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VOORWOORD 
 

Het 4e jaaroverzicht ligt alweer voor je. 
Voor mijn gevoel is 2018 snel voorbij gegaan, druk met van alles regelen. 
Zo was het vroege voorjaar vrij nat en koud, eind mei kwam de zon en is niet meer weg 
gegaan voor augustus/september. De regen die tussentijds viel was niet noemenswaardig. 
Weidevogelkuikens hebben het ontzettend zwaar gehad dit jaar. Verderop in het overzicht 
vind je de resultaten van het afgelopen seizoen. Onze leden zijn ook druk in de weer 
geweest, binnen hun werkgroep. Waaronder het patrijzenproject waar noeste arbeid is 
verricht door middel van het aanplanten (3000 stuks) van struweelhagen en hakhoutsingel, 
chapeau aan de leden die hier aan mee gewerkt hebben. Ook de insecten werden niet 
ongemoeid gelaten, de bloeiende akkerranden en hooilandjes werden druk bezocht ook door 
vlinders en libellen. Voor de wilde bijen zijn er een 4 tal rechte kantjes afgestoken. Waar de 
pottenbakkerswesp gelijk zijn intreden nam.  
Ons jaarlijks uitstapje was dit jaar naar de Belgische kant van de Plateaux, natuurgebied 
Hageven.  
Waar we met een Belgische gids van een prachtige rondwandeling genoten hebben.  
 
We hebben ook contact gezocht met de woningstichting “De Zaligheden” voor de 
mogelijkheid tot plaatsing van enkele inbouwstenen voor de gierzwaluw. Zo zijn er in het 
wooncomplex “De Ark” in Reusel, 6 inbouwstenen voor de gierzwaluw ingebouwd. Meer 
hierover kunt u in het verslag lezen. 
2018 is uitgeroepen tot jaar van de huiszwaluw. Deze benoeming wordt toegekend aan 
vogelsoorten die onder hoge druk staan. Deze vogels hebben het samen met de 
boerenzwaluw erg moeilijk gehad op hun terugreis naar Nederland april 2018. Zo zijn ze 
boven de Sahara in 3 à 4 zandstormen terecht gekomen. Dit heeft hen veel inspanning, 
kracht en energie gekost. De vogels die Europa bereikten kregen nog eens te maken met 
zware regenval in Spanje en Italië. Toch hebben wij in onze gemeente nog een 100 tal 
huiszwaluwen geregistreerd. Ook onze huiszwaluwtil aan de Schepersweijer was het 
afgelopen jaar druk bezocht. Verderop in het jaaroverzicht lees je er meer over. 
 
Nieuwe ideeën/projecten gaan wij niet uit de weg. Het komend jaar gaan we op verschillende 
plaatsen monitoren op aanwezigheid van o.a. muizen en kleine marterachtigen zoals de 
wezel en hermelijn. Vooral de kleine marterachtigen leiden een verborgen bestaan. Ook 
willen we kijken of we samen met onze gemeente op meerdere plaatsen kruidenrijk grasland 
kunnen introduceren. 
 

 
2019 is uitgeroepen tot het jaar van de wulp, dit zal onze vereniging 

niet ongemoeid laten. We gaan ons hiervoor extra inzetten. En met 
de boeren afspraken maken of dat zij een strook gras willen laten 
staan. Hiervoor kunnen ze een reële vergoeding krijgen. Deze 
regeling (rustzone genaamd) is een strook gras wat de kuikens 
gebruiken als vluchtstrook. Je leest er meer over op onze website 
 
Bezoek ook onze website: www.weidevogelvereniging.nl, deze is 

na lange tijd afwezig te zijn geweest weer helemaal up to date en 
wordt weer regelmatig bezocht.  

 
Tot slot wil ik nog aangeven dat de kracht en uitstraling van onze vereniging 

door SAMEN DOEN tot stand is gekomen. Een leuk anekdote van één van onze leden is 
niets moet alles mag. 
 
Voorzitter – Coördinator 
Piet Peijs 
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Website 

Zoals tijdens het voorwoord al is aangegeven, onze website is afgelopen jaar geüpdatet. 
www.weidevogelvereniging.nl 
Hierop is veel informatie terug te vinden zoals, de laatste nieuwtjes, foto’s, jaarverslagen, 
enz.  
Voor de leden zijn de verslagen van de ledenvergaderingen te zien door in te loggen met de 
gebruikersnaam en wachtwoord. Afgelopen jaar zijn we ook gestart met een eigen 
nieuwsbrief welke maandelijks wordt verstuurd, deze zijn ook te zien op deze website. Ook is 
er een mogelijkheid om zich aan te melden als nieuw lid, donateur of vriend van de Natuur 
en (weide) vogelvereniging Reusel-De Mierden. 

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 2018 zijn we op diverse bedrijven actief geweest. Een groot gedeelte van het 
landelijk gebied in onze gemeente wordt regelmatig gecontroleerd door onze werkgroepen.  
Bescherming van weidevogels wil zeggen dat ze geobserveerd worden en zo nodig worden 
de nesten gemarkeerd met bamboestokken of worden met gps geregistreerd. 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. Steeds meer 
agrariërs maar vooral loonwerkers hebben gps op de machines waardoor ze de nesten ook 
zien. 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. 
In 2018 zijn we aan een nieuw project begonnen nl. het plaatsen van een vossenraster rond 
een perceel waar enkele kievitsnesten liggen. Rond het perceel worden draden gespannen 
met een schrikdraadapparaat welk wordt gevoed door zonnecellen. De resultaten waren 
optimaal, alle legsels zijn uitgekomen. 
Het eerste kievitsei van onze vereniging werd op 27 maart door leden van de werkgroep van 
Hooge Mierde aan de Hoolstaat in Hooge Mierde gevonden. 
 
