
Boswachter Sven Pekel van PWN weet 
veel van uilen, maar hij heeft ze niet aan 
een touwtje. Na onze expeditie te hebben 
verzet vanwege de regen – daar houden 
uilen niet van – duiken we op een droge 
avond de duinen in achter Bezoekers- 
centrum De Kennemerduinen in 
Overveen. “Ik beloof  niks,” zegt hij er 
nadrukkelijk bij. 

Zelf  vind ik het nu al spannend. Naast 
zo’n boswachter in legergroen, in een 
rammelende boswachterswagen, rijden 

over de zandpaden van ons prachtige 
duingebied. Koplampen uit natuurlijk, 
deze expeditie vraagt om duisternis. We 
zijn hier na sluitingstijd, het park is weer 
van de dieren. Een zware buizerd vliegt 
breed wiekend over het pad. 

Boswachter Sven parkeert de auto. “Dit is 
perfect bosuilengebied. Je hebt oude hoge 

bomen met scheuren en holtes waar ze 
zich in kunnen verbergen of  hun eieren 
kunnen leggen. Daaronder lagere struiken 
waaronder hun prooidieren zich veilig 
voelen.” We horen direct een mannelijke 
bosuil roepen: ‘Oehoehoe’. De boswach-
ter weet dat het een mannetje is, want al-
leen die maakt dit typische uilengeluid. De 
vrouwtjes hebben meer een schreeuwend 
geluid. Een ransuil of  kerkuil kan het ook 
niet zijn, want die klinken anders. Het 
klassieke ‘oehoe’ van een uil, zo bekend 
van spookverhalen en griezelfilms, is echt 
aan de mannelijke bosuil te danken.

Volgens Sven moeten we nog verder 
rijden, want de bosuil zit een eindje 
verderop. Optimistisch rijden we door, 
met open ramen om de uil te kunnen 
lokaliseren. Er springen herten weg in het 
geboomte. De bosuil doet er inmiddels 
het zwijgen toe. We parkeren de auto bij 

de Oosterplas en gaan een stukje lopen. 
Hopelijk horen we hem duidelijker in de 
stilte. Maar het is zaterdagavond en De 
Dijk speelt in Caprera. De uilen worden 
overstemd en raken ontmoedigd. Sven 
vindt het erg jammer, dus ik spreek hem 
troostend toe. Dat ik bijna elke nacht de 
bosuil hoor roepen vanuit mijn slaapka-
merraam in Bennebroek. Dat dat eigenlijk 
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De bosuil: zo’n 20/30 stuks. 
Wonen in holle bomen. Het 
mannetje en vrouwtje hebben  
een groot vast territorium. 

De ransuil: zo’n 10 stuks. Zitten 
vaak met zijn allen in één boom. 
Hun typische gepluimde oren 
helpen hen beter te horen. Uilen 
jagen vooral op gehoor.

De kerkuil: 2 paar. Een zeldzame 
uilensoort die graag in oude 
gebouwen nestelt. Met zijn witte 
gezicht is hij gemakkelijk te 
herkennen.

De velduil: dwaalgast. Heeft net 
als de ransuil twee pluimpjes bij 
zijn gehoorgang. Hij broedt op 
de grond en dat maakt hem te 
kwetsbaar in het bos. 
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WIJZE VOGEL OF UILSKUIKEN?
Uilen hebben overdag uren de tijd 
om na te denken, dus wie weet 
hebben ze een filosofische aard 
ontwikkeld. Voor de oude Grieken 
stond de uil al symbool voor wijs-
heid. De term uilskuiken wordt juist 
gebruikt om iemand een dommerd 
te noemen. Dat is omdat jonge 
uilen in het begin zo onhandig zijn.

‘Uilen zien ons 
wel, ze zitten 
gewoon naar 
ons te kijken’

geldt voor alle inwoners van de gemeente 
Bloemendaal. Het uilengeluid draagt in 
stille nachten kilometers ver. Ook weet ik 
twee uilen te zitten in de Bekslaan. Trou-
we bewoners.

Dichterbij
De boswachter legt uit dat de Bloe-
mendaalse bosuilen de afgelopen jaren 
dichterbij de mensen zijn gaan wonen, 
omdat ze in het duingebied steeds meer 
te duchten hebben van de havik en de 
boommarter. Die aanwas is op zich goed 
nieuws – de boommarter is een zeld-
zaam dier – maar het wordt de bosuil te 
gevaarlijk in het bos. De bosuil is niet de 
enige uilensoort in Bloemendaal die zich 
graag ophoudt in de buurt van mensen. 
Twee kerkuilen hebben dit jaar Landgoed 
Leyduin uitgekozen om hun jongen groot 
te brengen en op muizen te jagen. Even 
ten noorden van de gemeente woont nog 
een stelletje kerkuilen, bij de ruïne van 
Brederode. 
De haviken hebben de ransuilen, die 
met die leuke pluimoortjes, ook naar de 
bebouwde kom verjaagd. In Bennebroek 
zijn deze groepsdieren vooral in de herfst 
en winter gemakkelijk te vinden. Ze zitten 
overdag met zijn allen in hun vaste roest-
boom (rustboom, waar ze slapen, red.). In 
de zomer hoor je de uilskuikens schreeu-
wen als ze uitvliegen, om contact met hun 
ouders te houden. Een luid gekrakeel in 
de nacht. 

De zeldzame velduil zien we alleen in de 
gemeente Bloemendaal als hij op doortrek 
is. Een of  twee keer per jaar wordt er een 
gespot in de duinen. Hij kan ver vliegen 
en overwintert liefst in wat warmere 
gebieden. Als je niet weet waar uilen zich 
ophouden, is het moeilijk er een te spotten 
met zijn camouflagekleed. “Maar uilen 
zien ons wel, ze zitten gewoon naar ons te 
kijken,” zegt de boswachter bemoedigend. 
We keren terug naar het bezoekerscen-
trum. We hebben geen uil gezien en de 
uilen die we hoorden roepen, zaten steeds 
ver weg. Een beetje teleurstellend. Maar 
die avond nog doe ik mijn slaapkamer-
raam open. Daar hoor ik hem, de bosuil. 
‘Oehoe oehoe.’ En dan zijn vrouwtje: 
‘Ieieieie…’ Zie je wel, je hoeft helemaal 
niet op excursie. De uilen zijn gewoon 
onder ons. 

Het uilengeluid 
draagt in 
stille nachten 
kilometers ver
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