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Regelmatig krijgen we vragen over nestkast modellen. Welke zijn de beste? 
Wat zijn de voor- en nadelen? Mark Sloendregt maakte een mooi overzicht. 
  

Steenuilenkasten in alle mogelijke variaties 

  
De steenuilenkast is doorgaans een langwerpig model pijp die vaak buiten wordt 

opgehangen. Steenuilen zijn allerminst kieskeurig en broedden ook graag in natuurlijke 

holtes zoals bomen of onder dakpannen en golfplaten. Echter met het verdwijnen van veel 

knotwilgen en schuren moest worden gezocht naar alternatieven in de vorm van nestkasten. 

Om de soort te helpen zijn dan ook al vele soorten nestkasten ontwikkeld met een aantal 

belangrijke eisen waaraan moest worden voldoen. In deze serie worden diverse kasten 

getoond die in de loop der tijd zijn ontwikkeld en soms ook met de nodige aanpassingen 

uitgevoerd zodat de steenuilen konden blijven. 

De bedoeling is niet om een keuze te maken voor de ‘beste’ kast maar een overzicht te 

tonen van diverse modellen die om een of andere reden erg nuttig bleken te zijn. De keuze is 

uiteindelijk aan de steenuil. 

Een kast met extra ventilatie 
Door voldoende te ventileren worden de kasten niet nat aan de binnenzijde. Een broedsel 

kan namelijk erg te lijden hebben van nat en viezigheid. Om te zorgen voor voldoende 

ventilatie in de kast zijn er verschillende mogelijkheden. Zo worden vaak de zijpanelen iets 

lager gemaakt en vind er daardoor beluchting plaats onder de dakrand.  

 

Foto: Frans Vingerhoets, (Oirschot -Brabants Landschap) 

 

 



Een kast met een schuin dak 

Om het regenwater goed en snel af te laten lopen worden daken van nestkasten vaak schuin 

gemaakt. Het regenwater kan er op die manier niet op blijven staan en in de kast terecht 

komen. Soms worden (platte) daken voorzien van een laag dakleer (bitumen) of verf om 

rotting tegen te gaan. Het is natuurlijk belangrijk dat een kast bestendig is tegen weer en 

wind. Een deksel wordt ook regelmatig geopend en heeft dus veel te lijden. Tussen de 

deksel en de kast kan een ‘tochtstrip’ voorkomen dat regen bij harde wind inwatert.  

 

Foto’s: Philippe Smets (Steenuilwerkgroep Oost -Brabant), Frans Vingerhoets 

(Oirschot - Brabants Landschap)  

Een kast met een gat in het dak 

Omdat steenuilen ook graag op het dak zitten heeft deze kast een groot gat in het dak zodat 

de mogelijkheid er is om de kast op die manier (snel) te verlaten. Voor steenuilen moet de 

kast immers ook een veilige plek zijn. En doordat het bordes regelmatig nat wordt is het niet 

aantrekkelijk voor holenduiven of merels om daar te gaan zitten broeden.  



 

Foto: Frans Vingerhoets (Oirschot - Brabants Landschap) 

Een kast van gemodificeerd hout 

Kasten kunnen worden verduurzaamd door ze aan de buitenzijde te schilderen. Van belang 

is dat kasten blijven ‘ademen’ zodat vocht kan verdwijnen.  Er bestaat ook de mogelijkheid 

om gemodificeerd hout te gebruiken dit wordt door middel van verhitting geconserveerd. De 

kast is dan nog steeds van natuurlijk hout en geschikt voor buiten, zonder verder te hoeven 

worden geschilderd. Moet een kast toch worden geschilderd dan kan dat het best met beits 

of milieuvriendelijke verf gedaan worden. En alleen aan de buitenkant. 

