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Tijdens de bijeenkomst Natuur in Eigen Hand in januari 
2018 heeft het Groen Ontwikkelingsfonds Brabant drie 
maal een prijs van 5000 Euro in het vooruitzicht gesteld 
voor plannen die het doel hebben om nieuwe natuur in 
eigen omgeving te realiseren. 
Er waren 26 plannen ingezonden waarvan onze 
verenging één van de gelukkigen was.  Deze prijs 
hebben we gewonnen met het project van de 
struweelsloten.  

Voor meer informatie zie 
 https://www.groenontwikkelfondsbrabant.nl/inspiratie/puur-natuur-prijsvraag-natuur-in-eigen-hand 

 

Staartmees 
Foto Henry Wenting 

Putter op een teunisbloem 
Foto Wim Castelijns 

Ringmus in de kerstsfeer 
Foto Wim Castelijns 
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Bij Fabor  aan de Hamelendijk heeft Henry Wenting afgelopen maand  een aantal nestkastjes opgehangen, 
zoals enkele  mezenkasten een mussenkast, torenvalkenkast en een nestkast voor de steenuil. 
Binnenkort worden er nog palen voor de zwaluwdraden geplaatst.         
Foto’s Henry Wenting 

                        Mussenkast       Steenuilenkast                Torenvalkenkast 

 
In het jaarverslag van 2017 hebben we een 
stukje gepubliceerd over de wilgen in ons 
patrijzenproject. Deze waren te groot maar 
omzagen vonden we zonde. In overleg met 
Brabants Landschap en met aanwijzing van 
enkele van hun medewerkers hebben we 
de middelste bomen gekapt maar rondom 
hebben we ze gedeeltelijk ingezaagd en 
daarna plat gelegd. Deze vorm van snoeien 
wordt kapstokken genoemd. Hiernaast de 
foto zoals het er toen uitzag.  Foto Jos Laarakker 

We waren hier allemaal heel 
sceptisch over en benieuwd naar 
het resultaat. 
Hiernaast een foto van de resultaten 
een jaar later, mooi toch. We gaan 
nu deze haag snoeien zodat het nog 
dichter wordt. 
 
Foto Jos Laarakker 
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In het patrijzenproject stond nog een perceeltje met wilgen die te groot werden. Een gedeelte 
ervan hebben we ook weer ingezaagd en plat gelegd, kapstokken. Hopelijk zijn de resultaten 
net zo goed als afgelopen jaar. Het andere gedeelte hebben we geknot, we zijn benieuwd hoe 
die er over een jaar uitzien. 
                                                                                                                                                   Foto Jos Laarakker 

                Bij het realiseren van het nieuwe appartementencomplex aan de Wilhelminalaan zijn  er in 
overleg met ons 6 nestkasten voor de gierzwaluw ingemetseld.  Deze kasten  zitten in de  
spouwmuur  en rusten op de buiten muur. Aan de buitenzijde is er weinig van te zien omdat 
het een kleine opening is.  Foto’s  bouwbedrijf van Montfort B.V.  
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Door enkele leden van het bestuur zijn de poelen in onze gemeente geïnventariseerd. Aan de hand daarvan 
wordt er een meerjarenplan gemaakt  wat de betreft het onderhoud en de financiering hiervan.  In het 
totaal hebben we in onze gemeente voor zover als we weten 65 poelen, nog niet alle poelen zijn 
geregistreerd. Inmiddels zijn er ook weer enkele poelen opgeschoond. 
Door Ruud van Cuijk  is de staat van de poelen vastgelegd  en aangemeld op poelen.nl. Wilt u iets meer 
weten over de staat van de poelen in onze gemeente dan kunt u kijken op https://poelen.nu/ 
 

                        

 

Het bestuur wenst jullie fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar 
 

                                                     

                    

            

 
Het opschonen van de 
poel langs de 
Kempenbaan ter 
hoogte van de  
Lage Mierdsedijk 
is ook klaar. 
Foto Ruud van Cuijk 



                                      
 
 

  Jos Laarakker Nieuwsbrief december 
                      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@weidevogels.nl. 

Nieuwsbrief  
december 2018 

 

Herfst- en winteractiviteiten 2018 – 2019 

LOKATIE ACTIVITEIT DATUM 
DE GROOTE CIRKEL Berken en jonge dennen verwijderen. 

Verzamelen bij begin van de fietspad aan het eind 
van de Burg. Willekenslaan 

05 januari 

DE GROOTE CIRKEL Berken en jonge dennen verwijderen. 
Verzamelen bij begin van de fietspad aan het eind 

van de Burg. Willekenslaan 

19 januari 

DE GROOTE CIRKEL, 
Reusel 

Berken en jonge dennen verwijderen. 
Verzamelen bij begin van de fietspad aan het eind 

van de Burg. Willekenslaan 

02 februari 

ZWARTVEN 
Hooge Mierde: 

Jonge dennen verwijderen 
Verzamelen bij begin fietspad Turnhoutsepad 

16 februari en 2 
maart 

NATIONALE 
OPSCHOONDAG 

Precieze activiteit en locatie worden nog bekend 
gemaakt 

23 maart 

 

We werken van 09.00 uur tot 12.00/12.30 uur. 
 
Overige werkzaamheden die nog in de planning staan voor dit seizoen: 

• Voortje en Beekakkersweg: berken en dennen verwijderen. Kleine onderhoudsbeurt. 
• Onderhoud kikker- en paddenpoelen: moeilijk vooruit te plannen i.v.m. inschakelen kraan. 
• Aanplanten bij Van Linschoten, hoek Beekakkersweg / Broekkant, Lage Mierde. Moeilijk ver vooruit 

te plannen i.v.m. levering plantmateriaal. 
• Het Panneven zou evt. ook nog opgenomen kunnen worden in de cyclus van werkzaamheden. 

Wellicht voor het volgende seizoen. 
 
Deze overige werkzaamheden kunnen we doen op een van de zaterdagen waarop we een andere activiteit 
hebben gepland of we spreken een datum tussendoor af, zoals afgelopen seizoen ook wel eens gebeurd is. 
 

 

 


