In dit artikel beschrijf ik een hoge dichtheid aan
broedende velduilen in een deel van ZuidwestFriesland in 2019. Het agrarisch graslandgebruik in
deze regio is intensief, met frequente maaibeurten
en diverse soorten bewerkingen, zoals mestinjectie.
Dergelijk intensief landgebruik laat zich moeilijk
combineren met de broedperiode van de velduil
aangezien deze zich uitstrekt over een periode van
2,5-3 maanden. Hoe verliep het broedseizoen van
de velduilen en wat was hun broedsucces in die
intensief gebruikte graslanden?

Gebied en werkwijze

Velduil met jongen, 22 mei 2019, Hommerts. Foto: Lydia Barkema-Drost.

Opmerkelijk aantal
broedgevallen van de velduil
in Zuidwest-Friesland 2019
Door: Lydia Barkema-Drost (tekst en foto’s)

In 2019 vond in het Friese boerenland een uitbraak van veldmuizen plaats. In de winter
van 2018-2019 waren voorafgaand aan het broedseizoen opvallend veel velduilen
en blauwe kiekendieven in Friesland. Dit bleek een opmaat voor een interessant
broedseizoen 2019. Net als tijdens de vorige muizenpiek in 2014 gingen velduilen
opnieuw in grote aantallen tot broeden over. Als broedvogel komt de velduil buiten deze
muizenpieken nauwelijks meer voor in Nederland (Kleefstra 2018).

Het onderzoek vond plaats in de omgeving van
Sneek door de Roofvogel- en uilenwerkgroep
Sneek. Het inventarisatiegebied is circa 100 km².
Het merendeel van de broedgevallen bevond zich
in de omgeving van Hommerts in een areaal van
25 km². Dit gebied bestaat uit verspreid liggende
boerderijen met aaneengesloten percelen Engels
raaigras Lolium perenne en wordt doorsneden
door enkele wegen. Dit reguliere boerenland
wordt intensief bewerkt en elke vijf tot zes weken
gemaaid. Bij gunstige weersomstandigheden in
combinatie met lage waterstand door bemaling,
valt de eerste maaibeurt rond 15 april. Na elke
maaibeurt wordt mest geïnjecteerd.
Velduilen worden 1-1,5 uur rond de schemering
actief. De beste waarneemperiode is ’s ochtends en
’s avonds. Dit is echter een korte waarneemperiode.
Het opsporen wordt bemoeilijkt door de goede
camouflage en het onopvallende gedrag van
de velduil.
Systematisch gedrag noteren en frequent
posten leiden uiteindelijk tot een nestvondst.
Territoriumafbakening van het mannetje geeft
goede aanknopingspunten voor het lokaliseren
van nesten. Hij verjaagt fel bruine kiekendief en
zwarte kraai uit zijn territorium. Prooivluchten
van het mannetje, balts en territoriaal gedrag
werden op kaart ingetekend. De balts van de
velduil is een indrukwekkend schouwspel. Het
mannetje klapt met de vleugels hoorbaar tegen
elkaar aan onder het lijf. Hij maakt een sierlijke
vlucht naar boven en al vleugelklappend laat
hij zich een aantal meters naar beneden vallen.
Deze fase van territoriumafbakening is de meest
opvallende. Tijdens de broed- en nestjongenfase

Alarmerende oudervogel tijdens ringmoment 5 juli 2019,
Hommerts. Foto: Klaas Akkerman.

