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 BMP-werkgroep (vogeltellers) 

 

Het Broedvogel-Monitoring-Project is een nieuwe 
werkgroep binnen onze vereniging. 

Op uitnodiging van Brabants Landschap heeft 
het bestuur een aantal leden benaderd die zich 
in het verleden ook al hadden ingezet voor 
vogelinventarisaties, om broedvogels te 
monitoren op natuurgebied het Zwartven en het 
coulisselandschap aan de Buspad. 

Het tellen van de vogels gaat anders dan 
gewoon vogels tellen in het veld, maar moet 

volgens de BMP methode van Sovon. We werken met een app op de telefoon, waar de 
exacte gps-locatie van de waargenomen vogel moet worden ingegeven en de broedcode.  

Omdat dit best specifiek werk is volgt de 
werkgroep een onlinecursus bij Sovon. 
Brabants Landschap betaalt het merendeel van 
de cursuskosten en onze vereniging ook een 
klein deel. 
De tegenprestatie van de werkgroep is dat we 
ons voor meerdere jaren beschikbaar stellen 
voor vogelinventarisaties en derhalve ook heel 
vroeg of heel laat in het veld staan. 
De werkgroep is vooral actief in de maanden 
maart t/m juni en we gaan bijna elke week een 
keer op pad met onze verrekijkers.  

Op de website van onze vereniging onder het tabblad ‘’Over Ons’’ kunt u meer over deze 
nieuwe werkgroep lezen.  https://weidevogelvereniging.nl/ 

Als u interesse heeft om aan te sluiten kunt u contact opnemen via het mailadres van onze 
vereniging info@weidevogelvereniging.nl 

Met vragen over deze nieuwe werkgroep kunt u terecht bij de coördinator, Jos van Gool  
josvangool55@gmail.com                                                                  Tekst en foto’s Jos van Gool 
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Voor de werkgroep monitoring van de nestkasten is het seizoen ook weer begonnen. 
De nestkasten op de portparken in Hulsel en Reusel zij nu allemaal voor de eerste keer 
gecontroleerd. Hieronder de resultaten. 

  Reusel  12 – 13 – 14 April 

 Aantal kasten Aantal eieren Aantal jongen op nest 

Spreeuw 50 36 0 

Pimpelmees 2 0 0 

Koolmees 15 21 0 

Mees 9 13 0 

Overig 0 0 0 

Totaal 76 70 0 

  Hulsel 19 April 

 Aantal kasten Aantal eieren Aantal jongen op nest 

Spreeuw 16 11 3 

Pimpelmees 0 0 0 

Koolmees 3 5 0 

Mees 7 6 0 

Overig 0 0 0 

Totaal 26 22 3 
 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 

 

 

                     

 
De endoscoop is in gebruik genomen, zie middelste foto.  
Het scheelt ons veel werk, we hoeven nu niet elke nestkast open te maken.  
De foto’s links en rechts zijn met deze camera gemaakt 
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Excursie voor gasten van Brabantse Hei   

Zaterdag middag 24 april zag ik op een akker aan de Luther in Hooge Mierde een kievit 
zitten. Ik stond te kijken op het zandpad achter de akker, de kievit zat dichtbij glamping De 
Brabantse Hei. Ik heb met de grondeigenaar overlegd wanneer hij de grond zou gaan 
bewerken, dat zou vermoedelijk nog wel twee weken duren.   
Onderweg naar huis dacht ik bij mezelf, dat zou nog iets zijn voor de gasten van de 
glamping om ze te laten zien hoe wij de weidevogels beschermen. De eigenaar van de 

van de glamping vond dat een goed idee en hij 
zou aan de gasten vragen of er belangstelling voor 
was. De volgende morgen om 11 uur zou ik 
aanwezig zijn voor de excursie. Er waren drie 
gezinnen met de kinderen en de twee zoontjes 
van de glamping eigenaar aanwezig. Van tevoren 
had ik de stokken bij het nest geplaats zodat we 
het makkelijk konden vinden. Ik heb ze verteld 
over het plaatsen van de stokken en waarom wij 
de nesten in mandjes leggen. Ook heb ik ze 
verteld hoe goed de samenwerking met de boeren 
is als de nesten verlegd moeten worden als ze de 
grond gaan bewerken. Ook heb ik ze laten zien 
dat ze op afstand konden zien waar we nog meer 
nesten hadden gemarkeerd en waarom ze nooit 
het veld op mogen gaan. De kinderen waren ervan 
onder de indruk dat ze echte eieren van een kievit 
in een nest op het veld zagen liggen en zoals wij 

de weidevogels beschermen, ook de ouders waren heel enthousiast.  
Tot slot had ik voor ieder nog een poster met daarop de kuikens van de weidevogels.                              
                                                                                                                                             Tekst en foto Theo van de Voort 

 

                                                                                              

Foto links  
Frans Berndsen 

 

 

                   Foto rechts  
                   Henk Moeskops 
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Verslag monitoring golfbaan Esbeek 25 april 2021 

