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Voorwoord 

Het 2e jaaroverzicht ligt al weer voor je. 
Wat dat betreft is het afgelopen jaar zeer snel voorbij gegaan. 
2016 is niet zo maar een jaar geweest, er is veel gebeurd. 
Onze voorzitter Jan van Gompel heeft zich na vele jaren inzet wegens 
gezondheidsredenen af moeten melden als lid van onze vereniging. 
Het nieuwe bestuur bestaat nu uit 4 personen.  
Door onze vele activiteiten dekte het de doelstelling niet meer, waardoor ook de 
aansprakelijkheid in het geding kwam.   
We hebben daarom gelijk de statuten en het huishoudelijk reglement hierop 
aangepast. 
Zo is ook de naam van onze vereniging veranderd in: 
NATUUR- EN (WEIDE)VOGELVERENIGING REUSEL-DE MIERDEN. 
Wat ik al zei 2016 is een bewogen jaar geweest. Het voorjaar verliep normaal, maar 
tegen het einde was het dramatisch te noemen met de vele overstromingen. 
We hebben mee gedaan aan een landelijk onderzoek naar de overlevingskansen 
van kievitskuikens. 
2016 werd door de vogelbescherming Zeist en het SOVON uitgeroepen tot het jaar 
van de kievit. Landelijk hebben er 11 verenigingen aan deelgenomen. Onze 
vereniging werd hier ook voor gevraagd om deel te nemen vanwege de hoge 
zandgronden. Verderop in dit jaaroverzicht lees je hier meer over. 
Ook zijn we benaderd door Kees van Limpt uit Lage Mierde voor overname van de 
bestanden en beheer van de kerkuil en steenuil. 
Er zijn hier 3 groepen o.l.v. Jos Laarakker mee aan de slag gegaan. Vooraf heeft er 
een inloopavond plaats gevonden in “De Schakel” Hooge Mierde.  
Dat er voor uilen veel belangstelling is bleek wel uit de grote opkomst. 
Wij als Natuur-en (Weide)vogelvereniging Reusel-De Mierden moeten zich  ook aan 
de ARBO regels houden. De ARBO regels worden door de overheid bepaald en het 
bestuur dient er voor te zorgen dat de vereniging aan deze eisen voldoet. We 
hebben een ARBO-plan en een risico inventarisatie rapport welke op de 
jaarvergadering aan de leden wordt gepresenteerd. 
Tot slot wil ik nog aangeven dat de kracht en uitstraling van onze vereniging is mede 
door jullie tot stand gekomen. Een pluim voor iedereen.    
 
    
 
 
Voorzitter: 
 
Piet Peijs  
 

 

Bestuur 

Voorzitter     Piet Peijs 

Secretaris/Penningmeester  Karel Gevers 

Bestuurslid    Dave de Vries 

Bestuurslid    Jos Laarakker 



 Jaaroverzicht 2016 3 

Weidevogels 

De Natuur- en(Weide)vogelvereniging Reusel-De Mierden is verdeeld in vijf  
werkgroepen die ieder een bepaald gebied hebben waarin ze de zorg dragen voor de 
bescherming van de weidevogels.  
Deze gebieden zijn ’t Holland, Langendijk, Laarakkerdijk – Rijtseheide,  
Papenakkers – Hellaren en Dunsedijk – Beersedijk – Meierweg. Dit wil dus zeggen 
dat een groot gedeelte van het landelijk gebied in onze gemeente  regelmatig 
gecontroleerd wordt door onze werkgroepen. Bescherming van weidevogels wil 
zeggen dat ze geobserveerd worden en zo nodig worden de nesten gemarkeerd 
door bamboestokken te plaatsen. De agrariërs welke toestemming hebben gegeven 
om hun grond te betreden weten wat deze stokken betekenen en houden er ook 
rekening mee met het bewerken van de grond. Sommige agrariërs stappen even van 
de tractor af om het nest te verleggen, anderen nemen contact op met iemand van 
de werkgroep en deze zorgt dat de nesten worden verlegd. Het verleggen van de 
nesten geld niet bij alle weidevogels, b.v. de nesten van de wulp en de grutto worden 
extra ruim gemarkeerd en met de betreffende agrariër wordt contact opgenomen 
zodat hij er rekening mee kan houden. In zo’n geval wordt het nest zoveel mogelijk 
gespaard door er omheen te werken totdat de jongen zijn uitgekomen. 
Het afgelopen seizoen zijn we begonnen om de nesten te registreren met 
coördinaten via gps. Met de smartphone kan de locatie worden vastgelegd. In de 
toekomst kunnen de agrariërs met een code inloggen op hun eigen perceel en 
tijdens het bewerken van de grond de locatie van de nesten zien. Deze coördinaten 
kunnen dan ook aan de loonwerkers worden doorgegeven. 