zit het vrouwtje verscholen in het gras en is zonder
duidelijke aanwijzingen nagenoeg onvindbaar.
Bij nadering van een nest voerde het mannetje in
enkele gevallen een gebroken-vleugel act op als
afleidingsmanoeuvre.
Het opzoeken van nesten of jongen werd in
bepaalde gevallen gedaan door te slepen met touw.
Het touw van circa 10 meter lang werd tussen twee
personen vastgehouden en voortgetrokken over het
gras. Hierdoor vliegt de broedende velduil van het
nest op en kunnen vliegvlugge jongen gevonden
worden. Deze methode werd alléén toegepast
voorafgaand aan het moment dat gemaaid werd op
locaties waar nesten of jongen niet via observatie op
afstand gevonden waren. In slechts enkele gevallen
heeft dit tot een nestvondst geleid.
In aanvulling op bovengenoemde methoden
werd op plekken waar eerder velduilen waren
waargenomen gepoogd nesten te lokaliseren door
het inzetten van een drone die was uitgerust met
een warmtecamera. Op drie dagen werd ‘s morgens
vanaf een half uur voor zonsopgang een drone de
lucht in gestuurd, als de temperaturen aan de grond
het laagst zijn. De totale vliegtijd bedroeg 1:15 uur,
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de vlieghoogte was 35 meter. De vluchten leverden
echter geen nestvondsten op, noch reacties van
velduilen op het overvliegen van de drone.

Alle nesten zijn gevolgd tot het moment van
uitvliegen van de jongen. Bij een leeftijd van vijf
weken kunnen jonge velduilen vliegen. Vanwege
het grote leeftijdsverschil tussen de jongen
onderling duurt het enige tijd voordat alle jongen
kunnen vliegen. Op ruime afstand observeren
was noodzakelijk aangezien de oudervogels anders
alarmerend boven ons hingen en de jongen
zich gedeisd hielden.

Bij een nestvondst werd het aantal eieren en
jongen genoteerd. Jonge vogels werden geringd,
gemeten en gewogen. Geslachtsbepaling vond niet
plaats aangezien dit alleen door DNA-bepaling na
bloedafname kan. Tussen het oudste en kleinste
jong zit een groot leeftijdsverschil omdat de velduil
vanaf het eerst gelegde ei start met broeden. De
broedduur vanaf het eerste ei is 26 dagen (Arroyo
et al. 1999). De oudste jongen verlaten het nest
bij een leeftijd van twaalf tot veertien dagen oud
en verspreiden zich in de omliggende vegetatie.
Niet alle jongen kunnen in één keer tegelijk
geringd worden vanwege dit grootteverschil.
Hierdoor was een tweede of derde nestbezoek
nodig om alle jongen op te zoeken, te ringen en
biometrie te bepalen.

Bij nestindicatieve waarnemingen werd direct
contact gelegd met de desbetreffende boer van
het weiland waar de velduil broedde, evenals
met de weidevogelbeschermers van de lokale
Vogelwacht. Na overleg met de provincie Fryslân
heb ik een vergoedingsregeling kunnen realiseren
voor het uitstellen van de maaiwerkzaamheden
in een ruime zone rond aangetroffen nesten. Bij
een broedgeval van de velduil werd 1 hectare gras
rond het nest uitgespaard en pas gemaaid nadat
het kleinste jong vijf weken oud was. Dat was
het moment waarop alle jongen konden vliegen.
De betrokken boeren waren enthousiast over het
feit dat zo’n zeldzame vogel bij hen broedde en
werden regelmatig op de hoogte gehouden van de
stand van zaken.

Legselgrootte

De leeftijd van de jongen werd bepaald aan
de hand van de groeicurve van Arroyo (2000),
waarbij de vleugellengte een betrouwbare maat
voor de leeftijd is. Tijdens de nestbezoeken werden
braakballen verzameld.

Jonge velduilen van opeenvolgende leeftijd 5 juli 2019, Hommerts. Foto: Lydia Barkema-Drost.

Resultaten

Broedresultaten

Aantal territoria, nesten en nestplaatskeuze

De velduilen begonnen vroeg in het seizoen met
de eileg. Op 6 maart werd het eerste velduilennest
met zeven eieren gevonden. Dit werd in de eifase
gepredeerd, met dit nest zou op zijn vroegst gestart
zijn op 25 februari. Op 30 maart werd het tweede
nest in de eifase gevonden. In het nest lagen zes
eieren, dit nest was succesvol.

