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Op 9 juli werd ik tegen de avond gebeld door iemand waar ze een vogeltje hadden gevonden, ze wisten niet 
wat ze er mee moesten doen want het kon niet vliegen. Ik zeg zet hem maar in een doosje, dan kom ik 
eraan, het bleek dat het een gierzwaluw was . 
 

Omdat een gierzwaluw niet van de grond kan 
opvliegen wordt er wel eens gezegd dat je hem dan 
omhoog moet gooien of dat je hem vanuit een 
raam naar beneden moet laten vallen. Vorig jaar 
tijdens de lezing  van de gierzwaluwwerkgroep 
werd ons verteld dat je dat nooit moet doen. Het is 
niet voor niets dat dit beestje op de grond zit, hij 
kan wel gewond zijn en als we hem dan omhoog 
gooien kan de verwonding alleen maar erger 
worden.  
Dus ik heb hem goed bekeken, er was niets aan te 
zien. De vleugels waren helemaal intact en hij deed 
ook pogingen om te gaan vliegen alleen het lukte 

niet. 
Dus naar Piet Peijs gebeld en mijn verhaal verteld maar deze kon mij ook niet meteen helpen, de conclusie 
was kom er maar mee naar mij. Bij Piet hebben we hem ook nog eens goed onderzocht maar niets kunnen 
vinden. Dan toch maar voorzichtig een poging gewaagd door hem een klein stukje omhoog te gooien. We 
vonden dat dit wel verantwoord was omdat hij met zijn vleugels volop vliegbewegingen maakte. In eerst 
instantie dachten we dat het gelukt was want hij vloog weg maar een paar honderd met verder kwam hij 
toch weer in glijvlucht naar beneden. Omdat we het verder niet meer wisten hebben we naar iemand van 
de werkgroep in Oisterwijk gebeld om advies te vragen. Deze gaf ons het advies om naar de vleugels te 
kijken. Als de vleugels van een gierzwaluw langs het lijfje liggen moeten ze 3 cm langer zijn dan de staart, 
dat was bij deze niet. Het bleek dus een jong te zijn dat te vroeg uit de nest was gekomen. 
 

                                                                                                 

We hadden diverse mogelijkheden om het 
beestje te laten overleven. We konden hem naar 
Oisterwijk, de vogelopvang in Someren of de 
roofvogelopvang in Zundert brengen. Ook was 
de mogelijkheid om hem zelf te voeren en maar 
hopen dat hij het zou overleven. Na enkele 
mensen gebeld te hebben hadden we iemand 
gevonden die het wilde proberen. Na enkele 
dagen kregen we bericht dat het goed ging en 
dat hij al was gegroeid maar helaas is hij toch 
nog dood gegaan. 
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Links 
Een ree tussen de 
boekweit in het 
patrijzenproject  
Foto Frans Berndsen 
 
 

 
Rechts 
Kruipbrem 
Foto Henk Moeskops 

Links 
Ossentong 
Foto  Henk Moeskops 

 
 
 
Rechts 
Lepelaars bij 
zonopkomst in het 
Beleven 
Foto Jos van Gool 

Links  
Hangjeugd bij 
het 
patrijzenproject 
Foto Wim Castelijns 
 
 
 
Rechts 
Bloedrode 
heidelibel 
Foto Jos van Gool 
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Patrijzen zijn standvogels van open agrarisch gebied, heidevelden en hoogvenen. Oorspronkelijk waren het 
steppebewoners, maar de soort heeft zich erg goed aangepast aan het leven in kleinschalig agrarisch 
landschap. In Nederland komt de patrijs verspreid voor. Akkerland is het meest in trek, vooral als dit wordt 
afgewisseld met ruige dijken, slootranden, wegbermen en houtwallen. Patrijzen eten zowel plantaardig als 
dierlijk voedsel, maar de jongen leven de eerste weken louter van insecten en ander klein gedierte. De patrijs 
is altijd een favoriet doelwit geweest voor jagers, maar die hebben de jacht op de soort gestaakt. De aantallen 
patrijzen nemen, door schaalvergroting in de landbouw, dramatisch af. https://www.vogelbescherming.nl/  

 

 

                                                                                         

 

  

Foto’s Theo van de Voort, Henk Moeskops en  Ruud van Cuijk 

 

Dat het bestand van de patrijzen afgelopen jaren duidelijk 
is afgenomen hebben we allemaal gemerkt. Dit is ook de 
reden dat we als natuurvereniging er alles aan doen om 
deze vogels te beschermen zoals ons patrijzenproject en 
de bloemenranden die we op diverse plaatsen in hebben 
gezaaid. Zoals al eerder is vermeld hebben we bij onze 
vereniging een WhatsApp groep waarnemingen. Daarop 
komen mooie foto’s binnen maar de naam van de app 
zegt het al, ook de waarnemingen worden gemeld. Als de 
mensen ergens iets bijzonder hebben gezien wordt dit 
gemeld via deze app met of zonder een foto zo ook de 
patrijzen. Piet Peijs is er enkele jaren geleden mee 

begonnen om de plaatsen waar patrijzen 
zijn gesignaleerd in kaart te brengen. 
Dankzij de meldingen via de app komen er 
regelmatig meldingen binnen en heeft Piet 
een plattegrond  van onze gemeente met 
aantekeningen waar de patrijzen zijn 
geregistreerd. Het lijkt er op dat het 
bestand de afgelopen jaren is toegenomen.  
Hopelijk kunnen we volgend jaar in het 
jaarverslag een compleet overzicht laten 
zien. 
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Nieuws van de bestuursvergadering. 

