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VOORWOORD  
 

Het 3e jaaroverzicht ligt alweer voor je. 
2017 is niet zonder slag of stoot voorbij gegaan, er is weer veel gebeurd. 
Het voorjaar begon goed, maar het weer veranderde vrij snel. 2e helft van maart en april 
waren koud en de rest van het voorjaar ontzettend droog. 
In mei hebben we voor het eerst kennis mogen maken binnen de weidevogelgroep, met het 
vliegen van een drone, dit komt verderop in het verslag nog ter sprake. 
Binnen ons Patrijzenproject is er ook met deze drone gevlogen i.v.m. met het maaien van 
enkele hooilandjes, ook dit wordt in het verslag beschreven.  
Als vereniging maak je momenten mee die je liever niet mee wil maken. Dit jaar is in juli de 
oude molen gesloopt. Met alle goede bedoelingen ten spijt, is het hier niet gelopen wat je 
dacht afgesproken te hebben. De krant heeft er mee vol gestaan. Ondertussen is er voor de 
kerkuil een mogelijkheid gecreëerd in de kerk. In het hoofdstuk uilen en torenvalken komt dit 
nog uitgebreider ter sprake. We zijn met de makelaar in contact gebleven met als resultaat, 
dat er bij het appartementencomplex rekening wordt gehouden met de gierzwaluw.          
Ons jaarlijks uitstapje was dit jaar bij “De Langakkers” in Leende. De hr. Winters heeft ons op 
deze prachtige zonnige dag over zijn landgoed rondgeleid.    
Nieuwe ontwikkelingen gaan we niet uit weg. Continu denken we na hoe we wat kunnen 
veranderen. Zo ook met de weidevogels, vooral de kuikenoverleving. Het bodemleven moet 
weer terugkomen. Wij doen dit uiteraard samen met de agrariërs, want zonder hen kan je 
nog zo veel willen veranderen maar gaat het zeker niet lukken. Je moet dit Samen Doen. 
Ons plan Struweelsloten wordt uit de kast gehaald en opnieuw bekeken. Dit is vanwege 

extreme regenval in juni 2016 in de kast terecht gekomen. In de 
boekhandel is een boekje verschenen over Landschapspijn van Jantien 
de Boer. Ik zou iedereen willen aanraden om dit boekje eens te lezen. 
Het boekje is bij de voorzitter verkrijgbaar en wordt ter lening 
aangeboden.  
Tot slot wil ik nog aangeven dat de kracht en uitstraling van onze 
vereniging door Samen Doen tot stand is gekomen. 
 
 
Voorzitter 
 
Piet Peijs 

 
 
 
 
 
 
Bestuur 
 
Voorzitter   Piet Peijs      
Secretaris/Penningmeester Karel Gevers 
Bestuurslid   Jos Laarakker 
Bestuurslid   Henk Moeskops 
Bestuurslid   Henry Wenting 
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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. In 2017 zijn we met 26 vrijwilligers op105 bedrijven actief geweest. 
De gevonden legsels lagen verspreid over 860 hectare. 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 en dat werd verlengd voor seizoen 2017. 

Omdat SOVON weer op zoek was naar een gebied met bouwland/mais, was de keuze op 
ons werkgebied in Reusel-De Mierden gevallen en wel aan de Hoolstraat in Hooge Mierde 
waar we een tweetal percelen hadden met een groot aantal nesten. Een perceel met 9 
nesten en nadien 4 nesten met een tweede legsel  en een perceel met 8 nesten. 
 
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. Ook onze twee percelen hadden een braakstrook en tevens was er 
uitgestelde bewerking tot 15 mei. 

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. 
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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 49 kuikens geringd waarvan we er 47 hebben 
voorzien van een blauw vlaggetje zodat ze makkelijk te volgen waren. 
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. Het aflezen vergde enige inspanning en was vrij intensief, 
dus het was wenselijk dat meerdere vrijwilligers meededen. 
 
MAAR...... voor het perceel met 8 nesten kregen we  problemen met het opsporen van 
nesten en het zoeken van gevlagde kuikens aangezien de groenbemester zo hoog was 
doorgeschoten dat we geen kuikens meer zagen. 
 
Op woensdagmorgen 17 mei hebben we met enkele mensen van Brabants Landschap met 
behulp van een drone boven het perceel gevlogen. Deze drone is voorzien van een  
warmtebeeldcamera, waardoor de drone zowel eieren als kuikens kan registeren. 
Het resultaat was dat we nog 8 kievitskuikens en 2 jonge haasjes hebben gevonden 
De betreffende kuikens waren al eerder door ons geringd maar ze verbleven nog op dat 
perceel. Nadien zijn  de nesten nog enkele malen door ons verlegd tijdens het verder 
inzaaien van de percelen. 
   

 
 
 
 
Nadat de drone met warmtebeeld-camera de kuikens had gevonden werden ze  door ons in 
de hand genomen om ze in veiligheid te brengen zodat de boer zijn werk kon doen.  
 



 Jaarverslag 2017 5 

 
 
 
De jonge kieviten verzameld op een veilige plek, nadien werden ze weer losgelaten. 
 

