
Veldhoven, steenuilen
vs. bedrUventerrein
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^FOTO 
1. HABRAKEN, VAN BUURTSCHAP NAAR BEDRIJVENTERREIN

Habraken is 75 ha groot en ligt pal ten zuiden van Eindhoven Airport en ten noordoosten van Oerle
(Veldhoven). Het bedrijventerrein is in 2013 als gevolg van de crisis en het overaanbod aan
terreinen in de regio nog grotendeels onbebouwd gebleven. Met de komst van meer bedrijven,
wegen en woningen raken de aanwezige steenuilen en kerkuilen ingesloten en wordt het leefgebied
aangetast.
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 FOTO Z. ENIVNMG ONTHEFFING FLORA EN FAUNA
Met het bouwrijp maken was reeds gestaft in 2OO7 echter uit diverse veldonderzoeken bleek dat
twee territoria steenuilen zich deels bevonden in het plangebied. De geplande bouwwerkzaamheden
zorgden voor verstoring en aantasting van het foerageergebied en daarom werd in 2008 door de
gemeente Veldhoven voor o.a. steenuilen een ontheffing aangevraagd. Een compensatieplan
maakte onderdeel uit van deze ontheffingsaanvraag.
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 FOTO 3. COMPENSATIEPLAN
De ontheffingsaanvraag van de gemeente werd in juli 2008 onder bepaalde voorwaarden
gehonoreerd. De voorgenomen inrichtingsmaatregelen uit het compensatieplan dienden zo snel
mogelijk te worden uitgevoerd, zodat de uilen zich aan de nieuwe inrichting konden aanpassen.

 FOTO 4. BOERDERIJEN
Boerderijen met akkers en
en bouwkavels.

VS. MODERNE BEDRIJFSPANDEN
woningen omgeven door houtwallen maakten plaats voor bedrijfspanden

^ ,FOTO 5. BOUWRIJP MAKEN
Ten behoeve van de aanleg werden bomen gerooid, het terrein geëgaliseerd, infrastructuur
aangelegd en rioolwerkzaamheden uitgevoerd.
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AFOTO 6. INRICHTING COM PENSATIEG EBI ED HABRAKEN
Het compensatieplan - van Bureau Waardenburg - moet het verlies aan foerageergebied op korte
afstand van de bestaande nestplaatsen goedmaken zodat de steenuilen zullen blijven. Een gebied
met dezelfde omvang werd ingericht met diverse kleine landschapselementen. Weilandjes in de
omgeving worden extensief begraasd door paarden. Verder maakt een monitorings- en beheersplan
onderdeel uit van het compensatieplan. Ook werden er vijf extra steenuilenkasten geplaatst door
Vogelwerkgroep de kempen.

zorgen voor voldoende

AFOTO 8. WATERAFVOER EN RETENTIEZONES
In dit retentiebekken komt na een overvloedige regenperiode water te staan dat via de beek de
Rundgraaf wordt afgevoerd. In de zomer foerageren er zwaluwen op insecten en vinden ze er leem
als nestmateriaal.

 FOTO 7. RETENTIEZONES IN KLEINSCHALIG
Op voormalig grasland en maisakker wordt natuur
voedsel zoals muizen, insecten en vogels.

LANDSCHAP
ontwikkeld die weer moet
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 FOTO 9. AANPLANT HAGEN EN BOOMGAARDEN
Er werden op verschillende plaatsen houtwallen, singels en oeverhoekjes aangelegd waarbij
besdragende planten en nectarplanten werden gebruikt. Rondom de elementen werden houtstobben
gelegd. Paaltjes, hekwerk en bomen moeten voldoende uitkijkposten voor de steenuil opleveren.
Paardenweitjes in de omgeving zotgen voorvoldoende kort gras met regenwormen en kevers.
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AFOTO 10. HOUTSTOBBEN EN TAKKENRILLEN
Onder de houtstobben bevinden zich verscheidene konijnenholen en er zitten muizen. De houtstobben
zijn ook goede jachtzitplekken. Konijnen houden er het gras kort. In het rapport 'Monitoring
steenuilen Habraken' (2072) werd voorgesteld gefaseerd te maaien en schapen in te zetten.

AFOTO 11. MEIDOORN EN GELDERSE ROOS
In het gebied liggen verschillende hagen en struwelen met besdragende bomen en struiken.
Aanbevolen wordt om nog meer variatie in vegetatie te creëren. Het gebied moet voldoende
voedsel leveren voor de steenuilen en hun jongen. In de directe omgeving profiteren ook een paar
kerkuilen en torenvalken van de nieuwe natuur.
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 FOTO 12. GASTGEVERS EN NESTKASTEN
In en rondom Habraken werden in2Ot2 vijf territoria steenuilen vastgesteld waarvan twee nog
steeds op de oude locaties nabij het bedrijventerrein. In vergelijking met 2010 en 2011 een
achteruitgang van twee territoria die mogelijk het gevolg kunnen zijn van verkeer of bouwactiviteit
in de nabijheid. In 2012 werd in vier van de elf nestkasten gebroed, in totaal vlogen 13 jongen uit.
In het gebied Habraken (Oerle) blijft de populatie steenuilen kwetsbaar. In het monitoringsrapport
wordt gesuggereerd om grootschalige werken buiten het broedseizoen te laten gebeuren.

AFOTO 13. WEGEN EN VERKEERSI.ACHTOFFERS
In en rondom Habraken neemt het verkeer de laatste jaren toe, mede door de ontsluitingsweg
Westelijke ontsluitingsroute (WOR). Op de foto liggen links paardenweitjes met een territorium
steenuilen, rechts worden in de toekomst bedrijfspanden gebouwd. Op de achtergrond zijn er al
enkele zichtbaar, al in 2013 gerealiseerd. I
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