 

Foto: Frans Vingerhoets (Oirschot - Brabants Landschap)



 

Een kast met deksel voor controle 

Veel kasten worden met de deksel geopend. Vooraf wordt dan vaak de invliegopening 

afgedicht met een doek en dan pas zal de kast worden geopend. De uilen zullen doorgaans 

tegen elkaar kruipen en zich ‘drukken’. Het is een veilige manier van controleren. Belangrijk 

is dat de deksel ook open kan blijven staan, bijvoorbeeld  tijdens onderhoud. Een speciaal 

balkje zorgt voor extra afstand aan de achterzijde –  tussen kast en beugel –zodat de deksel 

niet dicht valt tijdens de controle. Een plankje aan de achterzijde voorkomt dat er paniek 

ontstaat en dat er bij het sluiten een poot of vleugel tussen de deksel komt. 

 

Foto: Marco Renes ( VWG de Pailjaart - Brabants Landschap) 

Een kast met een zijpaneel voor controle 

Doordat deze kast kan worden geopend via de zijkant is het bijna onmogelijk dat de uil kan 

ontsnappen. De nestkast wordt namelijk aan de lange zijde geopend zodat door een kier 

zicht is op het broedsel en de uilen. Het is dan ook mogelijk om de uil op te pakken. Telkens 

als de uil wordt terug gezet dan gebeurt dat - met een afgesloten kast - via de invliegopening 

aan de voorzijde. De uil komt in een ‘veilige’ omgeving terug. 

 

Foto: Philippe Smets ( Steenuilwerkgroep Oost-Brabant) 



 

Een kast met een bordes of uitloop 

Om de (jonge) uilen de mogelijkheid te geven om de kast in en uit te lopen worden de kasten 

bij voorkeur op een (uitloop-)tak geplaatst. Jonge steenuilen kennen namelijk de 

‘takkelingenfase’, ze klimmen en klauteren dan rond de nestplaats tot ze zullen uitvliegen. 

Het is belangrijk dat de jongen terug in de kast kunnen, vooral bij onraad. Wanneer er geen 

uitloop mogelijkheid is wordt er weleens een extra plank bevestigd aan de kast. Het is ook 

mogelijk om de kast van een bordes te voorzien. Steenuilen zijn namelijk echte 

zonaanbidders en zitten dan ook graag op zo’n ‘bordes’ of voorportaal. 

 

Foto’s: Marijn van den Berk (UWG Wilmar), Ronald van Harxen (STONE Achterhoek), Toon 

Ondersteijn (Natuurwerkgroep Liempde), Marco Renes (VWG de Pailjaart) 

Een kast met een lat of druivenrank 

Een kast met extra stok of druivenrank geeft de uil de mogelijkheid om  behalve uit te lopen 

ook zijn omgeving te scannen. Druivenranken zijn bijvoorbeeld grof gevormd en ideaal voor 

steenuilen om op te zitten of te klauteren.  

 
 
Foto’s: Marijn van den Berk (UWG Wilmar), André Eijkenaar (Groningen), Anita van Dooren 

(SWG Oisterwijk), Frans Vingerhoets (Oirschot -Brabants Landschap) 



Een kast met een verbindingstak of –stok 

Als een tak niet goed (in het verlengde)  voor de invliegopening zit kan dat ook een reden 

zijn om - met een extra stok of tak - voor onderlinge verbinding te zorgen. De uilen kunnen 

zo op die manier de boom weer goed in. En weer terug de veilige kast in. 

 

 
 
Foto’s: Rien Kelders (UWG Hoogeloon), Martin d`Achard van Enschut (UVW Geldrop) 

Een kast met een groot vloeroppervlak 

Een groot vloeroppervlak zorgt voor comfort, zeker als de jongen groot zijn dan dreigt een 

kast al gauw te krap te worden. Het zorgt er ook voor dat de jongen langer in de kast blijven. 

Een paar brengt immers veel tijd door in de kast dus is om die reden vloeroppervlak ook 

belangrijk. Op de bodem in het broedgedeelte worden houtsnippers gelegd, de eieren 

worden vervolgens op die laag gelegd. Steenuilen maken namelijk geen nest zoals 

bijvoorbeeld mezen dat doen. 

