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Inleiding
De Bosuil is in Zeeuws-Vlaanderen een betrekkelijke nieuwkomer. Waarschijnlijk broedt de soort
jaarlijks sinds 1990, mogelijk 1985. Uit een gebiedsdekkende inventarisatie in 2008 bleek dat het
toen om 35 broedparen ging; 1 in West, 7 in Midden en 27 in Oost http://www.roofvogelszeeland.nl/images/publicaties/artikelen/Bosuil_in_Zeeland.pdf. Sindsdien is de populatie flink toegenomen. Op
heel wat plaatsen waar de soort in 2008 nog niet aanwezig was, is dat inmiddels al jaren het geval.
Om hoeveel paren het tegenwoordig gaat, is niet bekend. Voor volgend jaar staat een
gebiedsdekkende inventarisatie op het programma. Na tien jaar wordt dat hoog tijd!
In de eerste week van januari 2012 werden in Midden en Oost Zeeuws-Vlaanderen 25 Bosuilnestkasten opgehangen; zes in het Midden en de rest in Oost. Dit was de start van het Bosuilproject
Zeeuws-Vlaanderen. De nestkasten werden geplaatst in op dat moment bekende Bosuilterritoria. Ze
werden niet geplaatst om meer Bosuilen te krijgen, maar om onderzoek te doen naar de soort.
Werkwijze
De 25 in 2012 geplaatste kasten worden verderop
de projectkasten genoemd. Per toeval gevonden
nesten worden wel meegenomen voor het
bepalen van het legbegin, het aantal eieren en
het aantal uitgevlogen jongen. Ook worden bij Eerste op het nest gevangen adulte Bosuil. Bosuilen komen
zulke nesten prooiresten verzameld. Ze tellen voor in drie kleurfasen; ros, intermediair en grijs. Dit is een
echter niet mee voor de berekening van de rosse. Hoek, Braakman Noord 3 maart 2017. Foto HC.
bezettingsgraad, hiervoor worden alleen de projectkasten gebruikt.
De projectkasten worden minimaal twee keer per
seizoen gecontroleerd en wel in de periode half
februari-begin maart en drie-vier weken later. Eerste met schepnet gevangen (rosse) Bosuil. Bosuilen
Bezette kasten worden (meestal) nog twee maal komen voor in drie kleurfases; ros, grijs en intermediair.
Hoek 31 maart 2017. Foto Henk Castelijns.
gecontroleerd; één keer om de jongen te ringen
en de biometrische gegevens op te nemen (vleugellengte en gewicht) en één keer voor de
nacontrole. Als de jongen bij het ringen bijna vliegvlug zijn, komt de nacontrole soms te vervallen.
Nacontroles worden uitgevoerd om vast te stellen of alle geringde jongen inderdaad zijn uitgevlogen.
Er wordt dan daadwerkelijk in het nest gekeken, om na te gaan of er (resten van) dode jongen zijn
achtergebleven.
Per toeval gevonden nesten worden vanaf het moment van vondst op identieke wijze gecontroleerd
als de projectkasten.
Als er niet geringd hoeft te worden, vinden de controles meestal plaats met behulp van een
filmcameraatje op een uitschuifbare stok. De camera is via wifi verbonden met een smartphone.
Zowel de livebeelden als de opnamen kunnen beoordeeld worden. Omdat het in de kast donker is, is
boven de camera een ledlampje gemonteerd.
Als er jongen geringd moeten worden en bij een nacontrole wordt met behulp van een ladder in de
kast gekeken (zie foto). Bij zo’n controle worden altijd alle in de kast aanwezige plukresten en hele
braakballen verzameld. Soms liggen prooiresten (meestal braakballen) onder de kast. Ook deze
worden verzameld. Niet (in zijn geheel) opgegeten prooien worden meteen op naam gebracht en in

het nest achtergelaten. Van deze prooien wordt genoteerd of ze in zijn geheel of voor de helft zijn
opgegeten. Braakballen en resten van in zijn geheel opgegeten dieren worden meegenomen om
later op naam te worden gebracht.
Voor het op naam brengen van prooiresten wordt de volgende literatuur gebruikt;


Schedelresten van zoogdieren worden meestal met Kapteyn (1999) op naam gebracht. Soms
worden Husson (1962), Van der Straeten (1978) en Lange et al. (1994) geraadpleegd.
 (Resten van) zoogdieren worden met Lange et al (1994) en Diepenbeek (1999) op naam
gebracht.
 Resten van vogels worden in eerste instantie vergeleken met een referentiecollectie. Indien
nodig worden Bergmann (2015) en de websites https://www.featherbase.info/nl/home en
http://www.michelklemann.nl/verensite/start/ geraadpleegd. Indien mogelijk wordt bij
vogels de leeftijd en het geslacht genoteerd.
 Resten van amfibieën in braakballen worden (voor zover mogelijk) met Kapteyn (1999) op
naam gebracht.
 (Resten van) amfibieën worden gedetermineerd met Arnold (1978).
Bij de rapportage wordt onderscheid gemaakt tussen braakballen en plukresten. De categorie
plukresten bestaat uit echte plukresten plus de niet in zijn geheel opgegeten dieren.

