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Kerkuilen vestigen zich graag in oude gebouwen zoals schuren en kerktorens. 
Daar zoeken ze een rustige en donkere schuilhoek voor overdag, dit worden 
ook wel roestplekken genoemd. Kerkuilen leiden een teruggetrokken leven en 
worden ’s avonds als het donker is actief en jagen dan op muizen. Een 
volwassen kerkuil kan per etmaal wel 6 tot 8 muizen vangen, deze slikt hij heel 
door. Uilen hebben geen krop maar wel een blindedarm, dit in tegenstelling 
tot de meeste ander vogels. De maag bestaat uit twee delen, een kliermaag en 
een spiermaag. Via de slokdarm komt het voedsel eerst in de kliermaag, daar 
wordt het maagzuur aan het voedsel toegevoegd. Het maagzuur zorgt voor de 
spijsvertering maar is niet in staat om de botjes en haren aan te tasten. Van de 
kliermaag gaat het voedsel naar de spiermaag. Deze is sterk gespierd en van 

binnen bekleed met een harde geribde binnenlaag. De onverteerbare delen worden verzameld in de 
spiermaag, daar worden ze samengeperst tot een bal die als ze een bepaalde grootte hebben bereikt 
worden uitgebraakt. De braakballen zijn bedekt met een laag slijm, samen met de haren van de prooi vormt 
dit een bindmiddel waardoor ze niet uiteenvallen en makkelijk de slokdarm kunnen passeren. Daar krijgt de 
braakbal zijn vorm. Het uitbraken van de ballen is geen reflex maar een gewilde beweging die naar eigen 
keuze wel of niet ingehouden kan worden. Na een onvoldoende maaltijd of hongerperiode in het 
vooruitzicht houdt de uil de ballen langer in zijn maag. Een uil die alleen maar schoon vlees te eten krijgt, 
dus geen haren of botjes, wordt ziek en gaat uiteindelijk dood. Dat de natuur mooi is, is wel te zien aan het 
feit dat een kerkuil zijn broedgedrag aanpast aan het voedselaanbod. Als er weinig voedsel is worden er 
weinig of geen eieren gelegd dus er hoeven dan ook niet veel of geen jongen worden gevoed. 

Tegenwoordig zijn er steeds minder oude gebouwen en open schuren. En galmgaten in de kerktorens 
worden steeds meer met gaas dicht gemaakt. Daarom worden door de uilenbeschermers op daarvoor 
geschikte plaatsen nestkasten neergehangen. Veel bedrijven zijn hier blij mee omdat ze op deze manier de 
muizen op een natuurlijke wijze kunnen bestrijden. In onze gemeente hebben wij op diverse plaatsen 
nestkasten hangen. Tijdens vooronderzoeken voor bouwactiviteiten in onze gemeente is gebleken dat in 
een bepaald gebied in het bestemmingsplan een roestplek van een kerkuil is. Volgens de wet is de 
opdrachtgever, in dit geval de gemeente, en de projectontwikkelaar verplicht om in 
een straal van 500 meter een vervangende roestplek te maken. We zijn door de 
gemeente benaderd om hierover mee te denken en medewerking te verlenen. We 
hebben een plaats gevonden welke geschikt is en de kast is al opgehangen. 
 

                  
 
       
 

Een kerkuilenkast in een 
open veldschuur 

    Een kerkuilenkast in een gesloten gebouw met de ingang door de muur   
    naar buiten.                                                                                    Foto’s Jos Laarakker 
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Broos vuurzwammetje. 
Deze paddenstoel wordt ook wel de orchidee van de schimmelwereld genoemd.  
Hij groeit op natte graslanden, ze komen in Nederland niet veel voor.  
Bij deze paddenstoel klopt het verhaal, hoe feller de kleur hoe giftiger.  
Deze foto is door Piet Peijs in de Grote Cirkel in Reusel gemaakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bij het Voortje in Hooge Mierde zijn we regelmatig aan het werk geweest. In tegenstelling wat op onze 
planning stond hebben we het opschonen daarvan helemaal afgewerkt. De bedoeling was dat we dit seizoen 
daar een paar keer naartoe zouden gaan en dan weer ergens anders zouden beginnen. Na onderling overleg 
hebben we besloten om eerst alles daar af te werken. Het voordeel hiervan is dat we volgend jaar met een 
paar uurtjes werken alles weer schoon hebben.  