2016 werd samen door Vogelbescherming Zeist en het SOVON uitgeroepen als het 
jaar van de kievit. 
Het afgelopen seizoen hebben we ook meegedaan aan een onderzoek van het 
SOVON. Zij organiseert en coördineert vogelonderzoek op landelijk niveau volgens 
gestandaardiseerde, wetenschappelijke criteria.  
Het onderzoek had als doel het bepalen van de kuikenoverleving in gebieden met en 
zonder kievit-maatregelen, om zo vast te kunnen stellen of de maatregelen 
inderdaad de kuikenoverleving bevorderen. 
Met maatregelen wordt bedoeld, uitstel van bewerking van de grond tot na 15 mei of 
een gedeelte van het perceel braak laten liggen zodat de vogels de kans krijgen om 
in alle rust de legsels uit te broeden. 
Dit onderzoek werd landelijk in 12 gebieden uitgevoerd waaronder 3 in Brabant; 6 
gebieden met maatregelen t.b.v. de kievit en 6 vergelijkbare gebieden zonder 
maatregelen. De gebieden liggen verspreid over veen, klei en zand en over 
bouwland/mais en gras.  
Omdat SOVON op zoek was naar een gebied met bouwland/mais, zonder 
maatregelen was de keuze op ons werkgebied in Reusel-De Mierden gevallen. 
Voor het onderzoek worden kievitkuikens van ringen en vlaggetjes voorzien. De 
insteek is dat er 40-50 kuikens worden geringd (deels nestjongen, deels oudere 
kuikens) en dat deze door vrijwilligers worden opgezocht en op kaart ingetekend, 
totdat ze vliegvlug zijn of waren verdwenen.  

Dit betreft dus de hele periode dat er kuikens aanwezig zijn, meestal half april – half 
juli. Het beste was als er geringd werd op akkers bij boeren die geen maatregelen 
treffen, in een gebied met hoge dichtheden aan nesten en dat goed te overzien is. 
De kuikens werden opgezocht vanaf de weg, met een verrekijker en/of telescoop. 
Tevens werd gekeken of de betreffende vlaggetjes af te lezen waren. Er was door de 
coördinator een observeerschema opgesteld.  
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Door het aantal vrijwilligers werd er dagelijks in de 3 gebieden geobserveerd. 
Hiervoor onze dank aan de vrijwilligers van vogelwerkgroep “De Kempen” uit 
Veldhoven. Het aflezen vergde enige inspanning en was vrij intensief, dus het was 
wenselijk dat meerdere vrijwilligers meededen. 

In ons verzorgingsgebied was de keuze gevallen op een perceel langs de Langedijk 
in Reusel, de Aanrijten, Kailakkers en Zanddijk in Hooge Mierde en de Beerse Dijk in 
Lage Mierde. 
De nesten werden genummerd, de eieren opgemeten, gewogen en ondergedompeld 
in een bakje met water waar een gradenboog op stond. Aan de hand van het aantal 
graden dat de eieren in het water lagen konden we zien wanneer deze ongeveer uit 
moesten komen. Deze berekening klopte vrij nauwkeurig, de meeste eieren kwamen 
nagenoeg op de uitgetelde dag uit. 
 

  
 
 
De kuikens werden geringd en voorzien van een blauw vlaggetje met daarop een 
nummer, zoals hierboven wordt omschreven. Ook werden van alle geringde kuikens 
de snavellengte en schedeldoorsnee gemeten, alsmede werden ze gewogen en 
werden deze gegevens door ringer Jan Wouters geregistreerd. In de 
bovengenoemde gebieden hebben we 55 kuikens geringd waarvan we er 35 hebben 
voorzien van een blauw vlaggetje zodat ze makkelijk te volgen waren. 
 