               
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                   

 Links het vossenraster 
geplaatst langs de 
Hoolstraat in Hooge 
Mierde. 
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Hieronder een overzicht van de soorten vogels en het aantal legsels die afgelopen jaar zijn 
gevonden 
   
 
                                 2017                                                                   2018 
Soort Totaal Uit Niet uit  Soort Totaal Uit Niet uit 
Fazant 1 1 0  Geelgors 2 2 0 
Geelgors 6 6 0  Grauwe gans 2 2 0 
Gele kwikstaart 1 1 0  Grutto 12 10 2 
Grauwe gans 4 4 0  Kievit 94 66 28 
Grutto 10 10 0  Kleine plevier 2 2 0 
Kievit 118 90 28  Krakeend 2 2 0 
Kleine plevier 3 3 0  Patrijs 3 3 0 
Krakeend 2 2 0  Roodborsttapuit 5 5 0 
Kwartel 5 5 0  Scholekster 6 5 1 
Meerkoet 0 0 0  Wilde eend 5 5 0 
Patrijs 2 2 0  Wulp 12 8 4 
Roodborsttappuit 7 7 0      
Scholekster 3 2 1      
Veldleeuwerik 2 2 0      
Waterhoen 2 2 0      
Wilde eend 5 5 0      
Witte kwikstaart 1 0 1      
Wulp 9 6 3      
Totaal 181 148 33  Totaal 145 110 35 
   
In bovenstaande tabel kunt u zien dat het eindresultaat van de weidevogels weer terug is 
gelopen ten opzichte van 2017. Omdat de kievit de meest voorkomende weidevogel in ons 
gebied is staan hieronder de resultaten nogmaals afgebeeld in enkele grafieken vanaf 2006. 
 
 
 
Aantal beschermde legsels van de Kievit 2006  t/m 2018 in Reusel-De Mierden 
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Uitkomstresultaten van de kievit van 2006 t/m 2018 in Reusel-De Mierden 
 

 
 

Aantal legsels per soort in Nederland 
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Grutto 

 
 
 
 
 

Scholekster 

 
 
 
 
 
 

Tureluur 

 

 

                  

Bronvermelding:  http://www.boerenlandvogelsnederland.nl/ 
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Kruidenrijkgrasland 

Zoals we aan bovenstaand overzicht kunnen zien loopt  jaarlijks het bestand van onze 
weidevogels achteruit. Uiteraard willen we dit een halt toeroepen, echter hiervoor is de 
medewerking nodig van o.a. de boeren. Met de huidige wijze van landbouw bedrijven is het 
voor de weidevogel nagenoeg niet mogelijk om zijn jongen groot te brengen. Ondanks de 
bereidwillige medewerking van de boeren en de inzet van onze beschermers worden er 
onvoldoende jongen vliegvlug om de soort in stand te houden. We zouden dit als een 
voldongen feit kunnen afdoen, echter voor een als weidevogelvereniging  gestarte club die al 
bijna 25 jaar bestaat is dit moeilijk te accepteren. Over de oorzaken van de achteruitgang zijn 
al rapporten vol geschreven en ook wij hebben aan onderzoeken van het Sovon 
deelgenomen, zodat we deze niet meer op hoeven sommen.                                        

                                                                                   
 
Hierdoor valt in die cruciale periode de dekking en de voedselvoorziening weg. Duits 
onderzoek heeft aangetoond, dat de insectenachteruitgang 75% bedraagt. Ook kun je van 
raaigras niet verwachten, dat dit insecten aantrekt. De prijzen die de boer voor zijn melk 
ontvangt zijn helaas niet kostendekkend, zodat men “gedwongen” wordt om het (veel te 
dure) land zo intensief mogelijk te bebouwen, zodat ook het laatste stukje gras mee gemaaid 
moet worden. Ook de eventuele aankoop van de huidige fosfaatrechten zijn dermate hoog, 
dat een verdienmodel als sneeuw voor de zon verdwijnt. Ook de akkerbouwer heeft hier last 
van. Het is bijna niet meer mogelijk om een gewas te telen, dat voldoende rendement 
genereert om de investering in gronden of pacht kostendekkend te maken. 
 

 

       

 

      

Hoe kunnen we dan de boer tegemoet 
komen om (over)leefgebied aan te leggen 
voor de weidevogel? 
Om weilanden geschikt te maken voor 
onze weidevogel zou kruidenrijk grasland 
een oplossing kunnen zijn. Kruiden 
trekken meer insecten aan en als je dan 
gebruik maakt van het deels maaien 
(stripmaaien) van de percelen, dan blijft 
zowel de voedselvoorziening als de 
dekking in stand. 
Door maximaal 25% kruidenrijk grasland 
aan de koeien te voeren is het mogelijk 
om de melkproductie niet terug te laten 
vallen. 