28 Territoria in Zuidwest-Friesland werden
vastgesteld op veenweidegrond. Daarvan bevond
zich één territorium in extensief beheerd grasland
in een natuurterrein van Staatsbosbeheer.
De velduilen wisten de muizenpiek te benutten
door binnen een klein gebied van circa 25 km² tot
broeden over te gaan.
In 23 van de 28 territoria werden de nesten
gevonden. Van deze 23 nesten lagen er twintig in
intensief bewerkte weilanden met Engels raaigras.
Eén nest bevond zich in rode klaver en één in een
smalle strook uitgespaard Engels raaigras te midden
van nadien ingezaaid mais. Eén nest bevond zich
in kruidenrijk grasland met uitgestelde maaidatum
(15 juni).

Start van de eileg
Figuur 1. Start van de eileg versus legselgrootte bij voltallige legsels van velduilen Zuidwest-Friesland 2019 (N=8).
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In vijf territoria werd van 22 april tot en met
1 juni broedindicatief gedrag (balts, aanslepen
prooi) gezien maar geen nest gevonden.
Vier van deze territoria gingen verloren door
maaiwerkzaamheden. In één territorium in
extensief beheerd grasland in een natuurterrein van
Staatsbosbeheer is nestindicatief gedrag gezien maar
zijn geen jongen waargenomen.

Voltallige nesten zijn legsels die in het eistadium
tenminste twee keer bezocht zijn en na laatste
bezoek onveranderd zijn in grootte en bebroed
zijn. Bij voltallige legsels kan het legbegin worden
berekend (figuur 1). De velduil legt met een interval
van 1,5 dag (Glutz von Blotzheim et al. 1994).
Teruggerekend aan de hand van de legselgrootte is
bij het tweede nest met de eileg gestart op 21 maart.
Op 27 mei werd gestart met het laatste legsel dat
voltallig was en waarvan het legbegin berekend is.
Van de acht voltallige legsels waren er zes succesvol
en zijn twee broedsels in het embryonale stadium
mislukt. Het laatste nest werd op 2 juli gevonden
tijdens maaiwerkzaamheden en verlaten in de eifase.
Het broedsel bestond uit twee eieren (figuur 1).
De legselgrootte bij voltallige legsels kon worden
vastgesteld bij twaalf van de 23 gevonden nesten;
deze varieerde van zes tot tien eieren. Het gemiddelde

Tabel 1. Legselgrootte voltallige legsels velduilen Zuidwest-Friesland 2019.
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is niet bekend of dit in de ei- of jongenfase was.
Van dit nest zijn geen resten meer teruggevonden.

aantal eieren per nest was 8,0 (tabel 1). Van deze
twaalf voltallige legsels waren zes nesten succesvol.
Het aantal jongen dat we vaststelden varieerde van
vijf tot negen per nest (tabel 2).
De overige elf nesten werden gevonden in de
ei- en jongenfase of op het moment dat een
nest was mislukt.

Nijesyl. Foto: Lydia Barkema-Drost.
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Vier broedsels lagen in een cluster bijeen op 1 km²,
beschreven onder punt 6 en 7. Eén nest van deze
vier is gespaard, en zijn 6 jongen opgemeten
en geringd.
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Van de 23 gevonden nesten waren er acht succesvol
(35%), dat wil zeggen met uitgevlogen jongen. Bij
vijftien van de 23 broedpogingen (65%) is het nest
mislukt: dertien nesten mislukten reeds in de eifase
en jongenfase en één in de jongenfase. Bij één nest
werd het vrouwtje tijdens maaiwerkzaamheden niet
ontdekt en op het nest dood gemaaid (tabel 2). Het

200

adulte vrouwtje op nest dood gemaaid
(nestinhoud onbekend)

Tabel 2. Broedresultaten van 23 broedsels.
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mislukt

5
3
1

nest 23
aantal
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Gewicht

Jonge velduil van 19 dagen oud, 1 juli 2019,

Twee nesten werden pas in de jongenfase
gevonden waardoor de exacte legselgrootte
niet meer bepaald kon worden. Daarmee komt
het aantal succesvolle nesten op acht. In totaal
werden 45 jongen opgemeten en geringd.
Het berekende gemiddeld aantal uitgevlogen
jongen per nest over de acht succesvolle nesten
ligt op minimaal 5,6. Het werkelijke aantal
uitgevlogen jongen kan hoger liggen: jonge
velduilen verlaten al snel het nest en zijn niet
altijd terug te vinden in het hoge gras. Bovendien
is het vrijwel onmogelijk alle uitgevlogen
jongen van één nest tegelijk waar te nemen.
Mogelijk kan ook partiële predatie een rol
hebben gespeeld.

