
Mijn jaar met de steenuilen 
 

Begin december 2015 rijd ik bij Torrecillas de la Tiesa een paadje op dat ik nog niet eerder heb gereden. Vanuit het 

dorp direct de steppe in. Vorige winter had ik op goed geluk een naastgelegen pad bereden en daar een steenuiltje 

in een klein hoopje stenen ontdekt, die heel mak was en zich goed had laten fotograferen. Tijdens die sessies had ik 

van een naburig paartje steenuilen al in januari de copulatie waargenomen, op de hoek van het dak van een lelijke 

schuur. O, als ik dat toch eens zou kunnen fotograferen dacht ik toen. Maar parende steenuilen, en dan op een 

fotografisch mooie locatie, zoveel geluk kan je toch niet hebben? 

Goed, een nieuw pad ingeslagen. Her en der in de steppe waar ik doorheen rijd, staan korte rijtjes 

eucalyptusbomen. Ze zullen vast beschutting bieden aan het vee, als het niet zulk fijn weer is. Aan de rechterkant 

van het pad ligt, op een paar honderd meter van het dorp, een kleine stortplaats van puin. Tussen de stenen hier 

ontwaar ik zowaar een eerste steenuiltje! Maar die zit tussen rommel en troep en prikkelt niet tot fotograferen, 

althans niet bij mij. Een goede kilometer verderop kom ik bij een waterstroompje. Links verderop ligt een stuwmeer 

zo te zien, het blijkt Embalse de la Carmonilla te heten. Rechts van het smalle bruggetje, waar ik overheen moet, 

stroomt het water verder, een riviertje (Rio Tozo) vormend. Langs de oevers staan populieren, in diverse staat van 

ontbinding, zo lijkt het. Misschien dat de vele ooievaarsnesten(?) daarvan de oorzaak zijn. Nu zijn er geen ooievaars, 

maar rode wouwen des te meer. Ik tel er enkele tientallen. Naar later blijkt is het een geliefde slaapplaats voor deze 

soort, want in de avondschemering in de weken hierna tel ik er minimaal honderdvijftig! Elke avond opnieuw prijs. 

Ook een ijsvogeltje schiet weg over het water. Na het bruggetje beland ik op een soort van boerenerf, met een 

flinke schuur met hooi/stro-opslag en een oude mastien, die me blaffend volgt. Op het erf een fiks aantal Iberische 

varkens, en schapen op een perceel ernaast. Na de schuur begint het stuwmeer, met een soort van 

elektriciteitshuisje met een groot ooievaarsnest erop. Er staat aardig water in het meer. In de gauwigheid zie ik wat 

eenden en een fuut op het water drijven. Ook wat doodaarsjes vertoeven tegen de stuw aan. 

 

 

 



Verderop rijd ik door een laantje met grote eucalyptusbomen waarachter een stukje verderop een groot gebouw 

staat. Juist als de eucalyptussen eindigen ligt er rechts het restant van een stenen veekraal met half ingestorte 

muurtjes. Pal aan de weg, half verscholen achter een steen, zit een steenuiltje me aan te staren.  

Heel voorzichtig stop ik. Tot mijn grote verbazing vliegt het uiltje niet weg, maar kijkt me een beetje slaperig aan. 

Later blijkt deze uil het vrouwtje, die zich heel vertrouwd zal gedragen. Met trage bewegingen probeer ik mijn lens 

uit het raampje te steken. De uil blijft zitten! Ik kan wat opnamen maken, maar jammer genoeg blijft de onderkant 

van de uil achter een steen verborgen. Omdat ik een beetje onhandig zit, rijd ik verder en keer de auto op het 

boerderij erf wat verderop. Achter het grote gebouw blijkt zich nog een lage stal te verschuilen, waar diverse 

voertuigen en tractoren staan. Auto gekeerd en opnieuw naar het uiltje gereden, nu met telelens in de aanslag 

vanaf een rijstzak. Voorzichtig nader ik de muur. De uil zit er nog en laat zich goed fotograferen. Met slaperige blik 

loenst ze naar mij. Ik kan mijn geluk niet op. Wie weet kan ik meer met deze vogel, die zo vertrouwd reageert. Deze 

ontmoeting vormt het begin van mijn belevenissen met dit steenuilenpaartje, diep verborgen op de steppen van 

Belen, op een locatie die er fotografisch heel aantrekkelijk uitziet. 

 

 

 

De volgende maanden ben ik er wekelijks drie of vier keer te vinden. Ik leer de boer kennen, die mijn verrichtingen 

met de steenuilen met enthousiasme volgt. 

