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Voorwoord 

2020 Is een jaar om snel te vergeten, ook voor de natuur. 
De eerste 3 maanden waren koud en nat, voor de weidevogels niet verkeerd. 
Voor hen begon het seizoen zoals vanouds. Maar ook zij kregen het naarmate het 
broedseizoen vorderde steeds zwaarder vanwege de droogte die hen voor het derde 
achtereenvolgende jaar parten speelde.  
In maart stelde de regering corona (Covid-19) vast over het hele land. Thuisblijven was het 
advies en niet met meer dan 2 mensen samen zijn. Dan moeten onze activiteiten nog 
beginnen. Je begrijpt dat dit onze vereniging totaal op zijn kop gezet heeft. Er zijn weinig of 
geen activiteiten geweest die hier geen hinder van ondervonden hebben. De cijfers van 2020 
zijn nagenoeg niet compleet, vergeleken met andere jaren. Hebben we dan als vereniging 
niets leuks meegemaakt in 2020? Zeker wel. We hebben in de winter van 2019-2020 op de 
sportparken Reusel en Hulsel samen ruim 90 nestkasten, voor spreeuwen en mezen 
opgehangen. Het leverde ons het eerste jaar al mooie resultaten op. Verderop in het 
jaaroverzicht vindt u de resultaten. We zijn het afgelopen jaar ook uitgenodigd om het 
golfterrein in Esbeek te monitoren op aanwezigheid van vogels. Dit was voor ons als vereniging 
een nieuwe uitdaging, reacties van de leden waren zeer positief. Dit smaakt naar meer klonk 
o.a. vanuit de leden.  
De natuur in Nederland heeft niet alleen 3 jaar droge zomers gekend. Maar 2020 was voor de 
mensen een rampjaar vanwege de eikenprocessierups. 
Veel gemeenten gingen spuiten met een biologisch middel zoals; Nematoden en XenTari. Ook 
zijn er gemeenten geweest die Vertimec gebruikt hebben, gat in de boom boren en het 
insecticide direct in de sapstroom spuiten. Het strak inwikkelen met plastic om de stammen 
van aangetaste bomen, helpt 
allemaal niet. Plastic blijft niet zitten 
laat los en vliegt zo de wijde wereld 
in met het nodige tot gevolg. 
Biologische bestrijdingsmiddelen 
helpen ook niet want alle 
vlinderrupsen die met het middel in 
aanraking komen gaan dood. Er 
leven alleen al meer dan honderd 
nachtvlindersoorten op onze 
inheemse eiken. 
Daarom een oproep aan alle 
gemeenten, je moet natuur met natuur bestrijden. Dat is de effectiefste oplossing. Hang 
nestkasten op voor spreeuwen, mezen, en vleermuizen. Doe aan ecologisch bermbeheer. 
Zaai o.a. waar nodig je bermen in met een deugdelijk bermmengsel die de volgende insecten 
aantrekt; Sluipwespen, sluipvliegen, gaasvliegen, zweefvliegen, roofwantsen en roofkevers. 
Het is proefondervindelijk bewezen dat na 2 jaar van effectief beheer de overlast van de 
processierups met 80% afneemt.  
Genoeg gepraat, er ligt alweer voor het 6e jaar een mooi jaarverslag voor je neus, wat met veel 
inspanning door onze redactie in elkaar is gezet. Mijn dank. Mijn dank gaat eveneens uit naar 
de leden die de resultaten van 2020 mede mogelijk gemaakt hebben. 
Wij hopen jullie snel weer – gezond en wel – te zien tijdens één van onze activiteiten zoals 
vanouds!  
                                                               Voorzitter  
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Onze vereniging 
 