 

 
 
 
K8 tot einde toe 
kunnen volgen, 
geringd hoek 
Zanddijk-Kailakkers 
Hooge Mierde 
 

 
Na intensieve observatie en controle is na afloop van dit onderzoek gebleken dat er 
maar vijf kuikens vliegvlug zijn geworden.   
Dat wil zeggen dat er een grote predatie is onder de weidevogels. De oorzaak is niet 
altijd te achterhalen, dat kunnen kraaien of vossen zijn. We hebben zelfs een keer 
een vos op afstand op heterdaad betrapt bij een kievitsnest.  
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In Hooge Mierde hebben we ook gezien dat kraaien de kuikens van het land 
"plukten". In totaal zijn er 12 predatoren bekend  waarvan de weidevogels last 
hebben. 
Tevens door het slechte, koude weer en de in grote hoeveelheid gevallen regen zijn 
er veel kuikens "gesneuveld". 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Zo was het op 2-6-2016 op 't 
Holland  en ook de Peel en  
Lange Dijk hadden toen heel  
veel water. 
 

 
 
In de evaluatiebijeenkomst die werd gehouden in Zeist, medio november, bleek dat 
op vele plaatsen het moeilijk was geweest om de "gevlagde" vogels te kunnen blijven 
observeren, vooral daar waar de vegetatie, een groot struikelblok was.  
Wel werd ons idee, dat we hadden uitgevoerd om bij het Beleven een verzoek neer 
te hangen, om de vogelspotters aldaar te attenderen uit te kijken naar "gevlagde" 
kieviten aangehaald, om dit landelijk te doen. Verrast waren we wel dat er in oktober 
bij het Beleven nog een kievit werd gefotografeerd, die bij ons was geringd, maar 
daarna niet meer was gezien. De vogel rechtsonder werd op 600 meter van zijn 
geboorteplaats gefotografeerd. 
 
 

 
 

Nest met jonge kieviten De geringde kievit die in oktober in het 
beleven werd gefotografeerd. 
Foto Wout van Kemenade 
 

In 2016 zijn we met 26 vrijwilligers op 105 bedrijven actief geweest. 
De gevonden legsels lagen verspreid over 890 hectare. 
Hieronder een overzicht van de soorten vogels en het aantal legsels die afgelopen 
jaar zijn gevonden 
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                            2016                                                                        2015 
Soort Totaal Uit Niet uit  Soort Totaal Uit Niet uit 

         Geelgors 4 4 0 

Bergeend 1 1 0  Gele Kwikstaart 1 1 0 

Geelgors 6 6 0  Grauwe Gans 4 4 0 

Grauwe Gans 3 3 0  Grutto 10 8 2 

Grutto 11 10 1  Kievit 228 147 81 

Kievit 157 101 56  Kleine Plevier 4 4 0 

Kleine Plevier 6 6 0  Krakeend 3 3 0 

Krakeend 3 3 0  Kwartel  2 2 0 

Kwartel 3 3 0  Meerkoet 6 6 0 

Patrijs 5 5 0  Patrijs 1 1 0 

Roodborsttapuit 9 9 0  Roodborsttapuit 4 4 0 

Scholekster 8 5 3  Scholekster 12 8 4 

Slobeend 2 2 0  Slobeend 2 2 0 

Veldleeuwerik 2 2 0  Veldleeuwerik 2 2 0 

Waterhoen 2 2 0  Waterhoen 1 1 0 

Wilde eend 5 5 0  Wilde eend  5 5 0 

Wulp 12 10 2  Wulp 11 8 3 

Totaal 235 173 62  Totaal 303 210 90 

 
In bovenstaande tabel kan je  zien dat de resultaten van de kievit in 2016 beduidend 
minder is dan in 2015. De resultaten van de grutto en de wulp is iets meer en de 
scholekster weer iets minder. Omdat de kievit de meest voorkomende weidevogel in 
ons gebied is staan hieronder de resultaten nogmaals afgebeeld in enkele grafieken. 
 
