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Betreft : Onderzoek naar het voorkomen van uilen en 

andere vogels met jaarrond beschermde nesten in 
plangebied Bronkhorst, Andel (gemeente 
Woudrichem) 

 
 
Aanleiding: de uitgevoerde ecoscan1 heeft uitgewezen dat het plangebied mogelijk van belang 
is als jachtgebied voor steen- of kerkuilen die mogelijk broeden in de bebouwde kom van Andel. 
Verspreidingskaarten van telmee.nl geven aan dat zowel steenuil en kerkuil in de omgeving 
voorkomen. Daarnaast zijn er ten minste twee geschikte nestplaatsen aangetroffen pal ten 
noorden van het plangebied. Het gaat om een oude schuur aan de Neer-Andelseweg en een 
woonhuis met zolder aan de nieuwe straat Roem van Altena, vlak aan de noordwestpunt van het 
plangebied. Zodoende is er geadviseerd om contact op te nemen met de lokale vogelwerkgroep. 
Aanvullend hierop is er ook tijdens de vleermuisinventarisatie gelet op aanwezigheid van uilen in 
het plangebied. 
 

 
Figuur 1: verruigd boerenerf aan de Neer-Andelseweg, pal buiten het plangebied; ideaal als nestplaats en 
leefgebied voor cultuurvolgers als steenuil en kerkuil. Echter: deze en andere vogels met jaarrond beschermde 
nesten zijn hier niet aangetroffen. 

                                                  
1 Februari 2013, Royal HaskoningDHV 
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Figuur 2: deze openingen zijn direct zichtbaar vanaf de zijde van de Neer-Andelseweg. Mogelijk zijn ze bewust 
gecreëerd om steenuil en/of kerkuil een broedgelegenheid te verschaffen. 
 
Constateringen consultatieronde vogelwerkgroep en vleermuisinventarisatie 2013  
De consultatie van de uilenwerkgroep (onderdeel van de lokale natuurwerkgroep Altenatuur2, 
hierna de Uilenwerkgroep) leverde geen indicaties op voor het voorkomen van uilen in Andel en 
directe omgeving. In de kast aan de Hoge Maasdijk en tussen Andel en Veen zijn tot op heden 
geen broedgevallen geconstateerd door de Uilenwerkgroep. Hiermee zijn er geen officiële 
broedgevallen bekend in de directe omgeving van het plangebied. De Uilenwerkgroep gaf tevens 
aan dat Andel en directe omgeving waarschijnlijk zeer dun bevolkt is door uilen, vergeleken met 
andere gebieden in het Land van Heusden en Altena. 
 
Om bovengenoemde conclusies van de Uilenwerkgroep te valideren, is er tijdens de 
vleermuisinventarisaties (vier rondes van juni t/m september 2013) aanvullend aandacht besteed 
aan het signaleren van uilen en hun gedrag in het plangebied. Hieruit zijn geen indicaties 
voorgekomen die wijzen op aanwezigheid van uilen en andere vogels met jaarrond beschermde 
nesten in en om het plangebied. Er zijn geen waarnemingen gedaan van steen- en kerkuil in het 
plangebied, gedurende de avond- en nachtrondes van het in 2013 uitgevoerde 
vleermuisonderzoek3. De opstallen met geschikte invliegopening zijn tijdens alle rondes 
meermalen bekeken, zonder resultaat. Wel is op 11 september 2013 gezien dat de zolder aan de 
Roem van Altena is dichtgemaakt, waarmee deze vervalt als geschikte nestgelegenheid voor 
steenuil of kerkuil. Tot slot zijn er geheel geen vliegende of jagende exemplaren van steen- of 
kerkuil waargenomen in het plangebied. 
 

                                                  
2 Contactpersoon Uilenwerkgroep Altenatuur: de heer R. Punt 
3 Royal HaskoningDHV, juni t/m september 2013 
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Conclusies en aanbevelingen 
Op basis van gegevens en gebiedskennis van de regionale Uilenwerkgroep alsmede 
constateringen op basis van de vleermuisinventarisatie, kan met voldoende zekerheid 
aangenomen worden dat het plangebied en aangrenzende (voor uilen geschikte) opstallen niet 
gebruikt worden als broedgelegenheid. Ook kan gesteld worden dat het plangebied niet van 
belang is als jacht- en foerageergebied van steenuil en kerkuil. Ook voor andere vogels met 
jaarrond beschermde nesten geldt dat het plangebied niet van bijzonder belang is. Er worden 
bijvoorbeeld geen gebouwen gesloopt met daarin nesten van huismussen of zwaluwen. 
Herinrichting van het plangebied zal daarom niet leiden tot negatieve effecten op vogelsoorten 
met een jaarrond beschermd nest. 
 
 
 