Onze vereniging bestaat uit 72 leden waarvan 2 jeugdleden. Jeugdleden zijn leden met een 
leeftijd beneden de 18 jaar welke ons mee kunnen helpen met alle werkzaamheden, onder 
begeleiding van een volwassene. Jeugdleden betalen geen contributie maar moeten wel 
toestemming hebben van de ouders of vertegenwoordigers. Op deze manier willen we de 
jeugd stimuleren om meer aandacht aan de natuur te besteden. We hebben ook de vrienden 
van onze vereniging, deze betalen €10,- per jaar. Daarvoor mogen ze aan alle activiteiten 
deelnemen met uitzondering van de vergaderingen en de feestavond. Ook krijgen ze elke 
maand de nieuwsbrief en jaarlijks het jaarverslag. Dan hebben we nog de sponsoren, deze 
steunen onze vereniging door giften of ondersteuning bij de werkzaamheden door 
werkruimte, machines en materiaal beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van onze 
werkzaamheden. 
    
In 1996 is onze vereniging opgericht onder de naam Weidevogel vereniging. Wanneer de 
coronacrisis het toelaat hopen we in 2021 ons 25-jarig jubileum te vieren. In de loop der 
jaren hebben we er veel taken bijgekregen wat ook de reden is dat we onze naam hebben 
veranderd in Natuur- en (weide) vogelvereniging Reusel-De Mierden.  
 
Om de taken te verdelen en de interesse van iedereen anders is hebben we verschillende 
werkgroepen. De werkgroepen zijn: Weidevogels, Uilen, Poelen, Onderhoud van 
Wandelroutes, Patrijzenproject, Erfvogels, Monitoring van Nestkasten en Landschap en 
Onderhoud. Iedere werkgroep heeft zijn eigen coördinator, dat is degene die alles aanstuurt.  
In dit jaarverslag is over de werkzaamheden van de alle werkgroepen een verslag gemaakt 
en zijn de resultaten vermeld.   
 
Afgelopen jaar is anders verlopen door de corona dan andere jaren maar we zijn toch volop 
bezig geweest in aangepaste vorm. Helaas hebben een aantal jaarlijkse activiteiten niet door 
kunnen gaan waardoor dit jaarverslag er anders uit zal zien dan u gewend bent.  
We kunnen in dit jaarverslag wel van de resultaten van vier nieuwe activiteiten vermelden 
o.a. Monitoren van: de nestkasten op de sportparken en de golfbaan, monitoren van de 
zwaluwtil aan de Schepersweijer, monitoren van de vleermuizen en waarnemingen van de 
patrijzen.  
 
Als u vragen of meldingen hebt betreffende de natuur of interesse hebt in onze vereniging 
kunt u contact opnemen via het volgende mailadres. info@weidevogelvereniging.nl 
Op onze website kunt u ook veel informatie vinden over onze vereniging en andere nieuwtjes 
over de natuur. De jaarverslagen en de maandelijkse nieuwsbrieven zijn hier ook terug te 
lezen.   www.weidevogelvereniging.nl 

Bestuur 
 
Voorzitter   Piet Peijs      
Secretaris/Penningmeester Karel Gevers 
Bestuurslid   Henk Moeskops 
Bestuurslid   Jos Laarakker 
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Weidevogels 

Door de maatregelen rondom het coronavirus is het werk van onze vrijwilligers ook moeilijker 
geworden en ter bescherming van ons zelf zijn we gedoseerd op pad geweest. Maximaal 
met enkele mensen en de veiligheidsregels in acht genomen door voldoende afstand te 
houden. We hebben de boeren en loonwerkers gevraagd om extra op te letten en de legsels 
zoveel mogelijk proberen te sparen. Een pluimpje voor onze gastgevers, de boeren dus en 
de loonwerkers. Ondanks de drukte in het voorjaar, het droge weer en dikwijls de 
tegenslagen krijgen we elk jaar volop medewerking. Voor ons is het een hobby maar voor 
hen is het hun kostwinning. 

Het eerste kievitsei van Nederland werd op 2 maart 
gevonden in Gelderland. Op de foto links het eerste 
kievitsei in ons verzorgingsgebied op14 maart.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder een overzicht van weidevogels en het aantal legsels die afgelopen jaar in ons 
gebied zijn gevonden en geregistreerd. 
 