Links controle van een nestkast met jongen. Hulst 24 april 2017. Foto Jaap Verhelst. Rechts demonstratie vangen van een
adulte Bosuil. Het nat past precies tussen de overstekende randen van de kast. De strop wordt bediend met het groene
touw wat de controleer in zijn rechterhand heeft. Axel 13 oktober 2017. Foto Henk Castelijns.

Het aantal eieren per nest wordt bepaald in de eifase. Het gebeurt dus niet door het optellen van het
aantal jongen en eieren, tenzij de jongen op dat moment drie dagen of jonger zijn, waardoor
aangenomen mag worden dat er niet al een jong is verdwenen. De start van de eileg wordt meestal
berekend uit de vleuggellengte van het oudste jong en soms door directe controle tijdens de eileg.
Het aantal uitgevlogen wordt afgeleid uit de nacontrole of door een controle kort voor het uitvliegen,
waarbij het kleinste jong minimaal 24 dagen oud (driekwart van de nesttijd) en in goede conditie
moet zijn.

Van elk nestbezoek worden de bevindingen op gestandaardiseerde wijze bijgehouden op een
nestkaart volgens http://www.nestkaart.nl/. Op de nestkaarten worden ook de biometrische
gegevens van jongen en de eventuele ouders en de prooiresten bijgehouden.
In 2017 is begonnen met het vangen van ouders op het nest. Dat gebeurt door een net voor de
nestopening te houden op het moment dat er zeker jongen zijn. Dit is een veilige manier die ook
elders door Bosuilonderzoekers wordt toegepast. Roland Besker schreef ons in verband hiermee:
“Sinds 1966 doe ik al Bosuilen. Ik gebruik een verlengd schepnet van 2,5 meter lang. Als de uil in het
net vliegt, schud ik goed zodat de uil beneden in het net valt. In de eilegfase kan je een Bosuil heel
gemakkelijk verstoren. In de broedfase niet, maar dan is het terugzetten van de uil riskant. Die kan
dan één van de eieren beschadigen. Als ze jongen hebben is vangen geen probleem. Maar vanaf 1518 dagen slaapt het vrouwtje overdag buiten de kast.”
Wij werken met een net op een uitschuifbare stok met een
maximale lengte van drie meter. Het net sluit de hele voorkant
van de kast af. Zodra de uil in het net terecht komt en in de ‘zak’
van het net valt, wordt vanaf de grond het net met een strop
afgesloten (zie foto’s). Na ringen en het opnemen van de
biometrische gegevens van jongen en ouder(s), word(en) de
ouder(s) als laatste door de invliegopening terug in de kast
gezet. De invliegopening wordt meteen afgesloten met een prop
met daaraan een touw. De prop blijft enige zitten totdat alle
spullen zijn opgeruimd. Daarna wordt hij verwijderd daar aan het
touw te trekken en vertrekken we in stilte. Tot heden zijn alle
Bosuil in net. Koewacht 28 april 2017.
uilen in de kast gebleven.
Foto Sabine Rausch.
Resultaten
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de bezettingsgraad en het nestsucces van de
projectkasten en de broedbiologische gegevens, te weten de start van de eileg (Eerste ei),
legselgrootte, de broedselgrootte, het aantal geringde (niet per se uitgevlogen!) jongen en het aantal
geringde ouders. In de tabel staat ‘N’ voor aantal, ‘Gem’ voor gemiddelde en ‘SD’ voor
standaarddeviatie (een maat voor de spreiding van de resultaten).
Er is één succesvol nalegsel dat buiten de tabel is gelaten1. Het betreft het vroegste paar dat was
begonnen op 27 februari 2017. Het eerste legsel bestond uit vier eieren die allemaal zijn uitgekomen,
maar kort daarna is het om onbekende reden misgegaan. Het paar startte opnieuw op 14 april. Er
werden drie eieren gelegd die opnieuw allemaal uitkwamen. De drie bijna vliegvlugge jongen werden
op 10 juni geringd. Bij een op 26 juni uitgevoerde nestcontrole was de kast leeg. Alsnog een geslaagd
broedgeval dus. Eerder In 2015 was er ook een vervolglegsel. Het eerste ei werd gelegd op 1 mei. De
lesgelgrootte is niet bekend. Er is toen één jong uitgevlogen.
Een in 2013 in een nestkast zittende ouder werd toen op 26 april met de hand uit het nest gepakt en
geringd. De vogel zat zo vast te broeden dat ze niet eens wakker werd. Iemand maakte toen de
opmerking, die zal wel dood gaan. Groot was de verrassing dat dezelfde vogel op 31 maart 2017 en
24 april 2017 in dezelfde nestkast zat en hetzelfde ‘slome’ gedrag vertoonde. Op 31 maart werd de
uil met de hand uit het nest gepakt. Ze zat op een drielegsel. Omdat ze een broedvlek had, wisten we
dat het om een vrouw ging. Het gewicht van 558 gram ondersteunde dat. Nederlandse Bosuil1

