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In onze vorige nieuwsbrief hebben we het 
uitgebreid over de paddentrek gehad. 
Inmiddels zijn we gestopt met het veilig over 
de weg zetten en hopen dat ze allemaal veel 
plezier hebben in het Beleven. In het begin 
kwamen we enkele kamsalamanders tegen. 
De kamsalamander staat op de rode lijst en is 
dus beschermd. Het was een verassing want 
het was niet bekend dat deze in het Beleven 
voorkwamen. De volgende verassing kwam 
op 25 maart, de rugstreeppad probeerde de 
weg over te steken. De rugstreeppad staat 
ook op de rode lijst en is beschermd volgens  

de wet natuurbescherming. De rugstreeppad is de laatste soort die de oversteek over de weg 
maakt. In de eerste week van april zijn we gestopt met het overzetten van de amfibieën.  
 
Op 31 maart hebben we een geluidsopnamen gemaakt van de rugstreeppad, deze is te 
beluisteren op onze website www.weidevogelvereniging.nl   onder nieuws, paddentrek 2021.   
Het eindresultaat van onze actie is: 1284 gewone padden,1 rugstreeppad, 398 bruine kikkers, 4 
groene kikkers, 9 heikikkers, 24 alpenwatersalamanders en 6 kamsalamanders. 

 

                                                                  

  

Rugstreeppad               Foto Piet Peijs 

Links 
Twee ooievaars in het centrum 
van Hooge Mierde. 
 
Rechts 
Het gras is geverticuteerd en 
de verticuteermachine is 
versleten. 
Geen probleem, we dumpen 
het in het patrijzenproject en 
het wordt door een ander wel 
opgeruimd, als ik er maar 
vanaf ben.  

Foto Jennifer Bockting 
Foto Ruud van Cuijk 
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Op 27 maart is bij de familie Meulenbroeks 
aan de Beekakkersweg in Lage Mierde de 
derde zwaluwtil in onze gemeente 
geplaatst. Deze was al langere tijd klaar 
maar door de coronamaatregelen hebben 
we het steeds uitgesteld. Maar het 
broedseizoen voor de zwaluwen zit er aan 
te komen daarom hadden we besloten om 
hem toch te plaatsen.  We hadden er 
bewust voor gekozen om er niet veel 
ruchtbaarheid aan te geven omdat we 
liever niet hadden dat er te veel mensen op 
af kwamen. 
 
Foto Piet Peijs 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                       

 Deze foto’s van de tjiftjaf en de grutto zijn door Jos van Gool gemaakt 
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Op 25 maart is een medewerkster van Brabants 
Landschap in Reusel geweest om kennis te maken 
met onze vereniging en het gebied waar wij 
werkzaam zijn. Ze is medewerkster 
soortenbescherming, gespecialiseerd in 
weidevogels en het ErvenPlus project. Samen met 
enkele leden van onze vereniging heeft ze een 
bezoek gebracht aan het Beleven waar de grutto 
zich van zijn mooiste kant liet zien en horen. 
Daarna langs onze nieuwe opslagruimte, en naar 
de Hoolstraat in Hooge Mierde waar vier 
kievitsnesten lagen. Op een perceel aan De Strook 
in Reusel werden enkele kievitsnesten bekeken en 
tot slot werd het patrijzenproject bezocht. 

Foto Theo van de Voort 

 
 

                                        
Een aantal leden van 
onze vereniging 
hadden zich 
aangemeld voor de 
cursus monitoring 
van broedvogels. Bij 
het Zwartven hebben 
ze het geleerde in 
praktijk gebracht. In 
de volgende 
nieuwsbrief meer 
over deze cursus en 
de werkgroep.  

Foto Jos van Gool 
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Op 29 maart zijn enkele studenten van de HAS 
aan het werk geweest in het patrijzenproject. 
Ze zijn bezig met inventarisatie van vegetatie 
en insecten. Het moet uitwijzen of we op de 
goede weg zijn richting kruidenrijk grasland. 
De voordelen van een kruidenrijkgasland zijn: 

Het is droogtetoleranter. 
Naast grassen bestaat intensief kruidenrijk 
grasland uit vlinderbloemigen en kruiden. Deze 
twee soorten hebben veelal een dieper 
wortelstelsel dan gras. Hierdoor wordt vocht uit 
diepere bodemlagen benut waardoor kruidenrijk 
grasland beter bestand is tegen droogte. Ook 

zijn er kruiden die minder water verdampen dan gras omdat ze een ander bladtype hebben. 
Daarnaast heeft kruidenrijk grasland meer waterbergend vermogen vanwege de dikkere laag 
wortels onder de grasmat. 
 
