
 

 

 

De steenuil 
Beleef de lente 

 
De steenuil is de kleinste uil in de Benelux. De steenuil is meestal 's avonds, maar soms ook overdag 

actief en jaagt vaak op muizen en reptielen. 
 

Hij heeft een platte kop, fel gele ogen, en bruine veren met lichte vlekken: De steenuil.  Het begint met 

gezellig naar elkaar roepen en keffen. Na al dat verbale contact worden ze steeds intiemer. En uiteindelijk 

paren ze in de kast. Ook dat gaat met veel geluid. Dankzij de webcam beelden kunnen we dit goed zien.  

Een steenuil legt gemiddeld 2 tot 5 eieren. Deze steenuil heeft er 4 gelegd. Nu is het de taak van het vrouwtje 

om de eieren goed te bewaken. Als de jonge steenuilen na ongeveer 30 dagen uit het ei kruipen, zijn ze blind 

en zitten ze onder een dik laagje witte dons. In de eerste weken sleept het mannetje het voer aan. Het vrouwtje 

blijft dan bij de jongen in de kast. 

Maar hoe groter de jongen zijn, hoe beter ze voor zichzelf kunnen zorgen. Na enige tijd gaan het mannetje en 

vrouwtje al samen uit jagen. Vader en moeder steenuil leggen het voer gewoon in de kast. De jongen 

steenuilen eten dat zelf wel op! Daar hebben ze geen hulp meer bij nodig. 

De zwarte vlekken die je ziet, zijn braakballen en voorraadvoedsel. Braakballen zijn de onverteerde resten van 

het voedsel van de uil. Iedere muis die de uilen niet meteen opeten, laten ze liggen. Dan hebben ze later nog 

wat!  

Door voldoende voedsel worden de jonge uilskuikens al snel groot. Ze zijn erg nieuwsgierig en hangen aan de 

kastopening om alvast naar buiten te kijken. In de kast oefenen ze het vliegen alvast. Na 40 dagen zijn de 

steenuilen volwassen. En op het moment dat ze er klaar voor zijn, vliegen ze uit. De grote buitenwereld in! 
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