Bij vijftien van de 23 broedpogingen (65%) is het
nest mislukt:
1. Twee legsels zijn opgezocht met de
sleeptouwmethode vanwege geplande
maaiwerkzaamheden, welke nadien zijn verlaten.
Er lag in beide nesten één ei.
2. Twee legsels met één ei en een legsel met twee
eieren zijn tijdens maaiwerkzaamheden ontdekt
en hierna verlaten.
3. Drie legsels op één locatie zijn verlaten. Deze
broedsels bestonden uit één, drie en vijf eieren.
4. Eén legsel met zeven eieren werd ontdekt door de
boer tijdens werkzaamheden en hierna verlaten
en gepredeerd.
5. Eén bebroed legsel met zeven en één legsel met
acht eieren waarin zich embryo’s bevonden,
werden om onbekende redenen verlaten.
6. Twee nesten met zeven en negen eieren werden
gepredeerd in de eifase door een steenmarter
Mustela foina of vos Vulpes vulpes.
7. Eén nest werd inclusief vrouwtje in de jongenfase
gepredeerd.
8. Op één nest werd het vrouwtje tijdens maaiwerkzaamheden niet ontdekt en dood gemaaid.
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Figuur 2. Conditie nestjongen door meten van vleugellengte in relatie tot gewicht in Zuidwest-Friesland (N=45) en bij
jongen in Frankrijk (N=28) (Arroyo 2000). Leeftijd Friese jongen tot ca 26 dagen en Franse jongen tot ca 40 dagen oud.

Foto: Rein Hofman.
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Ontwikkeling van jongen

Op 1 mei werden de eerste twee jonge velduilen
geringd waarbij de leeftijd van het oudste jong
vijftien dagen bedroeg. Vanwege het grootteverschil
kunnen de jongen van één nest niet op hetzelfde
moment geringd en opgemeten worden. Zodoende
vonden in de jongenfase twee tot drie nestbezoeken
plaats en werden de jongen opgezocht die uit het
nest waren gelopen. De afstand die de jongen
van het nest zijn afgelopen is bij elk nestbezoek
genoteerd. De grootste afstand werd gemeten bij een
jonge velduil van 31 dagen oud en bedroeg 75 meter.
Van de acht succesvolle nesten zijn bij 45 jongen
totaal 85 biometrische metingen verricht
(vleugellengte en gewicht).
De conditie van de jongen was goed, zo blijkt uit de
gemeten gewichten afgezet tegen de vleugellengte,
in vergelijking met metingen aan Franse jongen
(Arroyo et al. 2000; figuur 2). De conditie van de
velduilenjongen in 2019 was tevens overeenkomstig
de bevindingen van Kleefstra et al. (2015), die
velduilen opmaten tijdens de muizenuitbraak van
2014 in Friesland. De talrijkheid van veldmuizen,
de hoofdprooi van velduilen in het studiegebied, zal
daarin een rol hebben gespeeld. Uit 63 verzamelde
braakballen kwamen 136 veldmuizen, zes

woelmuizen en één bosmuis als prooi tevoorschijn.
Ook de vers gevangen veldmuizen die werden
aangetroffen in de nesten wijzen in op een goede
voedselbeschikbaarheid.
Eén van de jonge velduilen uit het onderzoeksgebied.
geringd op 31 mei 2019 bij Koufurderrige,
Zuidwest-Friesland, werd op 20 september 2020
gevangen bij Falsterbo in Zuid-Zweden. De velduil
werd opgemeten en weer vrijgelaten; aan de hand
van het verenpatroon bleek het om een vrouwtje
te gaan, (med. Falsterbo Bird Observatory 2020).
Velduilen zijn nomaden die grote afstanden kunnen
afleggen. Ze komen voor in Eurazië, Scandinavië,
Rusland en Noord-Afrika. De kans dat een in
Nederland geringde velduil terug gevangen wordt
is echter klein.

