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Bosuil verlaat nestkast op Landgoed De Utrecht, 1 maart 2022 (Arnold van Rijswijk) 
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Uit het veld: RAS-project Bosuil 
 
Pieter Wouters 

 
Sinds 2004 heb ik in de gemeente Reusel 
een aantal bosuilkasten hangen. Daar ben ik 
mee begonnen om de stand op een 
‘makkelijke’ manier te kunnen volgen. In een 
later stadium is dit project aangemeld bij het 
vogeltrekstation als een RAS-project: een 
project om de overleving van de soort te 
kunnen volgen.  
 
In december 2021 kreeg ik de mogelijkheid 
om ook 12 kasten te hangen op Landgoed 
De Utrecht. Door deze uitbreiding zouden de 
gegevens van het project betrouwbaarder 
worden. 
 
Op 1 maart zijn we begonnen met de 
controle. Eerst de nieuwe kasten in De 
Utrecht. In twee kasten zat een Bosuil, maar 
nergens eieren. Kan natuurlijk, het waren 
nieuwe kasten die ook nog vrij laat in het 
jaar zijn opgehangen. Om het een en ander 
te kunnen duiden, hebben we de kasten in 
Reusel er maar meteen achter aan gedaan. 
Maar ook hier hetzelfde beeld: van de 11 
gecontroleerde kasten waren er maar drie 
waar een uil in zat. Eén kast is nog niet 
gecontroleerd. In deze kast, die in een heel 

arm biotoop hangt, is nog nooit een vroeg 
broedsel geweest. 
 
Ik controleer sinds 2004 de kasten steeds 
rond 1 maart en dacht dat ik dit nog nooit 
had meegemaakt. Maar dat bleek niet te 
kloppen. Ook in 2009 (controles op 5 en 6 
maart) had ik de eerste controleronde nog 
geen enkel ei. De meest waarschijnlijke 
oorzaak van dit late begin is een te kort aan 
voedsel (muizen). Het is een manco in dit 
project (en heel veel andere onderzoeken): 
ik onderzoek niet hoeveel voedsel er 
voorhanden is. Mogelijk dat je zo’n late start 
anders wel ziet aankomen. ■ 
 

 
Meer informatie over RAS is te vinden op de 
website van het Vogeltrekstation: 
vogeltrekstation.nl/nl/onderzoek/monitorings
projecten/ras-het-retrapping-adults-survival-
project 
 
Wil je precies weten wat je als onderzoeker 
dan moet doen, kijk dan eens in de 
handleiding: download handleiding  

https://vogeltrekstation.nl/nl/onderzoek/monitoringsprojecten/ras-het-retrapping-adults-survival-project
https://vogeltrekstation.nl/nl/onderzoek/monitoringsprojecten/ras-het-retrapping-adults-survival-project
https://vogeltrekstation.nl/nl/onderzoek/monitoringsprojecten/ras-het-retrapping-adults-survival-project
https://vogeltrekstation.nl/sites/vt/files/downloads/Retrapping%20Adult%20for%20Survival%20-%20Handleiding_0.pdf