 

Foto’s: Erwin Bruulsema (Stichting Steenuilenwerkgroep Drenthe), Ronald van Harxen 

(STONE Achterhoek)



 

Een ruitvormig model 

In het ‘verleden’ werden sommige steenuilenkasten in een langwerpige ruitvorm gemaakt. 

De puntige bodem heeft maar een beperkt vloeroppervlakte. Maar door de vorm kon de kast 

ook makkelijk in een boom worden gehangen, aan een tak of in een oksel. Het werd het 

zogenaamde ‘boommodel’. Met een speciale beugel is plaatsing aan een gevel uiteraard ook 

mogelijk. 

 
 

Foto’s: Mark Sloendregt (VWG de Kempen) en Rinus Sterken (VWG IVN Oirschot) 

Een rechthoekig model 

Zo bestaat er ook het rechthoekig langwerpig model. Deze kast is ook wel het ‘muurmodel’ 

en makkelijk tegen een gevel van een gebouw te plaatsen. Zo’n kast doet in de winter ook 

goed dienst als roestplaats. 

 
 
Foto: Mark Sloendregt (VWG de Kempen) 



 

Een driehoekig model-kast 

Deze kast is een driehoekig model uit Engeland. Dit specifieke model heeft de invliegopening 

hoog zitten zodat de jongen zo lang mogelijk in de kast blijven. De smalle pijp moet 

voorkomen dat andere uilen in de kast kunnen. 

 
 

Foto: Hennie Spitters (UWG De goei kast) 

Een kast met een sluis 

Om predatie of kraak van kasten te voorkomen worden achter de invliegopening schotjes 

geplaatst. Een diameter van 65 mm voor steenuilen, in combinatie met een sluis en extra 

schotje, maakt de doorgang voor marters onmogelijk. Marters zijn met hun lengte simpelweg 

niet instaat om door de sluis hun rug nog te krommen. De uilen nemen deze ‘obstakels’ één 

voor één, waardoor ze geen probleem vormen.  Ook kauwen zullen de nauwe en moeilijke 

doorgang bijna niet kunnen nemen. De steenmarter is overigens een beschermde soort, 

maar om predatie van uilen te voorkomen worden deze maatregelen genomen. En van deze 

kasten is bewezen dat dit ook echt werkt. 

 

Foto’s: Ronald van Harxen (STONE Achterhoek), Frans Vingerhoets (Oirschot - Brabants 

Landschap) 



Een sluis met verschillende diameters 

Deze kast heeft verschillende gaten op verschillende hoogte in de sluis. De invliegopening is 

64 mm doorsnede en op 8 cm van de bodem. Het tweede gat is 75 mm en zit ook op 8 cm. 

Tussen gat 1 en 2 zit weer een tussenschot van 6 cm hoog. Het derde gat is 75 mm groot en 

zit op 4 cm hoogte van de bodem. Door de gaten (1 en 2) hoog te houden zullen de jongen 

ook langer in de kast blijven. Op deze manier worden zowel de marters geweerd als de 

jongen zo lang mogelijk in de kast gehouden. 

 

Foto: Marijn van den Berk (UWG Wilmar) 

Een kast met een buisje in de sluis 

Onder het marterschotje is een metalen buisje gemonteerd dat knagen aan het schotje moet 

voorkomen. Als de marter aan het schotje zou knagen worden de gaten groter en daarmee 

de toegang vergemakkelijkt. Daarnaast is het mooi afgerond waardoor slijtage van de 

vleugels wordt voorkomen. 

 

Foto: Erwin Bruulsema (Stichting Steenuilenwerkgroep Drenthe) 



Een kast met een marterbuis 

Om te voorkomen dat marters deze kast - zonder sluis - toch binnentreden wordt een buis 

voor de invliegopening gemonteerd. De pijp ervan is schuin afgezaagd en dat werkt als een 

kraag waardoor marters de kast niet in kunnen. Nadeel is dat ook de jongen niet meer terug 

kunnen in de kast. 

