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 1. Inleiding 

 

Uilen zijn bijzondere vogels.  
In Nederland vind je nog acht uilensoorten.  
In dit boek lees je meer over uilen. 
Je krijgt vragen als: 
 Welke zintuigen maken de uil tot een goede jager? 
 Wat is er bijzonder aan de veren van de uil? 
 Wat zijn braakballen? 
 Wat is de rol van uilen in verhalen? 
 Welke soorten uilen komen nog voor in Nederland? 

Dat krijg je nou als je  
je kop te ver ronddraait. 



 2. Uilen 

 

 

Twee families 
Uilen worden onderverdeeld in twee 
families: 
A. Uilen 
B.  Kerkuilen 
 
 
 
Kenmerken van de uil 

B. Kerkuilen vormen een familie met slechts 19 soorten. 
Kerkuilen zijn middelgroot tot groot.  
Ze hebben een sluier (1), een hartvormig masker, als 
gezicht. 

A. Uilen vormen de grootste familie 
met 191 soorten. Deze uilenfamilie 
is alleen actief in de nacht. 

 

mensmens  vogelvogel  uiluil  

 De kop 
De kop van de uil is aan de voorkant plat.  
De vorm lijkt op een gezicht. Bijzonder is dat 
de ogen voorin zitten. De ogen van de uil zelf 
kunnen ook niet bewegen, zoals onze ogen. 
Om goed te kunnen rond te kunnen kijken, 
kan de uil zijn kop veel verder ronddraaien 
dan de mens en andere dieren (2). 

 Andere vogels 
Andere vogels hebben de ogen 
aan de zijkant.  
Zij hoeven daarom hun kop 
minder ver te draaien. 
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De ogen 
De ogen van de uil zijn groot.  
Met die grote ogen ontgaat de uil 
niets in het donker.  De uil is een 
echt nachtdier. 
Met die ogen kan de uil vooral goed 
in de verte zien, maar het zicht 
dichtbij is minder goed.  
De ogen van de uil werken net als 
een spiegel. Het kleine beetje licht in 
de nacht valt op die spiegel en kaatst 
het licht terug. Zo kan met weinig 
licht een uil toch uitstekend zien. 

De oren 
Uilen hebben een uitstekend 
gehoor. De uil kan een prooi 
vaak alleen op zijn gehoor 
opsporen. 
De oren van een uil zijn niet 
veel meer dan twee kleine 
openingen in de schedel (1).  
Bij sommige soorten zit er 
een vlies voor het gat.  
Ook zijn er uilensoorten met 
oorpluimen (2). Dat woord 
oorpluimen is verwarrend, 
want het zijn geen oren. 
Ze zitten er voor de sier. 
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 Klauwen 
Uilen zijn echte roofvogels.  
Roofvogels hebben klauwen.  
Twee grijptenen wijzen naar ach-
teren en twee andere grijptenen 
wijzen naar voren (1).  
De meeste roofvogels hebben drie 
tenen voor en één teen achter (2). 
Uilen doden hun prooi door de 
klauwen samen te knijpen. 

 Snavel 
Uilen hebben vlijmscherpe 
haaksnavels. 
Het is het mes van de uil.  
Met de snavel wordt   de 
prooi verscheurd. 
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 Het verenpak 
Het verenpak van de uil is heel erg zacht. 
Vooral de onderkant van de buik en 
vleugels bestaat uit superzachte dons-
veren. 
Aan de andere veren zit een soort zaag-
rand (1).  
Die donsveren en die zaagrand maken de 
uil tot een geruisloze vlieger. 
De meeste vogels fladderen met herrie. 
Een uil die zijn prooi geruisloos nadert, 
heeft een grotere kans op succes. 
Bovendien zorgen de kleuren zwart, wit 
en grijs van de veren ervoor dat de uil in 
de nacht een onopvallend dier is. 
Daardoor wordt de verrassing voor de 
prooi nog groter. 

 

Mmmm, 
zo zacht. 
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 3. Nesten en broeden 

 

Nesten 
Uilen besteden weinig aandacht aan het 
maken van een nest. Vaak gebruiken ze het 
verlaten nest van een andere vogel (1).  
Of ze kiezen een holle boom (2) uit om in te 
wonen. 
Kerkuilen en steenuilen nestelen vaak in 
oudere gebouwen. Veel oude boerderijen 
hebben nog een uilenbord (3). Het is een 
driehoekig schild met een gat erin. Uilen 
gebruiken het bord als ingang voor hun nest. 
Broeden 
Het vrouwtje begint met broeden als het 
eerste ei gelegd is. Tijdens het broeden legt 
ze nog nieuwe eieren. De jonge uilen worden 
niet gelijk geboren. 
Het uilskuiken dat het meest om eten bedelt, 
heeft de meeste kans van overleven. Soms 

wordt een verzwakt jong gevoerd 
aan oudere uilskuikens. 
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 4. De braakbal 

 

 Schrokop 
De uil is een echte schrokop. 
Een prooi gaat in één keer naar binnen 
met huid en haar (1). 
Op het menu staan muizen, ratten, 
kikkers, vogels, mollen en kevers. 
De prooi zakt naar de maag van de 
uil (2).  
De prooi wordt verteerd, behalve 
de botjes, tanden en haren (3). 
Na een tijdje gaat een bal van haren 
en botjes terug naar boven (4). 
De uil braakt een braakbal uit (5). 
Als je de bal openpeutert, zie je precies 
wat de uil gegeten heeft (6). 
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 5. Uilen in Nederland 

 

In Nederland komen acht soorten uilen voor.  