Wat zien wij dan als mogelijke 
oplossing om de achteruitgang om te 
buigen naar toename: 
Wij constateren dat ondanks dat de 
naam weidevogel is, dat de legsels 
meer in het bouwland voorkomen als 
op grasland. De weilanden zijn dus niet 
meer de meest geschikte locatie om de 
jongen groot te brengen. De maaitijd 
valt samen met het opgroeien van de 
jongen.   
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Ook het inzaaien van kruiden vergt een andere werkwijze als dat men gewend is.  
Is de grond geschikt voor kruiden (meststoffen, pH waarde)? Ook het maaien vergt een 
andere denkwijze. Kunnen kruiden hier tegen of haal je door maaien en afvoeren de kruiden 
weg. Ook moet je kijken, dat het gras niet gaat overheersen, want ook dan ben je de kruiden 
kwijt. 
Om een en ander te onderzoeken willen we een aantal  testveldjes aan gaan leggen in ons 
patrijzenproject. Hierbij gaan we onderscheid maken in het inzaaien in het open veld en 
inzaaien op plaatsen waar we last hebben van slagschaduw. Dit laatste doen we, omdat we 
kruidenrijk grasland in willen zetten als rand bij een akker. De rand zorgt voor voedsel en 
dekking voor onze vogels en draagt tevens bij aan de natuurlijke bestrijding van de 
gewassen die de boer teelt. Veelal zullen deze randen aangelegd worden op de voor de boer 
minder interessante delen van een perceel, zoals natte en of schaduwrijke stukken. Op grote 
percelen wordt hiervoor vaak de wendakker gebruikt. 
 

  

 

Het kruidenrijk gras heeft een lagere 
productie waarde (VEM), echter de koe eet 
er meer van omdat het smakelijker is, zodat 
de uiteindelijke productie nagenoeg niet 
terug valt. Ook is kruidenrijk grasland beter 
voor de pens verzuring, wat de gezondheid 
van de koe ten goede komt. Door variëteit in 
de kruiden aan te brengen, kun je zorg 
dragen voor binding van stikstof en door 
gebruik te maken van kruiden met 
verschillende wortelstelsels kun je de 
capillaire werking verbeteren, wat verdroging 
tegen gaat.   

Probleem is echter, dat de opbrengst van kruidenrijk grasland t.o.v. raaigras 50% lager is.  Men moet 
dus een dubbel aantal hectaren inzetten om tot dezelfde opbrengst te komen. Omdat grond niet te 
betalen is zal hiervoor een andere oplossing  gezocht moeten worden. 

Hoe kunnen we er voor zorg dragen, dat de boer 
gecompenseerd wordt voor de terugval van de productie 
met 50% t.o.v. raaigras? 
In eerste instantie willen we dit kleinschalig aanpakken en 
zorg dragen voor compensatie in de vorm van extra 
gronden. 
Voor deze gronden hebben we de gemeente benaderd. We 
denken hierbij aan de gronden die liggen bij de poelen en de 
EVZ stroken. Deze poelen worden omringd door grasvelden. 
Deze worden beheerd door de gemeente, echter het maai- 
en afvoerbeleid is niet altijd afgestemd op het op de juiste 
manier verkrijgen van kruidenrijk grasland. Deze perceeltjes 
willen we overdragen aan een boer, die mee wil werken aan 
dit project. Zoals we hebben berekend zal dit om een tiental 
hectaren gaan. De boer voert het door ons verlangde 
maaibeleid uit en wordt hiervoor beloond met de opbrengst 
van het gewas en de gemeente is “verlost” van de kosten 
van maaien en afvoeren, een win-win situatie. 
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Het meest interessant is dit voor vleesveeboeren en boeren die b.v. herten houden. Hier 
willen we dan ook mee starten, echter het is de bedoeling dat dit opgeschaald wordt naar 
melkveehouders. Onze gemeente is momenteel aan het kijken of ze hier hun medewerking 
aan kunnen verlenen. Ook een andere gemeente (Cranendonck) heeft hiervoor 
belangstelling getoond. 
Bij succes willen we het project opschalen door gronden in te zetten van b.v. waterschappen, 
provincies en andere terrein beherende organisaties. Ook hebben we deze vraag naar 
gronden liggen bij het Groen Ontwikkelfonds Brabant. Deze hebben een bedrag ter grootte 
van € 188.671.203,00 van de provincie ontvangen voor het ontwikkelen van natuur. Dit geld 
moet echter ingezet worden in of nabij het Natuur Netwerk Brabant en wij zouden graag zien, 
dat dit overal ingezet zou kunnen worden. Wij willen dus niet voor de postzegel gaan maar 
voor het album omdat wij redeneren, dat bestuiving van de gewassen in de reguliere land- 
en tuinbouw harder nodig is als op natuurgronden. 
Inzet van kruidenrijk grasland wordt ook een onderdeel van de extra vergoeding voor de 
melkprijs. Tussen A-Ware (melkverwerker) en Albert Heijn zijn afspraken gemaakt om de 
boer extra te belonen met € 0,03 per liter door o.a. kruidenrijk grasland toe te passen. Ook 
Friesland Campina is hiermee bezig (Focus Planet - Topline). 
 

