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Het weidevogelseizoen is voorbij, de resultaten  zijn nog niet verwerkt maar deze worden in het jaarverslag 
gepubliceerd. Hieronder nog enkele foto’s welke we de moeite waard vonden om te laten zien. 

Door de groep van Theo van de Voort 
werd in Hooge Mierde dit nest van een 
kievit gevonden met bijna witte eieren.   

Op 15 juni was dit het resultaat, 4 gezonde 
jongen. 

Door de groep van Theo van de Voort werd het nest 
van een wulp gevonden met daarin 3 eieren. 
Bij de tweede controle bleek dat de eieren waren 
verdwenen en er was een steen in het nest gelegd. 
Vermoedelijk zijn deze eieren weggehaald om uit te 
broeden. 
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Tijdens de open dag  bij de bijenhal 
op 17 juni stonden we er weer met 
een stand. Dit doen we al jaren om 
onze vereniging te promoten  en 
om eventueel nog enkele 
nestkastjes te verkopen.  

 

Ook aan het patrijzenproject is afgelopen tijd 
hard gewerkt. 
Langs de keverbanken is er weer gemaaid en 
gefreesd. 

 

Dankzij een fikse 
regenbui enkele 
dagen nadat dit 
bloemenmengsel in 
ons patrijzenproject 
was ingezaaid is dit 
het resultaat. 
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Hier doen we het voor, een 
koninginnenpage in één van de 
bloemenranden. 
 Zo zijn er veel verschillende insecten te 
zien in de diversiteit van onze bloemen.  
Op de foto hieronder ziet u de rups van 
een koninginnenpage. 

 

Aan het rolstoelpad hebben we  de kanten bijgewerkt, gesnoeid en zoveel 
mogelijk het vuil uit de poelen verwijderd.  Helaas is het bloemenmengsel 
dat we hebben ingezaaid door de droogte slecht uitgekomen. 

Als het gras in het Beleven of in het patrijzen 
project door de boeren wordt gemaaid worden 
we van te voren gebeld om de percelen te 
controleren of er geen jongen reekalveren in 
liggen. Dit hebben we in de afgelopen periode 
regelmatig gedaan. Regelmatig komt het voor dat 
we de reekalveren kunnen beschermen 
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Van het weidevogelseizoen zijn we geleidelijk overgegaan naar de controle van de uilen en torenvalkenkasten. 

Deze torenvalken waren bereid om te poseren 
voor de camera van Wim Castelijns. 
Van te voren waren ze nog wel allemaal even 
naar het toilet geweest. 

Op zondag 1 juli zijn we naar de open dag van de bijenvereniging van Bladel 
geweest. Ook daar was het de bedoeling om onze vereniging te promoten en 
nestkastjes te verkopen. 
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In onze volgende nieuwsbrief  meer over de uilen en torenvalken, zwaluwnesten en over ons nieuwe 
project i.s.m. Fabor. 

 

 
Tegen de huiszwaluwtil aan de 
Schepensweijer zitten 24 nesten 
waarvan 16 gebruik hebben gemaakt 
van de kunstnesten. Dat wil dus 
zeggen dat er door de zwaluwen zelf 
9 nesten zijn bijgebouwd.  

 

Al jaren staan we met een stand op de natuurmarkt bij het Kempische Museum in Eersel. 
Door omstandigheden gaat deze markt dit jaar niet door. 


