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Onderstaand bericht kreeg ik in december van Frans Antonise, coödinator van de onderhoudsploeg 
wandelroutes Reusel-De Mierden.  
   
Beste vrijwilliger,  

Jij bent een Topper omdat: 

 Dankzij jou iedereen in Brabant kan genieten van fantastische routes; 
 Geen moeite jou te veel is om de knooppuntroutes er picobello uit te laten zien; 
 Jouw betrokkenheid, inzet en enthousiasme bijdragen aan een topresultaat; 
 Wij steeds weer op jou kunnen bouwen. 

 
Dat verdient een groot compliment. Vandaag, op Nationale Vrijwilligersdag, laten we je graag weten 
hoezeer we jouw inzet waarderen.   

Namens het hele team van VisitBrabant Routebureau: Dank je wel! 
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Het is weer zover, we zitten alweer midden in januari. Midden in de winter en de rust is weer 
wedergekeerd. Met de rust bedoel ik het geluid van de bladblazers die we weken aan een stuk hoorden is 
weer voorbij. De tuintjes, plantsoenen en borders moeten bij veel mensen helemaal bladvrij zijn. Maar zo 
zijn er ook weer andere die het bewust laten liggen omdat het goed is voor de natuur. Je ziet nu dikwijls dat 
de merels, roodborstjes en heggenmussen in de bladeren aan het wroeten zijn op zijn naar wormpjes en 
insecten.  Bij mij worden de bladeren niet geruimd behalve als ze op de stoep liggen en we kunnen er over 
uitglijden. Ik heb maar een klein achtertuintje met veel groen en dus ook in het najaar bladeren, in het 
voorjaar vind je daar niets meer van terug. Het was al snel dat er elke dag een merel in zat te wroeten 
opzoek naar een lekker maaltijdje maar de natuur is keihard. Op een morgen sta ik bij de achterdeur toen 
er opeens iets met geweld tegen de raam vloog. Toen ik naar buiten ging zag ik een sperwer met onze 
merel in zijn klauwen, hij leefde nog wel. Hij zat daar op 2 meter afstand met de vleugels uit elkaar mij aan 
te kijken. Net alsof hij wilde zeggen, waag het niet om dichterbij te komen. Even later vloog hij weg met zijn 
prooi in de klauwen. Het ging helaas te vlug om een foto te maken. Zo is de natuur eten of gegeten worden. 

                          
Vroeger werd gedacht dat de sperwer in het broedseizoen in een koekoek veranderde en in het najaar 
weer in een sperwer. Later werd ontdekt dat de koekoek een trekvogel was en dat de sperwer gewoon in 
ons land blijft maar in het voorjaar en de zomer meer in de bossen en buitengebied leeft. In de winter zie je 
ze meer tussen de huizen en parken, vooral bij voederplekken.  Op de foto links de sperwer en rechts de 
koekoek is ook veel gelijkenis te zien. De sperwer eet uitsluitend kleine vogels, mannetjes gaan vooral voor 
vinken, mussen, mezen en gorzen. Vrouwtjes hebben de voorkeur voor iets grotere vogels zoals merels, 
lijsters, spreeuwen en duiven. Sperwers duiken op uit het niets en doen een verassingsaanval, ze hebben 
een razendsnelle achtervolging. De focus op hun prooi is dan zo groot dat ze wel eens met volle snelheid 
tegen ramen aan vliegen. Ik kan mij nog herinneren dat bij mij thuis vroeger een sperwer tijdens het 
achtervolgen van een duif dwars door de ruit van de keuken vloog, toen was er nog geen thermopane. Mijn 
moeder zag hem door de open achterdeur weer wegvliegen. De prooi wordt dikwijls in de buurt geplukt, dit 
is te zien als er ergens een hoopje losgerukte veertjes ligt. De sperwer is een beschermde inheemse soort 
maar dat is niet altijd zo geweest. In België werden vroeger premies uitgekeerd voor als je sperwerpoten 
per paar inleverden. In 1934 keerde de Belgische Duivenbond in totaal 60010 BEF aan premies uit voor 
12002 paar sperwerpoten. Vanaf 1952 betaalde de Belgische Duivenbond een premie van 40 BEF uit elk 
paar poten van een sperwer, havik, torenvalk of rode wouw. De poten moesten dan tot aan de dij worden 
afgesneden om aan de hand van de veerresten vast te kunnen stellen of het een roofvogel was. Tussen 
1951 en 1964 werden in België 106521 roofvogels gedood en geregistreerd, dat is ruim 8000 per jaar.  
Waarschijnlijk zal het in Nederland toen niet veel anders zijn geweest, de roofvogels werden volop 
afgeschoten. Gelukkig zijn ze nu in heel Europa beschermd. Informatiebron  https://www.natuurpunt.be 
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Wie afgelopen zomer en najaar regelmatig door het natuurpad De Hoevenhei, het rolstoelpad, is 
gewandeld of heeft gefietst heeft waarschijnlijk wel gezien dat de lange poel bij de picknicktafel vol lag met 
algen. Waarschijnlijk is dit het gevolg van de hoge waterstand en de hoge stikstof en fosfaatconcentratie 
die we in Nederland hebben.  
Wat betreft de hoge waterstand komt dit niet hoofdzakelijk door de vele regenval van de laatste tijd.  
Ik kan mij herinneren dat de poelen langs het natuurpad die in het verleden zijn aangelegd verschillende 

diepten hebben, 
sommige poelen 
worden gevoed door 
het kwelwater. Deze 
poel is afhankelijk 
van de waterstand in 
het riviertje De 
Reusel die langs het 
natuurpad stroomt. 
In het voorjaar van 
2021 is door het 
waterschap een 
schot geplaats om 
op deze manier het 
grondwater op peil 
te houden. Hier is 
niets op aan te 
merken, dit is alleen 
maar goed.  

