Uilenbescherming
In Noord-Brabant zijn vele vrijwilligers actief

bevinden en of nestlocaties ontbreken. Voor infor-

met de bescherming van uilen. Ook particulieren

matie over de uilenwerkgroepen zie de website

in het buitengebied kunnen bijdragen aan de be-

www.brabantslandschap.nl .Ook bij het Brabants

scherming. Dit infoblad geeft u informatie en tips

Landschap zelf kunt u terecht voor advies.

over hoe u deze fascinerende dieren kunt helpen.
Uilenwerkgroepen
In Brabant is een provincie dekkend netwerk van uilenwerkgroepen actief dat zich inzet voor het behoud
van steen- en kerkuilen. Ruim 70 verschillende groepen houden zich bezig met de bescherming van steenof kerkuil. Zij houden zich bezig met het schoonmaken, het plaatsen van nieuwe of het vervangen van
oude nestkasten en het vaststellen van het broedsucces. De algehele coördinatie vindt plaats door het
Coördinatiepunt Landschapsbeheer bij het Brabants
Landschap.
Een goed uilenbiotoop
Biotoopverbetering
Mogelijk heeft u al een steenuilenkast hangen? Is
een kast al jaren leeg? Zijn er wel steenuilen aanwezig maar wordt er niet gebroed? Of heeft u maar

Controle van een kerkuilenkast
U kunt de coördinator van de uilenwerkgroep bij u in
de buurt benaderen om te bekijken of uw erf geschikt
is voor het plaatsen van een nestkast. Een nestkast
moet tussen de twee en vier meter hoog worden bevestigd; bij voorkeur aan een grote stabiele boom en

Top 5 voor een goed uilenleefgebied:
1. Hoogstamfruitboomgaard
2. Graanstrook of -veldje
3. Moestuin met composthoop

net boven een uitlopende tak. Die is nodig voor de

4. Schapen- of paardenweide

jongen als zij willen gaan zonnen. Dat is nog voordat

5. Houtwal of –singel

de jonge dieren het nest verlaten.
De uilenwerkgroep kan ook tips geven over hoe u uw
erf steenuilvriendelijker te maken. Zij onderzoeken
bijvoorbeeld waar zich uilen in de nabije omgeving

weinig vliegvlugge steenuiltjes in uw nestkasten? Als het antwoord op één van deze vragen ja is, kan dat duiden op een
matig tot slecht voedselaanbod op het erf. De situatie op het
erf dient dan nodig te verbeteren. Wat is er nodig?

Subsidies
Hoewel er geen subsidies bestaan voor een goed gemaaid gazon, een schapenweitje of voor rommelhoekjes – deze zijn echter wel zeer belangrijk! – zijn er daarentegen wel subsidiemogelijkheden voor andere elementen die van belang zijn voor de
uilen: knip- en scheerhagen, struweelhagen, houtsingels, houtwallen, hakhoutbosjes, hoogstamfruitbomen, knotbomen en
poelen.
Het Coördinatiepunt Landschapsbeheer bij het Brabants Land-

Het plaatsen van een uilenkast is niet voldoende. Een goed biotoop (met ruigten) is van
groot belang!

schap kan u adviseren over de subsidie mogelijkheden.
Lees meer:
Infoblad de Steenuil
Infoblad de Kerkuil

Steenuil

Voor landschapselementen die buiten uw erf vallen is sinds kort
het Stimuleringskader Groenblauwe Diensten (Stika) in werking
getreden. Deze stimuleringsregeling financiert aanleg, inkom-
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elementen, waaronder ook ingezaaide graanranden (insectenen muizenmagneten bij uitstek!). In gebiedscontracten spreken
gemeentes en de Provincie af waar zij geld gaan inzetten voor
verbetering van het buitengebied. Afhankelijk van het gebied
waar uw uilen hun eten zoeken zijn maatregelen mogelijk.

41

