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Nieuwsbrief maart 2021 

De Paddentrek 

Weer een nieuwe activiteit voor onze 
vereniging, de paddentrek en hoe is het zo 
gekomen? Begin dit jaar kwam er een 
verzoek van Brabants Landschap om een 
Paddenscherm te gaan plaatsen bij het 
Beleven. Een mooi klusje voor de 
Poelenwerkgroep. Echter de Paddentrek 
wachtte niet op de werkzaamheden en de 
natuur ontplofte op 18 februari door de 
hoge temperatuur. Dankzij een attente 
inwoonster van Hooge Mierde werden wij 
erop geattendeerd dat er in het Beleven 
veel padden overstaken. Samen met haar 
dochter had ze er al veel over de weg 
gezet. Door onze verenging werd meteen 
actie ondernomen. We zijn vanaf 20 februari dagelijks vanaf 19.00 uur met vier personen de 
padden veilig over de weg gaan zetten.  

 

Door de gemeente werden 
waarschuwingsborden van 
paddentrek gezet maar niet 
iedereen houdt daar 
rekening mee en de 
beestjes zijn heel moeilijk 
te zien vanuit de auto.   
Gelukkig hebben we een 

avondklok en zo worden er minder doodgereden. Met de gemeente en 
Brabants Landschap is al overleg geweest om te kijken of er permanente 
maatregelen getroffen kunnen worden. 

De tussenstand van het aantal dat we over de weg hebben 
gezet was op 10 maart: 
1211 Padden 
385 Bruine kikkers 
4 Groene kikkers 
9 Heikikkers 
24 Alphenwatersalamanders  
4 Kamsalamanders 
We houden u op de hoogte. 
 

Heeft u belangstelling voor deze werkgroep, neem dan contact op met Ruud van Cuijk. 
Foto’s Ruud van Cuijk 



                     
 

     Jos Laarakker Nieuwsbrief maart 2021 
                      U ontvangt deze mail met nieuwsbrief, omdat u bent ingeschreven voor de nieuwsbrief bij de Natuur- en (weide)vogelvereniging Reusel de Mierden. 
                                  Wilt u geen e-mail met nieuwsbrief meer ontvangen? U kunt eenvoudig uw voorkeuren aanpassen of u direct uitschrijven via info@weidevogelvereniging.nl 

Nieuwsbrief maart 2021 

Padden 
 
Ieder voorjaar, zo vanaf eind februari, vindt de paddentrek plaats. Na hun winterrust gaan de 
dieren op weg naar het water waar ze jaren eerder als paddenvisje leefden en als klein padje het 
water verlieten. Dat water is de plaats waar ze zullen paren en hun eiersnoeren afzetten. Ook 
andere amfibieën zoals kikkers en salamanders maken deze reis. Tijdens hun tocht naar het water 
moeten de padden vaak drukke verkeerswegen oversteken en om te voorkomen dat ze hierbij 
worden doodgereden zijn in het hele land vrijwilligers actief als paddenraper om deze dieren, maar 
ook kikkers en salamanders, veilig naar de overkant te loodsen. 
 
Wakker worden, het is voorjaar! 
De mannetjes ontwaken als de gemiddelde temperatuur over een etmaal 8-10 °C is en dat 
ongeveer drie dagen lang zo blijft. Aangezien de mannetjes stukken kleiner zijn dan de vrouwtjes 
en dus een kleiner volume hebben, warmen ze eerder op dan de vrouwtjes. Voor vrouwtjes is er 
ongeveer een week lang zo’n temperatuurgemiddelde nodig. Maar ook de luchtvochtigheid is van 
invloed op de paddentrek. De dieren gaan het liefst op pad als het vochtig is, omdat ze een huid 
hebben die gevoelig is voor uitdrogen. En de padden komen ’s avonds in beweging in plaats van 
overdag, omdat ze dan minder kans hebben om opgegeten te worden. 
 
Breng me naar het water 

 
Bij hun tocht naar het water klimmen de mannetjes op 
alles wat maar op een pad lijkt. Niet om te paren, dat doen 
ze pas als ze in het water zijn, maar als ze eenmaal een 
vrouwtje veroverd hebben, laten ze niet meer los. Zo 
ontstaan de zogenaamde paddentandems. 
Eenmaal bij het water aangekomen moet zo’n tandem 
eerst een weekje 'opwarmen' en, als een klein sponsje 
(padden drinken zelden door hun bek) door hun huid water 
opnemen voordat ze kunnen paren. De mannetjes die 
alleen zijn aangekomen, zoeken een plekje langs de kant 
of bij drijvende takken e.d. om eventuele vrouwtjes op te 
wachten. Ondertussen wordt er heel wat geduwd om de 
beste plek te veroveren. 

 
Paring 
Als alles goed gaat wordt een vrouwtje door een mannetje uitwendig bevrucht, en worden tussen 
de drie- en vijfduizend eitjes in twee snoeren aan waterplanten en drijfhout opgehangen. De 
padden zijn bijzonder kieskeurig waar ze dat doen, want zowel watertemperatuur, stroming als 
helderheid zijn van belang voor de ontwikkeling van de eitjes. 
De nacht na de paring gaan de vrouwtjes het water uit en verblijven de rest van het jaar op het 
land in hun zomerbiotoop (padden hebben geen ‘territorium’ in de strikte zin van het woord), tot ze 
in winterrust gaan. De mannetjes volgen een paar weken later, als er echt geen vrouwtjes meer 
zijn om mee te paren. 

