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Natuurinitiatieven gezocht!
Eind 2016 deden we een oproep aan onze leden om een aanvraag in te dienen voor het verbeteren
van natuur en verfraaien van het landschap. Onze vereniging stelt in 2017 een bedrag van € 6.000
beschikbaar voor nieuwe initiatieven, want één van onze doelstellingen is het behouden en
ontwikkelen van natuur en landschap in ons werkgebied. Er zijn tot op heden een aantal reacties
binnengekomen en er is nog wat ruimte voor meer aanvragen. Daarom willen we de uiterlijke
inleverdatum verlengen en het u daarnaast gemakkelijker maken om een aanvraag in te dienen.
Degene die een aanvraag wil indienen kan op zijn/haar eigen manier een projectvoorstel doen. Dit
mag in tekst, op een kaartje, of met foto’s waar in elk geval de strekking van het project is
beschreven. Denk aan het aanleggen van struweelhagen, knotwilgen, houtsingels, het graven van
een poel of het vervaardigen en plaatsen van nestkasten.
Als het idee in eerste instantie nog niet concreet is, vormt dat geen probleem.
Dien het in en wij denken graag met u mee. Alle aanvragen die worden ingediend voor
30 april 2017, zullen in de daarop volgende bestuursvergadering worden besproken.

Graanakkers voor uilen
De steenuil is een kleine uilensoort die voornamelijk voorkomt in halfopen agrarisch landschap. Zijn
voedsel bestaat uit muizen, kevers, regenwormen en andere kleine dieren. Het verdwijnen van
kleinschalige landschapselementen, verruigde hoekjes en nestlocaties zijn belangrijke oorzaken van
de achteruitgang van de steenuil in Nederland.
Graanakkers in ‘verloren’ hoeken kunnen een bijdrage leveren aan het voedselaanbod van de
steenuil en kerkuil doordat ze onder andere muizen aantrekken.
Ook andere erfvogels profiteren van graanakkers.

De agrarische natuurvereniging VeluweIJsselzoom wil graag een bijdrage leveren aan het behoud van
deze prachtige dieren. Hiervoor stellen we graan beschikbaar en kunnen we de aanleg verzorgen.
Denkt u over een geschikt stuk grond te beschikken? Dan kunt u zich aanmelden via
secretariaat@veluweijsselzoom.nl.

Om in aanmerking te komen dient de locatie aan een aantal voorwaarden te voldoen:
Steenuilen komen vooral voor in kleinschalig cultuurlandschap. Het landschap mag niet een te open
karakter hebben. Steenuilen nestelen vaak in toegankelijke schuren op het erf of in boomholtes en
zijn erg honkvast. Landschapselementen als knotwilgen en houtwallen vormen uitkijkposten van
waaruit ze jagen in door schapen of paarden begraasd weiland. Kleinschalige akkers vormen een
extra voedselbron. Dit vergroot de kans dat de uiltjes succesvol jongen grootbrengen.
Naast aanwezigheid van kleinschalige landschapselementen en weiden moet bovendien aan
onderstaande voorwaarden voldaan worden:
 De locatie ligt binnen een straal van 250 meter van erven met potentiële nestlocaties. Een
andere mogelijkheid is het ophangen van (marterproof) uilenkasten aan gebouwen, in
knotwilgen of fruitbomen op plekken waar momenteel nog geen uilen voorkomen. Ook
nestkasten worden door VeluweIJsselzoom beschikbaar gesteld.
 Als minimumoppervlakte hanteren we 1 are (10x10 meter), maar grotere akkers leveren
relatief een hogere bijdrage.
 De locatie ligt niet in directe nabijheid van doorgaande wegen omdat uilen makkelijk
verkeersslachtoffer worden.
 Belangrijk is verder dat de akkers bloemenrijk zijn, dat wil zeggen niet te intensief beheerd.
Hierop komen insecten af, wat weer vogels aantrekt. Het overgebleven graan kan als
wintervoedsel dienen voor vogels zoals de Geelgors, Putter en Groenling. Ook komen er
muizen op af die voedsel zijn voor de Kerkuil en Steenuil.
 Inzaaien gebeurt bij voorkeur in de periode maart-april.
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