                                 2019                                                                   2020 
Soort Totaal Uit Niet 

uit 
 Soort Totaal Uit Niet uit 

     Gele kwikstaart 4 4 0 
     Grauwe gans 2 2 0 
Grutto 6 6 0  Grutto 3 3 0 
Kievit 126 107 19  Kievit 92 78 14 
     Patrijs 2 2 0 
Scholekster 4 2 2  Scholekster 2 1 1 
     Veldleeuwerik 3 3 0 
Wilde eend 1 1 0  Wilde eend 1 1 0 
Wulp 10 9 1  Wulp 6 5 1 
         
Totaal 147 125 22  Totaal 115 99 16 

 
  

 

Jonge kieviten 
net uit het ei.  
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Hieronder per jaar de resultaten van de meest voorkomende weidevogels in ons gebied. 
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Het nest van een wulp 

 

Uitkomende 
wulpen 
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Erfvogels 

Bij de bouw van de zwaluwtil worden 
er door ons kunstnesten 
aangebracht en ook een rand van 
specie in de vorm van een halve 
maan. De zwaluwen kunnen dan 
zelf kiezen of ze zelf een nest 
maken, een kunstnest gebruiken of 
op de halve maan van specie het 
nest bouwen.  Vanaf 2018 zijn we 
begonnen met het monitoren van de 
zwaluwtil aan de Schepersweijer. 
Vanaf half juni tot half augustus 
worden de nesten aan de til 
gecontroleerd en alles wordt 

geregistreerd. Er wordt genoteerd hoeveel natuurlijke nesten en hoeveel kunstnesten er zijn 
bezet. De nesten die gebouwd zijn op de specieranden worden natuur/kunstnest genoemd, 
deze worden ook genoteerd. Als deze gegevens zijn verzameld worden ze naar het SOVON 
verstuurd. 

Hieronder de resultaten van afgelopen drie jaar. 

 

 

Bij de zwaluwtil aan de Haarweg in Hooge Mierde zijn geen broedsels of nesten 
geregistreerd. Wel zijn er veel activiteiten rondom de til maar helaas is er nog geen gebruik 
van gemaakt. 

De monitoring van de overige erfvogels bij de bedrijven die meedoen aan het erfvogelproject 
is dit jaar niet gebeurd i.v.m.de coronacrisis  
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Patrijzenproject 

In het patrijzenproject zijn afgelopen jaar ook weer veel werkzaamheden verricht. 
De meeste werkzaamheden worden vroeg in het voorjaar, het najaar of in de winter gedaan. 
Tijdens het broedseizoen en in de zomer willen we de natuur niet te veel verstoren. 
 
Eind mei was het zover dat het gras moest worden gemaaid. Dat gebeurt in fasen, dat wil 
zeggen dat de eerste helft wordt gemaaid. Van tevoren worden door onze leden de 
graspercelen gecontroleerd op aanwezigheid van broedende vogels en reekalfjes, die in 
deze tijd veel worden geboren. Tevens worden er reeënslingers geplaatst om te voorkomen 
dat de reegeiten de jongen alsnog ’s nachts in het grasland leggen. 
  

Op vrijdagavond 28 mei was het zover en het eerste 
reekalf werd al snel gevonden in de buurt van het 
informatiebord en nog twee dicht bij elkaar aan ons 
graslandperceel aan de Hoef in Hulsel.  
 
 
 
 
 
 
 
 

De volgende dag werd de zoektocht voortgezet met 
hulp van een drone met een warmtebeeldcamera 
eronder. Al snel werd door de drone een tweeling 
gevonden in het hoge gras. De plekken werden 
gemarkeerd en dan niet gemaaid. In totaal werden er zeven reekalfjes gevonden en tijdens 
het maaien bleken ze allemaal keurig te zijn opgehaald door de moeders. Tevreden kijkt de 
werkgroep terug op een geslaagde beschermende maatregel tegen het uitmaaien van jonge 
reeën en broedvogels. 
 
 

.  
 