 
  

 
 

 
Drone met warmtebeeldcamera 
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Van deze "exercitie" is door Jan Dirkx een film gemaakt welke nog te bekijken is op  
You Tube: Weidevogelvereniging Reusel Kieviten 2017 
 
Na intensieve observatie en controle is na afloop van dit onderzoek gebleken dat er in ons 
gebied waar we controleerden maar 8 kuikens vliegvlug zijn geworden.  
Dat wil zeggen dat er een grote sterfte is onder de weidevogels. De oorzaak is niet altijd te 
achterhalen, dat kan zijn door te weinig voedselaanbod en predatie door o.a.  kraaien of 
vossen. Ook hebben we enkele dode kuikens gevonden die in een sloot waren beland, waar 
zie niet meer uit konden komen aangezien de kanten te stijl waren. 
 
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.  
 
Hieronder een overzicht van de soorten vogels en het aantal legsels die afgelopen jaar zijn 
gevonden 
   
 
 
                            2016                                                                                 2017 

Soort Totaal Uit Niet 
uit 

 Soort Totaal Uit Niet uit 

 Bergeend 1 1  0  Fazant 1 1 0 

Geelgors 6 6 0  Geelgors 6 6 0 

Grauwe gans 3 3 0  Gele Kwikstaart 1 1 0 

Grutto 11 10 1  Grauwe gans 4 4 0 

Kievit 157 101 56  Grutto 10 10 0 

Kleine plevier 6 6 0  Kievit 118 90 28 

Krakeend 3 3 0  Kleine Plevier 3 3 0 

Kwartel 3 3 0  Krakeend 2 2 0 

Patrijs 5 5 0  Kwartel  5 5 0 

Roodborsttapuit 9 9 0  Meerkoet 0 0 0 

Scholekster 8 5 3  Patrijs 2 2 0 

Slobeend 2 2 0  Roodborsttapuit 7 7 0 

Veldleeuwerik 2 2 0  Scholekster 3 2 1 

Waterhoen 2 2 0  Veldleeuwerik 2 2 0 

Wilde eend 5 5 0  Waterhoen 2 2 0 

Wulp 12 10 2  Wilde eend 5 5 0 

     Witte kwikstaart 1 0 1 

     Wulp 9 6 3 

Totaal 235 173 62  Totaal 181 148 33 

         

 
In bovenstaande tabel kunt u zien dat het eindresultaat van de weidevogels beduidend 
minder is dan in 2016. Omdat de kievit de meest voorkomende weidevogel in ons gebied is 
staan hieronder de resultaten nogmaals afgebeeld in enkele grafieken. 
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Aantal beschermde legsels van de Kievit 2006 - 2016 in Reusel-De Mierden 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitkomstresultaten  van de kievit 2016 in Reusel-De Mierden 
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Aantal legsels per soort in Nederland 
 

  2017       2016      2015      2014      2013     2012  

 
 

Grutto 
 

 
 
 
 

Kievit 
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Wulp 

 
 

 
Scholekster 

 
 

Tureluur
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Erfvogels 

Afgelopen jaar hebben we ook weer bij diverse agrariërs nestkasten opgehangen en palen 

met  draden geplaatst en zodoende de bedrijven vogelvriendelijk gemaakt. 

       

     Nestkastje voor de koolmees                                     Nestkastje voor de boomkruiper 

Bij taverne d’n Ouwe Brandtoren hebben we een aantal nestkasten opgehangen langs een 

bestaande wandelroute. Bij iedere nestkast hangt een beschrijving voor welke soort vogel 

deze is bestemd. Bij iedere beschrijving hangt een QR-code waarmee je kunt inloggen op de 

website waar alle gegevens zijn te vinden. 

 

Nestkastje voor een roodborstje 
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Palen met draden speciaal geplaats voor de zwaluwen aan de Rouwenbogt in Reusel.  

Deze foto is eind augustus gemaakt vlak voor de zwaluwen aan de trek begonnen. 
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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 

6 broedparen bewoond. In 2016 waren dit 8 broedparen en in 2017 waren dat er 12. 

Om de huiszwaluw te helpen worden er door ons een aantal kunstnesten op aangebracht. 

Deze kunstnesten worden gratis beschikbaar gesteld door Vivara Pro.  

Dat de huiszwaluwtil goed in smaak is gevallen blijkt wel uit de resultaten van het laatste 

jaar. Ook mag wel worden vermeld dat er twee natuurlijke nesten bij waren dus geen gebruik 

gemaakt van de kunstnesten. 

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

Zie You Tube Vivara Pro Huiszwaluwtil Reusel.  

Voor meer informatie: 

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

Inmiddels is door Brabants Landschap gevraagd of we bereid zijn om nog meer 

huiszwaluwtillen te maken, daar hebben we mee ingestemd. Afgelopen jaar zijn er vijf 

huiszwaluwtillen besteld waarvan er één in Hooge Mierde aan de Haarweg komt staan, de 

andere worden door Brabants Landschap op ander plaatsen in Brabant verdeeld. 

Eind 2017 zijn we aan deze opdracht begonnen en begin 2018 kunnen ze worden geplaatst. 

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

tillen worden door 

Kuipers Metaal 

gemaakt. 

Als de frames klaar zijn worden 

ze naar bouwbedrijf J Coolen 

gebracht waar ze worden 

afgetimmerd. 
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Daarna wordt door de 

firma Hendriks 

Dakbedekking het dak 

met dakleer afgewerkt. 

 

Als dit allemaal klaar is wordt 

ze door enkele vrijwilligers van 

onze vereniging geschilderd en 

er wordt grit op aangebracht. 

