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Organisatie: Natuurwerkgroep Liempde 

Onderwerp: lezing “De Uilen van Nederland” 

Datum         : donderdag 14 november 2019 

Aanvang     : 20.00 uur 

Einde           : 22.00 uur 

Locatie        : café ’t Groene Woud, Kasterensestraat 23, Liempde 
 

 

Lezing ‘De Uilen van Nederland” door Marco Renes 
 
Op donderdag 14 november 2019 organiseert Natuurwerkgroep 

Liempde een lezing met als thema “De Uilen van Nederland”. De lezing 
wordt gegeven door Marco Renes (Brabants Landschap). 

 
Uilen vormen een bijzondere groep vogels, die veel mensen aanspreekt. En dat 

is niet iets van de laatste tijd: al in de oudheid werd de uil geassocieerd met 
wijsheid. Zijn leven speelt zich grotendeels af in het duister, waarin hij zijn 

voedsel zoekt. Om dat succesvol te kunnen doen, is zijn gezichtsvermogen en 
gehoor bijzonder sterk ontwikkeld. Bovendien vliegt hij nagenoeg geruisloos om 

zijn prooi te kunnen verschalken.  

 
In ons land kennen we niet minder dan zes soorten uilen: de enorm grote 

Oehoe, de lichtgekleurde Kerkuil, de Bosuil met zijn mysterieuze roep, de 
“geoorde” Ransuil, de overdag jagende Velduil en de kleine maar vaak zeer 

luidruchtige Steenuil. In de lezing komen ze allemaal aan bod en wordt verteld 
over hun specifieke eigenschappen en levenswijze.  

 
De Kerkuil stond in Nederland op het randje van uitsterven, wat vooral het 

gevolg was van het verdwijnen van zijn broedlocaties (in kerktorens en 
veldschuren). Dankzij zeer gedreven uilenbeschermers heeft de Kerkuil een 

fantastische comeback gemaakt. Nestkasten vormen nu zijn voornaamste 
broedmogelijkheid. Hetzelfde geldt in wat mindere mate voor de Steenuil, die 

afhankelijk was van schuurtjes in het buitengebied.   
 

Marco Renes is bij velen bekend door zijn werk bij Brabants Landschap waar hij 

zich onder andere bezig houdt met het coachen van uilenbeschermers. Maar in 
zijn vrije tijd is hij ook actief op dit vlak. In zijn woonplaats Best hangt hij vele 

uilennestkasten, die hij actief monitoort. We praten dus echt over een man van 
de praktijk.  

 
Iedereen is welkom; de toegang is gratis.  
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