                                                                               

De toepassing van randen moet zorgen voor minder uit- en afspoeling naar sloten (run off), 
zodat dit ten goede komt aan de kwaliteit van het water. Hiervoor zou het waterschap een 
vergoeding kunnen verlenen in de vorm van het verlagen van de waterschapslasten. 
Ook een aantal subsidiemaatregelen ondersteunen de inzet van randen. 

We hopen, dat we in 2019 een aantal proeven mogen en kunnen uitvoeren en dat deze 
zullen resulteren in kansen zowel voor de reguliere landbouw, als voor onze weidevogels. 

                    

 

 

 

 

 

 

Verdienmodel akkerbouwers  
Bij de akkerbouwers zou het 
verdienmodel moeten komen uit de 
mestvoorziening van het perceel. Op 
een perceel met randen mag evenveel 
mest worden uitgereden als op een 
perceel zonder randen. Dit heeft tot 
gevolg, dat het resterende deel 
intensiever wordt bemest, wat leidt tot 
een hogere gewasopbrengst. Ook de 
natuurlijke plaagdierbestrijding moet de 
kosten van beschermingsmiddelen 
terugbrengen.  
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Erfvogels 

Afgelopen jaar zijn we ook op het gebied van de erfvogels actief geweest. In april hebben we 
bij de familie Meulenbroeks aan de Haarweg in Hooge Mierde een zwaluwtil geplaatst.  
Begin 2019 zullen daar nog enkele palen met zwaluwdraden worden geplaatst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observatie van de zwaluwen. 
Zoals in het voorwoord al is vermeld hebben de zwaluwen afgelopen jaar een moeilijke 
overtocht gehad. Omdat 2018 het jaar van de huiszwaluw was, werd door Sovon gevraagd  
hier extra aandacht aan te besteden. Inmiddels staat langs de Schepensweijer de zwaluwtil 
al voor het vierde broedseizoen. Afgelopen zomer heeft één van onze vrijwilligers vanaf 24 
mei tot 22 augustus één dag per week de zwaluwen geobserveerd, geteld en geregistreerd. 
Door Sovon zijn er formulieren beschikbaar gesteld waarop alles ingevuld kon worden. Op 
deze formulieren kon elke fase van het broedseizoen, of het natuurlijke nesten waren of 
kunst nesten en het eindresultaat worden ingevuld. Met natuurlijke nesten bedoeld men dat 
de zwaluwen deze zelf hebben gebouwd, de kunstnesten zijn door ons met de bouw van de 
til aangebracht. In totaal zijn er 19 nesten gecontroleerd waarvan er 18 van kunststof zijn. Op 
5 juli vlogen van 5 nesten de eerste jongen uit en op 11 juli volgden de jongen uit de 
resterende 14 nesten. Dat wil dus zeggen dat alle 19 nesten succesvol waren. Op 28 
augustus waren er weer 12 nesten bezet en werden de jongen volop gevoerd. Het 
eindresultaat hiervan was dat alle jongen zijn uitgevlogen.  Dat wil dus zeggen dat er in totaal 
31 nesten met jonge zwaluwen zijn grootgebracht. 

 

       
Het plaatsen van de zwaluwtil aan de Haarweg  
in Hooge Mierde.  
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Hieronder de observatielijsten van SOVON met een overzicht van 10 nesten.       
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In samenwerking met de firma Fabor in Reusel zijn we een educatief project gestart 
waarmee we de bezoekers kennis laten maken met de natuur. Op diverse plaatsen hebben 
we nestkasten opgehangen en er zijn zwaluwpalen met draad geplaatst. Er komen posters te 
hangen met uitleg voor wat voor soort vogel de nestkasten zijn bestemd. Ook is er de 
mogelijkheid om in te loggen met een QR code waardoor men op een website komt waar 
men alle informatie kan vinden. 
 

                                   

 

 

Een voorbeeld van een poster  

 

 

Links een 
mussenkast 

 

 

Rechts een 
steenuilenkast 
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               Gierzwaluw            

Op 1 mei hebben we een lezing gehad over de gierzwaluw. Deze lezing werd verzorgd door 
enkele vrijwilligers van de gierzwaluwwerkgroep uit Oisterwijk. 
De gierzwaluw is in Nederland en België een algemeen voorkomende broedvogel, met een 
duidelijke voorkeur voor oude stadswijken. Gierzwaluwen zijn maar drie maanden van het 
jaar in Nederland en België. Ze arriveren eind april begin mei en vertrekken weer begin 
augustus. 
De gierzwaluw is een van de weinige dieren die zich vrijwel permanent in de lucht bevinden, 
en kan zich op de grond slechts uiterst moeizaam voortbewegen. De vogel kan zich 
daarentegen goed vasthouden aan loodrechte muren. De vleugelslag is zeer snel en stijf, de 
vlucht is cirkelend, wentelend en glijdend. 
In feite vliegen gierzwaluwen vrijwel altijd. Ze bevinden zich alleen op het nest als ze jong 
zijn of als volwassen vogel om te broeden. De rest van hun leven zijn ze bijna altijd in de 
lucht. Gierzwaluwen brengen ook de nacht in de lucht door en wel op een gemiddelde 
hoogte van 1.500 m. Hoewel de paring meestal in de broedholte gebeurt, kunnen ze zeer 
waarschijnlijk ook succesvol in de lucht copuleren als hiervoor in de broedruimte geen plaats 
voor is. 
De luidruchtige, snelle vluchten van groepen gierzwaluwen langs de daken in het 
broedseizoen zijn zeer kenmerkend. Alsof ze elkaar allemaal achternazitten. Het geluid is 
een schel doordringend en aangehouden gierend geluid. Op het nest kan ook een vlug 
getjilp worden geproduceerd.  
Ook bij ons in het dorp zien we steeds meer gierzwaluwen. In overleg met de woningstichting 
hebben we bij de nieuwbouw van het appartementencomplex langs de Wilhelminalaan in 
Reusel 6 gierzwaluwkasten laten plaatsen. 