Snoeien hoort er ook bij maar wel op gepaste 
afstand. Naderhand mochten we volgens de 
nieuweregels nog maar met twee personen 
werken 
 
 
 

 
 
 
De Meidoornhaag langs de Rouwenbogtloop 
werd flink gesnoeid met hulp van 
verschillende vrijwilligers. 
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Sloten werden geveegd en afvoerbuizen 
werden vervangen. 
 
Het snoeihout van de wilgen en het struweel 
wordt verzameld. Hiervan wordt weer een 
takkenril gemaakt wat weer bescherming is 
voor vele kleine beestjes 
 

. 

 
 
 

 
 
 
         
 

                          
                                                                     
 

 
 
    

 

  
 
 

  

In het begin van de winter 
zijn de voertonnnen weer 
geplaatst 

Ringen van jonge patrijzen 

Hier doen we het voor 
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Uilen en torenvalken 
 
Zoals de voorzitter in het voorwoord al heeft geschreven zijn de resultaten dit jaar moeilijk te 
vergelijken ten opzichte van vorig jaar. De meeste vrijwilligers van de uilenwerkgroepen 
hebben voor de veilige weg gekozen en zijn niet op pad geweest om de uilenkasten te 
controleren. Ook hebben een aantal gastgevers aangegeven dat ze liever niet hadden dat 
we kwamen. Degene waar we niet naartoe zijn gegaan hebben we gebeld met het verzoek 
of ze zelf wilden kijken en of ze de resultaten dan aan ons door wilden geven. Het voordeel 
van de gastgevers is dat ze allemaal zeer gemotiveerd zijn en sommige zijn er zelfs trots op 
als ze kunnen melden dat ze jongen in de nestkasten hebben.  

Sommigen hebben zelfs de 
verrekijker op de vensterbank liggen 
om de jonge vogels te observeren. 
Voor de kerkuil, steenuil en bosuil is 
het observeren wel wat moeilijker 
maar voor de torenvalk niet. Van 
sommige krijg ik de reactie dat ze 
voor de raam hebben zitten kijken 
hoe de jonge torenvalken leerden 
hoe ze moesten jagen 

 
 

In 2020 hadden we 98 gastgevers, dat wil dus zeggen dat we op 98 plaatsen nestkasten 
hebben hangen. Op sommige plaatsen hebben we wel 2 of 3 nestkasten hangen voor b.v. 
een kerkuil, een steenuil, bosuil of torenvalk. Voor de bosuilen hebben we enkele kasten in 
Lage Mierde welke door ons worden gecontroleerd. Verder hangen er wel meer nestkasten 
voor de bosuil maar deze worden door iemand gecontroleerd die geen lid is van onze 
vereniging, dit is vanouds zo geregeld.  
                          
  
 

De ransuil komt in dit verslag niet ter sprake want deze 
hebben we in ons verzorgingsgebied niet. We hebben wel 
een locatie waar we ze vorig jaar hebben gehoord maar 
helaas hebben we nog geen nesten kunnen ontdekken.  
Hopelijk kunnen we deze komende jaren ook vinden. 

 
 

 

 

 

 

  

Torenvalk 

Ransuil 
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Hieronder een overzicht van het aantal nestkasten en de resultaten in 2019. 

Naam Aantal 
nestkasten 

Kasten 
bezet 

Vrije 
broedgevallen 

Aantal 
jongen 

Aantal 
uitgevlogen 

Steenuil 60 17 1 59 59 
Kerkuil 51 10  45 45 
Bosuil 4 2 1 9 7 
Torenvalk 29 12  64 64 
Totaal 144 41 2 177 175 

 
 
 
Hieronder een overzicht van het aantal nestkasten en de resultaten in 2020.  

