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Nesten zijn jaarrond beschermd. 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	Kleine uil met brede, ronde kop en korte

Schonen	-

staart. Bovenzijde bruin met witte spik-

Baggeren	-

kels, onderzijde wit met bruine strepen.

Snoeien/dunnen	Zie gedragscode, aanvullend: Nesten zijn jaarrond

Felgele ogen. Snelle, golvende vlucht.

beschermd. Met name het ontzien en/of het in stand
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houden van (oude) fruitbomen, houtsingels en knotwilgen is essentieel. Snoeien alleen in de periode van
half september t/m februari.
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	Zie gedragscode, aanvullend: Nesten jaarrond
beschermd. Steenuilen broeden in Nederland o.a. in
boomholten, schuurtjes, stallen, loodsen, fabrieksgebouwen etc. en zijn daar dan jaarrond van afhankelijk (rust- en broedplaats): aan- of afwezigheid
van steenuilen dient voorafgaand aan sloop op elk
moment van het jaar te worden vastgesteld.
Bouwactiviteiten	Zie gedragscode, aanvullend: Waar de steenuil broedt
alleen in de periode van half september t/m februari.
Afdammen/dempen/vergraven	Leefgebied	Soort van kleinschalig cultuurlandschap. Broedt doorgaans in of nabij menselijke bebouwing. Typische
elementen binnen het leefgebied van de soort zijn
knotwilgen, heggen, volkstuinen, vervallen gebouw-

soort niet broedend

tjes, fruitbomen (hoogstam) en rommelige overhoek-

mogelijk broedgeval

jes.

broedgeval waarschijnlijk/zeker

Gebruik van het leefgebied	Rust overdag op windluwe plekken in boomgaarden,
windsingels (vaak knotwilgen) en gebouwen. Zont
graag. Jaagt soms overdag, maar meestal in de
schemering en ’s nachts, onder meer rond boerenerven en in boomgaarden vanuit een hoge uitkijkpost.
Is het hele jaar in het territorium aanwezig. Sneuvelt
vaak in het verkeer.
Vervolg: zie pagina 2

Vervolg

Steenuil Athene noctua
Voornaamste voedselbronnen	Eet hoofdzakelijk muizen en regenwormen. Daarnaast
soms kleine vogels, grote insecten, mollen en kikkers.
Leefwijze door het jaar heen	Verdedigt territorium jaarrond. Broedperiode aprilseptember. Eieren en jongen aanwezig van begin
april tot eind juni. Vliegvlugge jongen aanwezig op
de broedlocaties tot begin september. Jongen vestigen zich binnen 20 km van het ouderterritorium.
Locatie nest	Boomholten (meestal oude fruitbomen of knotwilgen), gebouwen en nestkasten.
Aanbevelingen

-	Let op: nesten zijn jaarrond beschermd.
-	Hoogstamboomgaarden, knotwilgen, vervallen
schuurtjes etc. waarin gebroed wordt, behouden.
-	Heggen, volkstuinen, rommelige boerenerven,
paardenweitjes etc. waar gejaagd wordt, behouden.
Nestkasten aanbrengen in kleinschalig cultuurlandschap.

Belang Waterschapspopulaties	Ondergeschikt belang.
Verspreiding binnen Nederland	Vrij talrijke broedvogel in het midden en zuiden van
het land. Schaars in delen van Zeeland, Noord-Holland, Groningen, Friesland en Drenthe. Ontbreekt
geheel in de duinstreek (incl. de Waddeneilanden)
en de IJsselmeerpolders.
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.

