
 

 

 

De oehoe 
Beleef de lente   

 
De oehoe is een van de grootste uilsoorten ter wereld. De vogel heeft zijn naam te danken aan zijn 

roepgeluid. 
 

De grootste en zeldzaamste uil van Nederland: de oehoe. Dit is de eerste keer dat deze bijzondere vogel voor 

de webcam broedt. De oehoe is vooral 's nachts actief maar dankzij de webcam kunnen we de uilen volgen. 

Een oehoe legt gemiddeld 2 tot 4 eieren. Het mannetje speelt vooral de eerste weken een belangrijke rol. Hij 

voorziet het vrouwtje van voedsel 

Als het jong net is geboren wordt het goed bewaakt door de moeder. Ze zit breed op het nest en met haar 

afhangende vleugels beschermt ze de jongen. Dankzij de prooien die vader oehoe aanvoert groeien de witte 

pluizenbollen als kool. Hij voert zijn jongen met: konijnen, ratten en verschillende soorten vogels. Nadat de 

jongen lekker hebben gegeten, poepen ze braaf over de rand van het nest. Zo houden ze het nest schoon. 

Na ongeveer twee weken, ruilen de uilskuikens hun witte dons om voor een bruine dons. Ze beginnen steeds 

meer op hun ouders te lijken. De jongen scharrelen rond het nest en zijn heel nieuwsgierig. Door met hun kop 

te draaien trainen ze hun ogen. Zo leren ze steeds beter om afstanden in te schatten. En dat komt goed van pas 

als ze straks zelf gaan jagen! Maar om goed te kunnen jagen moeten ze eerst leren vliegen. Rond het nest 

oefenen ze het vliegen op korte afstand. Nadat ze dat onder de knie hebben zijn ze klaar voor het echte werk. 

Ze vliegen uit, op zoek naar hun eigen maaltijd! 


	De oehoe Beleef de lente    De oehoe is een van de grootste uilsoorten ter wereld. De vogel heeft zijn naam te danken aan zijn roepgeluid.  De grootste en zeldzaamste uil van Nederland: de oehoe. Dit is de eerste keer dat deze bijzondere vogel voor de...
	Als het jong net is geboren wordt het goed bewaakt door de moeder. Ze zit breed op het nest en met haar afhangende vleugels beschermt ze de jongen. Dankzij de prooien die vader oehoe aanvoert groeien de witte pluizenbollen als kool. Hij voert zijn jon...
	Na ongeveer twee weken, ruilen de uilskuikens hun witte dons om voor een bruine dons. Ze beginnen steeds meer op hun ouders te lijken. De jongen scharrelen rond het nest en zijn heel nieuwsgierig. Door met hun kop te draaien trainen ze hun ogen. Zo le...

