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Nieuws van de werkgroep nestkasten project 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rectificatie 
In de vorige nieuwsbrief is vermeld dat we via de aanjaagsubsidie vier endoscoop camera’s willen 
aanschaffen, dat zijn vier wildcamera’s. De endoscopen worden ook aangeschaft maar dat is niet via de 
aanjaagsubsidie, deze worden gebruikt voor de controle van de nestkasten. Dit bespaart ons veel werk 
omdat we dan niet telkens de ladder op hoeven te klimmen.    

Op zaterdag 6 februari zijn enkele mensen van onze vereniging naar het sportpark in Reusel geweest om een 
aantal nestkasten te verhangen. Langs de zijde van de Leijenstraat zijn ze weggehaald, blijkbaar is daar te veel 
verkeer waardoor er helemaal geen bezetting was. Deze zijn verhangen naar de kant van de Hoevenhei. Ook zijn 
er een aantal nestkasten voorzien van een nummer, dit is makkelijk voor de registratie. Het is de bedoeling dat 
in de toekomst alle nestkasten een nummer krijgen zowel in Reusel als in Hulsel. We hebben nog niets 
vernomen of er op de sportparken in Hooge en Lage Mierde ook nestkasten moeten komen hangen. Als het 
zover is weten we nog niet of dit te realiseren is omdat er op dit moment door de werkgroep geen nestkasten 
worden gemaakt i.v.m. de coronamaatregelen. 

           

Planning voor komend seizoen betreffende de nestkasten. 
 

 Nummeren van de resterende 40 nestkasten sportpark Reusel 
 Nummeren van de nestkasten sportpark Hulsel 
 In maart een rondje over de terreinen lopen (gewoon voor het gevoel, niet 

noodzakelijk) 
 Half april checken of de kastjes zijn bewoond. Noteren hoeveel eieren, jongen of 

sterfgevallen. Hopelijk kunnen we dan een camera gebruiken ter vergemakkelijking. 
 Na 2 a 3 weken nogmaals een controle, ongeveer begin of half mei 
 Verslag uitbrengen. 
 Schoonmaken en evt. repareren van de nestkasten 

Foto’s Petra Lauwers 
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Vorig jaar is gevraagd om de nestkasten van de golfbaan in Esbeek te monitoren, er hangen er daar zo'n 
75.  
Resultaat afgelopen jaar: 
"Bezettingsgraad was iets meer dan 75%. De bewoners waren vooral mezen, spreeuwen, wespen (5st)., 
duif, boomklever, bosuil en de torenvalkenkast is ook bewoond geweest." 
Het lijkt ons dan ook interessant om dit erbij te doen, maar ook hier alles onder voorbehoud en bovenal 
veilig! Mocht het zover komen dan zullen er ook medewerkers van de golfbaan bij aanwezig zijn. De 
werkgroep is behoorlijk uitgebreid, dus het moet haalbaar zijn. Als er nog mensen zijn die mee willen doen 
met de werkgroep om de nestkasten te controleren kunnen ze dit doorgeven aan Petra Lauwers. 
Telefoonnummer: 06-19214651   Het is leuk om te doen en je leert er veel van. 

 
Wist u dat: 
 

 
 
Mezen: tussen begin april en begin mei 
legt het vrouwtje 4 – 12 eieren 
(gemiddeld 8 – 9) Ze moet ongeveer 
twee weken broeden tot de eieren 
uitkomen. 
 
 
 
 

 
 
                                                                                           
 
Spreeuwen: broeden van half april tot juni. Als 
het een goed broedseizoen betreft, kunnen 
spreeuwen zelfs twee nesten grootbrengen 
met ieder 4 tot 6 eieren. 
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Wat zijn exoten in de natuur? 
 
Exoten, ook wel uitheemse soorten genoemd zijn dieren, planten, schimmels of micro-organisme die door 
menselijk handelen terechtkomen in een gebied waar ze van oorsprong niet vandaan komen. 
Dat menselijk handelen kan bewust gebeuren doordat  b.v. huisdieren die los zijn gelaten of planten die in 
een tuincentrum zijn gekocht en in de natuur worden gedumpt.  
Onbewust menselijk handelen gebeurend doordat huisdieren ontsnappen en hier in de natuur kunnen 
overleven.  Soorten die voor het jaar 1500 in ons land zijn geïntroduceerd, zoals konijn, fazant en de 
knobbelzwaan tellen niet mee. Deze worden tot de inheemse soorten gerekend.  

 
Ook zijn er soorten zoals de grote zilverreiger welke hier steeds meer 
voorkomen worden ook niet tot de exoten gerekend. Deze zijn door 
de klimaatverandering op natuurlijke wijze verhuisd. 
 
 
 
 
Enkele voorbeelden van exoten welke de laatste tijd regelmatig ter 
sprake zijn geweest zijn de Japanse duizendknoop en de 
halsbandparkiet. 
De Japanse duizendknoop kunnen we in onze omgeving regelmatig 
zien en daar is ook nogal wat over gepubliceerd maar de 
halsbandparkiet komt hier nog niet voor. 
  
