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Stichting Landschapsbeheer Zeeland

De kosten voor het maken en drukken van dit werkblad zijn gedragen door 
de Provincie Zeeland en het Prins Bernhard Cultuurfonds (fonds op naam).

www.steenuil.nl

Steenuilbescherming 
De bescherming van de 

steenuil gebeurt deels 

professioneel en deels door 

vrijwilligers. De steenuil komt 

voor in heel Zeeuws Vlaanderen 

en in Zuid-Beveland. Vooral in het 

laatste gebied worden nestkasten opge-

hangen en gecontroleerd. De jongen worden geringd. In 

Zeeuws Vlaanderen worden periodiek steenuilterritoria 

geïnventariseerd. Met het ophangen van kasten hopen we 

in de toekomst nog lege gebieden in Zeeuws Vlaanderen, 

Zuid-Beveland, Walcheren en Tholen met steenuilen te 

bevolken. Particulieren in het buitengebied krijgen advies 

en soms subsidie om hun erf steenuilvriendelijk te maken.

Informatie 
Informatie over de steenuil en steenuilbescherming:

www.steenuil.nl / www.natuurbelevenis.nl

Advies over inrichting en onderhoud van het erf:

www.landschapsbeheerzeeland.nl

Zieke of gewonde steenuil?

www.demikke.nl

Fotoverantwoording: indien anders vermeld, zijn de foto’s van SLZ. 

André Eijkenaar (www.natuurkijker.nl) wordt hartelijk bedankt voor 

het ter beschikking stellen van het beeldmateriaal van de uilensoorten.

De steenuil op het erf Schets modelerf steenuil (burgerspulletje)

De steenuil in Zeeland

Een jonge steenuil 

wordt gewogen 

en geringd.
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Op de luchtfoto is een 

aantal jachtbiotopen 

van steenuilen te zien 

ergens in de buurt van 

Heinkenszand. Het jacht-

biotoop van een steenuil is 

maar klein; ongeveer 500 m. door-

snede. Een groot of een paar kleine 

boerenerfjes bij elkaar zijn al voldoende. 

Ze broeden in een holle hoogstam- of noten-

boom, een knotwilg of een oud schuurtje. Ze jagen in 

begraasde weitjes; lopend op de grond of vanaf een uitkijk in 

de vorm van een rasterpaal kijken ze naar muizen, kevers en regenwormen. 

De jongen zijn erg 

kwetsbaar voor bij-

voorbeeld huiskatten. 

Als ze nog niet kunnen 

vliegen, moeten ze op de 

grond naar schuilmogelijk-

heden kunnen uitwijken. Een 

stapel losse stenen,  brandhout 

of andere rommel is een uitkomst. 

Ruige randen of overhoekjes zijn goed voor 

muizen. Vervang als het kan prikkeldraad voor 

schapengaas; hierin kan de vliegende steenuil niet 

in verstrikt raken. Zorg voor een uitklimmogelijkheid voor het 

geval een (jonge) uil in de drinkbak is terechtgekomen.

Steenuil in holle boom

Jachtbiotoop in boomgaard met onderbeweiding

Ruige rand op het erf of langs een weitje HoogstramfruitboomgaardHoutstapel als vluchthaven voor jonge steenuilen op de grond Erf met bebouwing

Luchtfoto 

jachtbiotoop 

(GIS)

Steenuilpaartje 

onder pannendak

Muizenruiters of hoopjes 

maaisel en/of riet langs 

perceelrand

Knotwilgen

Holle boom met 

nestholten

Steenuil bij 

een nestkast

Steenuil met 

jongen in een 

nestkast

Regelmatig verdrinken uilen in een drinkbak voor vee. 

Gebruik een aangepaste drinkbak.
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