Vanaf begin maart weer
webcambeelden!!

Steenuil

Flora-en
faunawet

in de lift
Steenuil in de Lift is er voor iedereen. Vooral voor hen die
met de bescherming van het ‘kleinste uiltje in ons land’
bezig zijn. Mensen bij wie een steenuil woont,
nestkastbezitters en uilenwerkgroepen ontvangen iedere
maand deze nieuwsbrief. Voor aan- of afmeldingen mail
naar steenuilindelift@home.nl
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Tilburg

(BerkelEnschot/Udenhout/Biezenmortel/Helvoirt)

Ziedum zitte?

Helaas, het komt nog al eens voor dat particuliere
eigenaren hun oude schuurtje slopen of dat het schuurtje
binnen de grenzen van een gemeentelijk uitbreidingsplan
ligt. Volgens de Flora- en Faunawet moet het verlies van
broedplaats en van het omliggende leefgebied worden
gecompenseerd. Maar hoe zorg je voor een evenwaardige
vervanging van dergelijke schuurtjes, die de steenuil behalve
misschien wel meer dan één geschikte broedplaats, ook ruim
schuilgelegenheid bieden tegen vijanden en de elementen?
Oude schuurtjes worden nu eenmaal niet nieuw gebouwd.
Ontwerp en inrichting van nieuwe schuren kan mede worden
afgestemd op ‘wensen’ van de steenuil, bv. wat betreft
toegankelijkheid, een zolder met rustige hoekjes om te
broeden of te schuilen. Ook een nestkast binnen hetzelfde
territorium kan soms wel als oplossing dienen. Er is zeker
kans dat het ‘zittende’ paartje daar gebruik van zal maken. Of
een volgende generatie dat ook zal doen, dat is de vraag…
Bij gemeentelijke uitbreidingsplannen moet er echter meer uit
de kast worden gehaald om het verlies aan nestgelegenheid
en leefgebied te compenseren.
Brabants Landschap zegt hierover: “Wordt een broedplaats of

een aantoonbaar foerageergebied aangetoond dan zal een
ontheffing bij LNV aangevraagd moeten worden ex artikel 75 van
de FF-wet. LNV bepaald of de gunstige instandhouding van de
soort in het geding is en in hoeverre er gecompenseerd moet
worden. Het laatste is afhankelijk van de lokale gegevens die via
uilenwerkgroepen/ecologische adviesbureaus/stichtingen zijn
verwerkt in het (eerder genoemde) nader onderzoek. Hierin zijn
dus vakbekwame ecologen of uilenexperts van groot belang. In de
regel dienen compenserende maatregelen getroffen te worden
voordat de werkzaamheden mogen worden uitgevoerd. Onze
boodschap naar uilenwerkgroepen is altijd dat ze een goede
verhouding moeten hebben met de gemeente om door deze relatie
vertragende ontheffingsprocedures voor te zijn. Uilenwerkgroepen
of IVN afdelingen zijn de ogen in het buitengebied en signaleren
tijdig bedreigingen van de steenuil. Een slimme gemeente neemt
deze signalen serieus en maakt gebruik van de veldkennis die bij
uilenbeschermers aanwezig is. Maar let op! Het zijn jullie gegevens
die erg kostbaar zijn. Ga er dus altijd zeer zorgvuldig mee om.
M.a.w. Laat ze zelf maar eerst goed inventariseren, zodat jij de
broedgegevens er naast kan leggen.” Meer hierover vind je op
http://www.brabantslandschap.nl/soortbescherming/uilen/documenten.html
In de praktijk blijkt afdoende compensatie vaak lastig. Vind
maar eens voldoende geschikte ruimte om nieuw leefgebied
te creëren. Het plaatsen van een 10-tal nestkasten als
compensatie is de makkelijke weg maar natuurlijk de grootste
onzin. Het zit 'm in vierkante meters grasland, meters
struweel, kruidenrijke randen, knotbomen etc.
Maar met de nodige samenwerking en vindingrijkheid lukt het
misschien toch en kan zelfs zo’n oud schuurtje opgepakt
worden en op een nieuwe, geschikte plek worden herplaatst.

Het is een rustig laatste half jaar geweest. De nestkasten die we tijdens de
broedcontrole van 2010 nog niet hadden schoongemaakt hebben we
nagekeken. Eén kast hebben we gerepareerd en op enkele locaties zijn nieuwe
kasten gehangen. Het is nu afwachten of de stijging, die we hebben mogen
constateren, doorzet. Eén ding is zeker: De uiltjes zijn de strenge winter van
2009/2010 goed doorgekomen gezien het aantal broedsels afgelopen zomer.
Niet overal in ons werkgebied is er vooruitgang te zien. In Helvoirt worden
geluiden gehoord dus er zitten steenuilen. De territoriumroep is er nog niet
waargenomen. Het wachten is nog steeds op het eerste broedsel.
Biezenmortel gaf een zelfde beeld als vorig jaar. 2 vrije broedsels met 4
uitgevlogen jongen. Nog geen broedsels in de kasten. Berkel-Enschot had een
terugval. Gebied de Brem en omgeving gaf vorig jaar een veelbelovend beeld
maar de steenuilen lieten dit jaar, op 1 broedsel na, verstek gaan. Als dat ene
broedsel dan ook achteraf nog mislukt, blijft er niet veel over. Afwachten wat
de uitzetuilen in Moerenburg doen.
Gebied Udenhout zit na 7 jaar bescherming in de lift. Of dat blijft moet je
afwachten. In aangrenzende gebieden van 2 vaste territoria zitten nu ook uilen,
mede dank zij het hangen van kasten in die omgeving! Totaal 5 broedsels in
kasten en 5 vrije broedgevallen. Prachtig was het nest op een boerenerf in de
Loonsemolenstraat met 5 kerngezonde jongen. Dat moet toch voor verdere
uitbreiding zorgen zou je zeggen! We zullen het zien deze zomer.
Samenvattend voor 2010: 7x broedsels in kasten/7x vrije broedsels/ 19x met
zekerheid uitgevlogen jongen.
Jan van Rijsewijk Coördinator
VUGHT

Provinciale jaaravond
Met een veelbelovend uilenseizoen voor de boeg is het weer tijd voor de
provinciale jaaravond en Brabants Landschap nodigt elke uilenbeschermer uit
deze avond bij te wonen.
Datum: 20 april 2011
Let op:
Nieuw adres!!!!
Aanvang: zaal open 19.15 u, aanvang 20.00 u.
Lokatie: Theater de Speeldoos, Vliertstraat 6, 5261 EL Vught.
Op het programma staat o.a. een interactieve roofvogelcursus van Nico de Haan.
Voorafgaand hieraan presenteert Jochem Sloothaak van Brabants Landschap de
resultaten van 2010. De avond zal feestelijk worden afgesloten met de
bekendmaking van de “Uilenbeschermer van het Jaar”. Wie zal deze keer de
oorkonde in ontvangst mogen nemen?
Na afloop van de avond kan men het Jaarverslag bescherming Steen- en Kerkuil
in Noord-Brabant 2010 meenemen voor jezelf en je gastgevers. Ook het nieuwe
blad Uilen zal deze avond gepresenteerd en uitgedeeld worden.
Per mail kan nog doorgegeven worden hoeveel jaarverslagen je als groep wilt
meenemen. Geef dat door aan ahuijden@brabantslandschap.nl

