
(G)EEN (V)UILTJE AAN DE LUCHT
IEDER ERF ZIJN STEENUIL

NESTKAST OP JOUW ERF?
Steenuilen broeden niet enkel in holtes van 
bomen, ze kunnen ook in een speciale nest-
kast voor nakomelingen zorgen.
 
Natuurwerkgroep De Kerkuil of de Uilen-
werkgroep helpen je daarbij. Ze screenen 
je omgeving en plaatsen gratis een nestkast. 
Verder staan ze in voor het controleren van 
de nestkast tijdens het broedseizoen en het 
schoonmaken ervan in het najaar. Boven- 
dien krijg je er steenuilvriendelijke tips  
bovenop! 

Heb je al steenuilen op of rond je erf? 
Meld hun aanwezigheid! Zo leren wij 
bij over hun territorium.  

Interesse? 
info@rlwesthoek.be of 057 23 08 50
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Ieder erf zijn steenuil
Felgele ogen, een ronde kop en een bruin-wit gespikkeld verenkleed, daar 
is de steenuil! Dit exemplaar doet zich tegoed aan een muis, maar daar-
naast eet de steenuil ook graag insecten, wormen en kikkers.

De steenuil is een echte plattelandsvogel. Je zag hem misschien al eens op 
de uitkijk op een weidepaaltje? Dit uiltje woont in holtes van oude (knot)
bomen en schuurtjes of in een specifieke nestkast. De uilskuikens zoeken 
een geschikt leefgebied in de nabije omgeving van waar ze geboren wor-
den en zijn erg honkvast. Ze hebben vooral nood aan een veilige plek om 
te vertoeven, waar het hele jaar door voldoende voedsel te vinden is.

STEENUILVRIENDELIJKE TIPS
1. Beveilig drinkbakken in de weide 
zodat steenuilen er niet in verdrin-
ken. Ze raken via de rechte, gladde 
wanden namelijk niet meer uit de 
bak. Vraag je gratis “drijvende uilen-
redder” aan! Bekijk via de qr-code 
hiernaast hoe die eruitziet of hoe je 
de constructie zelf kan maken.

2. Behoud oude knotbomen en be-
heer ze op een goede manier. Plant 
daarnaast hagen, houtkanten en 
hoogstamfruitbomen aan. 

3. Verwerk snoeiafval in een takken-
wal of leg het op een takkenhoop.

4. Zorg voor wat ruige plekjes en 
weidepaaltjes van waarop hij over de 
weide kan kijken. 

5. Gebruik geen of zo weinig moge-
lijk bestrijdingsmiddelen. Zo voor-
kom je dat het gif zich opstapelt in 
het lijfje van de steenuil wanneer hij 
zijn prooien vangt.  

 

KNOTBOMEN VOOR DE STEENUIL
Oude, knoestige knotbomen vormen een ideale schuilplek voor de steenuil. Het  
behoud van deze knotbomen is dan ook van groot belang. Heb je zo’n knoestige knapen 
die dringend aan een knotbeurt toe zijn? Heb je echter geen tijd of materiaal om dit zelf 
te doen? De knotploeg van het Regionaal Landschap Westhoek helpt je graag!

Wil je zelf knotwilgen aanplanten rond je erf, langs een gracht of in je weiland?  
Misschien kunnen ze aangeplant worden via een landschaps(bedrijfs)plan door het  
Regionaal Landschap Westhoek. Naast knotwilgen planten ze ook streekeigen hagen, 
houtkanten en hoogstamfruitbomen aan. Vaak kom je in aanmerking voor financiële 
steun. Het Regionaal Landschap Westhoek biedt ook gratis wilgenpoten aan. 

Interesse? Contacteer het Regionaal Landschap Westhoek via info@rlwesthoek.be 
of 057 23 08 50.  

wist je dat...
• steenuilen (gemiddeld 22 cm groot) zelfs ratten smullen? Zo zie je maar, met een 

steenuil op je erf is er geen vuiltje aan de lucht. 
• de oogkleur van een uil je vertelt wanneer ze jagen? Een uil met zwarte ogen jaagt 

’s nachts. Als hun ogen oranje kleuren, vliegen ze in de schemering. En uilen met 
gele ogen zie je ook overdag.

• volgens de Griekse mythologie de steenuilen elke nacht rondtrokken in de omge-
ving van de stad Athene en de volgende dag aan de godin Athena alle nieuwtjes 
vertelden?

• de steenuil vandaar de wetenschappelijke naam “Athene noctua” kreeg?
• de Grieken die mythe in ere houden? Er staat een steenuil afgebeeld op 

hun muntstuk van 1 euro.
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Takkenwal
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