
Project Bosuil Strix aluco  Zeeuws-Vlaanderen 2012-2019 
 
Inleiding 
De Bosuil is in Zeeuws-Vlaanderen een betrekkelijke nieuwkomer. Waarschijnlijk broedt de soort 
jaarlijks sinds 1990, mogelijk 1985. Tijdens gebiedsdekkende inventarisaties werden in 2008 35 en in 
2018 78 broedparen vastgesteld, Voor 2018 werd het aantal geschat op 85 broedparen (Castelijns 
2009 en Castelijns 2019). 
In 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 aan 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 zulke nesten prooiresten verzameld. Ze tellen echter niet mee 
voor de berekening  van de 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 eind maart. Bezette kasten worden (meestal) nog twee keer 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 soms 
de nacontrole te vervallen. Nacontroles worden uitgevoerd om vast te stellen of alle geringde jongen 
inderdaad zijn uitgevlogen. Er wordt dan daadwerkelijk in het nest gekeken, dit 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 
filmcamera 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 worden en bij een nacontrole wordt met behulp van een ladder in de kast 
gekeken. Dan worden tevens de 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 
zulke prooien wordt genoteerd of ze in zijn geheel of voor de helft zijn opgegeten. Braakballen en 
(pluk)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. 

 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. De categorie 
braakballen spreekt voor zich. 
Het aantal eieren per nest wordt bepaald in de eifase. Het gebeurt dus niet door het optellen van het 
aantal jongen en het aantal eieren, tenzij de jongen op dat moment drie dagen of jonger zijn. Dan  
mag namelijk worden aangenomen dat er niet al een jong verdwenen is. De start van de eileg wordt 
meestal berekend met behulp van de vleuggellengte van het oudste jong en soms door directe 
controle tijdens de eileg. 
Het aantal uitgevlogen jongen 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 jongen zijn. De methode wordt beschreven in het 
rapport van 2017. 
 
Resultaten 

In Tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de bezettingsgraad en het nestsucces van de 
projectkasten en de broedbiologische gegevens van de projectkasten en overige nesten. Het gaat om 
de start van de eileg (datum eerste ei), de legselgrootte (aantal eieren), de broedselgrootte (aantal 
uitgevlogen jongen), het aantal geringde (niet per se uitgevlogen!) jongen en het aantal geringde 
ouders. In de tabel staat ‘gem’ voor gemiddeld aantal, ‘N’ voor het aantal waarover het gemiddelde 
is berekend, en ‘SD’ voor standaarddeviatie (een maat voor de spreiding van de resultaten).  

In Bijlage 1 en in Figuur 1 en 2 wordt een overzicht gegeven van alle in en bij de nesten gevonden  
plukresten (inclusief niet opgegeten prooien) en het resultaat van het braakbalonderzoek. 

 

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

  

min gem max SD N gem N 1 2 3 4 5 gem N 1 2 3 4 juv adult

≤2011 - - - - 26-2 11-3 24-3 14.8 6 3.3 3 0 1 0 2 0 2.3 6 1 3 1 1 14 1

2012 25 8 4 2 28-2 7-3 15-3 7.5 2 4.0 1 0 0 0 1 0 2.0 2 1 0 1 0 2 1

2013 25 5 3 2 4-3 14-3 25-3 10.5 2 2.3 3 0 2 1 0 0 2.0 1 0 1 0 0 5 0

2014 25 5 5 5 17-2 3-3 28-3 14.1 5 3.8 5 0 0 2 2 1 2.2 6 2 1 3 0 11 0

2015 25 10 7 5 21-2 1-3 16-3 8.8 4 3.6 5 0 1 1 2 1 2.4 5 1 2 1 1 12 0

2016 25 11 10 8 9-2 28-2 19-3 14.2 10 3.7 6 0 0 2 4 0 2.9 9 0 3 4 2 27 0

2017 25 12 12 9 27-2 7-3 18-3 5.4 13 3.3 12 0 1 6 5 0 2.2 11 2 5 4 0 28 6

2018 25 11 10 6 5-3 13-3 2-4 8.9 7 2.9 9 0 3 4 2 0 2.3 7 1 4 1 1 17 2

2019 25 13 12 7 18-2 4-3 24-3 12.8 9 3.5 8 0 1 2 5 0 2.7 9 1 1 7 0 24 4

Totaal 200 75 63 44 9-2 6-3 2-4 11.5 58 3.3 52 0 9 18 23 2 2.4 56 9 20 22 5 140 14