Dit laatste is om het oppervlak 

ruw te maken. 
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Dit is het eindresultaat 

Om de huiszwaluw te 

helpen worden er door ons 

ook nog enkele kunstnesten 

op aangebracht. 
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Geregistreerde legsel per soort 

                   2016                                                                                           2017 

 
 

Aantal 
legsels 

Uit Niet 
uit 

  
 

Aantal 
legsels 

Uit Niet 
uit 

Boerenzwaluw 92 92 0  Boerenzwaluw 90 90 0 

Boomkruiper 1 1 0  Houtduif 8 8 0 

Houtduif 4 4 0  Huismus 20 20 0 

Huismus 57 57 0  Huiszwaluw 37 37 0 

Huiszwaluw 30 30 0  Koolmees 4 4 0 

Koolmees 7 7 0  Merel 1 1 0 

Pimpelmees 2 2 0  Oeverzwaluw 57 57 0 

Roodborst 1 1 0  Ringmus 6 6 0 

Wilde eend 1 1 0  Witte kwikstaart 2 2 0 

Witte kwikstaart 9 9 0  Totaal 225 225 0 

Totaal 204 204 0      

 

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. 

Deze route is te downloaden via  de volgende link: 

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

. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://anvkempenland.nl/fietsen-door-de-kempen/
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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 en 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 de vorige jaarverslagen is hier uitvoerig over geschreven, hoe het gebied is veranderd en 

wat de werkzaamheden zijn geweest. 

 

Afgelopen jaar zijn er in het patrijzenproject weer veel werkzaamheden verricht. 
In de voorgaande jaren hebben we op onze percelen enkele keverbanken aangelegd.  
Keverbanken zijn stroken land die 40 tot 50 cm hoger worden gemaakt dan de omliggende 
akker en zijn ongeveer drie meter breed, ze worden ingezaaid met polvormige grassoorten. 
De verhoogde strook wordt bovendien aan beide zijden geflankeerd door stroken die op 
dezelfde manier worden ingezaaid. Dat voorziet insecten, zoals loopkevers, van een prima 
leefgebied. En patrijzen van voedsel én een veilige broedplek in het akkerland: een plek die 
niet met machines wordt bewerkt en jaarrond dekking biedt. Keverbanken zorgen voor 
behoud van insecten die van groot belang zijn als voedselbron voor akkervogels en speciaal 
voor de jonge vogels in de eerste weken van hun bestaan. 

 

Op deze foto een 

afbeelding van een 

keverbank. 

De braakstroken langs 

de keverbanken zijn 

afgelopen jaar 3 keer 

door ons gefreesd. 

 

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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We hebben gras gemaaid en laten drogen voor het hooi. Met een aantal mensen hebben we 
hooioppers gemaakt op het perceel achter het infobord. 
Ook hebben we palen geplaatst ter afbakening van de maaigrenzen. Dit werk is nog niet 
voltooid vanwege een gebrek aan geschikte palen. 
De keverbanken zijn gemaaid met de zeis en bosmaaier om de aanwezige akkerdistels en 
brandnetels te verwijderen. 
Afgelopen zomer was het infobord door vandalen vernield, dit is ook weer door ons 
vervangen. 
Met een zelfbinder hebben we graan gemaaid, dit is door een aantal mensen van onze 

vereniging op oppers gezet. Deze staan er nog steeds, maar het is prima voer gebleken voor 

de aanwezige vogels en andere dieren/diertjes. 

 

         

 

 

Het maaien van het graan met een zelfbinder. 

 

 

 

 

 

 



 Jaarverslag 2017 19 

 

Eerder in dit verslag is vermeld dat we met een drone met warmtebeeldcamera naar 

kievitskuikens hebben gezocht. Ook in ons patrijzenproject hebben we daar gebruik van 

gemaakt, dit omdat enkele perceeltjes gemaaid moest worden. Hier hebben we 4 reekalfjes 

en één haas mee gered. 

 

 

Een reekalfje opgespoord met de drone en warmtebeeldcamera 
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In ons project staat een bosje met wilgen, vrij dicht op elkaar. Als we hier niets aan deden 

werden de bomen te groot. Om deze helemaal om te hakken vonden we jammer, we 

moesten er iets mee doen voor de toekomst. 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. De boom krijgt dan toch 

nog vocht en voedsel, als het goed is schieten ze weer opnieuw uit. Na een aantal jaren 

krijgen we daar een lage dichte haag. Deze vorm van snoeien wordt kapstokken genoemd. 

Hier zijn we ook enkele zaterdagen mee bezig geweest. 

 

 

Het kapstokken van wilgen 

IJsvogel en de grote Gele kwikstaart 

Het monitoren van de grote gele kwikstaart is een mooie bezigheid. 
We hebben wel nestkasten hangen maar hij wil er nog geen gebruik van maken, hij is ook 
niet gesignaleerd. 
Om het biotoop van de grote gele kwikstaart nog aantrekkelijker te maken zouden we 
strandjes moeten aanleggen. Maar de fluctuatie van de Raamsloop is erg verschillend, dan 
weer overstromend en dan weer laag. 
Maar we blijven controleren, niet geschoten...... 
 