Het kan leiden tot een besparing van (kunst)mest. 
De vlinderbloemigen in het grasland binden stikstof uit de lucht. Deze stikstof wordt afgegeven aan 
de planten rondom de vlinderbloemigen, die daar op hun beurt weer van profiteren. Hierdoor hoeft 
minder (kunst)mest te worden toegediend voor een goede opbrengst. 
 
Kruidenrijk grasland zorgt voor een hoger ruweiwitgehalte in het rantsoen. 
Mengsels van grassen, vlinderbloemigen en kruiden zorgen voor een hoger ruweiwitgehalte in het 
rantsoen. Daarnaast zijn vlinderbloemigen beter verteerbaar voor dieren. Het toevoegen van 
smalle weegbree leidt tot een verhoogde stikstofefficiëntie in de pens. 
 
Het vergroot de biodiversiteit boven en onder de grond 
Kruiden als witte en rode klaver en smalle weegbree bloeien gedurende het seizoen meerdere 
malen. Deze bloeiende vlinderbloemigen en kruiden zijn belangrijk voor bijen, hommels en andere 
vliegende insecten. Ook ondergronds bevordert kruidenrijk grasland de biodiversiteit. Het diverse 
wortelstelsel scheidt vocht uit die een positieve invloed hebben op het bodemleven, waaronder 
regenwormen. 
 
Het kan leiden tot een hogere gezondheid van de koeien 
Kruidenrijk grasland is rijk aan mineralen en sporenelementen. De verschillende planten halen 
immers specifieke kruiden op uit de bodem. Door de diepe wortels zijn ze in staat om mineralen uit 
diepere bodemlagen te binden. De mineralen en sporenelementen hebben een positieve invloed 
op de gezondheid van koeien. Kruiden die rijk zijn aan selenium zijn bijvoorbeeld goed voor de 
vruchtbaarheid van de dieren. Ook zijn er kruiden met hogere gehalten aan koper en zink.                                                                
Informatiebron https://www.nieuweoogst.nl/tags/kruidenrijk-grasland/ 

 

Foto Ruud van Cuijk 
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De witte 
kwikstaart 
heeft de buit 
bijna te 

pakken. 

Foto Frans Berndsen 

                                                                

 

 

 

 

 

                                       

  

 
 
 
. 
 

Buizerd wordt 
door de kieviten 
verjaagd. 

 
 

Foto Wim Castelijns  
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Nestkasten controle 

 

We zijn ook weer begonnen met de controle van de nestkastjes op de 
sportparken in Hulsel en Reusel, in de volgende nieuwsbrief meer hierover. 
 
 
 
 
 
 
 

 

              

 
 
 
De hulptroepen aan het 
werk bij het rolstoelpad.  

Foto’s Jos Laarakker 
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Nieuws van de bestuursvergadering 

 We hebben besloten om de opschoondag op 10 april niet door te laten gaan.  Dit i.v.m. de 
hoge cijfers van de coronabesmettingen. Hopelijk kunnen we deze dag nog in het najaar 
organiseren. 
 

 Alle leden hebben van Ruud van Cuijk een mailtje gekregen met daarin een persoonlijke 
gebruikersnaam en wachtwoord, daarmee kunnen ze inloggen op onze website. Deze code 
kan iedereen aanpassen naar een persoonlijk wachtwoord. Als men inlogt kun je de 
vertrouwelijke gegevens van onze vereniging inzien maar ook de gegevens van alle leden 
zoals telefoonnummers en E-mailadressen. Er is nu nog een tabblad bijgekomen met 
daarop de huisadressen van al onze leden. Deze gegevens staan onder activiteiten, overig, 
ledenlijst met telefoon en E-mail of ledenlijst postadressen.       
 

 Van onze dichte aanhanger is de bestickering aan de zijkant losgelaten en de stickers die 
er nog op zitten zijn verouderd b.v. ons oude logo. We hebben foto’s aangeleverd en er is 
een nieuw ontwerp gemaakt welke we als bestuur goed hebben gekeurd. De opdracht zal 
binnenkort worden uitgevoerd. 
 

 Als er mensen zijn die 4 keer per jaar via de mail de nieuwsbrieven van de weidevogel- of 
uilenbescherming van Brabants Landschap willen ontvangen kunnen dit aangeven via het 
volgende mailadres.                info@brabantslandschap.nl  
 

 

Hier zit de kievit 

Dapperen beestjes die kieviten, in de sneeuw en de temperatuur maar enkele graden boven 
nul blijven ze op het nest zitten om de eieren warm te houden.          Foto Theo van de Voort 



                     
 

     Jos Laarakker Nieuwsbrief april 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 april 2021 

 
 
 
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 
  
Open dag Bijenhal 20 Juni 
  
Natuurwerkdag 6 November 

 
 
 

 

 