datum eerste ei eieren eieren per nest jongen jongen per nest geringdjaar

projectkasten projectkasten en overige nesten

N bezet legsel gelukt



Conclusies 

 De eerste drie jaren was de bezettingsgraad van de projectkasten gemiddeld 24% en nadien  46%. 
 Gemiddeld beginnen Zeeuws-Vlaamse Bosuilen op 6 maart met de eileg (N=58). De uiterste 

datums variëren tussen zijn 17 februari en 2 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 3,3 ei (N=52) en vliegen er per gelukt nest 2,4 jongen 
uit (N=56). 

 In totaal werden tot nu toe 140 nestjongen en 14 adulte Bosuilen geringd. Er zijn 15 
terugmeldingen (Tabel 2). 

 Bosuilen hebben een erg breed prooispectrum (Bijlage 1). Op het menu staan insecten, amfibieën, 
vogels in grootte variërend van Winterkoning tot Wilde Eend en zoogdieren in grootte variërend 
van Dwergvleermuis tot (jonge) Haas. In Figuur 1 en 2 wordt een vergelijking gemaakt tussen 
prooien via plukresten en braakballen op gewichtsbasis. De prooien zijn gecategoriseerd volgens 
Bijlage 1. In deze bijlage is ook het voor een prooi gehanteerde gewicht te vinden. De cijfers bij het 
diagram staan voor het totaal aantal grammen per categorie. De verschillen tussen plukresten en 
braakballen zijn groot. 
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datum locatie omstandigheid datum locatie omstandigheid km dagen
12-04-10 Phlippine Braakman Zuid 2 kj asielvogel 17-02-12 Hoek Middenweg dood,verkeersslachtoffer 2 676

26-04-13 Koewacht Plasschaertbos +1kj broedvogel 31-03-17 Koewacht Plasschaertbos gecontroleerd op nest 0 1435

26-04-13 03-05-17 Koewacht Plasschaertbos gecontroleerd op nest 0 1468

20-05-13 Koewacht Vennebos nestjong 31-08-13 Koewacht Matthijsstraat dood,verkeersslachtoffer 1 103

21-04-13 Koewacht Kloosterbos nestjong 01-09-13 Axel Langweg dood,verkeersslachtoffer 4 133

16-04-14 Koewacht Kloosterbos nestjong 08-09-15 Axel Langweg dood,verkeersslachtoffer 4 510

28-04-17 Hulst Bietenweg +1kj broedvogel 09-05-17 Hulst Bietenweg O gecontroleerd op nest 0 11

28-04-17 30-04-18 Hulst Bietenweg O gecontroleerd op nest 0 367

28-04-17 18-04-19 Hulst Bietenweg O gecontroleerd op nest 0 720

28-04-17 Philippine Braakman Z +1kj broedvogel 24-04-18 Phlipippine Braakman Z gecontroleerd op nest 0 361

28-04-17 Clinge Waterleidingbossen nestjong 10-04-18 Sint Jansteen Heerstraat dood, onbekend 1 347

28-04-16 Zuiddorpe Hoofdweg Z nestjong 07-11-17 Overslag Achterhoek (B) gecontroleerd op nest 5 558

28-04-17 Koewacht Vennebos +1kj broedvogel 18-04-19 Koewacht Vennebos gecontroleerd op nest 0 720

17-05-17 Clinge Waterstraat +1kj broedvogel 18-04-19 Clinge Waterstraat gecontroleerd op nest 0 701
17-05-17 05-05-19 Clinge Waterstraat gecontroleerd op nest 0 718

ringgegevens meldgegevens

Figuur 1. Prooien van de Bosuil in Zeeuws-Vlaanderen aan de hand van plukresten in de periode 2012-19. De prooien zijn 
gegroepeerd in categorieën volgens bijlage 1. Bij de getallen in de grafiek gaat het om het aantal gram per categorie. 

Tabel 2. Ring- en meldgegevens van in Zeeuws-Vlaanderen geringde Bosuilen. 