Nadat ik kennis maakte met vrouwtje steenuil, kwam ook het mannetje in beeld, die zich aanvankelijk wat 

terughoudender opstelde, maar later ook grotendeels zijn schroom overwon. De uilen houden zich rond het 

muurtje op en zitten regelmatig ook in de eucalyptusbomen. Omdat ik in het begin langs het weggetje parkeer, sta 

ik regelmatig in de weg als er een landbouw- of ander voertuig passeert. Ik zie dat de uiltjes ook aan de overkant 

van het muurtje gaan zitten, iets verder van de weg af en qua lichtval een stuk gunstiger. Voorzichtig manoeuvreer 

ik de 4x4 in die richting en wacht geduldig. Na verloop van tijd komen de uiltjes ook op het muurtje vlakbij de auto 

zitten en kan ik ze rustig in alle poses fotograferen. Heel wat uren breng ik er door. Vaak ga ik aan het einde van de 

middag om zo het vallen van de avond af te wachten.  



 

 

Het mannetje begint meest na zonsondergang te roepen, soms in duet met een ransuil die zich in de eerste 

eucalyptusboom blijkt op te houden. Ze copuleren, tot vlakbij de auto op het muurtje. Ik zet mooie stenen in het 

muurtje wat omhoog met het idee dat ze wellicht daar op gaan zitten. Op die manier lukt het me de copulatie met 

flitser te fotograferen.  

 

 



Vrijwel elke avond , al vanaf begin december vinden er copulaties plaats, wat me het idee geeft dat het broeden 

snel zal beginnen. Op 13 december fotografeer ik voor het eerst een copulatie.  

Ik sta echter te dichtbij, want met de 600 mm krijg ik beide vogels er niet goed op. Volgende keer moet ik er met de 

200-400 zoom gaan staan. Op 15 december 2015 om 18.16 uur maak ik enkele prachtige foto’s van de copulatie, 

nog voordat het helemaal donker is geworden. In de achtergrond van de foto’s zie je nog wat van de avondlucht. 

Vervolgens fotografeer ik ze in copulatie op 23, 26 en 29 december. 

  

 

 

Het mannetje neemt soms vrij langdurig plaats op de rug van het wijfje en blijft een poosje stil zitten. Dan gaat hij 

schuifelen met de pootjes om een goede positie te krijgen. Daarna slaat hij met zijn vleugels en brengt zijn staart 

met cloaca onder de staart van het wijfje waarbij zij haar staart opzij slaat. Slechts in een fractie van een seconde 

vindt dan de daadwerkelijke paring plaats, die eindigt met een schreeuw van beiden, waarbij het mannetje 

zijdelings van het vrouwtje afglijdt. Het wijfje vliegt direct daarna weg en ook het mannetje verdwijnt van de steen 

waarop gepaard werd.  

 



 

 

Paringen vinden soms ook plaats in de boom die middenin de kraal staat of bovenin een grotere struik aan het eind 

van het muurtje. Na verloop van tijd kan ik het gedrag van dit uilenpaartje behoorlijk goed interpreteren en weet ik 

van tevoren wat er te gebeuren staat. Vrouwtje roept het mannetje zachtjes. Mannetje roept een zacht en 

langgerekt “ghoek” . Hij maakt zijn wenkbrauwen extra groot en wit en zoekt toenadering. Soms vertoont het wijfje 

ontwijkings gedrag.  

 

 



 

 

 

Steeds meer verfijn ik de positie van stenen, auto en situatie om optimale opnames te kunnen maken. Helaas vindt 

de paring vrijwel altijd tegen het donker plaats en hoop ik dat ze het ook eens overdag zullen doen, zodat je geen 

flitser nodig hebt. Ik fotografeer in het vroege voorjaar van 2016 op resp. 18, 21, 23, 29 februari een copulatie en 

daarna op 8, 10, 14, 25, 26, 27 maart en op 8 en 9 april en op 4 en 5 mei copulerende steenuilen. 5 mei heb ik ze 

voor het laatst copulerend en ik vermoed dat de eieren rond deze datum gelegd zijn. 

Tijdens een regenbui overdag, het is 28 januari 2016, komt het vrouwtje voor me op het muurtje zitten en neemt ze 

een douche in de regen. Ik had dit mooie schouwspel ergens op Youtube op een video gezien, maar met een lelijke 

achter- en ondergrond. Nu zit het vrouwtje op een schitterende steen, ze spreidt haar vleugels en onder heen en 

weer gewieg en gedraai laat ze de regen uitgebreid op haar veren vallen. Ik kan het gedurende drie minuten 

schitterend fotograferen, wat me in de maanden erna toe aanzet om het nog eens te proberen als er regen wordt 

voorspeld. Dat lukt me nog drie keer daarna (18 maart, 6 mei en op 29 mei), zowel vrouwtje als mannetje. Het zijn 

schone beestjes! Na de douche wordt uitgebreid geschud en gepoetst. 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Ergens begin februari begin ik de steenuiltjes met meelwormen te voeren. Ze raken er aan gewend en als ik met een 

steentje op het muurtje klop, komen ze meestal rap aangevlogen. Ik krijg weer prachtig gedrag te zien. Bedelend 

vrouwtje, voerend mannetje, vrijend elkaar kopjes geven en snavelen. Op een heel fraaie steen kan ik dat op 18 

maart werkelijk schitterend vastleggen. Uren en uren breng ik er door, ook met vele gasten van Finca Las Abubillas. 