 
Aantal beschermde legsels van de Kievit 2006 - 2016 in Reusel-De Mierden 
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Uitkomstresultaten  van de kievit 2016 in Reusel-De Mierden 

 

 

 
Aantal legsels per soort in  Brabant 
 
 

---- 2016  ---- 2015   ---- 2014  ---- 2013  ---- 2012 

 

Grutto 
 

 

 

 

 

 

 

 

190 

230 

315 
288 

352 

232 

174 

223 

178 

231 

157 

39 
63 69 

100 

47 

80 

49 
33 

51 

81 
56 

151 
167 

246 

188 

305 

152 
125 

190 

127 
150 

101 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Kievit 

Niet uit 

Uit 

http://www.boerenlandvogelsnederland.nl/waarnemingen/waarneming83/
http://www.boerenlandvogelsnederland.nl/waarnemingen/waarneming83/
http://www.boerenlandvogelsnederland.nl/grafiek.png?vogel=2
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Kievit 

 

 
 
 

Lege 

 

Tureluur 
 

 
 

 

 

 

 
 

http://www.boerenlandvogelsnederland.nl/grafiek.png?vogel=1
http://www.boerenlandvogelsnederland.nl/grafiek.png?vogel=3
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Scholekster 
 
 

 
 

 
 
 
 
Wulp 
 
 

 
 

 

 
 

http://www.boerenlandvogelsnederland.nl/grafiek.png?vogel=4
http://www.boerenlandvogelsnederland.nl/grafiek.png?vogel=5
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Erfvogels 

In samenwerking met Agrarische Natuur Vereniging Kempenland  

(ANV Kempenland ) hebben wij bij onze agrariërs hun erf op een vogelvriendelijk 

manier ingericht. Er werden mussenkasten, zwaluwplankjes en steenuilkasten 

opgehangen. Er werden palen gezet met draden waarop de zwaluwen kunnen zitten 

en er werden modderbaden aangelegd. 

 

 

 
 
 
 
Een modderbak geplaatst voor  
het nestmateriaal van de zwaluw 

 
             

 
           

                   
 
 
 
 

 
 
                  Boerenzwaluwen 
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Geregistreerde legsel per soort 

 
 

Aantal 
legsels 

Boerenzwaluw 92 

Boomkruiper 1 

Houtduif 4 

Huismus 57 

Huiszwaluw 30 

Koolmees 7 

Pimpelmees 2 

Roodborst 1 

Wilde eend 1 

Witte kwikstaart 9 

 

 

         

                           Huismus                                                          Ringmus 

 

In samenwerking met ANV Kempenland zijn er in 2016 twee fietsroutes langs de 

deelnemende bedrijven in gebruik genomen. Deze routes zijn 23 en 28 km lang, ze 

zijn makkelijk te combineren en er zit een duidelijke beschrijving bij. Op 18 

september hebben we de fietstocht geopend door met een aantal leden van onze 

vereniging en van het ANV Kempenland de route te fietsen. Onderweg waren enkele 

pauzeplaatsen waar het één en ander werd uitgelegd onder het genot van een kopje 

koffie of thee en een broodje. Deze route is te downloaden via  de volgende link 

http://anvkempenland.nl/fietsen-door-de-kempen/  

Huiszwaluwtil 

In oktober 2014 is door de vereniging in onze gemeente de eerste huiszwaluwtil 

geplaatst. 

Deze huiszwaluwtil aan de Schepersweijer werd in het eerste broedjaar (2015) 

meteen door 8 broedparen bewoond. In 2016 waren dit 7 broedparen.  De 

kunstnesten aan de zwaluwtil zijn gratis beschikbaar gesteld door Vivara Pro.  

Verder in de buurt zijn ook nog meer natuurlijke nesten geregistreerd. 

Zie You Tube Vivara Pro Huiszwaluwtil Reusel. 

http://anvkempenland.nl/fietsen-door-de-kempen/
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://imgb.igcdn.nl/fe499ee8c5164ed6a48287d4441eb1dd/opener/Huismus_meest_geteld.jpg&imgrefurl=http://www.omroepbrabant.nl/?news/223254722/Huismus+weer+meest+getelde+vogel+in+Brabantse+tuinen.aspx&docid=uGGy51t7rwb_-M&tbnid=9n46nZtcUmUE2M:&vet=1&w=750&h=423&bih=570&biw=1301&ved=0ahUKEwj-1OLSpZrSAhUKWhQKHU1MBacQxiAIBCgC&iact=c&ictx=1
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiJ7P6r15zSAhWF1xQKHUC2AqsQjRwIBw&url=http://www.birdimage.nl/2015/07/ringmus-tree-sparrow/&psig=AFQjCNHzNuph6SCj-Ke8Z4T1so_nYN3eHQ&ust=1487611636284147
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De 
huiszwaluwtil 
aan de 
Schepersweijer 
 

