Maatregelen ter verbetering van voedselvoorziening voor steenuil

Muizenvoorzieningen dragen bij aan voedsel voor
steenuil

Er zijn diverse landschapselementen die gunstig zijn voor de prooidieren van de
steenuil en voor de leefomstandigheden van deze kleine uil zelf. Naast deze elementen zijn er ook diverse mogelijkheden voor een betere muizenstand door te zorgen
voor extra muizenvoedsel en droge, beschutte overwinteringsplekken. Een goede muizenstand garandeert voldoende voedsel voor de steenuil in elk seizoen. Het nemen
van maatregelen voor een betere muizenstand moet wel met beleid en terughoudendheid gebeuren. Help bijvoorbeeld alleen een tanende muizenpopulatie om een
moeilijke (winter)periode te overbruggen. U moet voorkomen dat uw steenuilen en
andere muizeneters de muizen niet in toom kunnen houden en er een muizenplaag
ontstaat. Heeft u een varkens- of pluimveebedrijf, wees dan terughoudend met het
stimuleren van muizen binnen de gebouwen. Dit in verband met mogelijke insleep
van ziekten.
Muizenhaard
De eenvoudigste manier om muizen te helpen, is door in de winter op een rustige
plek van het erf wat stro uit te spreiden en er af en toe wat graan tussen te strooien.
U kunt dit doen bij een overhoek of damhek, maar ook bij een takkenhoop, houtstapel
of in de hoek van de schuur.
Muizenruiter
In een rustige hoek van het erf kunt u een ouderwetse ruiter van palen opzetten en
die bedekken met stro, hooi of maaisel van uw overhoek. De ruiter kan ongeveer twee
meter hoog zijn. Ververs jaarlijks één of meerdere keren het hooi.
Muizenruiter trekt muizen aan.
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Muizenpiramide
Een andere ondersteuning voor muizen is een muizenpiramide. Voor deze ongeveer
anderhalve meter hoge voorziening gebruikt u lange takken als ribben die u bovenaan samenbindt. Onderin bevestigt u op ongeveer dertig centimeter hoogte een rooster van ijzer of takken. Het rooster dekt u af met snoeihout. Daaronder legt u wat stro
of hooi en strooit u graankorrels voor de muizen. Het is handig om al bij de opbouw
een plastic buisje in de stapel snoeihout te steken. Dan kunt u later gemakkelijk
graankorrels toevoegen.
Muizenpiramide met buis om graan
onderin te deponeren.

Muizenschuilplaats
Het is voor muizen belangrijk dat ze in herfst en winter een droge schuilplaats hebben. De aanwezigheid van houtstapels, takken-, gras- of steenhopen kunnnen hierin
voorzien. Doe dit dan bij op plaatsen waar de belangrijkste voedselbronnen van de
muis liggen, zoals onder noten- en fruitbomen, eik of kastanje. Een neergelegde golfplaat, een stapel stenen, wat buizen of nonchalant op elkaar gestapelde oude dakpannen vormen al een goede schuilplaat. Een bijkomend voordeel van voldoende
schuilmogelijkheden is dat in de winter minder muizen binnenshuis een schuilplaats
zullen zoeken. Tevens kunnen jonge uilen er bij gevaar ook een schuilplaats vinden.

Muizenvoorzieningen

“De familie Meij heeft van hun woonboerderij in Beemte, net ten noorden van Apeldoorn, een waar vogelparadijs gemaakt.
Kale weiden zijn met houtkanten en bomenrijen aangekleed en in de tuin vinden allerlei vogels hun natje en droogje. Diverse
roofvogels bezoeken het erf en de steenuil woont er jaarrond en broedt er met veel succes. Er leven dan ook volop muizen op
het gevarieerde erf met extensieve paardenweitjes en waar ook nog eens de kippen en andere vogels royaal worden gevoerd.
Wim leidt me langs de speciale ‘muizenruiters’, piramidevormige takkenhopen van ongeveer een vierkante meter. Hier strooit
hij geregeld wat graan en het resultaat is een drukbezocht muizenrestaurant. De talloze gaatjes en gangetjes spreken duidelijke taal. Als de muizen goed te eten hebben dan hebben de uilen dat ook is het devies. Verderop wijs ik hem op het korte gras
wat tot aan de afrastering van het weiland wordt gemaaid. Als je nu een rand van een meter langs de heining minder vaak
maait, krijg je halflang gras waar veldmuizen zich helemaal thuis voelen. De uilen kunnen dan rustig op een paal gaan zitten
wachten tot het volgende maal voorbijkomt. Een eye-opener voor Wim die de tip zeker in praktijk gaat brengen’’.
Johan Zwanenburg, coördinator voorbeeldgebieden bij Landschapsbeheer Gelderland
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