Het was afgelopen zomer goed te zien dat er veel algen in de sloot lagen doordat het water stilstond.  Voor 
die tijd stroomde het water en was het helder, waarschijnlijk heeft dit ook effect op deze poel. De andere 
poelen hebben het niet omdat deze een ander diepte hebben, sommige stonden in de zomer droog en 
andere halen het water waarschijnlijk uit andere grondlagen. 
Wat betreft de hoge stikstof en fosfaatconcentratie is er al veel discussie over geweest en hier zijn wij 
allemaal verantwoordelijk voor. De hoge concentratie stikstof en fosfaten kan leiden tot grote 
veranderingen in stilstaand water zoals groei van de draad- en kleinere algen. Deze zorgen ervoor dat het 
water troebel wordt en dat er een zuurstoftekort optreedt. In troebel water kunnen andere planten niet 
gedijen en kwijnen weg, ook de waterdiertjes kunnen sterven. 
Stikstof kan in verschillende vormen in het water voorkomen zoals b.v. in gasvorm. In het water kunnen 
chemische processen plaatsvinden waarin b.v. nitraat wordt omgezet in stikstofgas. Dit kan positief zijn 
omdat daardoor de stikstof in gasvorm uit het water verdwijnt maar het komt dan ook weer ergen anders 
terecht. Informatiebron  https://www.natuurpunt.be/nieuws/stikstof-het-water-hoe-erg-dat 
Onze plannen waren om deze poel met een kraan met maaikorf voorzichtig te reinigen maar het advies van 
Ravon was om dat niet te doen. 

 

Foto Ruud van Cuijk 
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Paddentrek 

Vorig jaar is de paddentrek vroeg begonnen n.l. op 20 februari, dit 
kwam door het warme weer. 
Omdat we niet vooruit kunnen kijken wat het weer gaat doen en 
we nog niet rond zijn met de voorzieningen ter bescherming van de 
overstekende amfibieën willen we een oproep doen aan alle leden 

die hun steentje bij willen dragen om deze beestjes veilig over de weg te krijgen. Als we het kunnen regelen 
hebben we voor die tijd paddenschermen staan, dan moeten regelmatig de emmers leeg worden gemaakt. 

Als dit niet zo is moeten we ze net zoals vorig jaar zelf 
vangen en over de weg zetten.  Wie mee wil helpen kan 
zich aanmelden bij Ruud van Cuijk 06-21307793.  
Ook familie, vrienden en kennissen zijn welkom, ze hoeven 
geen lid van onze vereniging te zijn. 

 

 

Ontheffing RAVON 
Vrijwilligers 

Als vrijwilliger/waarnemer bij RAVON heb je 
in vele gevallen een ontheffing op de Wet 
Natuurbescherming nodig. Tot voor kort was 
dit landelijk geregeld en kon je via de 
RAVON-website een formulier hiervoor 
downloaden. De einddatum van deze 

ontheffing is voorbij. RAVON heeft met verschillende provincies rond de tafel gezeten. Het 
resultaat: een gezamenlijke ontheffing voor de provincies Gelderland, Friesland, Groningen, 
Drenthe, Flevoland, Utrecht en Zeeland, en aparte ontheffingen voor de provincies Noord-
Brabant en Limburg. De ontheffingen voor de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en 
Overijssel zijn in behandeling en hopen we spoedig te ontvangen. Op grond van de 
toegekende ontheffingen kan RAVON jullie een machtiging geven. 

Bij een nieuwe ontheffing horen ook een aantal wijzigingen: 
Voor meer informatie zie. 

https://ravon.nl/Actueel/Nieuws/update-nieuwe-ontheffing-ravon 
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De kramsvogel komt hier weer overwinteren. 
Wim Castelijns heeft hem vast kunnen leggen op 
de gevoelige plaat . 

 

                            

Nieuws van de bestuursvergadering. 

 

 De aanvraag voor de aanjaagsubsidie welke we aan hadden gevraagd voor aanschaf van de 
wildcamera’s is afgewezen. Onze voorzitter zal navragen kijken wat eraan ontbreekt. 

 We hebben overleg gehad met de gemeente over diverse zaken, o.a. het beheer van het 
patrijzenproject, onderhoud van het rolstoelpad en de paddenschermen langs het Beleven. 

 We hebben bij het oranjefonds subsidie aangevraagd voor NL-doet, de landelijke vrijwilligersdag, 
dit willen we gebruiken voor het maken van nestkastjes voor het rolstoelpad.  

 We hebben een nieuwe motorkettingzaag gekocht. Aan de oude kwamen te veel onkosten en was 
aan vervanging toe. 
 

Henk Moeskops heeft de bonte specht op bezoek 

Een waarneming van Wendy Baars 
afgelopen zomer een goudwesp, 
deze is maar 4 mm groot. 
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Afgelopen weken zijn de gemeentelijke sloten door een extern bedrijf geveegd. Het rolstoelpad 
grenst ook aan enkele sloten en vooraan bij het Heike liggen enkele wadi’s. Wadi’s zijn 
overstortplaatsen voor regenwater, deze moet ook regelmatig worden opgeschoond. Op 
bovenstaande foto’s zie je de overblijfselen van ons mooie rolstoelpad waar we zo hard voor 
hebben gewerkt en waar we zo zuinig op zijn. Het pad is over een groot gedeelte vernield 
doordat er met zwaar materieel over is gereden. We hebben overleg gehad met de gemeente, 
dit is de opdrachtgever en de uitvoerder van desbetreffende bedrijf. Er zijn afspraken gemaakt 
dat het volledig hersteld zal worden.  