 
Foto: Philippe Smets (Steenuilwerkgroep Oost-Brabant) 

Een kast met een pendel 

Een nestkast die veel overeenkomsten heeft met de STONE-kast is de door Bert Kwakkel 

ontworpen ‘pendelkast’, ook een marterproof model. Een ingenieus pendelmechanisme 

verhindert de steenmarter om de kast, c.q. de broedruimte binnen te komen. Steenuiltjes 

kunnen dat wel. Kwestie van verschil in lichaamslengte.        

 
Foto: Bert Kwakkel (STONE Achterhoek en Liemers) 



Een kast in de touwen en katrollen 

Omdat deze kast  in het verleden op een ongelukkige plaats in de nok van de schuur was 

geplaatst heeft de gastgever zelf een takelsysteem gemaakt, gebruik makend van katrollen. 

De kast kan tijdens controle- en schoonmaakwerkzaamheden naar beneden en daarna weer 

terug getakeld worden. Op deze manier kan veilig en makkelijk worden gewerkt. 

 

Foto: Adrie Staals (SWG Hei, Heg en Hoogeind) 

Een kast extra laag hangen 

Omdat kauwen meestal niet gesteld zijn op nestenkasten die laag aan de grond hangen, 

worden sommige kasten bewust op 2 a 2,5 meter geplaatst. Dat heeft ook als voordeel dat je 

ze met een korte ladder makkelijk kunt controleren. Nadeel is dat iedereen dat zou kunnen. 

 

Foto: Anita van Dooren (SWG Oisterwijk)



 

Een kast met een slot 

Om inbraak en diefstal te voorkomen van uilen worden kasten voorzien van een slot. Een 

steenuilenkast hangt vaak in het buitengebied of in een uithoek van het erf en is daardoor 

makkelijk bereikbaar, ook voor kwaadwillende. Er bestaat namelijk een levendige handel in 

vogels en uilen in het bijzonder. Het is ook niet de bedoeling dat er regelmatig in nestkasten 

wordt gekeken door andere dan uilenbeschermers. En omwille van verstoring - met mislukte 

broedsels als gevolg - worden kasten dus vaak afgesloten. Het is dus af te raden een kast op 

een plek te hangen waar veel mensen komen en waar de kast makkelijk bereikbaar is.  

 

Foto: Marijn van den Berk (UWG Wilmar) 

Een kast met een tie-wrap 

Om dezelfde reden als een kast met een slot wordt gebruik gemaakt van een tie-wrap. Elke 

controlebeurt kan deze met een andere kleur worden vervangen. Dat is een slimme en 

goedkope manier om een kast af te sluiten. Vaak zijn kasten zelf goed verankerd met 

bouten, dus een kast in zijn geheel meenemen is uitgesloten. Sloten hebben als nadeel dat 

ze kunnen gaan roesten en je altijd sleutels op zak moet hebben.  

 

Foto: Philippe Smets (Steenuilwerkgroep Oost-Brabant) 



Een kast met een naamplaatje 

Om derden te laten weten van wie de kast is, heeft deze uilenwerkgroep een naamplaatje 

erop gemonteerd.  Niet alle kasten hangen op een erf, sommige kasten hangen namelijk in 

het openbare buitengebied. Met zo’n naamplaatje erop weten mensen dan van wie de kast is 

en ze kunnen contact opnemen met de uilengroep als er iets te melden valt. Daarnaast is 

ook het kastnummer zichtbaar, elke kast heeft namelijk een eigen nummer in de 

administratie.  

 

Foto: Erik van Asten (SWG Hei, Heg en Hoogeind) 

Een kast voor mannen 

Buiten het broedseizoen hebben steenuilen een latrelatie. Om zowel man als vrouw een 
roestplaats te bieden worden er ook wel twee kasten op één erf geplaatst. Een tweede kast 
heeft meer voordelen, zoals een veilig onderkomen voor predatoren. En omdat mannen in 
het broedseizoen - als de jongen groot worden – graag een eigen roestplaats opzoeken. Is 
de zogenaamde ‘mannenkast’ een mooie plek. De mannenkast is een eenvoudige en 
kleinere steenuilenkast zonder sluis en bordes. Dus een stuk soberder en niet bedoelt om in 
te broeden maar te roesten. Als jongen uitgevlogen zijn en de omgeving verkennen maken 
zij ook gebruik van deze tweede kast. 
 