Naam Aantal 
nestkasten 

Kasten 
bezet 

Vrije 
broedgevallen 

Aantal 
jongen 

Aantal 
uitgevlogen 

Steenuil 64 22 1 43 38 
Kerkuil 54 15 0 26 25 
Bosuil 4 3 0 5 5 
Torenvalk 29 18 0 39 39 
Totaal 151 58 1 117 107 

 
 
 
Hieronder een overzicht van het aantal nestkasten en de resultaten in 2019 in Bladel 

Naam Aantal 
nestkasten 

Kasten 
bezet 

Vrije 
broedgevallen 

Aantal 
jongen 

Aantal 
uitgevlogen 

Steenuil 27 8 1 28 28 
Kerkuil 26 10   41 41 
Bosuil 4 0 1 0nbekend Onbekend 
Torenvalk 4 2   11 11 
Totaal 61 20 2 80 80 

 
 
 
Hieronder een overzicht van het aantal nestkasten en de resultaten in 2020 in Bladel 

Naam Aantal 
nestkasten 

Kasten 
bezet 

Vrije 
broedgevallen 

Aantal 
jongen 

Aantal 
uitgevlogen 

Steenuil 27 8 2 28 28 
Kerkuil 26 10 0 41 41 
Bosuil 4 0 1 1 1 
Torenvalk 4 2 0 11 11 
Totaal 61 20 3 81 81 
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Vanaf 2019 zijn we samen gaan werken met de uilenwerkgroep van Bladel. In de volgende 
grafieken zijn deze gegevens vanaf 2019 ook verwerkt. Daardoor ontstaat misschien een 
vertekend beeld. 
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Onderhoud knooppunten wandelroutes 

Ook dit jaar zijn alle knooppunten en wandelpaden weer tweemaal gecontroleerd door onze 
vrijwilligers en waar nodig in orde gemaakt en het zwerfafval opgeruimd of gemeld bij de 
gemeente. In deze coronatijd worden de wandelpaden intensief gebruikt en kan iedereen 
genieten van onze mooie omgeving. Van VisitBrabant kregen we nog een extra 

bedankkaartje.  
 

                          

 
Als extra zijn er dit jaar ook verwijzingen aangebracht op de 
Belgische knooppuntpalen die grenzen aan Nederland, 
zodat het duidelijk is dat de wandelaar in een ander 
wandelnetwerk gaat wandelen. Ook de Belgen zullen hun 
verwijzingen aanbrengen op onze knooppuntpalen die dicht 
bij de grens staan. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

                     

Voor meer informatie over de wandelknooproutes zie: 
http://www.visitbrabant.nl/routes/wandelen 
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Onderhoud Poelen 

De droogte sloeg voor de derde keer hard toe in de natuur. Vooral de leefgebieden van veel 
waterplanten en amfibieën stonden al onder druk. Het zijn kleine landschapselementen die te 
lijden hebben van te weinig water, er komt te veel stikstof naar beneden en dan kunnen 
weken van extreme hoge temperaturen zomaar de genadeklap zijn. 
Staat er water in de poel, dan komt het leven vanzelf. Heel wat kikkers, salamanders en 

libellen vinden er hun thuis. De werkgroep 
poelen van onze vereniging proberen deze 
landschapselementen in de gemeente 
Reusel de Mierden in stand te houden. Het 
afgelopen jaar 2020 is er weer invulling 
gegeven aan het geplande groot 
onderhoud in samenwerking met de 
gemeente Reusel de Mierden, Brabants 
Landschap en een plaatselijke ondernemer 
uit Reusel. De poelen aan de Ziekbleek te 
Reusel, 2x aan de Steenoven te Hulsel, de 
Twisseltsebaan en Lemenweg te Hooge 
Mierde zijn flink aangepakt en hebben een 
grote schoonmaak ondergaan. 

 

 

Ook zijn er nog drie poelen aan het Buspad in 
Reusel door Brabantslandschap 
opgeschoond. Vrijwilligers van de vereniging 
hebben tien poelen schoongemaakt, het 
verwijderen van waterlelies, lisdodden en het 
maaien van het riet. Help mee de poelen in 
onze gemeente in stand te houden door er, 
misschien goed bedoeld, GEEN vissen en 
waterplanten in de poelen te gooien. Dat 
voorkomt invasieve exoten en de vissen eten 
anders alle larven op in zo’n poel en dat gaat 
ten koste van onder andere de libellen. We 
hebben dit jaar zo’n 26 verschillende soorten 
libellen en juffers waargenomen.   

