Houtsnip Scolopax rusticola
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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, plompe steltloper met dikke buik en

Schonen

-

lange, rechte snavel. Roodbruine boven-

Baggeren

-

zijde, lichtbruine onderzijde. Lichaam

Snoeien/dunnen

Zie gedragscode, aanvullend: Als de soort (mogelijk) 		

geheel voorzien van bruine vlekken en

voorkomt alleen van oktober t/m maart. De houtsnip

strepen en daardoor goed gecamoufleerd.

broedt in vochtige bossen en langs bosranden op de 		
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grond, aan de voet van een boom of in de dekking 		
van braam, varens en andere overhangende vegetatie.
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

-

Bouwactiviteiten

Zie gedragscode, aanvullend: Waar de soort (moge-		
lijk) broedt: van oktober t/m maart.

Afdammen/dempen/vergraven
Leefgebied

Broedt in uitgestrekte vochtige bossen met veel open
plekken en een rijke ondergroei van onder meer
hazelaar en adelaarsvaren. De aanwezigheid van een 		
mineralenrijke bodem is een voorwaarde. Broedt niet
in kleine en geïsoleerd gelegen bossen. In de winter
minder kritisch ten aanzien van type bos en 		
ondergroei.

Gebruik van het leefgebied

Sterk bodemgebonden, maar voert in de schemering 		
baltsvluchten uit vlak boven de boomtoppen over 		
grote oppervlakten van het leefgebied. Polygaam. 		

soort niet broedend

Foerageert door te prikken in de vochtige bosgrond 		

mogelijk broedgeval

en/of door te scharrelen door humuslaag. Kan tijdens

broedgeval waarschijnlijk/zeker

de trek op onverwachte plaatsen opduiken zoals op 		
havenhoofden en in kleine stadsparken.
Voornaamste voedselbronnen

Regenwormen, keverlarven en af en toe plantaardig 		
materiaal.

Leefwijze door het jaar heen

De broedperiode loopt van begin maart tot eind 		
september. Baltsvluchten van begin maart tot eind 		
juni. Eieren en nesten met jongen van begin maart 		
tot eind augustus. Vliegvlugge jongen rond de 		
nestlocatie tot eind september. Vanaf oktober vindt 		
aanvulling plaats van trekvogels uit Noord-Europa. 		
Bij strenge vorst verlaten vrijwel alle houtsnippen 		
Nederland.
Vervolg: zie pagina 2

Vervolg

Houtsnip Scolopax rusticola
Locatie nest

Op de grond, aan de voet van een boom of in de 		
dekking van braam, varens en andere overhangende 		
vegetatie.

Aanbevelingen

- Beheer richten op ontwikkeling en behoud van rijke

		 ondergroei van bijvoorbeeld varens langs vochtige 		
		 bosranden.
- Vermijd betreding van de directe omgeving van de 		
		 grondnesten.
Belang Waterschapspopulaties

Ondergeschikt belang.

Verspreiding binnen Nederland

Vrij schaarse broedvogel in een aantal bosrijke 		
regio’s, met name de duinstreek incl. de Wadden
eilanden, de grensstreek van Friesland en Drenthe, 		
Overijssel, Flevoland, Gelderland en de Noord-		
Brabantse Meierij. Buiten de broedperiode in het 		
gehele land aan te treffen (doortrekker in vrij groot 		
aantal, wintervogel in klein aantal).

Rode lijst 2004

-

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

Strengbeschermd, gelijkgesteld aan tabel 3

Bronnen
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