
Uilvriendelijk erf
Het ideale erf ligt in een (half) 
open cultuurlandschap. In dit 
landschap zijn houtwallen en 
-singels, struwelen en bosjes 
afgewisseld met geleidelijke 
overgangen naar akkers en 
graslanden. Het erf heeft dichte, 
hoge bomen. Ook hier zijn er 
geleidelijke overgangen en 
zijn er kruidenrijke stroken. En 
bovenal is er rust. 

Broedseizoen
Een erf biedt mogelijkheid om te broeden en rust om 
een nest groot te brengen helpt nu het meeste. Dit 
zijn de belangrijkste tips voor het broedseizoen:
- Voer geen (snoei)werkzaamheden uit van maart 

tot eind juli.
- Laat oude nesten van kraaiachtigen, 

roofvogels, houtduiven, reigers en 
eekhoorns zitten.

- Bied bij ontbreken van natuurlijke 
nesten een kunstnest aan.

- Maai maximaal een of twee keer per 
jaar.

Hoe meer voedsel, hoe groter de 
overlevingskans. Ransuilen eten vooral 
muizen. Op deze manieren kan je er 
voor zorgen dat er meer voedsel is:
- Maai minder vaak
- Laat een deel van het gras staan
- Behoud kruidenrijke stroken
- Zorg voor een kruidenrijke zoom op 

de overgang van houtwal, heg of 
bos naar grasland.

In de wijdere omgeving kunnen de 
volgende maatregelen genomen 
worden:
- Maai ook minder vaak in bermen, 

dijken en overhoekjes
- Maai graslanden gefaseerd
- Zaai zomergranen in (0,5-20 ha)
- Behoud kruidenrijke akkerranden
- Zorg voor een kruidenrijke zoom op 

de overgang van houtwal, heg of 
bos naar grasland.

Voedselaanbod

Roestbomen
Eind augustus verzamelen de 

ransuilen zich op de roest. 
Een roest is een slaapplaats, 
waar de uilen zich overdag 
schuilhouden. In deze periode 
zijn dit vaak loofbomen. Het 
aantal uilen dat zich verzamelt 
groeit geleidelijk. Zodra de 
bomen hun blad verliezen in 

de herfst, trekken de ransuilen 
naar groenblijvende bomen, zoals 

naaldbomen, hulst en klimop.

Winterperiode
Het belangrijkste voor ransuilen in de 
winterperiode is rust. Dit houdt in:
- Zorg voor groenblijvende bomen in 

de omgeving
- Bewaar afstand van roestplaatsen
- Voorkom lawaai bij roestplaatsen
- Snoei alleen wanneer de roestplaats 

nog niet (volledig) bezet is 
(september-oktober)

In de wijdere omgeving kan aanleg van 
wintervoedselveldjes (tot 15 maart 
0,5-20 ha) helpen om de ransuilen ook 
’s winters van voldoende voedsel te 
voorzien. 

Inrichting uilvriendelijk erf
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