 
Alle poelen in de gemeente zijn geïnventariseerd en geregistreerd op de website 
www.Poelen.nu 
U kunt onze werkzaamheden ondersteunen door waarnemingen door te geven aan onze 
vereniging via info@weidevogelvereniging.nl 

 

  

Grote Keizerlibel 

Weidebeekjuffer 
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Landschap en Onderhoud 

De werkgroep Landschap en Onderhoud is een ruim begrip, dit zijn zo’n beetje de 
hulptroepen van onze vereniging. Ze doen in het najaar en de wintermaanden de 
werkzaamheden op de heide. De nestkasten worden door deze werkgroep gemaakt, het in 
orde maken en inrichten van de nieuwe opslagruimte is door deze werkgroep gedaan. Ook 
als er tussendoor werkzaamheden zijn zoals onderhoud aan het rolstoelpad of andere 
klusjes wordt er een oproep gedaan wie er tijd heeft. De leden van de werkgroep zijn 
allemaal aangesloten bij een WhatsApp groep waarmee we ook communiceren. In dit 
gedeelte van het jaarverslag worden de werkzaamheden van deze werkgroep van afgelopen 
jaar beschreven.  

 
Onderhoudswerkzaamheden op de heide. 

Afgelopen jaar zijn we van januari tot half maart en van half september tot eind december 
actief bezig geweest op de heide in onze gemeente. 
De vaste dag waarop gewerkt werd was op zaterdag en wel om de twee weken. Een aantal 
keren hebben we een extra dag ingevoegd. 
Zoals elk jaar bestonden de werkzaamheden uit het verwijderen van vooral jonge dennen en 
berken, zodat de hei meer ruimte krijgt om zich te ontwikkelen. 
Bij 't Voortje hebben we als proef een strook met kleine dennetjes gemaaid. We kijken later 
in hoeverre die al of niet aangroeien. Bij een positief resultaat werkt deze manier 
tijdbesparend.  
We hebben veel contact met de Bosgroep.  

De bosgroep is een onafhankelijke coöperatieve vereniging van en 
voor eigenaren van bos- en natuurgebieden. Zij adviseren en helpen 
de leden bij het beheer van de natuur. In Nederland kennen we drie 
bosgroepen, onze gemeente valt onder zuid.    
In opdracht van Bosgroep Zuid is aan het eind van het jaar steenmeel aangebracht op het 
Breedvenseveld om verzuring tegen te gaan 

 

 

                 
 ’t Voortje in het begin van het seizoen ’t Voortje aan het einde van het seizoen 
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. 
 

Bij het Panneven hebben we een doorkijkje op het ven gemaakt bij de picknicktafels. 

Hét onderwerp van 2020 was toch wel corona en de daaraan verbonden maatregelen. We 
konden daardoor vanaf eind oktober niet meer met grotere groepen op de heide werken en 
hebben daarom geen berichten meer gepubliceerd in D'n Uitkijk en PC55. In tweetallen 
hebben we toch nog het een en ander kunnen doen. 
In het voorjaar was ook een aantal stagiaires van Pius X aanwezig in het kader van 
maatschappelijke stage. 
We hebben geen enkele keer een afgesproken datum vanwege het weer moeten annuleren! 
In de voorbije jaren bleven we twee zaterdagen op hetzelfde terrein en daarna kwam een 
ander perceel aan de beurt. Dit zorgde voor variatie. In het najaar hebben we gemeend op 
een andere manier te werk te moeten gaan. Ons idee was net zo lang op één plek te blijven 
tot het klaar was, te beginnen bij de kleinere gebieden. Dit is goed bevallen. 

Breedvenseveld, Panneven en 't Voortje zijn klaar. 
Daarna zijn we naar het Zwartven getrokken. 
We waren dit jaar niet bij De Grote Cirkel. 
Bij het Beleven hebben we eenmalig Amerikaanse vogelkers verwijderd. 
Gemiddeld waren we met ruim 7 personen tijdens onze 17 actiedagen. 