  

                         

 

  

 
 

 

Nestkast voor de 
gierzwaluw. Deze 
worden in de muur 
gemetseld 

De kasten rusten 
op de buitenmuur 

Dit zie je aan de 
buitenkant 
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Resultaten van de erfvogels 

Geregistreerde legsel per soort 

                   2016                                                                                           2017 

Soort Aantal 
legsels 

Uit Niet 
uit 

 Soort 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      
 
 

 

                        2018 

Soort Aantal 
legsels 

Uit Niet 
uit 

Boerenzwaluw 80 80 0 
Houtduif 3 3 0 
Huismus 22 22 0 
Huiszwaluw 73 72 1 
Koolmees 1 1 0 
Oeverzwaluw 42 42 0 
 Ringmus 4 4 0 
Totaal 225 224 1 
  

 

                             

 

 

De soorten en aantallen in deze 
tabellen zijn waargenomen bij de 
bedrijven welke meedoen aan het 
erfvogelproject in onze gemeente.  

Ringmus Oeverzwaluw 
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Grote gele kwikstaart en de ijsvogel 

Deze projecten zijn er wel bij onze vereniging maar van afgelopen jaar zijn hier geen 
resultaten van bekent.  
 
 

 

                                                                                                            

      

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 
IJsvogel 

 
    Grote gele kwikstaart 
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Patrijzenproject 

              
 
In 2018 zijn we in het patrijzenproject ook weer volop bezig geweest. 
In het voorjaar hebben we ruim 3000 boompjes geplant. Het voorjaar was heel erg nat, op 
plaatsen konden we bijna niet lopen omdat we te diep wegzakten.  
 

     
 
 
In het jaarverslag van vorig jaar hadden we vermeld dat we de wilgen in het patrijzenproject 
gedeeltelijk hadden ingezaagd en omgelegd, dit om ze weer uit te laten schieten. 
Kapstokken wordt deze manier van werken genoemd. We waren allemaal benieuwd wat de 
resultaten zouden zijn. Hieronder het resultaat. 
Afgelopen jaar hebben weer een gedeelte van de wilgen op deze manier bewerkt en geknot. 
 
 

  
 
 

 

  
 

Zo zag het in het najaar van 2017 uit         Zo zag het er in de zomer van 2018 uit 

In de voorgaande jaren hebben we op onze percelen in het 
patrijzenproject enkele keverbanken aangelegd. Wat keverbanken zijn 
is in het vorige jaarverslag uitvoerig beschreven. De keverbanken zijn 
gemaaid met de bosmaaier om de aanwezige akkerdistels en 
brandnetels te verwijderen. 
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De percelen zijn ingezaaid met diverse verschillende soorten graan o.a. rogge, zwarte haver, 
zomergerst, zomertarwe, Japanse Haver en met een bloemenmengsel. 
Het graan is niet geoogst, daar zorgt de natuur wel voor. 
 
De meeste percelen hebben we machinaal in laten zaaien, de kleinere waar we niet met de 
landbouwmachines op konden is dit handmatig gebeurt. Op de rechtse foto hieronder de 
resultaten enige tijd later. De insecten waren weer volop aanwezig. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

We hebben gras gemaaid en laten 
drogen voor het hooi. Met een aantal 
mensen hebben we hooioppers 
gemaakt. 

Ook hebben we palen geplaatst voor 
de afbakening van de maaigrenzen. 

In overleg met de 
omliggende agrariërs 
hebben we een 
struweelsloot aangelegd. 
Hiermee hebben we een 
prijs gewonnen.  
Hierover kunt u meer 
lezen op onze website en 
in de nieuwsbrief van 
december 2018 
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Uilen en torenvalken 

 

 

Hieronder een overzicht van het aantal nestkasten en de resultaten in 2018 

Naam Aantal 
nestkasten 

Kasten 
bezet 

Vrije 
broedgevallen 

Resultaat Aantal 
uitgevlogen 

Aantal 
geringd 

Steenuil 60 10 3 33 33 21 
Kerkuil 50 11 0 35 34 31 
Bosuil 3 0 0 0 0 0 
Torenvalk 25 10 0 59 59 43 
Totaal 138 31 3 127 126 95 
 
 

Wat is een vrij broedgeval? 