  

  

Een aantal zwaluwen op de draad                    Verzamelen van modder voor het nest 

aan de Buizerd in Reusel 

    

Voor meer informatie zie: 

https://www.sovon.nl/sites/default/files/doc/Jaarverslag%20Huiszwaluwtillen%202015.pdf 

 

 

https://www.sovon.nl/sites/default/files/doc/Jaarverslag%20Huiszwaluwtillen%202015.pdf


 Jaaroverzicht 2016 13 

Overzicht waar in Nederland zwaluwtillen zijn geplaats en welke zijn bewoond. 
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Patrijzenproject 

              
De afgelopen veertig jaar is het aantal patrijzen in Nederland met ruim 95 procent 

afgenomen. De overgebleven patrijzen zitten vooral in de akkergebieden in Brabant 

en Limburg. De voornaamste oorzaak van deze sterke daling is de manier waarop 

momenteel het boerenbedrijf gerund wordt (grootschalig) en de hierop geteelde 

gewassen (ontbreken van biodiversiteit). Om te voorkomen dat de vogel helemaal uit 

Nederland verdwijnt, riepen Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek 

Nederland 2013 uit tot het Jaar van de Patrijs. In dat kader heeft Brabants 

Landschap een achttal natuurorganisaties benaderd, waaronder Natuur- en 

(Weide)vogelvereniging Reusel-De Mierden, om te onderzoeken of er enkele 

gebieden kunnen worden ingericht voor de patrijs. 

De gemeente heeft op 18 maart 2014 goedkeuring gegeven aan het patrijzenproject, 

gelegen aan de Rouwenbogt – Raamloop, waardoor wij als vereniging voor minimaal 

6 jaar de volledige beheers- en onderhoudsovereenkomst hebben gekregen. 

Hierdoor konden we aan de slag met de werkzaamheden.  

In het vorige jaarverslag van 2015 is hier uitvoerig over geschreven, hoe het gebied 

is veranderd en wat de werkzaamheden zijn geweest. Ook hebben we vermeld dat 

we in het najaar van 2015 op enkele percelen spelt en triticale hebben ingezaaid met 

de bedoeling om dit in 2016 te oogsten. Helaas is dit door het natte voorjaar letterlijk 

in het water gevallen, de oogst is helemaal mislukt. Het voordeel hiervan is dat het 

graan dat de hoge waterstand toch heeft doorstaan prima voedsel was voor de 

vogels. In 2016 hebben we van de gemeente toestemming gekregen om de overige 

hooilandjes te beheren. Het beheer is afgestemd om de hooilandjes zo snel als 

mogelijk te verschralen, dit doen we door minimaal 2 keer per seizoen te maaien en 

het maaisel af te voeren. Het is uit eindelijk de bedoeling dat er kruidenrijk- en 

bloemrijkgrasland terugkomt. Met als doel, dat er orchideeën bloeien. Ook wordt er 

langs de naast liggende bossen zoomvegetatie aangeplant. Hierna is onze 

oppervlakte totaal op 12 ha gekomen. 

          
Een graanveld in het patrijzenproject  
13 juni 2016 

Ook de andere percelen hebben dagen onder 
water gestaan, de keverbanken zijn nog net 
boven water gebleven 

http://www.bing.com/images/search?q=patrijs&view=detailv2&&id=754B40A8824F7C8DCBF200A6D057C53BD46F0318&selectedIndex=0&ccid=9VqCXL9O&simid=608038795829839284&thid=OIP.Mf55a825cbf4ee9396806989b4a0204aao0
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IJsvogel en de grote Gele kwikstaart 

In de voorgaande jaren zijn er door onze vereniging op diverse plaatsen aan de 
Raamsloop ijsvogelwanden gecreëerd. Door te sterke stroming bleek dat niet 
haalbaar te zijn.   
Op 4 plaatsen in onze gemeente zijn nestkasten voor de Grote Gele Kwikstaart 
geplaatst. In 2016 zijn deze kasten niet bezet geweest. 
 