  

 

 

 

Voor de coronacrisis 
kon dit nog, gezellig 
pauzeren tijdens de 
werkzaamheden op 
de heide.  
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Landelijke opschoondag 

 
Op 16 september was de landelijke 
opschoon dag. Deze is normaal op 
de derde zaterdag van maart maar 
door de coronacrisis is dit toen niet 
doorgegaan. Het is ondertussen een 
traditie geworden dat we in het 
Beleven en de omliggende wegen 
het zwerfvuil ophalen. We hadden 
veel aanmeldingen 21 volwassene 
en 5 kinderen. Om 9 uur zijn we bij 
de Hollandershoeve begonnen en 
hebben we op gepaste aftand in 
kleine groepen in een groot gebied 
zwerfvuil vrijgemaakt 

We hebben het zwerfvuil op en langs alle wandelpaden in het natuurgebied opgeruimd. De 
volgende wegen hebben we ook opgeschoond: Het Beleven, Bakmannen, Zanddijk in Hooge 
Mierde, Ziekbleek, Voort, Pikoreistraat, Laarakkerdijk en de Achterste Heikant. Om 12.30 uur 
was iedereen weer terug bij de Hollandershoeve. Daar kregen we van Gertjan, de eigenaar, 
een lunch aangeboden dit als blijk van waardering dat we de omgeving hadden 
opgeschoond. 

 
Natuurpad Hoevenhei  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
 
 
 
 

 
 
 

  
                                                                                                          

           

Op zaterdag 14 maart was de landelijke vrijwilligersdag NL doet. Voor deze dag 
hadden zich 32 vrijwilligers aangemeld om werkzaamheden langs Natuurpad de 
Hoevenhei, het rolstoelpad, te verrichten o.a. snoeien, zaaibed voor het 
bloemenmengsel klaar te leggen opruimen en mee helpen om een insectenhotel te 
plaatsen. In verband met de coronacrisis hebben we deze dag af moeten lassen. Het 
insectenhotel was klaar en lag op de aanhanger om naar de plaats van bestemming te 
brengen. De werkgroep Landschap en Onderhoud heeft toen besloten om het hotel 
toch met enkele mensen te plaatsen. 
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Net zoals voorgaande jaren 
hebben we ook weer een 
bloemenmengsel ingezaaid langs 
het rolstoelpad en de 
braakliggende volkstuintjes aan de 
Leijenstraat. 

 

 

 

 

.                                                                          

De zes poelen langs het 
rolstoelpad zijn ook weer 
handmatig schoon gemaakt 

 

Verder zijn er het hele jaar 
regelmatig werkzaamheden 
verricht zoals snoeien, 
onkruidbestrijding langs het pad, de banken en de picknicktafel. We hebben enkele palen bij 
de slagbomen vervangen en een nest van de eikenprocessierups verwijderd. Heel veel 
werkzaamheden gebeuren in overleg met de gemeente omdat die de eindverantwoording 
hierover hebben. 

Het maken van nestkastjes en insectenhotel 

                 

 
De laatste loodjes, het 
dakleer wordt erop gebrand. 

Het insectenhotel in aanbouw 
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Opknappen en inrichten van de nieuwe opslagruimte 

Door omstandigheden moesten we opzoek naar een andere opslagruimte, inmiddels hebben 
we deze gevonden. Er moest nog wel het één en ander aan gebeuren. 

 

 

Er moest een nieuwe vloer 
worden gestort en de 
dakisolatie moest worden 
vervangen..  

 

 

 

 

  

              

Toen de ruimte in orde was zijn we aan de inrichting begonnen.  
In januari 2021 hebben we ons materiaal verhuisd naar de nieuwe opslagruimte. 