Wat betreft de ijsvogel, deze is ook niet gesignaleerd. Bij een poel langs het Beleven, 
hebben we wel voorzieningen getroffen. Hopelijk wil de ijsvogel er in de toekomst wel 
gebruik van maken. 
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.   
Wij kunnen de natuur wel meehelpen maar we kunnen het niet aansturen. 
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Uilen en torenvalken 

Voor het tweede jaar hebben we de uilen- en torenvalkenkasten gecontroleerd en 

geregistreerd. In het voorjaar werden we gebeld door iemand van Brabants Landschap met 

de vraag of we ergens een kerkuil konden huisvesten. In de zomer van 2016 was er bij het 

vogelasiel Someren een nestje jonge kerkuilen binnengebracht, de moeder was 

waarschijnlijk verongelukt. Deze jonge vogels zijn daar groot gebracht en hebben daar in een 

grote volière leren jagen en voor zichzelf leren zorgen. Nu was het de tijd om ze weer los te 

laten in de natuur. Harrie Wenting had die zomer ook een kast voor de kerkuil opgehangen 

en deze jonge kerkuil was daar welkom. Het vlieggat hebben we afgedekt met een stukje 

gaas zodat hij wel naar buiten kon kijken maar niet weg kon vliegen. Met een voorraadje 

muizen bij Harrie in de diepvriezer kon hij daar voorlopig wel even overleven. Harrie heeft 

hem dagelijks gevoerd en na enkele weken in overleg met ons losgelaten. Helaas is hij of zij 

niet meer teruggekomen naar zijn kosthuis. 

 

 

Het was wel opmerkelijk dat een paar honderd meter verderop ook een kast hangt voor de 

kerkuil, deze was nog nooit bewoond geweest. Tijdens onze controle afgelopen voorjaar 

zaten er twee jongen in. Het kan zijn dat deze kerkuil toch wel dezelfde is als die we bij 

Harrie opgevangen. Helaas hebben we het ouderdier  niet in onze handen gehad zodat we 

het ringnummer konden controleren. 

Dit jaar hebben we ook een aantal uilen en torenvalken geringd. Dit is gebeurd in 

samenwerking met Jan Wouters. Jan is de enige in ons gebied die bevoegd is om te mogen 

ringen. Om de jonge vogels te kunnen ringen moeten we er wel op tijd bij zijn. Als we te 

vroeg zijn dan zijn de vogels nog te klein en valt de ring eraf en als we te lang wachten is de 

vogel letterlijk gevlogen. De kerkuil bijvoorbeeld begint meteen te broeden op het eerste ei. 

Al de jongen uitkomen kan er best een groot leeftijdverschil in zitten tussen het eerste het 

laatste jong. Bij jonge vogels is een week al een groot verschil. Het is dus ook gebeurd dat 

we de oudste vogels wel konden ringen maar de jongste nog niet omdat ze nog te klein 

waren. 

Dit is de afbeelding van een 

uilenschild bij Harrie Wenting.  

In Friesland en Groningen is 

het uilenschild te zien op de 

oude boerderijen. Per dorp of 

gebied verschillen ze van vorm. 

Vrijwel altijd is het een symbool 

van twee zwanen die van 

elkaar afkijken met in het 

midden een 'makelaar' die 

weer versierd kan zijn met 

rondingen en mooie randen. 

In de punt van de boerderij is 

doorgaans het uilengat onder 

het uilenschild, als een 

eenheid, om aan te geven dat 

de uil er welkom is. 
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Als we ergens een uilen of torenvalkenkast ophangen vragen we toestemming aan de 

eigenaar van de grond of het gebouw. De mensen die hun gebouwen of erf beschikbaar 

stellen voor een nestkast zijn de gastgevers. Dikwijls wordt door de mensen zelf gevraagd of 

we een kast willen komen hangen omdat ze een uil of torenvalk hebben gezien of gehoord.  

Als er een aanvraag komt, wordt door ons eerst een erfscan gemaakt. Het uitvoeren van een 

erfscan houdt in dat we voor het ophangen het erf controleren of deze geschikt is voor een 

nestkast. 

In 2017 hadden we 78 gastgevers waar we bij sommige meerdere nestkasten hebben 

hangen. 

Hieronder een overzicht van het aantal nestkasten en de resultaten in 2017 

Naam Aantal 
nestkasten 

Kasten 
bezet 

Vrije 
broedgevallen 

Resultaat Aantal 
uitgevlogen 

Aantal 
geringd 

Steenuil 51 10 2 44 36 41 

Kerkuil 47 8 2 44 39 33 

Bosuil 4 0 0 0 0 0 

Torenvalk 26 14 0 77 61 50 

Totaal 128 32 4 165 136 124 

 

In augustus is er boven de gewelven van de kerk een nestkast voor de kerkuil geplaatst, dit 

i.v.m. het slopen van de molen in de Molenstraat. Daar huisde al jaren een kerkuil. Deze kast 

konden we niet controleren omdat dit te gevaarlijk was maar we vonden er wel braakballen. 

Als de jongen uitvlogen was dat ook te zien, heel de buurt kon dan mee genieten. Elk jaar 

werd dit broedsel als vrij broedgeval doorgegeven. Dat wil zeggen wel een broedgeval maar 

het aantal uitgevlogen niet bekent. 

 

 

Het ringen van 

een jonge 

torenvalk  
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Wie gedacht had, dat de onlangs gesloopte 

molenromp onbewoond was, heeft het mis. Er 

zaten dit jaar 3 jonge kerkuilen in het nest, 

waarvan er maar 1 is uitgevlogen. De andere 

2 zijn helaas niet in leven gebleven. Oorzaak 

onbekend. Piet Peijs, voorzitter van Natuur- 

en Weidevogelvereniging Reusel-de Mierden, 

vertelde dat er binnenkort een nieuw 

onderkomen wordt gebouwd in het dak van 

de kerk. 

Afspraak met de projectontwikkelaar was 

gemaakt, dat er pas eind augustus gesloopt 

zou worden. Maar helaas. Nu maar hopen en 

afwachten, dat ze binnenkort hun nieuwe 

woning zullen accepteren". 