Na een eerder legsel spreekt men van een tweede legsel als het eerste legsel is gelukt, van een vervolglegsel
als het eerste legsel in de broedfase is mislukt en een nalegsel als het eerste legsel in de jongenfase is mislukt.
In de literatuur worden voor Bosuilen door Cramp (1985), Glutz von Blotzheim U. & Bauer (1980) en Koning
(1990) wel na- en vervolglegsels genoemd, maar geen tweede legsels.

mannen wegen 380-530 gram en Bosuil-vrouwen 467-650 gram (Cramp 1985). Op 24 april hebben
we ze laten zitten. Bij de derde controle op 3 mei was ze actiever. We vingen haar met het schepnet
toen ze afvloog. Haar gewicht was gedaald tot 484 gram. Dat komt omdat het zorgen voor jongen
energie kost. Op dat moment waren er namelijk twee jongen van 14 dagen oud. Merkwaardig was
het verschil in vleugellengte bij deze vogel; links 268 mm en rechts 244 mm. Bij nadere beschouwing
bleek dat van de rechtervleugel de twee buitenste handpennen (handpen 9 en 10) bij de basis waren
afgebroken. Van de veervlag resteerde maar c. 30 mm. Tevens was bij handpen 2 de punt
afgebroken.
Projectkasten

Projectkasten en overige nesten

Jaar

Datum eerste ei
Eieren
N Bezet Legsel Gelukt
min gem max SD N Gem N
≤2011 26-2 11-3 24-3 14,8 6 3,3
3
2012 25
8
4
2
28-2 7-3 15-3 7,5 2 4,0
1
2013 25
5
3
2
4-3 14-3 25-3 10,5 2 2,3
3
2014 25
5
5
4
17-2 3-3 28-3 14,1 5 3,8
5
2015 25 12
7
5
21-2 1-3 16-3 8,8 4 3,5
6
2016 25 11
10
8
9-2 29-2 19-3 12,6 10 3,8
5
2017 25 13
12
8
27-2 7-3 18-3 5,4 13 3,3 12
Totaal 25 54
41
29
9-2 5-3 28-3 13,3 29 3,5 23

1
0
0
0
0
0
0
0
0

Eieren per nest
2 3 4 5
1 0 2 0
0 0 1 0
2 1 0 0
0 2 2 1
1 2 2 1
0 1 4 0
1 6 5 0
4 6 11 2

Jongen Jongen per nest
Gem N 1 2 3 4
2,3
6 1 3 1 1
2,0
2 1 0 1 0
2,0
1 0 1 0 0
2,2
6 2 1 3 0
2,4
5 1 2 1 1
3,0
9 0 2 5 2
2,1 10 3 3 4 0
2,5 29 5 9 11 4

Geringd
juv adult
14
1
2
1
5
0
11
0
12
0
27
0
28
6
99
8

Tabel 1. Bezettingsgraad van projectkasten en samenvatting van de broedbiologische gegevens van Bosuilen Strix aluco
in Zeeuws-Vlaanderen.

In Bijlage 1 wordt een overzicht gegeven van alle in en bij de nesten gevonden prooien, plukresten en
het resultaat van het braakbalonderzoek.
In Bijlage 2 wordt een overzicht gegeven van de terugmeldingen van geringde vogels.
Conclusies