 

 
 
De halsbandparkiet komt oorspronkelijk uit India en 
Centraal Afrika. Degene die we in Nederland in de 
natuur tegenkomen zijn ontsnapte volièrevogels of 
ze zijn bewust losgelaten. Het zijn holenbroeders en 
nestelen graag in oude nesten van spechten of in 
nestkasten die voor andere vogels zijn bestemd. 
Het eerste broedgeval was in 1968 in Den Haag en is 
tot midden jaren negentig uitgegroeid tot een 
serieuze populatie in Den Haag en Amsterdam.  
Door de klimaatverandering overleven ze hier 
makkelijker. In de winter kunnen ze normaal geen 
voedsel vinden maar doordat de mensen dan in die 
tijd voersilo’s, vetbollen en pindaslingers buiten hangen, wat ook wordt ook geadviseerd, profiteren ze 
hiervan. Inmiddels is te zien dat ze zich verspreiden naar andere steden maar ook naar het platteland. 
Fruittelers zien grote delen van hun oogst verloren gaan doordat het fruit wordt aangepikt. Ze nemen 
telkens een hapje uit een ander stuks fruit waardoor er veel zijn beschadigd, deze gaan schimmelen 
waardoor er veel van de oogst wegrot. Op andere plaatsen hebben ze een ander probleem. Daar worden 
de boomklevers door de halsbandparkieten verjaagd.          
 
 Informatiebronnen en foto’s: Vogelbescherming Sovon NU.nl  Het Parool  

 

                         Grote zilverreiger 
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Links een koppel goudvinken in het Beleven  
 Jos van Gool 

Onder Goudvink in het Beleven   
Frans Berndsen 

 

 

We hebben afgelopen seizoen veel paddenstoelen 
gezien en gefotografeerd. Ik vond het toch de moeite 
waard om deze foto van de Judasoor welke op 24 
januari door Jennifer Bockting is gemaakt te laten zien. 
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Aflopen week zijn er door onze leden veel natuurfoto’s gemaakt en via de watts-appgroep waarnemingen 
gedeeld. Hieronder enkele van deze foto’s. 

 
 

      
 
 
 

      
 
 
 
 

              
 
 

Patrijzen Theo van de Voort Geelgors Willem Hendriks 

Graspieper Frans Berndsen Staartmees Jos van Gool 

Grote gele kwikstaart Frans Berndsen Sfeerfoto Noud de Bresser 
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Koperwiek Frans Berndsen Ringmus Willem Hendriks 

Grote bonte specht Henk Moeskops Putter Jos van Gool 

Merel Willem Hendriks Zelfs het mos smaakt in de 
winter Jac Coolen 
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Onderstaand bericht kregen we door van Brabants Landschap waarop we meteen actie hebben 
ondernomen.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Roodborst Willem Hendriks Boomklever Frans Berndsen 
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Ondanks de coronamaatregelen vergaderd het bestuur toch elke maand via livestream.  
Nieuws van de bestuursvergadering 

 Er is overleg geweest met Brabants Landschap om in het Beleven schermen te zetten ter 
bescherming van de padden. Er worden dan emmers ingegraven welke dagelijks moeten worden 
gecontroleerd en de padden worden overgezet. 

 We gaan de strokenteelt en het Zwartven monitoren.  Voor meer informatie kun je contact 
opnemen met Piet Peijs. 

 We hebben ons aangemeld voor NL Doet, de landelijke vrijwilliger dag van het Oranje Fonds. Het is 
de bedoeling dat we op deze dag onze opslagruimte verder in gaan richten en de toiletruimte in 
orde maken.  We wachten de goedkeuring nog af. 

 De loopvergunningen voor de werkgroepen weidevogels worden voor aanvang van het seizoen 
geüpdatet.  

 Met de gemeente en Brabants Landschap zijn de loopvergunningen voor dit jaar ook geregeld, dit 
geld ook voor de poelen werkgroep. 

 De stand van zaken betreffende het 25-jarig jubileum wat we dit jaar willen vieren is geheel 
afhankelijk de ontwikkelingen van de coronacrisis. De werkgroep is vorig jaar enkele keren bij elkaar 
geweest maar kunnen ook nog niet verder. 

 Door Brabants Landschap wordt een cursus broedmonitoring gegeven. Voor meer informatie kun je 
bij Piet Peijs terecht. 

 
 
 
 
Activiteitenkalender 2021 
 
Omdat de planning van onze activiteiten dit seizoen moeilijk is hebben we niets op kort termijn op papier 
gezet. Als er iets moet gebeuren worden de mensen door onze coördinatoren benaderen via de groepsapp 
en geven dan ook aan wanneer er voldoende aanmeldingen zijn. 
Een aantal activiteiten staan op langer termijn gepland, deze hebben we wel vastgelegd. 

 
 

ACTIVITEIT DATUM 
  
Nl Doet 28 en 29 mei 
  
Landelijke opschoondag Gaat voorlopig niet door 
  
Open dag Bijenhal 20 Juni 
  
Natuurwerkdag 6 November 

 

 