 

Deze foto is gemaakt door een omwonende. 

 

 

In overleg met het kerkbestuur 

hebben we boven de gewelven 

van de kerk een nieuw 

onderkomen mogen maken. 
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          Jonge kerkuil              Jonge steenuil 
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Wat is het doel van het ringen van de vogels 

Hoe is het ringen van vogels begonnen 
De Deense onderwijzer Hans Christian Mortensen was de eerste die in 1899 is begonnen 
met het vangen van vogels om ze vervolgens weer los te laten met een ring. Hij deed dit om 
meer te weten te komen over het trekgedrag van de vogels. 
Het ringen van in het wild levende vogels is in Nederland in 1911 begonnen en is er 
jarenlang op gericht geweest om inzicht te verkrijgen in de trekpatronen van diverse 
vogelsoorten. Hoofddoelstelling van het ringwerk was dan ook jarenlang het verkrijgen van 
antwoorden op vragen als "Waar komen ze vandaan?" en "Waar trekken ze heen?" Er is 
inmiddels een schat aan informatie hierover bekend geworden. Van de meeste vogelsoorten 
zijn inmiddels de geografische grenzen van zowel broedgebieden als 
overwinteringsgebieden bekend. Het blijven voortzetten van het ringwerk kan echter nog 
steeds nieuwe inzichten opleveren.  
Nieuwe doelstellingen van het Vogeltrekstation is het verkrijgen van inzicht in de overleving 
en dispersie van verschillende vogelsoorten. Dit onderzoek vindt plaats door middel van een 
aantal projecten zoals het boerenzwaluwenproject, het ringen 
van nestjongen, het CES-project en het RAS-project. 
Het CES- en RAS-project waar Rinus Dillerop aan deelneemt, wordt in het kort toegelicht. 
 
 
 
 
Het CES-project 
CES staat voor Constant Effort Sites. In een gebied met een vaste opstelling van mistnetten 
onder zo gelijk mogelijke omstandigheden worden vogels gevangen en geringd in het 
broedseizoen. Dit project richt zich specifiek op broedvogels en wordt dus uitgevoerd in het 
broedseizoen en hierna als de jonge vogels zijn uitgevlogen.  
Door deze werkwijze kan men inzicht krijgen in de reproductie en de overleving van de lokale 
broedvogelpopulatie; voor de overleving is het ook van belang om de reeds geringde vogels 
in opeenvolgende onderzoeksjaren terug te vangen of teruggemeld te krijgen door andere 
vogelringers of derden. Het project kan tevens bijdragen tot het verklaren van veranderingen 
in vogelpopulaties.  
In Europa wordt het project naast Nederland ook in o.a. Engeland, Zweden, 
Noorwegen en Duitsland uitgevoerd. In Nederland zijn er ongeveer 40 onderzoek locaties. 
Het project is van start gegaan in 1995. 
 
Het RAS-project 
RAS staat voor Retrapping Adults for Survival, het terugvangen van geringde broedvogels 
om de overlevingskans te kunnen berekenen. Sommige vogelsoorten gaan duidelijk in aantal 
achteruit en men maakt zich daar zorgen over.  
Van andere soorten weten we minder goed hoe het er voor staat.  
Als we pas bemerken dat ze in aantal achteruitgaan als dat in het veld 
duidelijk zichtbaar is zijn we wellicht te laat om maatregelen te kunnen nemen. 
Het RAS-project is een belangrijke toevoeging aan de Broedvogel monitoring projecten van 
SOVON (Vogelonderzoek Nederland). Door terug vangsten van geringde broedvogels uit 
vorige jaren kan de jaarlijkse overleving van een soort worden berekend. Het project is van 
start gegaan in het broedseizoen van 1999. 
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Hoe gaat het ringen van vogels in zijn werk? 
De vogels ondervinden geen hinder van het ringen. Vroegere studies hebben dit al reeds 
bewezen. In Nederland worden jaarlijks rond de 230.000 vogels geringd. Daarnaast worden 
er 60 duizend vogels teruggemeld, zowel uit Nederland als uit het buitenland. In Nederland 
zijn 300 tot 400 ringers actief, zowel op vrijwillige basis of beroepsmatig. Het is tijdrovend 
werk, men dient over vakkennis te beschikken en in het bezit te zijn van speciale 
vergunningen en ontheffingen. 
De vogels kunnen onder andere met behulp van mistnetten (zijn netten die je tussen 2 palen 
hangt en bijna niet ziet hangen) en slagnetten worden gevangen.  
In de trekperiode wordt er in de meeste gevallen gebruik gemaakt van geluid.  
In het broedseizoen niet, om verstoring te voorkomen. 's Morgens in de ochtend net voordat 
het licht wordt gaan de ringers hun netten opstellen. Zodra het licht is gaan de vogels zich 
verplaatsen om voedsel te zoeken, met als gevolg dat een deel van deze vogels in de netten 
belandt. De vogels worden eruit gehaald. 
Ze worden voorzien van een gepaste ring; elke vogel krijgt een ringetje rond de poot met een 
uniek nummer erop. De vogelsoort wordt genoteerd, vervolgens wordt de leeftijd en het 
geslacht bepaald, de vogel wordt ook gewogen en gemeten. Deze gegevens worden 
zorgvuldig genoteerd en in de computer verwerkt. 
Deze gegevens worden dan naar het Vogeltrekstation in Heteren gestuurd waar alle 
gegevens verzameld worden. Het Vogeltrekstation in Heteren maakt deel uit van het 
Nederlands Instituut voor Ecologie. Dit instituut valt weer onder de Koninklijke Academie van 
Wetenschappen. Daarnaast is zowel nationale als internationale samenwerking met andere 
ringcentrales, SOVON en de Nederlandse Ringvereniging. 
 