                         Voor we begonnen                                                                    Dit is het resultaat 

                                                                                   Foto’s Huub Joosten en Jos Laarakker           

Vrijdag 27 november was weer Black Friday, een uit de VS overgewaaide uitverkoopcampagne. Landgoed 
Wellenseind had daar met GREEN FRIDAY op ludieke wijze een duurzaam alternatief tegenover gesteld. Als 
je op die vrijdag bij hen inheemse bomen en struiken kocht voor in de tuin of op je erf, draag bij aan een 
verrijking van de biodiversiteit in de regio.  
De planten kosten € 1,65 incl. btw per stuk, waarvan € 0,25 naar onze vereniging ging. 
Deze actie heeft ons €80,25 opgeleverd. 

Lex Peeters Landgoed Manager.         Bedankt                                          

 
  Gelderse roos 
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Op 19 september hebben we 
meegedaan aan de landelijke 
opschoondag. Als blijk van 
waardering hebben we van 
de gemeente enkele 
appelboompjes gekregen, 
deze zaten in een mooie 
cadeauverpakking. Omdat er 
niet voldoende waren voor 
alle deelnemers hebben we 
ze onder de liefhebbers 
verloot.  

 

In onze nieuwe 
opslagruimte is de 
afgelopen weken 
hard gewerkt. Zodra 
het beton van de 
vloer voldoende 
was uitgehard 
hebben we de 
isolatieplaten van 
het dak vervangen. 
Op 30 december 
zijn we zover dat 
we kunnen 
verhuizen.    

Foto’s Theo van de Voort 
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Nieuws van de bestuursvergadering 
 

 In het patrijzenproject willen we inventariseren voor kruidenrijk grasland. Dit wordt door enkele 
studenten van de HAS gedaan. 

 We hebben besloten om een tweede aanhanger te kopen, dit voor allerlei activiteiten zoals het 
vervoer van de ladders e.d. Met onze huidige aanhanger is dit niet mogelijk omdat daar een vaste 
huif op zit. 

 De flyer over onze vereniging is klaar. De tekst en foto’s zijn aangeleverd door het bestuur en is 
gemaakt door Petra Lauwers. Alle foto’s komen van onze leden. 

 Als dank voor de prettige samenwerking van het afgelopen jaar krijgen alle gastgevers en 
sponsoren een kerstkaart, deze zijn ook door Petra Lauwers ontworpen. De leden krijgen hem 
digitaal. 

 
 
 
 
Herfst- en winteractiviteiten 2020-2021 

 
 

LOKATIE ACTIVITEIT DATUM 
   
Patrijzenproject Onderhoud Patrijzenproject 23 December 
   
 Materiaal verhuizen naar de nieuwe opslagruimte.  Woensdag 30 december 
   
 
Patrijzenproject 

Wilgen knotten. 
Deze staan in het gebied tussen Buspad en Rondweg-
Oost 

02 en 16 Januari 

   
Faunapassage 
 

Opschonen faunapassage ter hoogte van de 
Postelsedijk Reusel  

30 Januari en 13 Februari 

   
Pannenven 
 

Berken en jonge dennen verwijderen. 
Doorkijkjes verwezenlijken aan Poppelsedijk 

27 Februari 

   
Zwartven 
 

Jonge dennen verwijderen 
Verzamelen bij begin fietspad Turnhoutsepad 

13 maart 

 
 
 

 

Alle bovengenoemde activiteiten zijn onder voorbehoud in afwachting van de ontwikkelingen van de 
coronacrisis.  
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Het bestuur wenst  u  fijne feestdagen  
en een  

gelukkig nieuwjaar 

 


