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Natuurweetje: Uilendrama op de Weebosch 
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.... Uilendrama op de Weebosch 

(door Anny van Kessel) 
 
 

Foto: Onder de uilenkast lag de dode moeder-uil.  

          In de kast twee dode uilskuikens en een ei. 
 

Weten jullie het nog? Hoezeer ik hoopte dat het 
steenuiltje, dat in onze tuin zat, een partner zou 
vinden? En dat we hoopten dat ze dan een gezinnetje 
zouden stichten in onze uilenkast? Nou dat is allemaal 
gebeurd, totdat we twee weken geleden onder de 
uilenkast een dode moeder-uil vonden. Mijn man haalde de trap en klom in de boom om in 
de uilenkast te kijken. Daar zag hij twee dode uilskuikentjes liggen en een ei, dat nog niet 
was uitgekomen. 
Verdrietig 

We waren erg verdrietig en vroegen ons af wat er gebeurd zou zijn. We deelden natuurlijk 
ons verhaal met familie, vrienden, kennissen en experts van de uilenvereniging. Wat bleek? 

In de omgeving waren er meer van zulke taferelen voorgekomen en de oorzaak werd 
gevonden in muizenvergif. Er bleek muizenvergif gestrooid te zijn, waarvan muizen aten en 

dan dood in de tuin achterbleven. Uilen eten vaak muizen en moeten natuurlijk veel voedsel 
verzamelen voor hun kroost. Zij hebben waarschijnlijk de dode, vergiftigde muizen 

opgegeten en ook aangeboden aan hun kleintjes. Het gevolg is duidelijk: net als de muizen 
gingen ook de uilen dood. Het aantal steenuilen in Nederland loopt helaas schrikbarend 
terug en het muizenvergif is daar mede oorzaak van. 
Geen muizenvergif strooien 
Vorig jaar hadden wij ook al een dode uil in onze tuin. Toen dachten we nog dat er een 
vechtpartij aan vooraf was gegaan. Nu denken we ook dat de oorzaak muizenvergif was.  
Beste mensen! Strooi geen muizenvergif meer, of andere bestrijdingsmiddelen. Bij een 
muizenplaag kunt u het beste de muizen vangen met valletjes en klemmen. Zorg er dan wel 
voor dat vogeltjes en huisdieren er niet tussen komen zitten. Dat kunt u voorkomen door 
een bakje met een uitsparing over de muizenklem te zetten.  

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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