Een vrij broedgeval is dat wanneer een vogel op een plaats gaat broeden waar het broedsel 
niet is te controleren dus niet in een nestkast. Het gebeurt regelmatig dat we ergens 
nestkasten voor bepaalde vogels hebben opgehangen maar dat de vogel er geen broedsels 
in komen. Zoals al eerder is gezegd, we kunnen de natuur wel proberen te helpen maar niet 
dwingen. 
Een voorbeeld van een vrij broedgeval was in de molen in Reusel. Daar hield al jaren een 
kerkuil, dit nest was ook niet te controleren. Iedereen kent waarschijnlijk  nog wel het verhaal 
van de molen in Reusel die in de zomer van 2017 is gesloopt, anders kunt u dat nog 
teruglezen in het jaarverslag van 2017 via onze website. Op een afstand van ongeveer 500 
meter van de molen hangt al jaren een kerkuilenkast waar nog nooit een kerkuil in de buurt is 
geweest. Dit jaar zat er voor het eerst een kerkuil met 4 jongen, waarschijnlijk heeft die van 
de molen hier een nieuw onderkomen gevonden. 

 

 

Afgelopen jaar hebben ook weer de uilen- en 
torenvalkenkasten gecontroleerd. De werkgroep 
van Reusel-Hulsel hebben we opgesplitst, nu 
hebben we voor ieder kerkdorp een werkgroep. 
In het voorjaar krijgen alle gastgevers samen met 
het jaarverslag van de uilenwerkgroep een flyer 
in de bus zoals hierlangs is afgebeeld.  
We hebben op diverse plaatsen nestkasten bij 
gehangen daardoor is het aantal gastgevers en 
kasten weer uitgebreid. 
In 2018 hadden we 83 gastgevers waar we bij 
sommige meerdere nestkasten hebben hangen. 
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 In ’t Heike in Reusel hebben we laat in het voorjaar nog een kast voor de kerkuil 
opgehangen, in augustus zaten er twee jongen in. Dit is wel heel bijzonder omdat ze meestal 
vroeg in het voorjaar of voor de winter al een nest zoeken.  
Boven de gewelven van de kerk zijn we enkele keren gaan kijken maar deze kast was niet 
bewoond. De vrijwilligers die bij de kerk werkzaam zijn vertelden wel dat ze regelmatig een 
uil hoorden. Ook lagen er braakballen in de tuin van de pastorie. Na onderzoek blijkt dat het 
waarschijnlijk een ransuil is geweest. Helaas hebben we afgelopen winter geen aanwijzingen 
meer gevonden dat hij er nog was. 
 

Geslachtbepaling van de kerkuil 
Door Brabants Landschap  werd afgelopen jaar een workshop geslachtsbepaling van de 
kerkuil georganiseerd. Deze dag werd verzorgd door een bioloog welke al jaren onderzoek  
doet naar de levenswijze van de kerkuilen. Dankzij zijn onderzoeken is de populatie van de 
kerkuil de laatste jaren flink toegenomen. Hij had een aantal dode kerkuilen bij zich die bij 
hem werden gebracht, bijna allemaal verkeersslachtoffers. Na een korte uitleg wat er moest 
gebeuren konden we aan de slag. De deelnemers kregen de opdracht om doormiddel van 
meten en goed kijken proberen om het geslacht en de leeftijd van de uil te bepalen. Aan de 
hand van de vleugelmaat, de tekening op de vleugels en staartpennen, de nagels en het 
gewicht kan het geslacht en de leeftijd  worden bepaald. Daarna werden de uilen ontleed en 
werd gecontroleerd of onze conclusie juist was. Het was een leerzame dag. 

 

   

 

                                                               

                   

 

 

 

 

 

 

Met een schuifmaat werd de tekening op de 
vleugel gemeten daaraan is dikwijls te zien 
of het een mannetje of een vrouwtje is.  

Iedereen kijkt belangstellend toe als de uil 
wordt ontleed. 
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Onderhoud knooppunten wandelroutes   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handboek  

Door de werkgroep van vrijwilligers is via VisitBrabant  een handboek samengesteld zodat 

iedereen in onze provincie op dezelfde manier de wandelroutes controleert en onderhoud. 

Dankzij deze werkgroep zien de wandelpaden in onze gemeente er netjes en verzorgd uit. 

Voor meer informatie over de wandelknooppuntenroute zie: 

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

Wandelnetwerk De Brabantse Kempen 

Wandelnetwerk De Brabantse Kempen is onderdeel van Wandelnetwerk Brabant. Het 

wandelnetwerk Brabant is ruim 6000 kilometer in omvang en bestaat uit wandelknooppunten. 

Met wandelknooppunten stippel je zelf je wandelroute uit en bepaal je zelf hoe lang je 

wandeling wordt en wat je wilt zien. Wandelnetwerk De Brabantse Kempen ligt, zoals de 

naam al zegt, in de Brabantse Kempen. De Kempen worden gekenmerkt door heidevelden, 

bossen en open landschap. Daarnaast is er genoeg dorps- en stedelijk schoon te 

bewonderen. Eindhoven is centraal gelegen in het wandelnetwerk. Je zit daarnaast dicht bij 

de Belgische grens, een grensoverschrijdende wandeling behoort ook tot de mogelijkheden. 

 
In onze gemeente ligt ongeveer 185 km aan wandelpaden welke 
aangegeven zijn door knooppunten palen. Afgelopen jaar zijn deze 
wandelroutes door een aantal leden van onze vereniging weer 
gecontroleerd. Iedereen van de werkgroep heeft zijn eigen gebied.  
De defecten worden gemeld aan de gemeente of aan VisitBrabant. 

                

Dit zijn reparaties waar we melding van 
maken en door de gemeente worden 
gerepareerd. 