Uilen en torenvalken 

In het voorjaar zijn we begonnen met de controle van de uilen- en torenvalken 

kasten. In het verleden is dat jaren door Kees van Limpt gedaan. We hebben 10 

vrijwilligers die dit hebben opgepakt. Er is een werkgroep voor Lage Mierde, één voor 

Hooge Mierde en één werkgroep voor Reusel en Hulsel. Door Kees is aan iedere 

werkgroep apart bij een aantal gastgevers uitgelegd hoe ze tewerk moeten gaan. Dit 

was ook meteen de gelegenheid om kennis te maken. Doordat enkele kasten op 

grote hoogte hangen, hebben enkele leden een cursus veilig werken op hoogte 

mogen volgen. Deze cursus werd gratis aangeboden door Brabants Landschap. 

Iedere werkgroep is in bezit van een valbeveiliging set.  

 

 

 
 
Enkele foto’s van de cursus werken op hoogte 

 

 

Hieronder een overzicht van het aantal nestkasten en de resultaten van afgelopen 

jaar. 

 Aantal nestkasten Aantal nestkasten bezet Aantal jongen 

Kerkuil 44 11 47 

Steenuil 38 15 54 

Bosuil 7 4 4 

Torenvalk 25 12 57 
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In dit overzicht is te zien dat we in totaal 114 nestkasten in beheer hebben. 

Er is één kerkuil waarvan we het nest niet kunnen controleren omdat deze op een te 

gevaarlijke plek zit. We kunnen wel bijna met zekerheid zeggen dat deze uil 

afgelopen jaar jongen heeft gehad. Dit naar aanleiding van omwonenden die dit 

hebben kunnen observeren en naar aanleiding van de braakballen die onder het nest 

lagen.  

Er komen regelmatig aanvragen binnen van mensen die interesse hebben in een 

uilen- of torenvalkenkast. Dit jaar moeten we nog enkele nestkasten ophangen. Als 

er een aanvraag komt, wordt door ons eerst een erfscan gemaakt.  

    

 
 
                                          Voorbeeld van een erfscan. 
 
Het maken van een erfscan is bedoeld om op het erf een scan te maken of het in zijn 

totaliteit geschikt is als broedplek. 

Als er een nestkast hangt is het nog niet zeker dat er een uil of torenvalk in nestelt. 

We zijn afgelopen jaar op een plaats geweest waar al 7 jaar een nestkast voor de 

kerkuil hangt en dat er nu voor het eerste jaar een kerkuil met 3 jongen inzat. Ook 

gebeurt het dikwijls dat er andere vogels in hebben genesteld zoals kauwen, 

holenduiven, spreeuwen of koolmeesjes.    
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Nest met jonge kerkuilen 

 
 
 
 
 
     
 
Nest met jonge torenvalken 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
     
 
    Steenuil 
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 Onderhoud knooppunten wandelroutes 
 
In onze gemeente ligt ongeveer 185 km aan wandelpaden welke 
aangegeven zijn door knooppunten palen. Door een groep  
van onze vereniging worden twee keer per jaar deze  
wandelroutes gecontroleerd. Indien nodig worden kleine 
herstelwerkzaamheden uitgevoerd zoals palen en bordjes 
vervangen en er wordt voor gezorgd dat de bordjes ook duidelijk 
zichtbaar zijn. 
Afgelopen jaar zijn er 7 nieuwe tussenpalen en 1 nieuwe  

hoekpaal geplaatst, ook zijn de verweerde stickers vervangen  

en voor extra duidelijkheid nieuwe geplakt.  

Hieronder enkele voorbeelden van meldingen die via Visit  Brabant bij ons 

binnenkomen en die door ons worden hersteld. Als de werkzaamheden te groot zijn 

zoals een boom verwijderen wordt dit aan de gemeente doorgegeven welke er zorg 

voor draagt 

 

 

 

 

Een boom verwijderen wordt door de 

gemeente gedaan 

 

 

Door werkzaamheden worden er 

dikwijls paaltjes omgereden, deze 

worden door ons vervangen 

 

 
Voor meer informatie over de wandelknooppuntenroute zie: 
http://www.visitbrabant.nl/routes/wandelen 
 

 

 

 

http://www.visitbrabant.nl/routes/wandelen
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Rolstoelpad Hoevehei 

 

Vanaf ‘t Heike naar de Pikoreistraat loopt via de Hoevehei een wandelpad. Dit is een 

mooi stukje natuurgebied waar langs 6 kikkerpoelen zijn gelegen. Dit pad is in het 

begin van 2016 voor rolstoelen begaanbaar gemaakt. Op diverse plaatsen zijn langs 

dit pad banken geplaatst en ongeveer halfweg is een grote picknicktafel geplaatst.  

