
EUROPESE OEHOE
Bubo bubo

Wetenschappelijke naam: 
Bubo bubo
Voeding: Een beetje van alles (rat-
ten, muizen, vogels, egels,…)
Gewicht: 
• 2 tot 2,5 kg voor de vrouwtjes;
• 2,5 tot 3,3 kg voor de mannetjes
Hoogte: 65 tot 75 cm
Spanwijdte: 160 tot 188 cm
Leeftijd: meer dan 20 jaar
Aantal: ongeveer 150 koppels in 
België

• De oehoe heeft een heel soepele nek. Hij kan zijn 
kop meer dan 270° draaien. Dat is bijna helemaal 
rond!

• Een oehoe heeft twee grote oorpluimen. Dit zijn 
niet zijn echte oren! Zijn oren zijn twee kleine 
gaatjes, ze zitten verstopt onder de veren op zijn 
kop.

• De ogen en oren van een pasgeboren oehoe-jong 
zitten nog helemaal dicht. Hij heeft nog geen pluim-
en, alleen dons.

WEETJES

Wat een beest! De Europese oehoe is de grootste uilensoort 
van Europa. De spanwijdte (van vleugeltop tot vleugeltop 
bij gestrekte vleugels) is bijna 2 meter, zo groot als een 
volwassen man. Geluidloos vliegt deze koning van de nacht 
op zoek naar prooien. Weet je welk geluid een oehoe maakt? 
Oehoeeee.

IDENTITEITSKAART

Wist je dat je aan de kleur van de ogen kan zien wanneer 
een uil vliegt?

De oehoe heeft oranje ogen en vliegt meestal in de schemering. 
Uilen met zwarte ogen, zoals een kerkuil, vliegen meestal ’s nachts. 

Uilen met gele ogen zoals de steenuil vliegen meestal overdag.
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Hoe herken je een oehoe?
Een Europese oehoe heeft geelbruine 
veren met zwarte vlekken en is 
tussen 65 en 75 centimeter groot. 
Op zijn kop heeft hij twee grote 
oorpluimen, zijn ogen zijn oranje tot 
vuurrood van kleur. Een oehoe vliegt 
meestal tijdens de schemering. Dat is 
‘s avonds als de zon ondergaat of in 
de ochtend als ze opkomt.

Wat eet de oehoe?
De oehoe is een echte alleseter! Hij eet alles wat hij 

op zijn weg tegenkomt, klein maar liever groot: ratten, 
muizen, konijnen, hazen, duiven, slangen, vossen 

en zelfs andere uilen. Ook egels staan op het menu. 
De oehoe is dan ook een echte kei in het verwijderen 
van de stekels van de egel. Hondjes of katjes kunnen 

maar beter opletten als de oehoe langs komt… 
Anders worden ze een lekker tussendoortje!

Vaak zit een oehoe doodstil te wachten in een 
boomholte of op een hoge toren. Dat heet ‘roesten’. 

Als hij op de grond een lekkere prooi ziet, stort hij zich 
geluidloos op het dier en doodt hij het met zijn sterke 

klauwen.
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Net als de andere uilen eet de oehoe zijn prooi in één keer op, met huid en haar. De restjes die hij niet 
kan verteren, zoals de schedel en de botjes, braakt hij uit in de vorm van een braakbal. De braakbal van 
een oehoe is wel 10 cm lang! Als je de braakbal voorzichtig openmaakt, kan je zien welke dieren de 
oehoe heeft gegeten. 

Smakelijk!



Waar woont de oehoe?
De oehoe leeft in grote delen van 
Europa en Azië; in grote bossen, open 
vlaktes en steengroeven. Vaak ook in 
de buurt van water. In ons land leven 
zo een 150 oehoepaartjes, de meeste 
in de Ardennen. 

Goed nieuws! Sinds enkele jaren 
wonen er ook enkele oehoes in 
Vlaanderen (in Limburg en Antwerpen).

In februari gaat de mannetjes oehoe op zoek naar een vrouwtje. Hij trekt haar aandacht door luid 
te roepen, gekke vluchten te maken en soms lekkere prooien te brengen. Als de uilen een koppel 
vormen, bouwen ze een nest, meestal op een rotsrichel. De oehoe maakt zijn nest lekker zacht 
met pluimen en haarresten van zijn prooien.

De vrouwtjes oehoe legt twee tot vier eieren. Die broedt ze alleen uit, het mannetje zorgt ondertus-
sen voor voedsel. Na 32 tot 37 dagen komen de eieren uit en verschijnen de donzige uilskuikens. 
Wat zien ze er grappig uit! Moeder oehoe houdt een oogje in het zeil en de jonge uilen blijven tot 
de herfst dicht bij hun ouders. Na drie maanden kunnen de jongen vliegen en gaan ze zelf op zoek 
naar eten.

Baby oehoe
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De oehoe heeft in de natuur geen vijanden. Alleen de mens vormt een probleem. Vroeger 
dachten de mensen dat uilen ongeluk brachten. Oehoes werden levend vastgetimmerd op de 
deur van een huis of een schuur om het ongeluk buiten te houden.

Tegenwoordig is het grootste probleem voor de oehoes het verlies van habitat (= plaats waar 
ze kunnen leven). Mensen kappen bossen of bomen in de tuin. Zo gaat de woonplaats van de 
oehoe en zijn prooien verloren. Ook chemische stoffen, zoals pesticiden, in de landbouw en in 
tuinen vormen een probleem. Tegen ratten en muizen gebruikt men vaak gif. Als een uil zo een 
prooi opeet, stapelt dat gif op in zijn lichaam. Daardoor wordt de uil ziek of gaat hij dood.

De ogen van uilen zijn heel gevoelig voor licht. Als een auto met zijn sterke lichten schijnt, is de 
oehoe volledig blind. Oehoes worden daarom vaak aangereden door auto’s.

Hoe de oehoe helpen?
Zorg voor een natuurlijke tuin met hagen, bomen en wilde hoekjes. Dat zorgt voor 
een woonplaats voor allerlei dieren die de oehoe graag eet.

Gebruik geen chemische producten in je tuin. Die stoffen maken niet alleen de 
muizen en ratten ziek, maar ook alle dieren die ze eten

Bescherm oude bomen met boomholten. Ze zijn een goede woonplaats voor uilen.

Vertel iedereen over dit indrukwekkende dier!
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