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De uil is een vogel. 
Hij lijkt niet op andere vogels. 
Daar lees je meer over in dit boek. 
Je krijgt antwoord op vragen als: 
 Hoe herken je een uil? 
 Hoe kan een uil zo stil vliegen? 
 Waar woont een uil? 
 Wat is een braakbal? 
 Welke soorten uilen leven er in Nederaland 

1. Uilen 



2. Zo zie ik er uit 

 

 

Mijn ogen zijn groot. 
Zo kan ik goed in de nacht 
zien. 
Ik kan heel ver zien. 
Dichtbij zie ik niet goed. 
Ik kan mijn ogen niet 
draaien. 
Dat kun jij wel. 

Mijn kop lijkt niet op die van 
andere vogels. 
Ik heb een gezicht. 
Net als een mens. 
Mijn ogen staan voorin mijn kop. 
Ik kan mijn ogen niet draaien. 
Bij andere vogels zitten de ogen 
aan de zijkant. 



 
Mijn veren zijn heel erg zacht. 
Vooral de veren aan de 
onderkant van mijn vleugel. 
Aan de veren van mijn vleugels 
zitten tandjes. 
De zachte veren en die tandjes 
zorgen dat ik  heel stil vlieg. 

 Mijn poten hebben scherpe 
klauwen. 
Ik heb drie tenen. 
Ik grijp er een muis mee. 
Een muis komt nooit meer 

 Mijn snavel is een kromme 
haak. 
Die haak is scherp als een mes. 
 



 

 

Mijn nek  is heel  bijzonder. 
Ik kan mijn hoofd ver rond 
draaien. 
Hoe ver kun jij je hoofd draaien? 
Ik bijna een heel rondje. 
Zo kan ik toch alles zien met 
mijn ogen. 

Mijn oren zie je niet. 
Ze zitten onder mijn veren. 
Het zijn meer gaatjes. 
Ik kan er heel goed mee horen. 
Ik hoor elk geluid in de stille 
nacht. 
Ritselt daar een muis? 
Ik hoor het allemaal. 
Soms heeft een uil pluimen. 
Het zijn geen oren. 
Elke uil heeft alleen gaatjes om 
mee te horen. 



Uilen wonen soms in een holle boom. 
Soms wonen uilen op de grond. 
Er zijn ook uilen die in een gebouw 
wonen. 
Af  en toe pikt een uil het nest van een 
andere vogel. 
De uil legt eieren in het nest. 
De moeder houdt de eieren warm. 
Dat heet broeden. 
De eieren komen uit. 
De jongen noem je uilskuikens. 
Uilskuikens hebben veren van dons. 
Na een tijdje krijgen ze echte veren. 
Ze kunnen nog niet vliegen. 
De uilen krijgen eten van de moeder. 
Die vangt muizen. 
De uilskuikens groeien als kool. 
Ze vliegen uit als ze groot genoeg zijn. 
 

3. Het nest 



De uil is een roofvogel. 
Hij jaagt op kleine dieren. 
Hij lust graag muizen, ratten, 
kikkers, kleine vogels, kevers 
en mollen. 
De uil slikt zijn prooi in één 
keer in (1). 
In de maag wordt het eten 
verteerd. (2) 
Haren en botjes worden niet 
verteerd. 
De uil geeft over. 
Hij braakt die resten uit. (3) 
Ze zitten in een dikke bal. 
Je noemt het een braakbal.(4) 
De braakbal vertelt wat de uil 
gegeten heeft. 

4. De braakbal 



5. Uilen in Nederland 

De bosuil 
De bosuil vind je in bossen, parken en tuinen. 
Het dier jaagt alleen in de nacht. 
Deze uil is dol op muizen en vogels. 
Vaak zit hij overdag doodstil op een tak. 
Of hij zit in een holle boom. 

De ransuil 
De ransuil herken je aan de pluimen op zijn kop. 
Het zijn geen oren. 
Je vindt deze uil in het naaldbos. 
De ransuil jaagt in het donker. 
Hij eet muizen en vogels. 
In de winter zitten veel ransuilen in  dezelfde 
boom. 



De kerkuil 
De kerkuil jaagt in de nacht op knaagdieren. 
Het dier vliegt daarbij laag over de grond. 
Deze uil woont in holle bomen em in stille 
gebouwen. 
Er zijn niet veel kerkuilen meer. 
Het dier is bedreigd. 
Er worden voor deze uil nestkasten gemaakt. 

De velduil 
Deze uil herken je aan de kleine  pluimpjes op 
de kop. 
Deze uil jaagt  vooral vliegend op muizen. 
Hij leeft in open velden en moerassen. 
De velduil maakt een nest op de grond. 
Het nest is een ondiepe kuil. 
Daar legt de uil 4 tot 7 eieren in. 



Oehoe 
De oehoe herken je aan zijn pluimen. 
Het lijken oren, maar dat zijn het niet. 
Het is de grootste uil in Nederland. 
De oehoe eet grotere dieren. 
Hij lust graag duiven, egels, andere uilen en 
grotere vogels. 
Deze uil kan zijn eigen naam zeggen: Oehoe 

Steenuil 
Dit is de kleinste uil in Nederland. 
De steenuil woont in een holle boom. 
Hij voelt zich ook thuis in schuurtjes en 
nestkasten. 
De steenuil eet muizen, insecten en 
regenwormen. 
Deze uil kun je ook op de dag zien. 



6. De uil in verhalen 

Ongeluk 
Heel vroeger bestonden er veel verhalen over uilen. 
Mensen dachten dat een uil ongeluk bracht. 
Hoorde je in het bos een uil roepen? 
Dat betekende niet veell goeds. 

Het Dierenbos 
Meneer de Uil las het nieuws voor in het Dierenbos. 
Dat nieuws stomd in de Fabeltjeskrant 
Kinderen keken naar deze uil op de tv. 
Ook vaders en moeders keken er graag naar. 

Dom of  wijs 
De uil was in verhalen een wijs dier. 
Hij wist meer dan andere dieren. 
Hij loste vaak een probleem op. 
Een uilskuiken was juist dom. 

Oehoe! 



7. De uil 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/huisje-
boompje-beestje-de-uil/#q=uilen  

Huisje Boompje Beestje 
De uil 

https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-de-uil/#q=uilen
https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-de-uil/#q=uilen






Bronnen en foto’s 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Uilen_%28orde%29 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Uilen_%28vogelfamilie%29 

http://www.uilen.info/uilen_nederland.html 



Colofon en voorwaarden 
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