 
De kerkuil 
Het meest opvallende aan de kerkuil is het hartvormige gezicht.  
Het lijkt wel een masker. Je noemt het de sluier. 
De kerkuil nestelt in schuren, bijgebouwen, ruïnes en holle bomen. 
De kerkuil jaagt door laag over de grond te vliegen.  
De kerkuil kan ook in de lucht blijven hangen boven een prooi.  
Kerkuilen leven vooral van kleine knaagdieren.  
De kerkuil is een kwetsbare vogel.  
Men schat dat er in Nederland nog rond de 1500 broedparen zijn. 

 De ransuil 
De ransuil is de meest voorkomende uil in Nederland.  
Bij deze uil vallen de oorpluimen het meest op. 
Ransuilen broeden in verlaten kraaien- of roofvogel-
nesten.  
Ransuilen jagen meestal op woelmuizen. In de winter 
verzamelen ransuilen zich vaak in groepen op een 
vaste plaats. Zo’n plaats heet een roestplaats. 



 

 De bosuil 
Bosuilen broeden in holle bomen en in nestkasten.  
Ze leven van kleine knaagdieren, egels, vogels en kikkers.  
Bosuilen hebben een luide roep, waarmee ze zich snel verraden. 
Ze komen voor in bossen, parken en tuinen.  
De dieren jagen meestal ‘s nachts, maar af en toe kun je er ook 
wel eens een overdag zien. 

 
De ruigpootuil 
De ruigpootuil is een zeldzaamheid in Neder-land.  
Deze uil komt alleen in Drenthe voor en heeft veel last van de 
havik en de bosuil.  
De jongen van de ruigpootuil overleven hun eerste jaar 
meestal niet.  
Mensen helpen deze uil door het ophangen van nestkasten. 
Zo zijn ze beter beschermd tegen hun vijanden. 
Opvallend is verder het platte gezicht (de sluier) van de 
ruigpootuil met de ronde ogen die dicht bij elkaar staan. 
De uil voedt zich met kleine knaagdieren  
Het dier is een meester in het wachten op de juiste prooi. 



 

 De velduil 
Net als de ransuil heeft ook de velduil oorpluimen. 
Die zijn wel kleiner dan die van de ransuil.  
Velduilen nestelen op de grond tussen de lage 
begroeiing van duinen, akkers, heidevelden en 
moerassen. 
Velduilen jagen overdag. Hun prooi bestaat vooral 
uit kleine knaagdieren. 

 De steenuil 
De steenuil is met een hoogte van 22 cm de 
kleinste uilensoort in Nederland.  
Steenuilen wonen vooral in holle knotwilgen of 
onder daken.  
Ze leven van wormen, insecten en reptielen.  
De prooi leeft vooral in bloemrijke weilanden en 
dat is dan ook het leef-gebied van de steenuil. 



 

 De oehoe 
De oehoe heeft zijn naam te danken aan het geluid dat hij maakt.  
De oehoe is de grootste uilensoort. Opvallend zijn ook de 
oorpluimen.  
De oehoe jaagt vooral op tragere vogels, zoals kraaien, eksters, 
roeken en duiven. Die vogels worden overvallen tijdens hun slaap.  
Muizen, ratten en konijnen staan ook op het menu van deze uil. 

 De sneeuwuil 
Opvallend aan de sneeuwuil is de witte kleur. Mannetjes 
zijn bijna helemaal wit en vrouwtjes hebben wat zwarte 
tekening in het wit. 
Verder heeft de uil ogen die bijna op de ogen van een kat 
lijken. Sneeuwuilen zie je niet vaak in Nederland. Ze leven 
in het koude hoge noorden in toendragebieden. Tijdens 

strenge winters trekken ze meer naar het zuiden 
en komen dan in Nederland terecht. 

 



 6. Bijgeloof  en verhalen 

 

Bijgeloof 
Heel vroeger dacht men dat het geroep van de uil 
ongeluk bracht.  
Ook als de uil in de nacht tegen het slaapkamerraam 
van een zieke vloog, was dat een heel slecht teken.  
De zieke, zo dacht men, zou snel sterven. 
Heksen 
Vroeger dacht men dat de uil de boodschapper van de 
heks was. Ook dacht men dat heksen zichzelf  in een 
uil konden veranderen. 

Wijs of  dom? 
Uilen zijn het teken van wijsheid.  
In dierverhalen geven ze altijd wijze raad 
aan andere dieren. 
Gek genoeg staat de uil ook voor het 
teken van domheid.  
Iemand die dom is, wordt daarom nog 
steeds een uilskuiken genoemd. 



 7. Filmpjes 

 

Het Klokhuis: Uilen 

Klik hier 
https://www.schooltv.nl/video/het-

klokhuis-uilen/#q=uilen 

https://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-uilen/#q=uilen
https://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-uilen/#q=uilen






 Bronnen 

 

http://www.geaflecht.nl/geafl/archief/artikel/uilen.html 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Uilen_(vogels) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Owl 
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