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Weer steenuiltjes in onze tuin? 
De natuur dichtbij huis, in eigen tuin en soms in eigen vensterbank: er is zo 
vaak iets bijzonders te zien. Maar... je moet er oog voor hebben. IVN Bergeijk-
Eersel helpt de lezers  om meer te zien, te horen en te beleven. 
Deze week natuur dichtbij huis…....weer steenuiltjes in onze tuin? 
(door Anny van Kessel) 

Foto: een volwassen steenuil @natuurpunt.be  

Misschien herinnert u het nog? In juni vorig jaar 
schreef ik dat wij uilskuikens in onze uilenkast 
hadden. Ik had er zelfs een foto bijgezet, om het 
bewijs te leveren. In de zomer groeiden de vier 
kuikens uit tot volwassen uilen en toen ze bekwaam 
waren zagen we ze uitvliegen.’ 

Nu, ruim negen maanden later, hoor ik bijna elke 
avond een steenuiltje roepen achter in onze diepe tuin. Een enkele keer roept er een ander 
uiltje terug….. Is het de vader? Of is het al een jong dat teruggekomen is? Ik weet het niet, 
want ik kan hem niet zien. Hij of zij vliegt heel snel weg als ik ga kijken. 

Hoop 
Waar ik op hoop? Dat de ene roep van een mannetje is en de andere roep van een vrouwtje. 
En dat ze een koppeltje gaan vormen. Hoe mooi zou dat zijn? En dan krijgen we hopelijk 
wéér een nestje in onze uilenkast. 

Mag ik wel genieten? 
Terwijl ik dit schrijf (woensdag 2 maart) realiseer ik me dat vorige week woensdag de wereld 
er nog heel anders uitzag. Nog geen oorlog in Oekraïne, nog geen mensen op de vlucht of 
schuilend onder in de metro. Het doet me veel, al die verschrikkelijke beelden op tv en op 
social media. Ik vind het zo erg, deze onzinnige machtstrijd. Onschuldige mensen die door de 
macht van één persoon hun hele hebben en houden verliezen. Wie ben ik dan om te 
schrijven over mogelijke steenuilen in onze tuin? Tja, het lijkt onzinnig. Maar we moeten 
toch érgens naar uitkijken en beseffen dat wij Nederlanders nog steeds in een vrij land 
wonen?  Ik besef dat maar al te goed. Daarom geniet ik des te meer van de mooie dingen om 
me heen: onze vrijheid, de lieve mensen om mij heen, de natuur……. Hopelijk is de oorlog 
snel voorbij. 

Info 

Elke twee weken wordt een natuurweetje gepubliceerd. Alle gepubliceerde natuurweetjes 

lezen? Kijk op onze website https://www.ivn.nl/afdeling/ivn-bergeijk-eersel/natuurweetjes 

Of wil je meer weten over de natuur? Wordt dan lid van IVN Bergeijk-Eersel.  

Aanmelden kan via https://www.ivn.nl/be of stuur een mailtje naar 

secretaris.ivnbe@gmail.com  
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