Ook dit treffen we aan op onze 
wandelpaden. Hier wordt ook een 
melding van gemaakt en wordt het 
door de gemeente opgeruimd. 
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Rolstoelpad Hoevehei 
 
Zoals u voorgaande jaren in de jaarverslagen hebt kunnen lezen, zie onze website, doen wij 
ook onderhoud aan het rolstoelpad.  
Afgelopen jaar zijn we daar ook weer druk bezig geweest. 
In het voorjaar hebben we ongeveer honderd boompjes geplant. Jammer genoeg hebben ze 
het door de droogte niet allemaal overleeft. 
 

 
De kanten zijn regelmatig bijgewerkt, de struiken gesnoeid, het zwerfvuil werd  opgeruimd en 
de poelen zoveel mogelijk schoongehouden. 
 

 
 
Dit was een mooie gelegenheid om ze allemaal met een kraan op te schonen. De twee waar 
nog water in zat hebben we niet tot op de bodem uitgediept omdat dit de enige plek was 
waar nog leven in zat, de volgende dag telden we weer volop kikkers. 
  

               
 

                                                                                                               

 
De bloemenstrook hadden we weer 
ingezaaid maar door de droogte bleven 
de bloemen lang weg. We dachten, dat 
wordt niets meer maar na enkele 
regenbuien kwam het toch uit en ze 
hebben tot laat in het najaar gebloeid. 
 

Het was wel jammer dat door de aanhoudende droogte de 
bovenste laag van het pad los was komen liggen waardoor 
er grote kiezels bovenop lagen. Daardoor was de pad 
moeilijk begaanbaar toch zeker voor mensen met een 
rolstoel. Na de regen hebben we het pad geëgaliseerd en 
aan getrild met een trilplaat. Dat het een droge zomer was 
had ook wel weer zijn voordelen. Van de zes poelen die 
langs het rolstoelpad liggen stonden er vier helemaal droog 
en de in de resterende twee stond bijna geen water.  
 

 
Het  opschonen van de poelen met een kraan. We hebben de 
kanten gesnoeid, van het hout dat uit de poelen kwam van het 
snoeien hebben we een takkenril gemaakt waarin de vogels en 
allerlei andere diertjes beschutting kunnen zoeken. 
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Onderhoud Poelen 

Zonder beheer groeit een poel vanzelf dicht en verland, kijk maar naar het 
Hulsels venneke en het ven van de Kleine Cirkel.  
Een omschrijving van verland in de rubriek hieronder.  
Inmiddels zijn de meeste poelen in de gemeente Reusel de Mierden 
bezocht door leden van onze vereniging en is er een meerjarig 
onderhoudsplan opgemaakt door onze secretaris. In totaal kennen we 

zo’n 78 poelen en vennen in onze gemeente, waarvan 53 eigendom zijn van de gemeente. 
Het onderhoud van deze 53 poelen is overgedragen aan onze vereniging met financiële 
ondersteuning. Inmiddels heeft de firma Deenen machinaal in het najaar uitvoering gegeven 
aan het meerjarig onderhoudsplan en zijn verschillende poelen opnieuw uitgegraven. Leden 
van de vereniging hebben ook een aantal poelen aangepakt, die handmatig nog te 
onderhouden waren. Eind maart beginnen de leden weer met de monitoring van de poelen 
en hoe het staat met onze kikkers, padden en salamanders. U kunt onze werkzaamheden 
volgen op de interactieve poelenkaart op internet https://poelen.nu 

Wat is verlanden. 
Verlanden is een proces waarbij moerassen, wetlands, plassen of ondiepe meren langs 
natuurlijke weg in land veranderen. Dit proces kan tientallen tot honderden jaren duren. 
Verlanding komt het meest voor bij (ondiepe) meren. Dit betekent niet dat alle meren eens 
zullen verdwijnen: overstromingen, stormen en ook menselijk ingrijpen houden ze in stand en 
doen nieuwe ontstaan.  
Een moeras is vaak een tussenfase in een verlandingsproces.  
Wanneer de mens niet ingrijpt zal verlanding van een plas als volgt plaats (kunnen) vinden:  

 Riet begint langs de oevers te groeien, en waterplanten in het water; 
 Dode plantenresten veranderen in humus en vullen de plas op. Het riet breidt zich 

sterk uit, tot bijna in het centrum van de plas; 
 Langs de voormalige oevers wordt het riet verdrongen door verlandingsvegetatie die 

aan drogere grond is aangepast; 
 Van de plas resteren nog kleine vijvertjes en slootjes, omringd door riet. Op veel 

gebieden is de bodem nu stevig genoeg voor andere planten, en zelfs voor een 
zogenaamd broekbos; 

 De laatste plasjes verlanden. Het broekbos verandert in een normaal bos. 

Verlanding wordt vaak als ongewenst beschouwd, omdat men de wetlands of meren wil 
behouden. De ecologie kan uniek zijn, en meren trekken bovendien toeristen aan (zeilen op 
de Friese meren). De mens gaat verlanding daarom vaak tegen, bijvoorbeeld door het riet te 
verwijderen.  

                                                          

Foto links krabbenscheer in een 
vroeg stadium van verlanding. 
 