Zondag morgen 25 april om 6 uur hadden we afgesproken bij de werkschuur van de 
golfbaan in Esbeek. Zeven leden van onze vereniging hadden zich aangemeld. 
Het was een koude ochtend met een 
gevoelstemperatuur onder het vriespunt.  
Onder begeleiding van Koen Verhelst, 
greenkeeper van de golfbaan, zijn we over de 
golfbaan gelopen. Onze verwachtingen waren 
niet heel hoog, het was veel te koud voor de tijd 
van het jaar. In de vroege ochtendzon lieten de 
zangvogels zich goed horen, deze hadden 
waarschijnlijk geen last van de kou. Het terrein 
ligt er prachtig bij, een gevarieerd landschap wat 
de aanwezige vogels ten goede komt. Aan de 
hand van deze broedvogel monitoring kan Koen 
samen met zijn vrijwilligers nog een beter 
beheer toepassen. De golfbaan kent op dit moment ruim 30 soorten broedvogels. Halfweg 
de route hebben we genoten van een lekker kopje koffie, dit hielp wel om op temperatuur te 
komen. Aan het einde hebben we besproken wat we allemaal gezien en gehoord hadden. 
Iedereen was het er mee eens dat het ondanks de kou een geslaagde en leerzame ochtend 
was   
 
Overzicht van de resultaten 2020 en 2021 
 

 2020 2020 2021 
Oppervlakte 57 
hectare Datum Datum Datum 
Golfbaan Esbeek 4 apr 31 mei 25 apr 

SOORT AANTAL   
Aalscholver 4 2 3 
Blauwe reiger 1 1 3 
Boerenzwaluw  2 8 
Bonte 
vliegenvanger  2 12 
Boomklever 4 2 1 
Boomkruiper 2  1 
Buizerd 1   
Canadese gans 2 16  
Fitis 1 1 1 
Fluiter   1 
Gaai   1 
Gekraagde 
roodstaart  2 1 
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Gele kwikstaart  1  
Grauwe gans   2 
Groene specht  1 2 
Groenling 2  1 
Grote bonte specht 3 4 3 
Grote lijster  1  
Heggemus 2  2 
Holeduif 3   
Houtduif 15 8 6 
Huiszwaluw   4 
Kauw 2   
Kievit 2   
Kleine bonte specht   1 
Kleine karekiet  4  
Koekoek  1  
Koolmees 8 10 14 
Kuifeend 4 2 3 
Meerkoet 7 4 6 
Merel  2 10 
Middelste bonte 
specht  1  
Pimpelmees 2 6 2 
Roodborst 1 2 2 
Scholekster   2 
Spreeuw 7 23 10 
Tjiftjaf 8 4 3 
Torenvalk 3 1  
Vink 5 10 7 
Waterhoen 5 2  
Wilde eend 17 12 8 
Winterkoning 3 12 4 
Witte kwikstaart 4  4 
Zanglijster 1 1 3 
Zwarte kraai 12 10 4 
Zwarte mees 1  1 
Zwarte zwaan  3 2 
Zwartkop  4 6 
Zwarte specht   1 

 
Tekst Piet Peijs             Foto Henk Moeskops 
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Op 9 mei hebben we de nestkasten op de golfbaan in Esbeek gecontroleerd. Om 8 uur 
waren we met 6 leden van onze vereniging aanwezig en 2 vrijwilligers van de golfbaan. 
We hebben 61 nestkasten gecontroleerd en om 11 uur waren we er mee klaar.  Hieronder 
de resultaten    

 

Aantal  
nestkasten 

Aantal  
eieren 

Aantal jongen  
op nest 

Aantal jongen  
uitgevlogen 

Koolmees 15 16 0 0 
Mees 5 13 0 0 
Pimpelmees 2 2 0 0 
Spreeuw 13 17 7 4 
Bonte 
vliegenvanger 18 30 0 0 
Boomklever 5 0 18 0 
Overig 3 4 0 0 
Totaal 61 82 25 4 

 

                                     

 
 

 

 

 

Deze foto zijn met de endoscoop gemaakt. Behalve dat we er minder werk door 
hebben is het ook nog een voordeel dat we de vogels niet verstoren.  
Ze blijven gewoon op het nest zitten tijdens de controle. 
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De foto’s op deze pagina zijn gedeeld via de 
groepsapp waarnemingen. Bijna dagelijks 
komen er foto’s binnen maar ook vragen over 
wie weet wat dit is of om adviezen. Voor degene 
die nog niet bij deze groepsapp zijn 
aangesloten, dat kan altijd. Je kunt contact 
opnemen met Ruud van Cuijk, dan is het zo 
geregeld. 

 

 
 

 

    

Foto Henk Moeskops 

Bij Harrie en Marianne Tuerlings in de achtertuin heeft Marianne deze foto 
gemaakt. 

Langs de Rouwenbogtloop heeft Noud de 
Bresser deze foto gemaakt 


