
 
Bijzondere schuilplaats uitgevlogen 
jongen 
 
Op 21 juni ‘s ochtends, tijdens de nacontrole in 
territorium 407, werden we door boer Meinen attent 
gemaakt op de verblijfplaats van de jonge uilen. Bij 
toeval had hij ontdekt dat de jongen zich geregeld 
ophielden in een afwateringspijp onder een voerkuil 
aan de rand van zijn erf. En ook wij hadden geluk. 
Van de 4 uitgevlogen jongen bevonden zich er 2 in 
de pijpen. Een ervan liet zich zowaar fotograferen. 
De pijp was een aantal meters lang en de jonge uil 
bevond zich onder meer in het midden. De jongen 

waren op dat moment 37 dagen oud en hadden in 
de week ervoor de nestkast verlaten.  
Van Steenuilen is bekend dat ze broeden in 
konijnenholen; een fenomeen dat vroeger in de 
duinen veelvuldig voorkwam. Blijkbaar trekken 
vergelijkbare verblijfplaatsen ook uitgevlogen uilen. 
Enkele jaren geleden troffen we uitgevlogen jongen 
aan die zich overdag in een konijnenhol 
schuilhielden. En in 1987 en 1988 troffen we zelfs 
een broedsel aan in een pvc-pijp die op een paar 
dwarsbalkjes lag onder tegen het dak van een 
schuurtje.  
 
Ronald van Harxen & Pascal Stroeken
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Dit is helaas de laatste* Athene die u ontvangt … 

… als u tenminste geen lid bent van STONE.

maar geen nood: lid worden kan nog steeds! 
 
Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen en interessant 
onderzoek aarzel dan niet en meld u vandaag nog aan! 
 
 
 

 
 
*de afgelopen jaren is de Nieuwsbrief Athene bekostigd vanuit het Plan van 
Aanpak voor de Steenuil. Met ingang van 2004 is dat niet meer zo en zal de 
Nieuwsbrief betaald moeten worden uit contributies en giften. U heeft daar enige 
tijd geleden een brief over gehad. Als u geen lid bent of wordt is dit helaas het 
laatste nummer dat u gratis ontvangt.  
 
U kunt lid worden door € 10,- over te maken op giro 3330852 t.n.v 
Steenuilenoverleg Nederland (STONE) te Raalte 
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