Discussie

Het vaststellen van territoria en opsporen van
nesten ging onder tijdsdruk omdat om de vijf tot
zes weken opnieuw gemaaid zou worden. Tijdige
opsporing van nesten kon niet altijd voorkomen
dat een nest verstoord of uitgemaaid werd omdat
soms niet bekend was wie de eigenaar van het
perceel was. In een aantal gevallen bleek de grond
verpacht te zijn aan een andere boer. Dit leidde
tot vertraging bij het contact zoeken naar de
desbetreffende pachter en het beschermen van het
nest. Ondanks intensief posten en snel optreden
werden we vaak ingehaald door de realiteit.

Veel vogels kwamen in de vernatte weilanden af op
de veldmuizen die door het water aan de loop gingen
of verdronken waren. Niet alleen de veldmuizen
kwamen gemakkelijk beschikbaar maar ook
ongewervelde bodemdieren. Hierop foerageerden
op 18 juni 2019 in een weiland bij Hommerts 195
spreeuwen, 32 kemphanen, drie scholeksters, negen
zilvermeeuwen, 495 kleine mantelmeeuwen, 60
kokmeeuwen, zeven blauwe reigers, zes ooievaars,
acht zwarte kraaien en een roek.
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Naarmate later gestart wordt met de eileg is een
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Broeden in een intensief gebruikt agrarisch
landschap blijkt een ecologische val. Dankzij
het intensief posten en opsporen van nesten en
een vergoedingsregeling voor het uitstellen van
maaien voor boeren, zijn van de 28 territoria
acht broedsels gespaard.

Literatuur

Conclusie

Rond de derde week van juni startten de boeren
met het onder water zetten van hun weilanden,
een maatregel tegen veldmuizen. Door de
muizenuitbraak waren veel weilanden kaalgevreten.
Het water werd uit de sloten op de weilanden
gepompt. Dit gebeurde op grote schaal. Niet
alleen op gemaaid grasland vloeide het water, maar
ook op weilanden waar 10 tot 15 cm gras stond.
Ondertussen was het broedseizoen van de velduilen
nog niet ten einde.

Ringen en meten jonge velduilen 31 mei 2019, Koufurderrige.
Foto: Klaas Akkerman.
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Eén nest hebben we kunnen beschermen. Dit was
in de periode dat al met inunderen was gestart op
andere percelen. Het nest bevond zich middenin
een pas gemaaid weiland in een greppel. Dit nest
bleef gespaard. Mogelijk zijn andere legsels of niet
vliegvlugge jongen verloren gegaan in de onder
water gezette stukken land.

vogels te beschermen. Dit heeft uiteindelijk
geresulteerd in 45 succesvol uitgevlogen jongen.
Een van die jongen werd een jaar later bij Falsterbo
teruggevangen, een mooi bewijs dat Friese
velduilen tegelijk ook Zweedse velduilen zijn.
En dat bescherming van nesten en voorlichting
aan boeren en landeigenaren in dat licht
bezien onmisbaar is.

De uitbraak van veldmuizen in de winter van 20182019, met in hun voetspoor vele velduilen en blauwe
kiekendieven, was een opmaat voor een interessant
broedseizoen. Dat was ook al in 2014 gebleken
(Kleefstra et al. 2015) en werd in 2019 opnieuw
bewaarheid. Zulke uitbraken waren gebruikelijk
in de jaren veertig en vijftig van de vorige eeuw.
In die tijd gingen ze soms gepaard met honderden
overwinterende velduilen, gevolgd door tientallen
broedgevallen in het daaropvolgende voorjaar,
zoals bijvoorbeeld in de Noordoostpolder (Bakker
1957). In het huidige intensief gebruikte agrarisch
landschap is weinig plaats voor broedende velduilen.
Ze vinden er in sommige jaren vanwege de extreem
gunstige voedselsituatie weliswaar een tijdelijk
bijzonder geschikt broedbiotoop, maar de kansen op
een goed broedsucces zijn beperkt. Door alle zeilen
bij te zetten, hebben we getracht deze nomadische
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