Dit pad wordt door enkele leden van onze vereniging onderhouden. 

 

 
 
 
 
 
Enkele afbeeldingen van het rolstoelpad 

 

 

 
 
 

  
 
 
Picknickplaats aan het rolstoelpad 

 
 
 
 
Het rolstoelpad loopt dwars door een 
natuurgebied met op diverse plaatsen een 
uitzicht over de velden 

 

  

 
 
 
 
 

Enkele banken met uitzicht op  
een kikkerpoel 
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Struweelsloten 

 

In het jaarverslag van 2015 hebben we aangegeven dat we in 
2016 wilden starten met het project struweelsloten. 
Om de interesse te peilen voor onze “struweelsloten” hebben 
we gesprekken gevoerd met een 14 tal boeren. Uitkomst 
hiervan was, dat een 7 tal direct akkoord gingen met de 
aanleg hiervan en een 7 tal een afwachtende houding 
aannamen.  
Voor we tot aanleg over konden gaan, diende er afgezien van 
de financiering van het project, een hydrologisch onderzoek 
gedaan te worden door Waterschap De Dommel. Deze 
toezegging hadden we min of meer op zak, echter kort daarop 
ontstond de bekende wateroverlast. Dit gooide roet in het eten 
en hebben we besloten om het project voorlopig op hold te 
zetten. 
 

                                                        
 

 

 

                                                        
 

Als nieuwe ontwikkeling kunnen we melden, dat we onze struweelsloten ingezet 

hebben om de wateroverlast en de overige problemen met water op te lossen. 

Waterschap De Dommel heeft hiervoor de hulp ingeroepen van het publiek. Men had 

een 7 tal vragen om hiervoor een oplossing aan te dragen. Onze struweelsloot zou 

met enige aanpassingen aan al deze vragen beantwoorden. Op de site van 

Waterschap De Dommel staat op haar facebookaccount ons voorstel. Omdat ons 

plan aan alle 7 vragen voldoet zijn we van plan om de naam struweelsloot te wijzigen 

in “JUWEELSLOOT”. 

Het Waterschap gaat eerst de verschillende reacties nalopen en kijken of de 

aangedragen oplossingen voldoen aan haar eisen. We wachten af. 

 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Natuurgebied_De_Twigen_02.JPG
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     Agro- Ecologie                                                                                                                                             
 

Agro-ecologie is het inpassen van de agrarische activiteiten in de natuur. Momenteel 

is er veel te doen over de boeren. Denk hierbij aan het mestprobleem, fijnstof en de 

overlast van geur en stank.  

Zoals wij zelf merken gaat het niet goed met onze weidevogels. Beschermen 

verloopt prima, echter de voedselvoorziening en de predatie zijn dingen die wij niet in 

de hand hebben en ook niet direct aan kunnen passen. Ook de manier van landbouw 

bedrijven, denk hierbij aan het injecteren van de mest werkt niet mee om de 

populatie van de weidevogels in stand te houden.  

Momenteel zijn we bezig, samen met de collectieven, om randen aan te leggen. 

Deze dragen zorg voor de voedselvoorziening en voor broed- en schuilgelegenheid. 

Ook ons patrijzenproject en de struweelsloten dragen bij aan de verbetering van de 

biodiversiteit. 

We gaan proberen om een mogelijke oplossing aan te dragen om bovenstaande 

problemen om te zetten naar een win-win situatie. We beseffen ons terdege, dat dit 

een utopie is, echter hoe meer mensen iets ondernemen hoe groter de kans van 

slagen is. Ook in de gesprekken met de boeren merken we, dat we gezien onze 

kennis van de boerenproblematiek we steeds serieuzer genomen worden.(En de 

boeren zijn en blijven onze gastgevers). 

Onderhoud Poelen 

In ons gebied ligt een aantal kikkerpoelen en vennen. Door enkele mensen van onze 

vereniging wordt een aantal poelen onderhouden. Ook wordt door hen 

geïnventariseerd en gemonitord wat er in de poelen leeft. Gespreid over de 

gemeente komen de volgende soorten amfibieën voor. 

 

Bruine kikker 
Bastaardkikker 
Poelkikker 
Heikikker 
Gewone pad 

Rugstreeppad 
Kleine watersalamander 
Alpenwatersalamander 
Vinpootsalamander 

 
          Rugstreeppad 
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ARBO 

Net zoals ieder bedrijf moet onze vereniging ook aan de ARBO-eisen voldoen.  

