
 
 

HANDLEIDING  
NESTKAST STEENUIL 

 
 

Algemeen 
Het is belangrijk voor het voortbestaan van de steenuil dat er voldoende geschikte 

nestgelegenheid is. Deze nestkast plaatsen is dus zinvol. De steenuil brengt jongen groot 
tussen eind maart en eind juni. Verder wordt de kast gebruikt als schuilplaats. De 

steenuilenkast kunt u beter niet combineren met een bosuilenkast maar wel met  de 
kerkuilen- en/ of torenvalkenkast. Er zijn twee types kasten te koop, de nieuwste is wat 

duurder maar ruimer en beschermt tegen marters die eieren en kuikens eten.  
Het kan gebeuren dat andere vogelsoorten gebruik gaan maken van deze nestkast. Laat de 

natuur dan zijn gang gaan, iedere vogel is beschermd en heeft recht op een nestplaats.  
Voedsel 

Steenuilen eten Wormen, insecten, muizen, kleine vogels. Ze helpen u goed met de 
biologische bestrijding van muizen op uw erf. 

 
Plaatsing 

Plaats de kast op een rustige plek (hoogte 2 tot 5 meter), het liefst waterpas op een liggende zware 
tak met achterzijde dichtbij de stam. Ingang ongeveer zuid-oost. Walnoot- en fruitbomen zijn 

uitstekende gastheren omdat deze bomen meestal een open structuur hebben maar ook knotwilgen 
en andere loofbomen zijn populair. Ook aan een schuur of rustige stal kan een kast gebruikt worden. 

Breng tot slot, wanneer de kast hangt, een laag strooisel (houtsnippers, bosgrond, turf) van circa 4 
cm aan in de broedruimte. Leven er bij u in de buurt steenmarters, dan is de steenmartervrije 

steenuilenkast een goede keus.  

 
Onderhoud 

In het najaar de kast schoonmaken met heet water. Buitenkant eventueel behandelen met 
milieuvriendelijke verf. Kast voorzien van nieuw strooisel. Eventuele reparaties uitvoeren. 

 
Biotoopverbetering 

Nestgelegenheid aanbieden heeft alleen zin als de leefomgeving ook geschikt is. Steenuilen 
houden van een rommelig erf met een mesthoop of composthoop. Zorg voor meerdere 

schuilplaatsen voor buiten het broedseizoen. Gebruik geen bestrijdingsmiddelen. Bescherm 
de boomstam eventueel tegen katten en marters (golfplaat er omheen, kattengordel, 

schrikdraadje). Er zijn speciale veedrinkbakken verkrijgbaar waar uilskuikens niet in 
verdrinken. 

 
Meer informatie 

Als u alles wilt weten over de steenuil en bijvoorbeeld zijn broedgedrag kunt u het boek ‘de 
Steenuil’ aanschaffen in de winkel van Vogelbescherming. 

 
www.steenuil.nl  

(STONE steenuilenoverleg Nederland) 
www.vogelbescherming.nl 

http://www.steenuil.nl/
http://www.vogelbescherming.nl/

