van Natuurpunt steunen? 
Op onderstaande gegevens kan je een bijdrage storten. Vergeet volgende 
mededeling niet: projectnummer: GEW -2492 

 
Natuurpunt Studie vzw 
Steenuilenwerkgroep (KP 2492) 
Coxiestraat 11 
2800 Mechelen 
IBAN BE12 2300 5247 4592 
BIC   GEBA BEBB 
BTW BE 0408.032.874 
(Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar) 
 
 

 
Foto: Yves Baptiste 
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