Wij zijn in het bezit van 3 ladders voor de uilenwerkgroepen. Deze worden jaarlijks 

gekeurd volgens de NEN norm 2484. 

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) vallen onder de NEN EN-365 en moeten 

ook jaarlijks worden gekeurd, hieronder valt de valbeveiligingsset. De overige PBM 

zoals de werkhandschoenen, veiligheidsbrillen en helmen, hoeven niet te worden 

gekeurd. Wel moet de vereniging zorgen dat deze middelen aanwezig zijn en de 

leden hebben een eigen verantwoording dat ze deze ook gebruiken. 

Verder zijn we in het bezit van een motorkettingzaag, 2 bosmaaiers en een tuinfrees. 

Deze krijgen één maal per jaar een grote onderhoudsbeurt en een 

veiligheidskeuring. De EHBO-koffers die bij onze werkzaamheden worden gebruikt, 

worden jaarlijks gecontroleerd door de EHBO-vereniging van Reusel. 

 

Werkzaamheden in bos en heide 

In de herfst en winter is door de vereniging op diverse plaatsen opslag verwijderd.  

Opslag zijn jonge planten die niet door de mens zijn gezaaid of geplant. Wanneer de 

opslag niet tijdig wordt verwijderd verandert het gebied in een bos terwijl het is 

bedoeld als een heidegebied. Voorbeelden van deze boompjes zijn: dennen, berk en 

amerikaanse vogelkers. Deze laatste wordt voornamelijk door ons uit het bos 

verwijderd. Het afgelopen jaar hebben we in totaal 200 uren besteed aan deze 

activiteit. Dat onze werkzaamheden resultaten opleveren was duidelijk te zien in de 

bossen bij de Beekakkersweg. Enkele jaren geleden was dit gebied dicht begroeid 

met veel opslag, voornamelijk dennenbomen. Het was de bedoeling dat deze opslag 

geheel werd verwijderd en dat de heideplanten weer de kans konden krijgen. We 

hebben daar een aantal zaterdagen gewerkt tot alles geheel was verwijderd. Nu was 

duidelijk te zien dat de heide de overhand had. Binnen enkele uren werken hadden 

we alle jonge opslag weer verwijderd.  

Met wat geluk kan je er in de vroege zomer de nachtzwaluw weer horen roepen 

 

Excursie  

Op 2 juli zijn we op excursie geweest bij de firma Imants, fabrikant van 

grondbewerkingsmachines aan de Turnhoutseweg in Reusel. De dag hebben we 

afgesloten met een heerlijk buffet en een gezellig samenzijn in en bij ons clubhuis.  

 

Open dag bijenhal 

Op 19 juni was de jaarlijkse open dag in de Bijenhal. Zoals andere jaren werd door 

onze vereniging daaraan deelgenomen. We stonden er met een informatiestand en 

er werden door ons nestkastjes verkocht. 
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Natuurmarkt 

Op 25 september zijn we actief geweest op de natuurmarktmarkt bij het 

Kempenmuseum De Acht Zaligheden in Eersel. Het was voor ons een mooie 

gelegenheid om onze vereniging te promoten. Ook hier hebben we enkele 

nestkastjes verkocht. 

             

 

Natuurwerkdag 

Op 5 november was de landelijke natuurwerkdag.  We hebben met 11 leden van 

onze vereniging en 1 vrijwilliger de opslag verwijderd rondom het ven ’t Voortje in 

Hooge Mierde.  

 

Maatschappelijke stage 

Sinds enkele jaren staat onze vereniging voor maatschappelijke stage bij de Pius X 

College in Bladel aangemeld en het Rythovius College in Eersel. 

De leerlingen van beide colleges hebben de mogelijkheid om hun maatschappelijke 

stage uren bij ons in te vullen. Het gehele jaar door zijn er binnen de vereniging 

activiteiten die door de leerlingen in te vullen zijn. Op 18 maart hebben we samen 

met een groep leerlingen de opslag verwijderd in de nabijheid van het Zwartven in 

Hooge Mierde.  
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Onze activiteiten zijn mede mogelijk gemaakt door de onderstaande bedrijven/instanties 
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A. Luijten 
 

Imkerij  
”t Bieboerke” 
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