 
Bijzonderheden  

 Eekhoorn. In 2019 werden voor het eerst door Eekhoorns bewoonde nestkasten vastgesteld. Het 
ging om vier van de 25 nestkasten (zie foto verderop). 

o Clinge Waterleidingbossen Interjute. Op 5 maart zat een Bosuil met 2 eieren in de 
kast. Op 1 april sprong een adulte Eekhoorn uit de nestkast. In de kast lagen drie 
jongen van c. 4 cm. Op 22 juli bleek dat onder het Eekhoornnest 2 bebroede eieren 
lagen. 

o Hoek Braakman Noord. Op 6 maart nestmateriaal van een Eekhoorn in de kast en op 
29 maart 3 jongen van c. 7 cm. 

o Axel Smitschorrebos ZW. Op 5 maart onduidelijk, maar geen uil in de kast. Op 1 april 
sprong één adulte Eekhoorn uit de kast die even later werd gevolgd door drie jongen 
die qua grootte naar schatting een derde kleiner waren dan de ouders. In deze kast 
werd op 15 juli opnieuw een nest met drie jonge Eekhoorns aangetroffen. Ze waren 
naar schatting de helft kleiner dan een adult ex. 

o Zuiddorpe Hoofdweg Zuid. Op 5 maart zat een Bosuil met 2 eieren in de kast. Op 1 
april zat de nestkast vol met nestmateriaal van een Eekhoorn met daaronder 2 niet 
bebroede Bosuileieren. 

 Mislukkingen. Voor wat betreft de projectkasten mislukten in 2019 twee nesten omdat de kast 
werd overgenomen door een Eekhoorn (bij eerdere controles was er een legsel), één nest omdat 
het werd overgenomen door een Kauw (bij eerdere controle was er een legsel), één nest omdat 
het legsel niet uitkwam, één legsel omdat het werd verlaten (2 van de 4 eieren waren wel 
bevrucht) en één keer werd geen legsel geproduceerd. 

 Legsel Kerkuil. In een nestkast lagen op 5 maart vijf kleinere witte meer glimmende en tevens wat 
rondere eieren (Kerkuil) en 2 grotere eieren (Bosuil). Op 1 april lagen er 3 bebroede Bosuileieren in 
de kast en op  18 april drie jongen van 14 dagen.  Deze jongen zijn later uitgevlogen. 

 Holenduiven. In de periode 15 juli tot en met 22 juli werd van alle kasten de ophanging verbeterd 
en werden de kasten schoongemaakt. Van de 25 kasten waren er 24 (!) bezet door Holenduiven en 
één kast door een Eekhoorn (zie hierboven). Tijdens de werkzaamheden werd telkens het nest 
met inhoud van de Holenduif apart gehouden en na het werk weer in de kast gelegd. Het werk aan 
de kast nam 20-30 minuten in beslag. De kast met jonge Eekhoorns wordt in een later stadium 
gerepareerd. 
 

  

5000

300
625

225371

800
221

1065

2100

1330

600

25

Braakballen
vogels overigen

duiven

lijsters en spreeuw

kraaiachtigen

zangers

zoogdieren overige

spitsmuizen

ware muizen

ratten

woelmuizen

Haas/Konijn

amfibiën

Figuur 2. Prooien van de Bosuil in Zeeuws-Vlaanderen aan de hand van braakballen in de periode 2012-19. De prooien zijn 
gegroepeerd in categorieën volgens bijlage 1. Bij de getallen in de grafiek gaat het om het aantal gram per categorie. 



Nestcontroleurs 
De controles in 2019 werden uitgevoerd door Wally Baaten, Tonny de Caluwé, Henk Castelijns, Pieter 
Kole, Bas de Maat, Eddy Matthijs, Marian Sponselee, Franklin Tombeur en Barbara Voogt. Er werd 
geringd door Henk Castelijns en Jimmy Pijcke. 
 
Henk Castelijns & Tonny de Caluwé, 27 juli 2019. Correspondentie: castelijns@zeelandnet.nl. 
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Links drie Bosuilen van zes dagen oud met 24 (!) door de ouders aangevoerde Bosmuizen. en rechts drie jonge 
Eekhoorns in een Bosuilkast. Op 22 juli was de kast bezet door een Holenduif en bleek dat onder het 
Eekhoornest twee bebroede Bosuileieren lagen. Foto’s Henk Castelijns. 



