
stobben in de houtwal op een kleine 25 m afstand van 
de eik met de kast. Voor de ingang van het hol liggen 
meerdere braakballen en ook restanten van prooien. 
De jonge uiltjes, het zijn er weer 4, laten zich even la-
ter ook zien. Ze zitten al redelijk in de veren, maar zijn 
nog niet vliegvlug. Als ik medio juli terug kom om 
de Kerkuilen te ringen, vliegen de uiltjes inmiddels 
rond op het erf. Ze hebben de nestplaats op de grond 
inmiddels verlaten en vertoeven nu regelmatig ... in 
de nestkast in de eik! Dat hadden hun pa en ma mis-
schien ook beter kunnen doen; had mij in ieder geval 
een hoop zoekwerk gescheeld!

plaatsen in Nederland mogelijk zijn. Het verdient aanbeve-
ling daar eens op te letten, zeker als de uilen wel op het erf 
gezien en gehoord worden, maar de nestkast niet bezet is.
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Redactie

Het is 5 mei als ik bezig ben met mijn eerste ronde 
nestkastcontroles. Laatste adres van deze dag is de 
familie Paalhaar in Mander, een prachtig erf in 
Noordoost-Twente. Dat de Steenuilen hier opnieuw 
in de nestkast broeden, daar twijfel ik geen moment 
aan. Zoals altijd word ik vrolijk begroet bij aankomst 
op het erf; “ja hoor, de uiltjes zitten er nog, we zien 
ze elke dag”. Ik pak de ladder en loop naar de eik op 
de hoek van het erf. De kast hangt op een meter of 
5 hoogte. Vorig jaar 4 jongen. Groot is echter mijn 
verbazing als ik bij het verwijderen van het dek-
sel helemaal niks aantref. Zelfs geen recente sporen 
van steenuilen. De erfbewoonster snapt er ook niets 
van. Samen zoeken we meerdere plaatsen op het erf 
af naar de nestplaats. “Ze moeten ergens broeden, 
ik zie ze echt elke dag!”. Maar waar we ook zoeken, 
geen Steenuilen. Mijn laatste hoop is gevestigd op de 
Kerkuilenkast, maar ook daar geen Steenuilen (wel 
een Kerkuil op eieren). De zoektocht leidt verder naar 
de buren, waar de Steenuiltjes ook regelmatig gezien 
worden. Maar ook hier geen broedsel te vinden. Het 
raadsel blijft onopgelost totdat ik op een zondagoch-
tend, zo’n 3 weken later, wordt opgebeld: “We hebben 
de steenuilen gevonden! Ze zitten op de grond in een 
houtwal!” Ik weet niet wat ik hoor en ga een dag later 
kijken. En warempel, het blijkt nog waar ook; het 
broedsel bevindt zich in een hol tussen twee oude 

In natuurlijke biotopen gebruiken Steenuilen verlaten holen 
van de Grote gerbil (Woestijnrat) en de Siesel (grondeek-
hoorn), maar ook van Vossen en Dassen, van Scharrelaars 
en Rotsklevers en zelfs van Vierteenlandschildpadden(Van 
Nieuwenhuyse et al 2008). In de duinen, maar ook op de 
Veluwe en in Zeeuws-Vlaanderen broedden steenuilen in het 
verleden wel in konijnenholen (Bijlsma et al. 2001, Buise 
& Bleyenberg 1982, Koning & Bayens 1998). Recent is 
daar geen melding meer van gemaakt. Groot was dan ook 
de verrassing toen er een melding kwam uit Twente. Naar 
nu blijkt is er in 2010 in de Ooijpolder sprake geweest van 
een mogelijk broedgeval in een konijnenhol, vlakbij het 
dorpje Ooij (mededeling Frans Jacobs). De waarneming kon 
helaas niet bevestigd worden. Als Steenuilen in Twente en de 
Ooij van dergelijke holen gebruik maken, moet dat op meer 

Steenuilen broeden in konijnenhol
Friso Koop (tekst en foto’s)   

De houtwal met het hol 

81UILEN 2011