 Tijdens de volgende bestuursvergadering zal de datum van de jaarvergadering worden bepaald, dit 
is afhankelijk van de ontwikkelingen van de coronacrisis.  Als de datum bekend is krijgen alle leden 
een uitnodiging met het verzoek  om zich van te voren aan te melden. Dit i.v.m. het reserveren van 
een locatie en om de 1,50 meter-regel in acht te kunnen nemen. 

 We zijn door de gemeente Bladel benadert met het verzoek om te adviseren in het vergroten van 
de biodiversiteit op hun pachtpercelen. De vraag werd gesteld of wij mee willen denken bij het 
verpachten van gemeentelijke percelen aan agrariërs, waarbij de biodiversiteit vergroot dient te 
worden. Bij verpachting aan boeren dient er rekening mee gehouden te worden, dat dit een 
onderdeel vormt van hun bedrijfsvoering en gezien de rendementen in (vooral melkveehouderijen) 
men voor de maximale opbrengst moet gaan. Dit is strookt niet met de uitgangspunten tot 
natuurbehoud. Hiervoor zal een tussenoplossing in het leven geroepen moeten worden waarbij 
een win-win situatie ontstaat. Om dit te laten werken zullen beide partijen iets in moeten leveren. 
De boer kan niet gaan voor de maximale opbrengst en ook de gemeente zal niet de maximale 
pachtopbrengst ontvangen.  
Voor de pacht maken we onderscheid in twee perceelvarianten: 

 (Blijvend) grasland. 
 Akkerbouw. 

 We hebben een gesprek gehad met de Landgoedmanager van het Wellenseind, deze heeft onze 
medewerking gevraagd voor een aantal activiteiten o.a. 

 Inventariseren waar de Japanse duizendknoop op het landgoed het eerst bestreden moet 
worden.  De Japanse duizendknoop, hij woekert en is bijna niet te bestrijden. Daar moet de 
Japanse bladvlo verandering in brengen bij Wellenseind start een proef. 

 Educatie voor de basisscholen 
 Gidsen op het landgoed  

Voor bepaalde activiteiten staat een vergoeding tegenover.  
Voor meer informatie over deze activiteiten kun je contact opnemen met één van de 
bestuursleden. 

 Vanuit de golfbaan Midden Brabant zijn we gevraagd om daar de nestkasten te controleren. We 
hebben nog niets toegezegd omdat we eerst moeten kijken of we voldoende  vrijwilligers hebben 
die zich daar voor willen inzetten.  

 Afgelopen seizoen hebben we met een enkele mensen de nestkasten op het sportpark van Reusel 
en Hulsel gecontroleerd. Misschien komen daar de sportparken van Hooge en Lage Mierden en de 
golfbaan nog bij. We zouden het erg op prijs stellen dat we deze werkgroep uit kunnen breiden met 
een aantal vrijwilligers. Het is interessant en heel leerzaam om te doen.  De controles zijn 2 a 3 keer 
per jaar en in het najaar de nestkastjes schoon maken. Afgelopen seizoen hebben we de controles  
’s avonds gedaan maar als er voldoende liefhebbers zijn kunnen we dat ook in overleg ook overdag 
doen.   
Als je interesse hebt om mee te komen helpen kun je dit aangeven bij 
Petra Lauwers 06-19214651 
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 Op de natuurbegraafplaats hebben ze mensen nodig die diverse insecten willen monitoren zoals 

vlinders, bijen enz. Degene die interesse hebben kunnen dat aangeven bij één van de 
bestuursleden. 

 Wegens reorganisatie van het bedrijf van Henry van Limpt waar wij de opslag van ons materiaal 
hebben, waren wij genoodzaakt om een andere locatie te zoeken. Deze hebben wij inmiddels 
gevonden bij John van Raak aan De Luther in Hooge Mierde. Er zal nog wel het  één en ander 
moeten gebeuren en daar willen we na de vakantieperiode aan beginnen. Tegen die tijd zal er een 
berichtje rondgaan met de vraag wie er mee wil komen helpen. We moeten de ruimte bij Henry 
van Limpt eind van dit jaar leeg hebben. 
 
 

 
 

 Activiteiten 2019-2020 
Vanaf half september 
tot eind december 

Nieuwe opslagruimte in orde maken en het materiaal verhuizen. 
De datums is in onderling overleg.  

September Poelen langs het rolstoelpad opschonen. 
4 Oktober  Herfstmarkt  Kempenmuseum De Acht Zaligheden Eersel 
Oktober RABO Clubsupport 
Oktober  Jaarvergadering/najaarsvergadering 
7 November Natuurwerkdag 
   

           

Onderstaande activiteiten zijn onder voorbehoud, dit is afhankelijk van de ontwikkelingen van de coronacrisis 