Bijlage 1. Categorieën, aantallen per soort en gewichten van prooien van de Bosuil in Zeeuws-Vlaanderen in 
de periode 2012-2019. 

 

aantal 
[N]

totaal 
gewicht 
[gram]

totaal 
gewicht per 

categorie 
[gram]

aantal 
[N]

totaal 
gewicht 
[gram]

totaal 
gewicht per 

categorie 
[gram]

vogels overigen Vogel indet. 100 48 4800 5000 5 500 3110
vogels overigen Wilde Eend 1100 1 1100
vogels overigen Waterhoen 315 - - 2 630
vogels overigen Bosuil (eigen jong) 200 1 200 1 200
vogels overigen Groene Specht 190 - - 2 380
vogels overigen Grote Bonte Specht 75 - - 4 300
duiven Postduif 300 - - 300 2 600 8350
duiven Holenduif 300 - - 8 2400
duiven Houtduif 500 - - 5 2500
duiven Duif spp. 300 1 300 9 2700
duiven Turkse Tortel 150 - - 1 150
lijsters en spreeuw Merel 100 4 400 625 26 2600 5070
lijsters en spreeuw Kramsvogel 105 - - 1 105
lijsters en spreeuw Zanglijster 75 2 150 20 1500
lijsters en spreeuw Koperwiek 75 - - 2 150
lijsters en spreeuw Grote Lijster 115 - - 1 115
lijsters en spreeuw Lijster of Spreeuw 75 - - 1 75
lijsters en spreeuw Spreeuw 75 1 75 7 525
kraaiachtigen Gaai 160 - - 225 9 1440 8742
kraaiachtigen Ekster 225 1 225 17 3825
kraaiachtigen Kauw 246 - - 12 2952
zangers Veldleeuwerik 40 - - 371 1 40 1126
zangers Boerenzwaluw 19 - - 2 38
zangers Winterkoning 9 - - 3 27
zangers Heggenmus 19 - - 5 95
zangers Roodborst 17 3 51 11 187
zangers Zangvogel (klein) indet. 17 10 170 4 68
zangers Zwartkop 19 - - 2 38
zangers Fitis/Tjiftjaf 8 - - 2 16
zangers Tjiftjaf 8 - - 1 8
zangers Pimpelmees 11 5 55 6 66
zangers Koolmees 17 1 17 20 340
zangers Vink 25 2 50 7 175
zangers Groenling 28 1 28 1 28
zoogdieren overige Zoogdier indet. 50 2 100 800 - - 407
zoogdieren overigen Muis indet. 20 27 540 3 60
zoogdieren overigen Mol 80 2 160 - -
zoogdieren overigen dwergvleermuis spp 7 - - 1 7
zoogdieren overigen Eekhoorn 340 - - 1 340
spitsmuizen Gewone Bosspitsmuis 11 1 11 221 - - 0
spitsmuizen Huisspitsmuis 15 14 210 - -
ware muizen Huismuis 25 5 125 1065 1 25 1625
ware muizen Bosmuis 20 47 940 80 1600
ratten Bruine Rat/Zwarte Rat 150 8 1200 2100 3 450 900
ratten Bruine Rat 150 6 900 3 450
woelmuizen Woelmuis indet. 22 5 110 1330 - - 200
woelmuizen Rosse Woelmuis 20 9 180 4 80
woelmuizen Woelrat 100 1 100 - -
woelmuizen Aardmuis/Veldmuis 25 8 200 - -
woelmuizen Veldmuis 25 14 350 - -
woelmuizen Aardmuis 30 13 390 4 120
Haas/Konijn Haas 300 - - 600 1 300 4800
Haas/Konijn Konijn 300 - - 14 4200
Haas/Konijn Haas/Konijn 300 2 600 1 300
amfibiën Kikker/Pad indet. 25 - - 25 1 25 162
amfibiën Gewone Pad 25 1 25 - -
amfibiën Bruine/Groene Kikker 25 - - 1 25
amfibiën Groene Kikker 28 - - 4 112
insecten Insect indet. 0.2 2 0.4 0.4 1 0.2

braakballen plukresten

categorie soort
gewicht 

prooidier in 
[gram]