 

 

Foto rechts een broekbos 
Bronvermelding 
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Verlanding 
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Educatieve dag bij Beestenboel voor basisschool De Klimop 
Op 18 mei hadden we een educatieve dag bij kinderopvang Beestenboel. Deze dag was 
voor de kinderen van groep 8 van basisschool De Klimop. De kinderen kregen uitleg over de 
uilen en mochten braakballen uit elkaar halen. Ook mochten ze met een schepnet in de sloot 
kennis maken met de waterdiertjes en plantjes. Met een gids van Brabants Landschap 
kregen ze een rondleiding door het Beleven en een extern bedrijf dat gespecialiseerd is in 
grondboringen en grondmonsters gaf uitleg welke verschillende bodemlagen er zijn. Het was 
een geslaagde dag. 

 

   

 

Landelijke opschoondag 
Op 24 maart hebben we met onze vereniging aan de landelijke opschoon dag meegedaan. 
Dit jaar hebben we met 13 volwassenen en drie kinderen het gebied in en rond het Beleven 
schoon gemaakt. In totaal hadden we 45 vuilniszakken en nog wat overig zwerfvuil wat niet 
in de zakken kon.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              

 

 

 

     

 

 

Scheppen in de sloot Braakballen uit elkaar halen 

            

 

 

Langs de weg werd het zwerfvuil 
verwijderd maar het werd ook uit het 
water gevist 

De opruimploeg in actie. 
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Landelijke natuurwerkdag 
Op drie november was de landelijke natuurwerkdag. Met 20 mensen hebben we in de Grote 
Cirkel gewerkt. Ook is de faunapassage onder de Postelsedijk en langs de Burgemeester 
Willekenslaan opgeschoond. Een aantal vrijwilligers van buiten onze vereniging waaronder 
enkele mensen van de natuurwerkgroep uit Schijndel hebben meegeholpen. 

    

Open dag bijenhal 
Op 17 juni stonden we met een stand op de open dag bij de bijenhal in Reusel en op 1 juli bij 
de open dag van de bijenvereniging in Bladel. Tijdens deze open dagen proberen we  onze 
vereniging te promoten en als het kan nog enkele nestkastjes te verkopen. 

       

 

 

 

Onze stand tijdens de open dagen in Reusel en Bladel 

Akkerranden 
Op Woensdagavond 13 juli was er bij 
John van Raak aan de Luther in Hooge 
Mierde een bijeenkomst over de 
akkerranden. Van daaruit hadden we een 
rondleiding langs de akkers welke in 
overleg met de grondeigenaren met een 
bloemenmengsel waren ingezaaid. Deze 
rondleiding werd gegeven door een veld 
coördinator van het ANV (Agrarisch 
Natuur Vereniging).We hebben diverse 
akkerranden bezocht met veel bloeiende 
bloemen voor de insecten en vlinders. 
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Overzicht natuurwerkzaamheden in herfst en winter in 2018 
Zoals u hebt kunnen lezen houdt onze vereniging zich bezig met weidevogelbescherming, 
probeert door bepaalde initiatieven de patrijzen-, uilen- en zwaluwpopulatie te vergroten, 
onderhoudt kikker- en paddenpoelen, zorgt voor onderhoud van wandelroutes en 
rolstoelpad. Daarnaast zijn er in herfst en winter snoeiwerkzaamheden e.d. op bepaalde 
heidegebieden in de gemeente, zoals Beekakkersweg, Zwartven, ’t Voortje en De Groote 
Cirkel.  

Gewoontegetrouw loopt het seizoen van  januari t/m half maart en vanaf half september t/m 
eind december. IJs en weder dienende werken we twee maal per maand op de 
zaterdagochtend van 9.00 uur tot 12.00 uur op één van de bovengenoemde locaties. 
Wonder boven wonder hebben we de werkzaamheden geen enkele keer moeten annuleren 
vanwege het weer! 

We waren 7 keer bij De Groote Cirkel (o.a. op 3 november; Nationale Natuurwerkdag), 4 
keer bij het Zwartven en één keer aan de Beekakkersweg. In deze gebieden hebben we 
jonge dennen en berken verwijderd.                                                                                                                                                                     
Daarnaast waren we 3 keer aan de Raamloop voor het kapstokken in het kader van het 
patrijzenproject. 

We stellen vast dat de opkomst heel goed is. Als we naar de laatste 6 werkdagen van 2018 
kijken, zien we een gemiddelde van 10 personen per keer! Over het hele jaar gezien hebben 
we  360 manuren geleverd. 

Door de inzet van de vele vrijwilligers kunnen we zeggen dat ons werk loont. Alle 
deelnemers zien dat zelf ook. Keken we enkele jaren geleden nog over een groene zee van 
boompjes, nu zien we grote heidevlaktes! De natuur is de grote winnaar! 

 
Maatschappelijke stage 
Regelmatig komen er aanvragen binnen om een maatschappelijke stage voor de leerlingen 
van de Pius X College in Bladel. De leerlingen 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. Afgelopen jaar hebben we ook 
weer enkele leerlingen gehad zowel in het voorjaar als in het najaar. De interesse zijn 
verschillend, de één kiest voor de weidevogels in het voorjaar de ander voor de controle van 
de uilenkasten of in het najaar of winter voor werkzaamheden in de bossen. 

 
ARBO 
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. 
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Onze activiteiten zijn mede mogelijk gemaakt door de onderstaande bedrijven/instanties 
 
 

 

 
            

 

 

          

 
 

         

 

 

 

        

 

 

 
 

     

 


