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Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg
met ecoloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk:
nee, tenzij toestemming van de ecoloog en mitigerende maatregelen worden genomen.
Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)
Maaien

-

Forse, compacte uil met grote, ronde kop

Schonen

-

en geheel zwarte ogen. Roodbruin of

Baggeren

-

grijsbruin verenkleed met vlekken en

Snoeien/dunnen

Zie gedragscode, aanvullend: Bosuilen broeden vooral

strepen. Brede, afgeronde vleugels. Directe

in boomholten of nestkasten. Soms ook in konijnen-		

vlucht met snelle vleugelslagen.

holen, op de kale bosbodem, in oude eksternesten of
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in gebouwen. Snoeien in de periode van augustus tot
half januari. Met name het behoud van oude bomen 		
met potentiële nestholten is essentieel, als ook de 		
samenhang tussen houtwallen, bomenrijen en bos-		
schages.
Onderhoud waterkeringen

-

Onderhoud verhardingen

-

Ruimtelijke ontwikkeling en inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)
Voorbereiding van nieuwe werken Zie gedragscode
Verwijderen bovengrond/
graafwerkzaamheden

-

Sloop kunstwerken en gebouwen

Zie gedragscode, aanvullend: Incidenteel betrekken 		
bosuilen gebouwen en kunnen dan jaarrond van deze
objecten afhankelijk zijn. Aan- of afwezigheid van 		
bosuilen dient voorafgaand aan sloop op elk moment
van het jaar te worden vastgesteld.

Bouwactiviteiten

Zie gedragscode, aanvullend: Waar de soort (moge-		
lijk) broedt: als onder sloop.

Afdammen/dempen/vergraven

-

Leefgebied

Oude bossen (vooral loofbos en gemengd bos), 		
landgoederen, parken, groene villawijken etc. Soms 		
ook in open (agrarisch) gebied mits voldoende erf-		

soort niet broedend

beplanting en/of bosschages met oude bomen 		

mogelijk broedgeval

aanwezig zijn.

broedgeval waarschijnlijk/zeker

Gebruik van het leefgebied

Gehele jaar in hetzelfde territorium aanwezig. Sterk 		
gebonden aan (oude) bomen met holten om in te 		
broeden, in te rusten en om vanuit te jagen 		
(uitkijkposten).

Voornaamste voedselbronnen

Kleine zoogdieren, vogels, amfibieën, regenwormen 		
en kevers.

Leefwijze door het jaar heen

De broedperiode loopt van eind januari tot begin 		
augustus. De balts vindt vooral plaats in oktober- 		
november. Eieren en nesten met jongen vooral in 		
februari tot eind mei. Vliegvlugge jongen in de buurt
van de nestlocatie tot in augustus.
Vervolg: zie pagina 2

Vervolg

Bosuil Strix aluco
Locatie nest

Vooral in boomholten of nestkasten. Soms ook in 		
konijnenholen, op de kale bosbodem, in oude 		
eksternesten of in gebouwen.

Aanbevelingen

- Nesten niet jaarrond beschermd maar door LNV 		

		 wordt wel inventarisatie van nesten gewenst omdat
		 de nesten wel jaarrond beschermd zijn als zwaar		 wegende feiten of ecologische omstandigheden dat
		 rechtvaardigen.
- Handhaven en bevorderen van de ontwikkeling van
		 oude bomen met holten en structuren van bomen 		
		 waarbinnen het nest gelegen is (bijvoorbeeld 		
		 bomenrijen, bosranden).
- Vermijden van het uitvoeren van werkzaamheden 		
		 op en rond broedlocaties gedurende het broed-		
		 seizoen (met name snoeien en dunnen) en het 		
		 behouden van jaarlijks gebruikte nestbomen.
- Beheer van broedgebieden richten op hoog 		
		 voedselaanbod (in half open tot gesloten land		
		 schap veel afwisseling in de begroeiing waar-		
		 borgen).
Belang Waterschapspopulaties

Ondergeschikt belang.

Verspreiding binnen Nederland

Komt in Nederland algemeen voor in bosrijke 		
gebieden, vooral in het midden en zuiden van het 		
land (incl. de duinen van Holland). Ontbreekt 		
grotendeels in Groningen, Friesland, Zeeland, de 		
IJsselmeerpolders en op de Waddeneilanden.

Rode lijst 2004

-

Beschermingsstatus Vogelrichtlijn Voor deze soort zijn geen Natura 2000-gebieden 		
aangewezen.
FF-wet

Strengbeschermd, gelijkgesteld aan tabel 3. Niet 		
jaarrond beschermd nest, wel inventarisatie gewenst.

Bronnen
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