 

  



 

Uiteindelijk in mei, vinden er ook overdag paringen plaats (op 4 en 5 mei). Het vrouwtje zit ergens in het muurtje te 

broeden en komt af en toe van het nest om wat meelwormen te eten. Twee keer ben ik er bij als er dan ook een 

paring plaatsvindt, vlak voor me op het muurtje. Prachtig! Het vrouwtje bedelt bij het mannetje en drukt zich op het 

muurtje in een uitnodigend gebaar en roept zachtjes. Het mannetje beantwoordt dat door op de rug te springen en 

te paren. Het lijkt me een duidelijk geval van het versterken van de paarbinding, want met bevruchten heeft het 

volgens mij niets meer te maken. 

 

 

 

Enkele keren probeer ik de uiltjes ook met groothoek te fotograferen om zo wat meer van hun leefgebied in beeld 

te brengen. De eerste keer op 23 maart 2016 lukt dat ook wel, maar de foto’s bevallen me totaal niet. Veel te 

rommelig en de uil er te klein op. Het vrouwtje trekt zich niets van de camera en het geluid aan, maar het mannetje 



schrikt in eerste instantie hevig. Daarna went ook het mannetje en vliegt niet meer weg als de camera afgaat. Een 

volgende keer kies ik mijn positie anders en maak de foto's ’s morgens.  

 

Op 25 mei worden de foto’s al iets beter en op 5 en 6 juni maak ik acceptabele foto’s. Tijdens de laatste sessie blijft 

het helaas bij 1 steenuiltje die voor me op de stronk gaat zitten. Het vrouwtje maakt rustig gebruik van de flitser of 

de camera om positie te kiezen… 

Nog gekker wordt het een van de volgende dagen. Het vrouwtje zit op het muurtje als ze plots naar de auto vliegt 

en op de zonnekap van mijn 600 mm telelens gaat zitten. Op 30 cm afstand van mijn gezicht. Ik kijk haar recht in de 

ogen. Wat is het toch een klein en leuk dier! Ze heeft al eerder op en bij de auto gezeten (op de spiegel, op het 

reservewiel), maar nog nooit zo intiem dichtbij. Ze doet het die ochtend nog een keertje. Als ik later bedenk hoe 

leuk dat is om er foto’s van te maken en met mijn telefoon in de aanslag zit, gebeurt het niet meer….. 

 

 

Technische gegevens 

Alle foto’s bij dit artikel zijn gemaakt met een Nikon D4s in combinatie met een 200-400 mm teleobjectief of 

een 600 mm teleobjectief. Alleen bovenstaande groothoekopname is gemaakt met Nikon’s 14-24 mm 

groothoekzoom. 

Bij de flitsers is gebruik gemaakt van een Nikon SB 800 flitser en op een later tijdstip ook Nikon SB 910 flitser, in 

combinatie met nog een tweetal andere Nikon flitsers. De foto’s zijn vanuit een auto gemaakt, waarbij het 

raampje was voorzien van camouflagestof. Er werd gefotografeerd vanaf een rijstzak. 



 

 

En dan komen er jongen. Op 29 juni krijgen we er voor het eerst goed zicht op. Drie hebben we er in totaal gezien. 

Het is dan volop zomer, heet en droog. De jongen komen eerst pas in de avondschemering tevoorschijn, klauteren 

uit het nesthol ergens onderin het muurtje en posteren zich op een zichtbare plaats om ter plekke te zijn als er 

gevoerd wordt. We hebben het mannetje met voer zien komen die dat aan het vrouwtje geeft, die het vervolgens 

aan de jongen geeft. Enkele keren worden grote sprinkhanen als voer aangeboden. 

De jonge uiltjes gedragen zich zoals je dat zou verwachten. Onderzoekend kijken ze de wereld in en wippen vaak op 

en neer, wat een komisch gezicht is. Op 8 juli ben ik er voor het laatst. De drie jongen laten zich goed zien en vliegen 

al wat rond. Er wordt op verschillende plaatsen gevoerd. 

Als ik in september op een avond weer eens ga kijken, ontwaar ik enkel het vrouwtje, dat in de boom zit die binnen 

de cirkel staat. Van de jongen of het mannetje geen spoor. Ik schik opnieuw wat stenen, om de entourage iets te 

veranderen, maar daar moet ik nog eens goed naar kijken. Wie weet komt er weer een winterhalfjaar met 

steenuilen aan! 

 

Zelf ook dit soort opnamen maken? Dat kan. Je kunt een project steenuil fotografie boeken, 

waarbij Gertjan je meeneemt naar deze locatie. Hoogstwaarschijnlijk kun je dan ook mooie 

steenuilenfoto’s maken. Maar houd wel rekening met het feit dat Gertjan er een jaar mee bezig is 

geweest en zo’n honderd keer urenlang bij de steenuilen heeft gestaan……. 

Dit project is alleen beschikbaar voor gasten van Finca Las Abubillas. 
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