 

Foto’s: Frans Vingerhoets (Oirschot - Brabants Landschap), Rinus Sterken (VWG IVN 

Oirschot) 



Een kast aan de gevel 

Een kast aan de gevel is een alternatief vaak bij gebrek aan geschikte bomen. Meestal  

broeden de uilen dan al jaren onder de pannen, in de zomer kan het daar veel te heet 

worden. Om die reden hoort een gevelkast ook in de schaduwzijde te worden gehangen, 

bijvoorbeeld onder een overstek aan de oostzijde. Door hitte kunnen jongen de kast ook 

voortijdig verlaten. Nadeel van een kast aan de gevel is dat de jongen niet of moeilijk terug 

kunnen keren in de kast. Een extra lange uitloopplank kan dan uitkomst bieden. 

 

Foto’s: Henk Steenbakkers (SWG Sint-Oedenrode), Marco Renes (VWG de Pailjaart) 

Een kast in de boom 

Een kast in de boom is vaak de beste plek mits de aanvlieg- en uitloopmogelijkheden goed 

zijn. De meest geschikte bomen zijn om die reden fruit- en walnootbomen. Bomen bieden 

ook voldoende schaduw. Steenuilen zitten graag in de zon, ochtendzon op de kast heeft een 

voorkeur. Een rustige plek op een gevarieerd erf is het beste. 

 

Foto’s: Henk van Gemert (VWG IVN Grave e.o.), Marco Renes (VWG de Pailjaart - Brabants 

Landschap) 



Een kast binnen in de schuur 

Komt de kast in een kaploods of in een schuur, hang hem dan minimaal 4 meter hoog, niet te 

diep in de schuur en de ingang naar de open zijde. Een fraaie oplossing is de kast te 

plaatsen op een ongebruikte zolder van een schuur. Uiteraard wel een toegang maken met 

of zonder plankje. Jonge uilen, en ook adulte, maken hier langdurig gebruik van. 

 
Foto: Marco Renes (VWG de Pailjaart – Brabants Landschap) 

Een kast blijft leeg 

Steenuilen broeden niet zomaar in kasten op een erf, het moet er vooral veilig zijn met 

voldoende voedsel. Komt er een uiltje dan kan die geholpen zijn met een kast, maar niet 

andersom. Kasten zijn geen decoratie. 

Steenuilen hebben dus veel baat bij biotoopverbetering in combinatie met nestkasten. De 

jongen blijven namelijk dicht bij hun ouders in de buurt. Dus, als er in de buurt steenuilen 

zitten, is zo’n kast zowat hun enige kans. 



 

Foto: Rinus Sterken (VWG IVN Oirschot) 

Met dank aan: Adrie Staals, André Eijkenaar, Anita van Dooren, Bert Kwakkel, Erik van 

Asten, Erwin Bruulsema,  Frans Vingerhoets, Henk Steenbakkers, Henk van Gemert, Hennie 

Spitters, Huub Thoonen, Leo Daanen, Lonneke van Soest, Maaike Riemslag, Marco Renes, 

Marijn van den Berk, Mark Sloendregt, Martin d`Achard van Enschut, Paul Mennema,  Peter 

Albers, Philippe Smets, Rien Kelders, Rinus Sterken, Rinus van den Boomen, Ronald van 

Harxen, Toon Ondersteijn. 

Tekst : Mark Sloendregt 

 

 

Heb je vragen of interessante items voor de Steenuilennieuwsbrief? 
 

Contacteer ons steenuilen@natuurpunt.be 

 

 
 
Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen? 

Stuur een mail naar steenuilen@natuurpunt.be 
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