Terugmeldingen! 
Het gebeurt natuurlijk wel eens dat een ringer een vogel vangt die al een ring om heeft. Dit 
nummer wordt genoteerd, evenals soort, leeftijd en geslacht. Daarnaast wordt er biometrie 
van de vogel genomen. Deze gegevens worden ook doorgegeven aan de ringcentrale, die 
op haar buurt laat weten waar die bepaalde vogel geringd is. 
Dit noemt men een terugmelding en op deze manier komt men meer te weten over een 
bepaalde vogelsoort. 
 
Zelf een geringde vogel gevonden? 
U vindt een dode vogel met een ring, uw interesse wordt gewekt en u wilt weten waar deze 
vogel is geringd. Meld dit via www.vogeltrekstation.nl of stuur anders de ring, of de gegevens 
die op de ring staan met opgave van vogelsoort, vindplaats, vinddatum en doodsoorzaak 
naar Vogeltrekstation, Postbus 40, 6666 ZG Heteren. Als dank voor de melding krijgt u 
informatie over de ringplaats en ringdatum. 
 

Bronvermelding diller op natuuradvies 

 

 

 

 

. 
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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 hebben wij met 14 personen, ieder in zijn eigen gebied, twee maal de 
wandelroutes gecontroleerd. Er werd wel eens een afgebroken paal aangetroffen, waarna er 
een nieuwe wordt geplaatst. Soms werd er zwerfafval aangetroffen, dat weer gemeld werd 
bij de gemeente, zo zorgen we er voor dat de routes er prima verzorgd uit blijven zien. 
 

  
 
 
Er komen weinig klachten via Visit Brabant bij ons binnen dat er iets niet in orde  
zou zijn met de door ons gecontroleerde wandelroutes. 
Dit betekend dat onze controleurs prima werk verrichten.  
 

Ook hebben we de puntjes 
op de i gezet 
zoals te zien is bij 
knooppunt 47. 
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Door een nieuw knooppunt (90) te plaatsen hebben we dit jaar een verbinding gemaakt met 
het wandelnetwerk van België en de gemeente Mol, richting Postel. 
 

 
 
 
 
 
 
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 geschikt 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. 

  

 

Ook afgelopen jaar is er door onze vrijwilligers onderhoud gepleegd. In maart hebben we de 

pad geëgaliseerd en indien waar het nodig was hebben we de verharding aangevuld.  Ook is 

een gedeelte dat parallel loopt aan de sloot van het waterschap verbreedt, dit was in overleg 

met het waterschap en de gemeente.  

 

Het rolstoelpad loopt dwars 

door een natuurgebied met 

op diverse plaatsen een 

uitzicht over de velden. 

Een gedeelte van 

het rolstoepad 

loopt over de 

bestaande 

zandpad De 

Hoevenhei waar 

het dit voorjaar 

mooi was 

vanwege de 

bloeiende brem 
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In het voorjaar hebben we een stuk gefreesd en ingezaaid met een wildbloem mengsel. 

 



 Jaarverslag 2017 31 

 

 

Het was gezellig zo te zien. 
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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. 

In 2017 hebben we het hydrologisch rapport ontvangen en hieruit bleek, dat struweelsloten 

negatief werkten op de doorstroming van water. (Omdat het echter om C waterlopen gaat 

moet dit geen belemmering zijn). Dit en de overstroming van 2016 nog vers in het geheugen 

hebben ons doen besluiten om het project op hold te laten staan. Ook mochten we nog geen 

enkele reactie ontvangen op de 7 tal vragen die het waterschap had gesteld en die volgens 

ons te beantwoorden waren door de struweelsloot.   

Als nieuws in 2018 kunnen we melden, dat we een onderhoud gehad hebben met het 

waterschap AA en Maas en via hen hebben we een contactpersoon doorgekregen van 

Waterschap De Dommel, die wellicht in was voor een pilot met de struweelsloot. Misschien 

dat we met een “kruiwagen” wel verder komen? 

 

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). 

Als oplossing zien wij het opbrengen van ruige stalmest op de akkers en weilanden. Om 

deze te produceren hebben we met bestaande systemen een varkensstal “bedacht”, waarbij 

dit mogelijk is. De keuze op een varkensstal is gevallen omdat we er hier in Reusel geen 

gebrek aan hebben. Met dit stalsysteem moet het mogelijk zijn om de uitstoot aan 

ammoniak, fijnstof en geur te minimaliseren en om de mest enerzijds om te zetten in dikke 

fractie voor de ruige stalmest en anderzijds in dunne fractie als vervanger voor kunstmest. 

Op (een deel) van dit stalsysteem is door Anne-Marie Spierings (GS Noord Brabant) een 

subsidie verleend van € 2,6 miljoen en op een viertal plaatsen in Brabant zal dit gerealiseerd 

worden. Probleem is echter, dat in de voorwaarde van subsidieverlening is vastgelegd, dat er 

een reductie van ammoniak uitstoot gerealiseerd moet worden van 85% zonder gebruik te 

maken van luchtwassers. Dit is in te vullen door dagontmesting, waarbij dagelijks de mest uit 

de stal wordt afgevoerd en door een vergister wordt geleid. Met de “propvergister” is het 

mogelijk om 11m2 methaan (aardgas) per uur uit te mest te winnen. Met dit gas wordt een 

wkk aangedreven die dit omzet in warmte en elektriciteit. 

