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Steenuilenkasten in de regio Elburg - mei 2021
Steenuiltjes, wie vind ze niet leuk? Die kleine bolletjes die vaak
op een dak van een oud schuurtje, in een oude boom of op
een paaltje langs de weilanden zitten, zelfs overdag.
Van de uilen die we in Nederland kennen, is dit de kleinste
soort en bovendien een soort die we ook overdag kunnen
waarnemen. Ze jagen meestal ‘s nachts en dan hoor je ze ook
vaak roepen naar elkaar. Soms zie je ze vanaf een weidepaal
plotseling naar de grond vallen in een poging een muis te
vangen, of lopen ze door het gras op zoek naar insecten en
larven.
Ze nestelen onder een losliggende dakpan van een huis of schuurtje, in een oude hoogstam
fruitboom of knotboom en ook gewoon in een stapel hout achter een boerderijtje.
Aangezien wij mensen steeds opgeruimder worden, repareren we die losliggende pannen
en ruimen we de stapels boomstammen en takken op. Staat erg opgeruimd maar de
steenuiltjes doen we er geen plezier mee.
Autoverkeer is één van de belangrijkste bedreigingen voor steenuilen doordat ze vaak laag
over de grond vliegen. In een te diepe drinkbak, teil of badkuip kan een uil gemakkelijk
verdrinken. Vergiftiging van prooidieren (vooral muizen en insecten) en onze huisdieren
(honden en katten) vormen een gevaar. Als jonge steenuiltjes net uit het nest komen en nog
niet goed kunnen vliegen, zijn ze extra kwetsbaar.
We kunnen zelf maatregelen nemen om het prooi-aanbod te verbeteren door o.a.:
● aanleg van composthopen, mesthopen, takkenrillen en houtstapels;
● aanleg van heggen en singels (past ook mooi in de landschaps biodiversiteit waar
SLE nu actief mee bezig is).
Ook voor het vinden van een geschikte nestplaats kunnen we de steenuiltjes helpen door:
● oude bomen zo lang mogelijk te laten staan;
● hoogstamfruitbomen (appel) en nootdragende bomen (walnoot) te planten;
● onderhoud knotbomen te plegen zodat nestholten ontstaan;
● houdt bij renovatie van de schuur of ander gebouw rekening met de steenuil door de
oude nestplek te behouden of een nieuwe te creëren.
Om ze een handje te helpen met het vinden van een geschikte nestplaats maken we zelf
steenuilenkasten en hangen deze op geschikte locaties op. Daarbij wordt gekeken naar
verschillende aspecten zoals:
● is er voldoende ruimte voor de vogels en zijn er niet al te veel nestkasten in de buurt
● is er voldoende gevarieerd voedsel in de omgeving (muizen, meikevers, larven,
rupsen, nachtvlinders en wormen etc);
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is de omgeving wel veilig en rustig genoeg voor de steenuilen. Plaats gaas over
diepe drinkbakken en schoorstenen, strooi geen muizengif, plaats de uilenkast buiten
het bereik van de honden en zo ver mogelijk van de weg;
wanneer er al Bosuilen op het terrein zijn, zullen de steenuilen die ontwijken en
elders een plekje gaan zoeken.

Op een geschikte locatie kunnen maximaal twee nestkasten op een afstand van ca. 50 m
worden geplaatst. Jonge steenuilen zoeken vaak binnen een straal van
5 km van het ouderlijk nest naar een nieuwe eigen locatie om te jagen
en zich te nestelen. Doorgaans nestelen de steenuilen één maal per jaar
in dan weer de ene kast en dan weer de andere kast.
Steenuilenkasten kunnen uiteraard zelf worden gemaakt maar moeten
wel aan een aantal eisen voldoen en het liefst marterproef zijn. Stichting
Landschapselementen Elburg (SLE) biedt geschikte kasten voordelig
aan voor € 50,- , geeft daarbij advies en helpt zo nodig met het plaatsen
van de kast. Voorwaarde is dat de locatie geschikt wordt bevonden en
de eigenaar / beheerder bereid is om jaarlijks de kast te reinigen en te
voorzien van nieuw nestmateriaal.
Geïnteresseerd?
Neem dan contact op met SLE en/of meld je aan voor een steenuilenkast:
●

www.landschapselementenelburg.nl

●

info@.landschapselementenelburg.nl

Inhoudelijke informatie:
● www.steenuil.nl
● de Erfwijzer flyer - zie bijlage
● de Steenuil brochure - zie bijlage
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