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Nesten zijn jaarrond beschermd. Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaam
heden 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	Middelgrote uil met lange, slanke vleu

Schonen	-

gels, oranje ogen en lange oorpluimen.

Baggeren	-

Gestreepte bovenzijde bruin, onderzijde

Snoeien/dunnen	Zie gedragscode, aanvullend: Het nest van de ransuil is

beige, eveneens gestreept. Vrij langzame,

jaarrond beschermd. De ransuil gebruikt oude nesten

schommelende vlucht.

van kraaiachtigen. Zelden broeden zij op de grond aan
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de voet van een boom of onder struiken. Snoeien bij

Buiten-Beeld

voorkeur in de periode van september t/m februari,
maar daarbij de nesten niet aantasten. In deze periode
kunnen in opgaande begroeiingen roestplaatsen aan
wezig zijn. In de periode 15 september t/m februari
(uitloop t/m 31 maart) dienen daarom opgaande
begroeiingen vóór het snoeien en/of dunnen op roest
plaatsen gecontroleerd te worden.
Onderhoud waterkeringen	Onderhoud verhardingen	Ruimtelijke ontwikkeling en inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)
Voorbereiding van nieuwe werken	Zie gedragscode
Verwijderen bovengrond/
graafwerkzaamheden	Sloop kunstwerken/gebouwen	Bouwactiviteiten	Zie gedragscode, aanvullend: Waar de soort (mogelijk)
broedt: van september t/m februari.
Afdammen/dempen/vergraven	Leefgebied	Broedt in boomrijke gebieden in de omgeving van
veldmuisrijk habitat (open gebied). Bosschages op
golfbanen, beplanting rond verkeerspleinen, opgaande
begroeiingen in recreatiegebieden etc. hebben de

soort niet broedend

voorkeur boven uitgestrekte bossen. In aaneengeslo

mogelijk broedgeval

ten bosgebieden zijn minder nestplaatsen beschikbaar

broedgeval waarschijnlijk/zeker

en het aantal predatoren ligt hoger.
Gebruik van het leefgebied	Broedt in oude nesten van kraaiachtigen. Rust overdag
verscholen in (naald)bomen. Jaagt in de schemering
en ’s nachts boven woelmuisrijk habitat (ruige velden,
struwelen, wegbermen etc). ’s Winters overdag slapend
op gezamenlijke roestplaatsen.
Vervolg: zie pagina 2

Vervolg

Ransuil Asio otus
Voornaamste voedselbronnen	Muizen, spitsmuizen en (vooral ’s winters) vogels.
Leefwijze door het jaar heen	De broedperiode loopt van begin maart tot half
september. Eieren en jongen zijn aanwezig van begin
april tot eind juni. Vliegvlugge jongen zijn rond de
broedlocaties aanwezig tot half september. Lokale
ransuilen (meestal enkele families) verzamelen zich
na het broedseizoen op roestplaatsen die niet ver
van de broedlocaties gelegen zijn. Kleine aantallen
trekkers uit Noord-Europa voegen zich in de loop van
de winter (tot in december) bij deze lokale groepen.
Locatie nest	Gebruikt oude nesten van kraaiachtigen, dus door
gaans vrij hoog in bomen. Zelden op de grond aan
de voet van een boom of onder struiken.
Aanbevelingen	-	Let op: nesten zijn jaarrond beschermd.
	-	Behouden en ontwikkelen van kleinschalige land
schapselementen waarlangs gejaagd kan worden,
zoals struwelen, begroeide slootkanten, houtwal
len, ruige velden.
	-	Beheer van dijklichamen, wegbermen etc. richten
op hoog muizenaanbod (hooguit eenmaal per jaar
maaien)
Belang Waterschapspopulaties	Ondergeschikt belang.
Verspreiding binnen Nederland	Vrij talrijke broedvogel in het gehele land. Ont
breekt uitsluitend in zeer open agrarische gebieden,
waaronder het tuinbouwgebied van het Westland, de
Noordoostpolder en delen van Friesland.
Rode lijst 2004	Kwetsbaar.
Beschermingsstatus Vogelrichtlijn	Voor deze soort zijn geen Natura 2000-gebieden
aangewezen.
FF-wet	Strengbeschermd, gelijkgesteld aan tabel 3. Jaarrond
beschermd nest.
Bronnen	Literatuur: Bijlsma et al., 2001; LNV, 2009; Snow
& Perrins 1998, SOVON 2002
Websites: www.minlnv.nl,
www.nederlandsesoorten.nl.