De eerste drie jaar was de bezettingsgraad van de projectkasten gemiddeld 24% en de
laatste drie jaar 48%. Kennelijk moesten de Bosuilen het broeden in kasten nog ontdekken.
Ook het aantal legsels (van 3-5 naar 7-12 ) en gelukte nesten (van 2-4 naar 5-8) is
toegenomen.
Gemiddeld beginnen Zeeuws-Vlaamse Bosuilen op 5 maart met de eileg. De uiterste datums
variëren tussen zijn 17 februari en 6 april. Twee keer was sprake van een vervolglegsel na
een eerdere mislukking. De start hiervan was 1 mei 2015 en 14 april 2017.
Gemiddeld leggen Zeeuws-Vlaamse Bosuilen 3,4 ei (N=35). In 46 % van de gevallen gaat het
om een vierlegsel.
Gemiddeld vliegen per gelukt nest 2,4 jongen uit (N=39). In 38% van de gevallen gaat het om
drie jongen.
In totaal werden tot nu toe 99 nestjongen en 9 adulte Bosuilen geringd. Er zijn vier
terugmeldingen van dood gevonden vogels, allemaal verkeersslachtoffers. Ze werden
gevonden tussen 17 juli en 8 september. Het is de periode dat Bosuilen op zoek gaan naar
een (nieuw) broedterritorium. Ze zijn dan kennelijk extra kwetsbaar omdat ze daarbij op
vreemd terrein komen. Er is één controle van een eerdere op het nest geringde vogel. Voor
details zie hierboven.
Bosuilen hebben een erg breed prooispectrum. Op het menu staan insecten, amfibieën
(vogels in grootte variërend van Winterkoning tot eend) en zoogdieren (in grootte variërend
van dwergvleermuis tot (jonge) Haas). Opvallend is het relatief grote aandeel kraaiachtigen
(Gaai, Kauw en Ekster). In 29 van de 31 gevallen ging het om een adult ex.

Nestcontroleurs
De controles in 2017 werden uitgevoerd door Wally Baaten, Tonny de Caluwé, Henk Castelijns, Rudy
Louwerse, Eddy Matthijs, Sabine Rausch, Marian Sponselee, Willy Vink en Alex Wieland.
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Links wegen van een jonge Bosuil. Hulst 24 april 2017. Foto Jaap Verhelst. Rechts ringen van een adulte Bosuil (grijze
kleurfase). Koewacht 28 april 2017. Foto Sabine Rausch.

Bijlage 1: Overzicht prooien Bosuil Zeeuws-Vlaanderen periode 2012-2017.
Soort
Vogels
Vogel indet.
Eend indet.
Waterhoen
Tureluur
Postduif
Holenduif
Houtduif
Duif spp.
Turkse Tortel
Koekoek
Bosuil
Grote Bonte Specht
Boerenzwaluw
Huiszwaluw
Veldleeuwerik
Winterkoning
Heggenmus
Roodborst
Merel
Grote Lijster
Kramsvogel
Zanglijster
Koperwiek
Lijster of Spreeuw
Zangvogel (klein) indet.
Fitis/Tjiftjaf
Tjiftjaf
Zwartkop
Pimpelmees
Koolmees
Gaai
Ekster
Kauw
Spreeuw
Huismus
Vink
Groenling

Plukrest Braakbal
8
1
2
1
2
6
5
8
1
1
1
3
3
1
3
1
9
24
1
1
19
2
1
7
1
1
1
9
13
6
15
11
4
7
1

39
1
1
1
3
4
1
1
7
5
1
1
1
3
3
2

Soort

Plukrest Braakbal

Zoogdieren
Mol
Gewone Bosspitsmuis
Dwergspitsmuis
Huisspitsmuis
(Ruige) Dwergvleermuis
Konijn
Haas/Konijn
Eekhoorn
Woelmuis indet.
Rosse Woelmuis
Woelrat
Ondergrondse Woelmuis
Aardmuis/Veldmuis
Veldmuis
Aardmuis
Bosmuis
Muis indet.
Huismuis
Bruine Rat/Zwarte Rat
Bruine Rat

1
1
19
1
1
4
1
42
3
1
3

2
1
1
12
3
5
5
1
1
7
9
31
21
7
4
5

Amfibieën
Gewone Pad
Bruine of Groene Kikker
Groene Kikker
Kikker/pad

1
4
1

1
-

Insecten
Insect indet.

-

2

263
48

192
33

Totaal aantal prooien
Totaal aantal taxa

Bijlage 2. Terugmeldingen van de Bosuil in Zeeuws-Vlaanderen (5 van de 108 geringde ex.)
Geringd
Ringplaats
Gevonden Vindplaats
Afstand
12-okt-2010 Philippine Braakman Zuid
17-7-2012 Hoek Middenweg
2
26-apr-2013 Koewacht Plasschaertbos 31-3-2017 Koewacht Plasschaertbos
0
3-5-2017 Koewacht Plasschaertbos
0
20-mei-2013 Koewacht Vennebos
31-8-2013 Koewacht Matthijsstraat
1
21-apr-2013 Koewacht Kloosterbos
1-9-2013 Axel Langeweg
4
16-apr-2014 Koewacht Kloosterbos
8-9-2015 Axel Langeweg
4

Tijd
644
1435
1468
97
135
510

Omstandigheid
Verkeersslachtoffer
Gecontroleerd
Gecontroleerd
Verkeersslachtoffer
Verkeersslachtoffer
Verkeersslachtoffer

Opmerking
Geringd als 1 kj asielvogel
Broedend in nestkast
Broedend in nestkast
Geringd als nestjong
Geringd als nestjong
Geringd als nestjong

