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Enkele leden van de Vogelwerkgroep De Kempen zijn in september 1997 naar een lezing 

geweest over uilen in België. Er heeft hierna een uitwisseling plaatsgevonden van 

gegevens over ons en hun bosuilenonderzoek. De wederzijdse bevindingen komen vrij 

aardig met elkaar overeen zoals blijkt uit het volgende uittreksel wat Pieter Wouters 

ontvangen heeft van Ludo Smets. 

 

Inleiding 

Het bosuilenbestand is in 

Vlaanderen zowat verdrievoudigd op een 

goede 10 jaar tijd. De voornaamste 

broedgebieden werden gevonden in het 

noorden van de provincie Antwerpen en 

Limburg (Turnhoutse Kempen en 

Limburgse Kempen) en concentraties in de 

provincie Brabant. Nu blijft de Bosuil 

alleen in Oost- en West-Vlaanderen een 

vrij schaarse broedvogel.  

 

Werkgebied 

Voor deze studie wordt het gebied 

beschouwd dat zich uitstrekt tussen 

denkbeeldige grenzen in het noorden 

bepaald door de E34, in het oosten door de 

grens met Belgisch en Nederlands 

Limburg, in het zuiden door de riviervallei 

van de Demer en in het westen door de 

verkeers-as Zandhoven-Lier-Mechelen. 

Tot ’86 was de Bosuil in dit gebied 

een zeer zeldzame broedvogel met enkele 

gekende “strongholds”zoals:” Hallaar-

Hulshout (Averegten, Herenbossen), 

Berlaar-Herenthout (Kruiskensberg), 

Westerlo-Tongerlo (De Merodebossen, 

Abdijbossen), met 1 tot 5 leefeenheden, 

maar vooral Kasterlee-Lichtaart-Retie 

(Prinsenpark, Hoge Mouw), Postel (Ronde 

Put, Groot Bos, Abdijpark) en Averbode 

(Mariapark, Abdijbossen), met 5 tot 10 

leefeenheden, in territoria van 20 tot 50 ha 

gemengd oud loofbos. Ook nu nog zijn 

deze plaatsen belangrijke bolwerken voor 

de Bosuil.  

 

Broedplaatskeuze 

Voor zijn voortplanting is de Bosuil 

afhankelijk van vrij grote holen, meestal 

boomholten die ontstaan door inrotting, en 

die vooral nog te vinden zijn in oudere 

gemengde bossen. Verder maakt hij maar 

al te graag gebruik van oude nestholten van 

de Zwarte specht, oude kraaiennesten (of 

horsten) en durft hij te broeden in 

schoorstenen, oude stallen, zolders en 

muurnissen. Soms broed hij zelfs in 

konijnenpijpen of onder een omgevallen 

boom op de grond. 

Buiten de ‘betere’ bossen heeft de 

Bosuil vooral gebruik gemaakt van de 

aangeboden nestkasten, zelfs die voor 

Torenvalken, om zich te vestigen. 

 

Broedsucces 

De cijfers zijn gebaseerd op 95 

broedgevallen waarvan de jongen werden 

geringd. Het betreft bijna allemaal 

broedsels in nestkasten tussen 1984 en 

1997 uit de regio gelegen tussen de 

gemeenten Heist o/d Berg, Aarschot, 

Tessenderlo en Meerhout.  

25 % van deze broedgevallen 

komen uit de betere bolwerken en 75% van 

de uitbreidingsregio. Een opvallende 

vaststelling (maar niet abnormaal) is het 

verschil in aantal jongen. Broedsels uit de 

marginale regio hebben doorgaans 1-3 

jongen die uit de betere gebieden 2-4. Het 

algemeen nestgemiddelde is respectievelijk 

2.3 P/N ten opzichte van 2.8 P/N. In de 

marginale regio werden slechts 4 

broedplaatsen gevonden die soms 4 jongen 

hebben. Algemeen ligt het laagste en het 

hoogste nestgemiddelde van de 



broedplaatsen in de marginale regio op 1.0 

- 3.3 tegenover 2.3 - 3.5 voor de betere 

broedplaatsen. ... 

 

“Succes-story” 

De areaalsuitbreiding van de Bosuil 

vanuit de bekende broedgebieden naar 

meer marginale regio’s is voor het 

werkgebied (alsook in Belgisch Limburg) 

opvallend samengelopen met de toename 

van de Zwarte specht, die trouwens een 

uitstekende leverancier is van broedholten. 

Nochtans is de nestplaatskeuze van de 

Bosuil veel breder dan deze van de Zwarte 

specht, waardoor de aangroei iets sneller 

verlopen is. 

Zware stormen met veel windval in 

het begin van de jaren ’90 hebben het 

ontstaan van afgeknakte bomen (met al 

vlug uitrotting van broedholen) en open 

plekken in dichtere bossen tot gevolg 

gehad, wat zeker in het voordeel van de 

Bosuil heeft gespeeld. 

Een aantal opeenvolgende mildere 

winters, het ouder worden van de 

bosbestanden, het verzieken van de 

populierenaanplantingen en het 

verspreiden van nestkasten hebben 

bijgedragen tot de uitbreiding.  

 

Keerzijde 

Aan deze succes-story voor de 

Bosuil is echter ook een keerzijde, een 

‘maar’! In de regio’s die door de Bosuil 

werden ingenomen is bijvoorbeeld de 

populatie Ransuilen sterk teruggelopen. 

Niet zozeer omwille van 

voedselconcurrentie maar door het veel 

dominanter en agressiever gedrag van de 

Bosuil. (Vandaar mijn oproep om niet 

onbeperkt nestkasten te voorzien voor de 

Bosuil.) Het toeleveren van nestkasten in 

dergelijke regio’s geeft de Bosuil meer 

kansen, het overwogen weglaten van 

nestkasten in deze regio’s geeft de 

voorkeur aan de Ransuil. Uiteraard kunnen 

we dit fenomeen niet enkel aan de Bosuil 

toeschrijven, ook de algemene toename 

van de dagroofvogels speelt hierin een rol 

door verhoogde nestplaatsconcurrentie!  



 