Voor de winning van ruige stalmest is het volgens ons noodzakelijk, dat de varkens op 

strooisel liggen. Omdat het varken zelf verantwoordelijk is voor 15% van de uitstoot 

methaan, dient alle mest direct uit de stal verwijderd te worden. Dit was met het nieuwe 

concept deels mogelijk, echter je kunt niet voorkomen, dat het varken in het strooisel mest 

en de realiteit is dan, dat je de 85% reductie niet haalt. 

Omdat we voor de verbetering van de bodem ruige stalmest nodig hebben om hierdoor het 

bodemleven weer op peil te krijgen voor de noodzakelijke insecten voor de 

weidevogelkuikens en tevens hiermee zorg kunnen dragen voor een betere wateropname, 

zodat er minder af- of uitspoeling plaats vindt, om zo het Waterschap in staat te stellen om 
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de KRW te halen, blijven we via andere wegen proberen de zaak voor elkaar te krijgen. 

Zonder subsidie wordt dit echter een moeilijke weg, omdat geen enkele boer zal investeren 

in dit stalsysteem, zonder dat we in de praktijk aan kunnen tonen, dat het rendement 

opweegt tegen de extra kosten.   

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 Alpensalamander Vinpootsalamander 

   

  

Heikikker. 

Mannetje in 

paringstemming 
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Omdat het voor ons niet meer mogelijk is om de poelen handmatig te onderhouden zijn we 

eind 2017 begonnen met het machinaal opschonen. De firma Deenen Grond-sloop en- 

egalisatiewerken uit Reusel heeft deze werkzaamheden verricht. We zijn ook bezig met een 

meerjarenplan om komende jaren nog een aantal poelen onderhanden te nemen.  

 

 

 

 

ARBO 

Omdat onze vereniging ook aan de ARBO eisen moet voldoen, hebben we afgelopen jaar 

een ARBO-plan en een risico inventarisatie gemaakt. Alle middelen die keuring plichtig zijn, 

zijn afgelopen jaar gekeurd volgens de NEN norm. De valbeveiligingsets welke door de 

uilenwerkgroep worden gebruikt zijn door Brabants Landschap gekeurd. Er zijn ook een 

aantal mensen nieuw opgeleid om te mogen werken op hoogte. De EHBO koffers worden 

regelmatig gecontroleerd en indien nodig aangevuld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze poel ligt langs het rolstoelpad. 

Omdat het al wat laat in het najaar 

was hebben we een gedeelte 

opgeschoond, de rest willen we dit 

jaar afwerken. 

Een doorn in het oog is dat er veel 

mensen zijn die tuin of vijverplanten 

hebben die ze kwijt willen en deze 

dan in de natuur dumpen. De poelen 

langs het rolstoelpad dreigen dicht te 

groeien door waterlelies en bamboe. 

Dit zijn beide planten die in de onze 

natuur niet thuis horen. 
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Landelijke opschoondag 

Op 25 april was de landelijke opschoon dag, hier werd door onze vereniging ook aan 

meegedaan. Met 7 leden van onze vereniging, 1 kleinkind van één van onze leden de 

wethouder en 3 statushouders welke gehuisvest zijn in het fratersklooster zijn we in het 

natuurgebied het beleven werkzaam geweest. 

Om 9 uur zijn we begonnen en hebben het hele gebied gehad, ook de wegen rondom het 

natuurgebied. De resultaten waren ook te zien, ongeveer 30 volle vuilniszakken en het 

overige losse afval wat niet in de zakken kon. Ook waren we nog genoodzaakt om de 

gemeente op de hoogte te brengen van een hoop puin wat illegaal  was gestort maar wat we 

niet mee konden nemen. 

  

 

Dit is het resultaat van een voormiddag verzamelen 
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Herfst- en winteractiviteiten  

In de herfst en winter wordt 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 veranderd het gebied in een bos 

terwijl het is bedoeld als een heidegebied. Voorbeelden van deze boompjes zijn: 

dennen, berk en amerikaanse vogelkers. 

Wat bovengenoemde werkzaamheden betreft begon het seizoen op 16 september bij Het 

Voortje in Hooge Mierde. We gaan door tot 24 maart as. Dan wordt het seizoen afgesloten 

met de Nationale Opschoondag bij het Beleven.                                                       

Om goed toegerust te zijn hebben we vóór aanvang van het seizoen vier uitschuifbare 

Freund takkenscharen aangeschaft. Daar is prima mee te werken. De laatste maanden 

echter zijn we voor een groot gedeelte overgeschakeld op het gebruik van de steekschop. 

Daarmee steek je door de wortels van de dennen en berken om deze vervolgens uit de 

grond te trekken. In tweetallen kun je dan snel werken. De mensen die meehelpen brachten 

deze tot nu zelf mee naar de werkplek. De vereniging gaat deze enkele aanschaffen, samen 

met nog twee takkenscharen. Samen met enkele bestuursleden en een medewerker van de 

gemeente  hebben we bij de Groote Cirkel bekeken wat daar nog zou moeten gebeuren. 

