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Agrariërs kunnen velduil in percelen
grasland behoeden voor ondergang
derde legsels. Een gemiddelde velduil
kan makkelijk twintig veldmuizen per
dag vangen en als dit gebeurt, kan het
voorkomen dat velduilen opduiken in
de uitgestrekte graslandgebieden van
Friesland, de gebieden langs de randmeren en bijvoorbeeld ook de graslandgebieden ten noorden van de stad Groningen.
Werkgroep Grauwe Kiekendief probeert sinds haar oprichting in 1990 ecologische processen in landbouwgebieden (akkerbouwgebieden in het bijzonder) te doorgronden, om praktische beschermingsmaatregelen te kunnen
optuigen. Zo hebben we tijdens het
broedseizoen in 2014 landbouwers en
natuurbeschermingsorganisaties tips
kunnen geven over het beschermen
van gevonden legsels (http://www.natuurbericht.nl).
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Door een ruim aanbod aan
veldmuizen heeft de velduil
afgelopen jaar een flinke opmars
gemaakt in graslandpercelen.
Desondanks is samenwerking
tussen landbouw en natuur hard
nodig om deze soort te behoeden
voor uitsterven.
DOOR BEN KOKS
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e velduil is in Nederland
een zeldzame broedvogel
geworden. Voorheen was
deze uiterst fraaie vogel
vooral op de Waddeneilanden te vinden. In recentere jaren zien
we verschuivingen richting het agrarisch gebied. Gemiddeld broeden er
naar onze schatting ongeveer 25 tot 35
paar velduilen in ons land.
De verschuiving naar het agrarisch
gebied heeft voornamelijk te maken
met de ontwikkelingen in de Groningse
akkerbouwgebieden. In de nabijheid
van akkerranden en natuurbraakpercelen vinden vogelbeschermers van
Werkgroep Grauwe Kiekendief jaarlijks zo’n vijf tot acht paar velduilen.
Broeden vindt voornamelijk plaats in
wintertarwe. In Europa is dit – voor zover bekend – het enige landbouwgebied
waar jaarlijks de uilen met de korte
oortjes tot broeden komen.

Waarnemingen
melden kan de soort
enorm helpen

Velduil toevoegen
aan rijtje grutto,
kievit en patrijs
In 2014 is er wat eigenaardigs aan de
hand met velduilen. Al vroeg in het seizoen werden we vrijwel dagelijks door
agrariërs benaderd. Men zag in gangbare graslandgebieden velduilen vliegen tijdens het maaien van de eerste
snede. In veel gevallen bleek het te
gaan om legsels waar broedende vogels
met eieren werden uitgemaaid, in een

Dit jaar hebben boeren opvallend veel velduilen op grasland gesignaleerd. De oorzaak is
de toename van het aantal veldmuizen.
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enkel geval werden ook nesten met
uilskuikens uitgemaaid en er is ons een
geval bekend dat het broedende vrouwtje sneuvelde. De reden dat er broedende velduilen in graslandgebieden werden gevonden was het regionaal zeer
ruime aanbod aan de belangrijkste

prooisoort van uilen en roofvogels in
Nederland: de veldmuis. Deze woelmuis kan een keer in de drie à vier jaar
pieken en dan is er een ruim voedselaanbod voor velduilen voorhanden. Op
dit moment zitten er in heel wat boerderijen bijvoorbeeld nog kerkuilen met

We schatten dat er in 2014 tachtig tot
honderd paar velduilen in Nederland
hebben gebroed, waarvan zeker driekwart in agrarisch gebied.
Agrariërs hebben in Nederland een
niet weg te poetsen verantwoordelijkheid voor soorten als grutto, kievit, patrijs en veldleeuwerik. Hoewel stukken
zeldzamer, kan de velduil moeiteloos
aan dit rijtje worden toegevoegd. Boeren zijn echter ook heel wat vaker buiten te vinden dan de meest biologen en
vogelaars. Reken maar dat er jaarlijks
wel een paar verstopte velduilen in de
uitgebreide grasvlakten van bijvoorbeeld de Greidhoeke (NW Fryslân), de
polders rond Bunschoten en Kampen
tot broeden komen.
Waarnemingen melden van deze vogels kan de soort enorm helpen en tevens laten zien dat landbouw en natuur
een stuk minder ver van elkaar afstaan
dan velen denken. Samen met akkerbouwers in Groningen en Flevoland is
het gelukt grauwe kiekendieven van de
ondergang te redden. Waarom zou zoiets ook niet lukken bij de mooiste uil
die we in Nederland hebben?
❏ Ben Koks, werkgroep Grauwe Kiekendief

