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Kievitseieren gered van de ploegschaar 
Op 5 mei werd aan de Elzenstraat in Lage Mierde  op 
het nippertje een Kievitsnest met vier eieren gered van 
de ploegschaar. Het nest werd in een mandje gedaan 
en de boer die niets had gemerkt werd gewaarschuwd 
dat hij Kievitsnesten op zijn akker had.  

Maandag 14 mei is begonnen met de aanleg van een struweelsloot in het patrijzenproject.   
Op 17mei werden de laatste boompjes geplant. Laat de Patrijzen maar komen. 

Aan het rolstoelpad hebben we weer een wildbloemenmengsel 
ingezaaid.  
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Educatieve dag Beestenboel 

 

                                                                                   

Op 26 mei hadden we onze jaarlijkse excursie in het natuurgebied Plataux en het Hageven. 
De Plateaux en het Hageven vormen een internationaal natuurgebied van de Nederlandse Vereniging 
Natuurmonumenten en het Vlaamse Natuurpunt. Van dit gebied ligt ruim 350 ha in de Nederlandse gemeenten 
Bergeijk en Valkenswaard. Daarnaast ligt nog meer dan 150 ha in de Belgische gemeenten Neerpelt en Lommel. 
We zijn vanuit Neerpelt vertrokken en hebben met een gids bijna drie uur rondgewandeld. De dag hebben we 
afgesloten met onze jaarlijkse feestavond café restaurant De Klok. 

Ook aan het patrijzenproject zijn de percelen weer ingezaaid. 
De diverse soorten graan en bloemenmengsels werden 
deskundig gecontroleerd en gesorteerd. 

Op 18 mei hadden we een educatieve 
dag bij de Beestenboel voor de kinderen 
van groep 8 van de Klimop. Samen met 
Brabants Landschap, en een extern 
bedrijf  dat gespecialiseerd is in 
grondboringen en grondmonsters 
hebben we er een geslaagde dag van 
kunnen maken. 

Links ziet u een foto van 
de herfsttijloos welke in 
dit gebied veel voorkomt. 
De herfsttijloos, is een 
plant uit de 
herfsttijloosfamilie. De 
soort stamt 
oorspronkelijk uit West-
Azië en het Middellandse 
Zeegebied, maar komt 
nu in geheel Europa 
voor, met uitzondering 
van het noorden 

Deze boom met zijn 
bijzondere stam 
staat in dit gebied. 
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Dat we de natuur mee willen helpen 
is goed maar we kunnen het niet 
aansturen. We hebben ondertussen 
een mooi patrijzenproject maar de 
broedende patrijs op deze foto 
heeft toch voor een ander locatie 
gekozen. Aan de rand van de 
bebouwde kom, 25 meter van een 
woning. Dus ze doen wat ze zelf 
willen. 

We zijn inmiddels ook begonnen met het controleren en het ringen van de uilen en torenvalken. 
Hierover in de volgende nieuwsbrief meer. 

In de volgende nieuwbrief meer over de bezetting van de huiszwaluwtillen en hopelijk nog meer positief 
nieuws 


