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Het is alweer eind juni en voor 
veel vogels loopt het 
broedseizoen op een eind of is 
het al voorbij. 
Op 12 juni maakte Theo van de 
Voort deze foto van de jonge 
kieviten. Hopelijk krijgen ze nog 
de tijd om sterk genoeg te 
worden om de grote overtocht 
te wagen.  

 

 

 

Zoals al in eerdere nieuwsbrieven is vermeld,  hebben we afgelopen 
jaar op de sportparken in Hooge en Lage Mierde ook nestkasten 
opgehangen voor de spreeuwen en mezen. Dit voor de bestrijding van 
de emelten en de eikenprocessierups. Ook langs het rolstoepad 
hebben we 20 nestkastjes opgehangen. Totaal hebben we 220 
nestkasten die we in het voorjaar 3 keer controleren en in het najaar 
schoonmaken, indien nodig repareren of als de plaats niet gunstig is 
verhangen. Alle kastjes hebben een nummer waarmee ze worden 
geregistreerd. De gegevens worden via een app ingevoerd zodat Sovon 
een overzicht krijgt van het vogelbestand in ons gebied. Hier is een 
werkgroep mee bezig welke ieder een eigen zone hebben waar ze 
verantwoordelijk voor zijn. De resultaten komen straks in het 
jaarverslag. 

 

 

 

 

 

 

 

Deze foto’s zijn door Jos van Gool bij het rolstoelpad gemaakt. Op de 
rechtse foto een kastje welk door ons is gemaakt met een nummer erop. 
Het linkse kastje hebben we gekregen als relatiegeschenk. We hadden een 
paal gezet voor afbakening van het struweel maar deze was te lang, we 
vonden het jammer om er een stuk af te zagen daarom hebben we er maar 
een nestkastje aan gehangen. Je ziet wel met resultaat. 
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Rups van de Nachtpauwoog 

Foto Wendy Baars 

Ligusterpijlstaart 
Foto Hans Gevers 

Gevlekte Orchis 
Foto Toon Vrijsen 
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We zitten op het moment nog volop in het 
uilenseizoen. Er zijn al veel controles van de 
nestkasten uitgevoerd en er zijn ook al diverse jongen 
geringd, toch is het een raar jaar voor de uilen en 
torenvalken. 
We merken dat er veel verschil zit in de legsels ten 
opzichte van andere jaren. We hebben diverse 
nestkasten die al jarenlang bezet zijn geweest waar 
nu niets in zit bij zowel de kerkuilen, steenuilen en 
torenvalken. Ook waren er kasten bij waar de jongen 
al op uitvliegen zaten en in anderen zaten jongen die 
enkele dagen oud waren en waar het vrouwtje nog 
heel beschermend opzat. Wel weer een mooie 
bijkomstigheid is dat we in het voorjaar een nieuwe 

steenuilenkast op hebben gehangen en dat daar nu al drie jongen in zaten. Op een ander plaats waar de 
kast al vier jaar hangt en nog nooit iets in heeft gezeten zaten nu ook drie jongen, het lijkt wel of dat ze 
soms verhuizen. Het is ook heel opvallend dat we dit jaar bijna geen resten van muizen vinden in de 
uilenkasten maar wel van allerlei kleine vogels, vooral bij de steenuil valt dit heel erg op. Waarschijnlijk is 
dit een teken dat er weinig muizen zijn.  

 

 
Het ringen van de jonge uiltjes is een feest apart. 
Op veel plaatsen maken we de afspraak om te 
ringen als de kinderen of kleinkinderen erbij kunnen 
zijn zodat ze mee kunnen kijken hoe dat gaat. 
Dikwijls worden er vriendjes of vriendinnetje 
uitgenodigd Een uil heeft een hele hoge 
aaibaarheids factor maar we gaan ze niet telkens uit 
de hun vertrouwde omgeving halen omdat wij dat 
zo leuk vinden, de uiltjes vinden dat waarschijnlijk 
niet. Voor ons is dat ook heel mooi om te zien als er 
een kringetje kinderen omheen staat en vooral als 
ze een uiltje vast willen houden. Door de groter 
kinderen worden er dan ook vragen gesteld, het 
blijkt dat ze dan serieuze belangstelling hebben. 
Hopelijk worden dat de beschermers van de 
toekomst. 

 

 

Foto Theo vd Voort 

Foto Theo vd Voort 
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Piet Peijs is bezig om de locaties waar in onze 
gemeente patrijzen zijn waargenomen te 
digitaliseren. 
Als iemand ergens patrijzen heeft gezien wil je dit dan 
doorgeven aan Piet, graag de locatie en het tijdstip 
erbij.  

 

 

 

 

 

Deze geelgors is door Jos van Gool 
gefotografeerd  

 

 

 

 

Grote popelierhaan  
Foto Piet Peijs 

 

 

 

 

Foto Henk Moeskops 
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Vanaf 15 juni mag er worden gemaaid in de natuurgebieden zo ook in ons patrijzenproject en het Beleven. 
Dat maaien gebeurt altijd in overleg met onze vereniging en de boer die dat perceel heeft gepacht. 
Als ze in het Beleven gaan maaien wordt via Brabants Landschap met ons contact opgenomen, in het 
patrijzenproject gebeurt dit rechtstreeks met de coördinator.  Van tevoren worden de percelen door een 

aantal mensen van onze vereniging 
gecontroleerd of er geen vogelnesten en 
jonge reeën in het hoge gras liggen. De 
reeën laten ‘s morgens tegen zon opkomst 
de jonge als ze heel klein zijn in het gras 
achter om ze tegen de avond als het begint 
te schemeren weer op te halen. Als er dan 
wordt gemaaid wordt zo’n klein beestje 
over het hoofd gezien en blijft er niets van 
over. In het verleden hebben we de 
percelen via een kennis of via Brabants 
Landschap met een drone met 
warmtebeeldcamera eronder 
gecontroleerd, dit werkt makkelijk. Maar 
helaas hebben we die nu niet tot onze 
beschikking. Op 16 juni zou er in het Beleven 
worden gemaaid, dus de dag van tevoren 
werd er via de coördinator een oproep 
gedaan wie er kon komen helpen. Om 9 uur 
werd met zeven leden begonnen om de 
betreffende percelen te doorzoeken. De 
inspanning was niet voor niets, drie jongen 
reekalfjes werden gevonden. De plek werd 
gemarkeerde zodat er omheen kon worden 
gemaaid. 

 

Brabants Landschap heeft nog steeds een drone in bezit. We zijn benaderd om enkele mensen op te leiden 
tot dronepiloot, dat is inmiddels gebeurd. De drone wordt bij onze vereniging gestationeerd en deze 
mensen kunnen worden opgeroepen om elders in Brabant nesten en reeën op te sporen. Voor onze 
vereniging is het ook een grote aanwinst, het is heel erg zwaar om door het hoge gras te lopen. 

 

Foto Ruud van Cuijk 
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Zeldzame zwervende pantserjuffer. 

 

 
                  

 

 

 

 

 

                                                         Beide foto’s zijn door Piet Peijs gemaakt 

 

 

 

 

 

 

Groot dikkopje 

Jonge boerenzwaluwen 
Foto’s Jos van Gool 

Onze website is verouderd. 
Wij zijn op zoek naar iemand die voor ons een nieuwe website kan en wil maken. 
Wie wil dit doen of kent iemand die dat wil. 
Alle onkosten worden vergoed. 