Wetenschap slaat plank mis over koolzaad
DOOR HEIN ABERSON
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e Universiteit van Twente publiceerde recent een rapport over
koolzaad. Hierin staat de opmerking dat het energierendement daarvan slechts gering is, als het bijproduct
koolzaadolie (ppo –pure plantaardige
olie) gebruikt wordt als biobrandstof.
Men gebruikt als referentie de term
biodiesel en past daarbij het begrip
Eroei (Energie Return On Energy Input) toe. Het resultaat van die bevindingen is dat voor iedere gebruikte liter
brandstof slechts 2,2 liter nieuwe
brandstof wordt gegenereerd.
Nu de praktijk: wij houden ons sinds
twaalf jaar bezig met de teelt en verwerking van koolzaad. Hierbij beogen
wij verbeteringen in grondstructuur
in combinatie met wisselteelten, die
daardoor hogere opbrengsten krijgen.
Recentelijk hebben we ook combinatieteelten geïntroduceerd (meerdere gewassen op hetzelfde stuk land), waarbij
koolzaad en klaver in bestaand grasland worden geteeld. Ook telen wij
(winter) koolzaad direct volgend op zogenoemde ‘vroege mais’ (oogst september). Hierdoor krijgt men twee oogsten
van hetzelfde stuk land binnen een aanvaardbare tijdspanne. Vervolgens ver-
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Koolzaad presteert in de praktijk
stukken beter dan de uitkomsten
van wetenschappelijk onderzoek
doen vermoeden. Dat constateert
Hein Aberson van Solaroilsystems.
werken wij het koolzaad tot twee producten: hoog eiwitrijk krachtvoer en
pure plantaardige olie (ppo), oftewel
‘groene diesel’.
In de opbouw van de keten introduceerden wij als eersten in 2012 in Nederland de term Eroei. Het begrip komt
oorspronkelijk uit de olie-industrie en
geeft aan hoeveel energie er in een olieput moet om een bepaalde hoeveelheid
te winnen. Bij teerzandolie is de Eroei
bijvoorbeeld 3 output : 1 input. De Eroei
is daarom een belangrijke factor om
daarbij de energie-efficiëntie te bepalen.
De Eroei van koolzaadolie is aanzienlijk hoger dan door de Universiteit
van Twente wordt aangegeven. Per
hectare gebruiken wij circa 100 liter
brandstof voor ploegen, zaaien, organi-

Koolzaadplanten die worden gebruikt
voor de productie van biodiesel.
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sche bemesting, combine oogsten en
vervoer naar de oliemolen. Koolzaad
heeft een droge stof-opbrengst van circa 17 ton. Iedere hectare brengt naast
circa 8 ton humus en circa 4 ton stro,
gemiddeld 4.500 kilo zaad op. Daarvan
is na ‘koude persing’ ruim eenderde
deel olie, oftewel circa 1.600 liter. Er

blijft circa 3 ton aan krachtvoer over.
De Eroei van pure plantaardige olie is
dus niet 2,2, zoals de Universiteit van
Twente beweert, maar minimaal 16 (100
liter input tegen 1.600 liter output).
Een van de vele misvattingen van de
Universiteit van Twente, is dat zij er
vanuit gaat dat de hele koolzaadolieoogst wordt gebruikt als biobrandstof.
Van de gehele oogst komt slechts
8 procent vrij als olie. Een deel blijft in
de bodem als humus, een deel gaat
weer terug als stro op de akkers. Beiden werken als grondstructuurverbeteraar. Het eiwitrijke hoofdproduct dat
na de koude persing vrijkomt, is uitstekend geschikt als krachtvoer voor het
vee. Dat scheelt gesleep met genetisch
gemanipuleerd soja uit Zuid-Amerika.
De olie zal nu ook worden ingezet als
vervangende (hernieuwbare en schonere) brandstof voor trekkers, waardoor de boer zowel voor zijn krachtvoer
als op energiegebied onafhankelijk en
zelfvoorzienend kan worden.
Eigenlijk gaan we weer terug naar
oude gewoontes waarbij de boer voor
zijn werkpaarden land en voer moest
reserveren, om daarmee de energie op
te wekken om zijn land te bewerken.
❏ Hein Aberson, medewerker Solaroilsystems