 

 
 

Informatiebron en foto https://www.dierenbescherming.nl/paddentrek 



                     
 

     Jos Laarakker Nieuwsbrief maart 2021 
                      U ontvangt deze mail met nieuwsbrief, omdat u bent ingeschreven voor de nieuwsbrief bij de Natuur- en (weide)vogelvereniging Reusel de Mierden. 
                                  Wilt u geen e-mail met nieuwsbrief meer ontvangen? U kunt eenvoudig uw voorkeuren aanpassen of u direct uitschrijven via info@weidevogelvereniging.nl 

Nieuwsbrief maart 2021 

 

Laatste werkdag in het buitengebied 

Beste leden, 

Vandaag, 13 maart, hebben we dit seizoen voor de laatst gewerkt op de hei en wel bij ’t Voortje. 

Het was natuurlijk een bijzondere periode 
vanwege corona. Daardoor haakten toch 
wel een aantal mensen af die andere 
jaren altijd wel meehelpen, is te begrijpen 
natuurlijk. Toch hebben we in kleine 
groepjes, met inachtneming van 
voldoende afstand, heel veel kunnen 
doen. Vanaf half september tot nu toe 
hebben we minstens één keer in de week 
op de hei boompjes verwijderd. 
Helemaal klaar zijn we op het 
Breedvenseveld, het Panneven en ’t 
Voortje. Op het Zwartven hebben we ook 
erg veel gedaan.  

 

Het feit dat we gebied voor gebied af wilden werken 
heeft ertoe geleid dat we dit seizoen niet bij De 
Grote Cirkel geweest zijn. Dat doen we dan volgend 
seizoen.  

Ik wil iedereen die zich dit seizoen heeft ingezet op 
bovengenoemde percelen heel hartelijk danken! 

Tot in september!  

Huub Joosten  
Coördinator Landschap en Onderhoud 
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Deze foto’s zijn door Jos van Gool gemaakt 

   

Landelijke opschoondag 

 
Door de corona maatregelen organiseerden de Kempengemeenten dit jaar geen opschoondag in 
maart. Normaal gesproken wordt die maand altijd met een goede voorjaarsschoonmaak gestart. 
Met de Afvalbingo gaan dan groepen de strijd aan tegen zwerfafval, zij kunnen daar mooie prijzen 
mee winnen. Helaas gaat het dit jaar niet door.  
 
Dit bericht kregen we eind januari te horen. Omdat we weten hoe belangrijk het is om het 
zwerfafval op te ruimen en als we kijken wat een succes het elk jaar is, heeft het bestuur besloten 
om toch een opschoondag te houden. Om het voor 20 maart, de landelijke opschoondag, nog te 
regelen kwamen we tijd tekort, daarom hebben we besloten om op zaterdag 10 april op pad te 
gaan. Hopelijk komen er weer veel aanmeldingen en kunnen we een groot gebied afvalvrij maken. 
We willen om 9.00 uur bij de Hollanders Hoeve starten. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen 
bepalen we welke gebied we onderhanden nemen. Voor de knijpers, veiligheidsvestjes, 
handschoenen en plasticzakken wordt gezorgd. Ook zullen we weer voor koffie, thee, frisdrank en 
iets lekkers zorgen. 
 

                                                                                                   

Aanmelden kan via het volgende mailadres 
jos.laarakker@hetnet.nl  
Het mag ook telefonisch 06-53767973 
of WhatsApp. 
 
Let op: 
Deze keer niet aanmelden via het mailadres 
van onze vereniging. 
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Jaarbijeenkomst uilenbescherming Brabant  

 

 

 
 
 
Elk jaar hebben we een bijeenkomst van de 
uilenwerkgroepen van Brabant waar we elk jaar 
met een aantal leden van onze werkgroep naartoe 
gaan. Deze kan dit jaar net zoals zoveel 
activiteiten niet doorgaan.  
Door Brabants Landschap is een vergadering via 
livestream georganiseerd die voor iedereen 
toegankelijk is. Als u interesse hebt om deze 
bijeenkomst te volgen kunt u op 14 april om 20.00 
uur inloggen via de volgende link 
https://www.streamprovider.tv/brabandslandschap 

 
 

 

 
 
 

 
Eerste kievitsei 
 

 

Het eerste kievitsei van Nederland werd op 5 maart gevonden 
in de provincie Gelderland, het eerste van Brabant op 9 maart 
in Sint-Oederode. 
Het eerste in Reusel-De Mierden is op 17 maart om 16.45 uur 
door Theo van de Voort in Hooge Mierde gevonden. Vorig jaar 
was dit Mieke kuipers op 14 maart om 14.45 uur in Reusel. 
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Nieuws van de bestuursvergadering 

 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.  Deze aanvraag is goedgekeurd we krijgen een 
bedrag voor deze werkzaamheden. 

 Binnenkort start de cursus monitoring van broedvogels, deze wordt door SOVON gegeven. 
Een aantal leden hebben zich hiervoor aangemeld. De kosten die hiervoor worden gemaakt 
worden door de vereniging betaald. We hebben er als bestuur wel een voorwaarde aan 
gesteld. Als het nodig is moeten we een beroep op deze mensen kunnen doen.   

 Het concept zaai- en beheersplan 2021 voor het patrijzenproject en het rolstoelpad is 
doorgestuurd naar de coördinatoren, in overleg met hen wordt het goedgekeurd. 

 Van de gemeente en het waterschap hebben we toestemming om de braakliggende 
volkstuintjes dit jaar ook weer in te zaaien. 

 Door de beheerder van de golfbaan Midden-Brabant is gevraagd of we willen adviseren 
over het zaaibeleid en tevens het zaaigoed te bestellen. Het inzaaien gebeurt door hen zelf. 

 
 
 
 
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 
  
Opschoondag 10 April 
  
Open dag Bijenhal 20 Juni 
  
Natuurwerkdag 6 November 

 

 