De snoeiwerkzaamheden hebben om de twee weken plaatsgevonden op de 

zaterdagochtenden van 9.00 uur tot 12.00/12.30 uur. De weersomstandigheden waren 

gelukkig steeds zo, dat het altijd door heeft kunnen gaan. De leden kregen steeds enkele 

dagen tevoren via de mail een herinnering welke locatie op de planning stond. Een 

totaaloverzicht had ieder aan het begin van het seizoen al ontvangen.                                                                                                

Daarnaast is steeds gepubliceerd in D'n Uitkijk en De Klepper, het dorpsblad van Hooge 

Mierde.  Dit deden we om wat meer mensen te bereiken. Het heeft in ieder geval twee 

medewerkers opgeleverd, die intussen ook lid van de vereniging zijn geworden.                                                                                                       

Sinds enkele maanden hebben we ook een groepsapp aangemaakt zodat we iedereen voor 

deze werkzaamheden makkelijk kunnen bereiken, ook als het niet doorgaat. 

 De locaties waar we dit seizoen gewerkt hebben zijn:                                                                               

 Zwartven, De Groote Cirkel, Voortje, Beekakkersweg. Op deze plaatsen hebben we 

dennen en berken verwijderd. Bij het Zwartven en De Groote Cirkel kunnen we nog 

minstens een jaar vooruit om de overvloed aan dennen en berken weg te krijgen. 

Daarna is het een kwestie van bijhouden. 

 Raamloop. Kapstokken van wilgen, dit heeft u eerder in het verslag van het 

patrijzenproject kunnen lezen. 

 Beleven. Hier hebben we de Amerikaanse vogelkers verwijderd. 

 Tot nu toe hebben we 13 zaterdagochtenden gewerkt. Het aantal deelnemers varieert 
van 3 tot 11 vrijwilligers. De laatste tijd ligt het gemiddelde rond de 6. Het betreft in 
totaal 288 manuren.  
 

Wij willen eindigen met een welgemeend Dankjewel aan alle vrijwilligers!! 
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Werkzaamheden bij het Zwartven in Hooge Mierde 

Excursie  

Op 27 mei zijn we op excursie geweest bij  De Langakkers in Leende. De hr. Winters       

woont in een landhuis waar omheen hij in de loop der jaren een mooi natuurgebied heeft 

aangelegd. We hebben daar een mooie rondleiding met duidelijke uitleg over het wel en wee 

van de natuur gehad. Hier is ook weer gebleken dat we de natuur wel kunnen helpen maar 

niet kunnen sturen. Belangrijk is om de natuur zoveel mogelijk zijn gang te laten gaan. 

De dag hebben we afgesloten met een heerlijk buffet en een gezellig samenzijn bij Eetcafé 

De Klok in Reusel.  

Open dag bijenhal 

Op 18 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. 

Natuurmarkt 

Op 24 september zijn we actief geweest op de natuurmarktmarkt bij het Kempenmuseum De 

Acht Zaligheden in Eersel. We zijn daar met drie leden van onze vereniging aanwezig 

geweest. We hebben enkele nestkastjes en diverse voederhuisjes verkocht. Ook was er veel 

belangstelling voor de activiteiten van onze vereniging. 

Natuurwerkdag 

Op zaterdag 4 november was de landelijke natuurwerkdag. Met onze vereniging hebben we 

met 12 vrijwilligers bij de Grote Cirkel gewerkt. Vier jaar geleden zijn daar de bossen gekapt 

om de heide weer de kans te geven om daar zich te ontwikkelen, dit t.b.v. de gladde slang. 

Afgelopen jaren zijn er veel jonge dennen en berken uitgeschoten welke moeten worden 

verwijderd. 
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Vrijwilligersspeld 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 7 december kreeg 

onze voorzitter Piet Peijs 

uit handen van 

wethouder Peter van 

Noort de vrijwilligersspeld 

2017 opgespeld. Dit als 

waardering voor zijn 

jarenlange inzet voor de 

natuur en de 

gemeenschap. 
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Maatschappelijke stage 

Regelmatig komen er aanvragen binnen om een maatschappelijke stage voor de leerlingen 

van de Pius X College in Bladel en het Rythovius College in Eersel. 

De leerlingen van beide colleges hebben de mogelijkheid om hun maatschappelijke stage-

uren bij ons te verwezenlijken. Het hele jaar door zijn er binnen de vereniging activiteiten die 

door de leerlingen in te vullen zijn. 

Eén dag per jaar heeft  het Pius X College een Maatschappelijke Stagedag zo ook in 2017. 

Op 12 april werden 26 leerlingen en 2 leerkrachten om 9.00 uur door 3 vrijwilligers van onze 

vereniging bij de Grote Cirkel ontvangen.  

Daar werd uitgelegd wat de intentie was en waarom dit moest gebeuren. 

 

 
Nadat de werkhandschoenen waren uitgedeeld kon iedereen aan de gang. 

Het was de 

bedoeling dat 

in dit 

natuurgebied 

de opslag 

werd 

verwijderd. 

Wat opslag is 

staat eerder in 

dit verslag al 

beschreven.  
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De leerlingen en leerkrachten verwijderde de overtollige boompjes met de handen en 

diegene die ze niet uit de grond konden krijgen werden door de mensen van onze vereniging 

afgeknipt of uit de grond gestoken.  

 

Om half 11 hebben we pauze gehouden om de inwendige mens te versterken en dat was 

hard nodig. Nadien zijn we nog een uurtje aan de slag geweest en de resultaten waren goed 

te zien. Zo zie je maar vele handen maken ligt werk. Nadat de groepsfoto was gemaakt is 

iedereen weer richting Bladel gefietst. 
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Onze activiteiten zijn mede mogelijk gemaakt door de onderstaande bedrijven/instanties 
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