
Mijn kweek met de Steenuilen  (Athena Noctua) 
 
 
Inleiding 
Het biotoop van de steenuilen in het wild zijn diverse halfopen, landschappen. Favoriet 
zijn extensief gebruikte graslanden en andere kleinschalige agrarische gebieden. De 
aanwezigheid van heggen, houtwallen en (knot)bomenrijen is van groot belang. Gebroed 
wordt in holen; in Nederland vaak in knotwilgen, boerenschuren en konijnenholen en 
hoogstamboomgaarden. Er worden gemiddeld 3 tot 5 bijna kogelronde eieren gelegd. De 
eieren worden gedurende 22-30 dagen door het vrouwtje bebroed.. Wanneer de jongen 
ongeveer 35 dagen oud zijn verlaten ze het nest. Het voedsel bestaat uit insecten, 
regenwormen en kleine zoogdieren. Kenmerken van de steenuil zijn: een gevlekt 
verenkleed. De bovenzijde is bruin met witte spikkels en de onderzijde witachtig en 
dicht bruingestreept. Alhoewel een uitgesproken masker ontbreekt ontstaat door de 
lichte oogstreep en lichte kin toch de accentuering van een gelaat met daarin als 
opvallend kenmerk de grote ogen met gele iris. De poten zijn lang en wit bevederd. Het 
vliegbeeld kenmerkt zich door een snelle, lage, golvende vlucht waarbij de brede, 
afgeronde vleugels goed zichtbaar zijn. 
 
Aanschaf 
Nadat ik bij een bevriend vogelhandelaar (Birdhome) in Bentelo ben geweest, en daar 
verschillende soorten uilen zag heb ik besloten om daar 1 koppel steenuiltjes en 1 koppel 
dwergooruiltjes aan te schaffen.  De steenuiltjes werden bij mij ondergebracht in een 
volière van 2.40 meter lang 90 cm breed en 2 meter hoog, met een nachthok van 1 meter 
breed 90 cm lang en 2 meter hoog. De vogels kregen de beschikking over een gesloten 
broedkast van 40 cm lang bij 15 cm breed bij 30 cm hoog.  
 
Kweek 
Tot mijn verbazing werd er al op 11 mei het 1ste  ei gelegd. 13 mei volgde het 2de  15 mei 
het 3de en 17 mei het 4de en laatste ei. Bij nestcontrole bleek er 12 juni het eerste jong 
te zijn. 13 juni volgde het 2de en 14 juni de 3de jong. Het laatste ei bleek onbezet te zijn. 
De vogels broeden ongeveer 28 dagen. De uilen lieten de nestcontrole gewoon toe, en 
reageerden helemaal niet agressief. De jongen uilen werden voorbeeldig opgevoerd met 
muizen en meelwormen. Op de leeftijd van ongeveer 30- 35 dagen vlogen de jongen uit. 
Waarna ze door de ouders nog 5 a 6 weken worden verzorgd. De uilen werden met de 
wettelijke ringmaat geringd van 7.0 mm. Na het seksen bleken het alle drie vrouwtjes te 
zijn. Ik heb nog steeds heel veel plezier van mijn uilen.  
 
Tot mijn spijt hebben de dwergooruiltjes geen jongen gehad. Ze hadden wel eitjes 
gelegd maar deze waren onbezet. 
 
Dit kweekverslag/foto’s zijn ingezonden door    F. Tiehuis  
         Enterstraat 107 
         7461 PD Rijssen 
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