Tot zover in grote lijnen de werkzaamheden van de werkgroep Landschap en onderhoud.  
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Monitoren van de Nestkasten 

In het najaar van 2019 zijn in samenwerking met Stibex, de beheerder van de sportparken in 
Reusel-De Mierden, een aantal nestkastjes opgehangen. Op deze manier proberen we de 
eikenprocessierups en de emelten die de grasmat aantasten op een natuurlijke wijze te 
bestrijden. De nestkasjes zijn in Hulsel en Reusel opgehangen bij wijze van proef. Als de 
proef slaagt zal in overleg met Stibex worden bekeken of er in Hooge- en Lage Mierde ook 
worden opgehangen 

In het voorjaar hebben we de nestkastjes 
gecontroleerd. De controles zijn in drie rondes 
gedaan verdeeld.  De controles zijn telkens door 
2 a 3 personen uitgevoerd.  

          

 
In Reusel zijn we gemiddeld twee uur bezig, in 
Hulsel gemiddeld één uur. We hadden gehoopt 
bij de laatste controleronde dat we nog tweede 
legsels tegen zouden komen maar dat was 
helaas niet het geval. We hebben wel tijdens de 
laatste ronde de nestkasten schoon gemaakt   
De resultaten zijn hieronder afgebeeld. 
 
 

Aantal 
spreeuwenkasten 

Aantal kasten 
bezet 

Aantal jongen 
uitgevlogen   

Aantal 
spreeuwenkasten 

Aantal 
kasten bezet 

Aantal jongen 
uitgevlogen 

16 3 12 spreeuwen   56 14 49 spreeuwen 
              

Aantal 
mezenkasten       

Aantal 
mezenkasten     

10 7 21 koolmezen     25 18 22 koolmezen 
    9 pimpelmezen     52 pimpelmezen 

            
5 bonte 
vliegenvanger 

 
 

Sportpark Hulsel                                  Sportpark Reusel 

Jonge koolmeesjes 

Jonge spreeuwen 

Een broedende bonte vliegenvanger  
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In het voorjaar zijn we benaderd door de greenkeeper van de golfbaan Midden-Brabant met 
het verzoek om de vogels op de golfbaan te monitoren. Inmiddels zijn we twee keer daar 
naartoe geweest. We zijn ook benaderd door de beheerder van de natuurbegraafplaats De 
Utrecht om daar ook de vogels te monitoren, daar zijn we één keer naartoe geweest. Als we 
voldoende vrijwilligers hebben zullen we op beide uitnodigingen ingaan. Hopelijk kunnen we 
volgend jaar via dit jaarverslag de resultaten laten zien. . 
 
 

Waarnemingen Patrijzen  
 

De patrijs: 
 
Is goed gecamoufleerd met een bruin en grijs gestreept verenkleed. Keel en gezicht zijn 
oranjebruin en op de buik zit bij het mannetje een grote donkerbruine vlek. 
Broedt van eind april tot eind mei. Eén 
legsel met een groot aantal eieren, meestal 
13 tot 16. Broedduur: 23-25 dagen. 
Patrijzen zijn geen koloniebroeders. Ze 
hebben een nest op de bodem in dichte 
vegetatie. De jongen stappen meteen het 
nest uit en zijn na 14 dagen vliegvlug. Na 
zo'n 5 weken zijn ze zelfstandig. Een 
patrijzen familie blijft de hele winter bij 
elkaar. Ze zoeken in deze tijd gezelschap 
van andere families, zodat ze zich beter 
beschermd en veiliger voelen. 
Patrijzen komen voor op akkers en 
graslanden, in Nederland vooral in 
kleinschalig akker- en weidelandschap. De vogels zoeken hun voedsel langs ruige 
akkerranden met akkeronkruiden, weiden met hagen, 
Volwassen patrijzen eten vooral plantaardig voedsel en weinig insecten. De kuikens zijn 
volledig van insecten afhankelijk. Daardoor overleven patrijzen alleen op plekken waar 
voldoende insecten in (ruige) akkerranden en graslanden te vinden zijn.  
Patrijzen zijn standvogels, die jaarrond in het leefgebied verblijven. 
 
Vanaf 2013 beheerd Natuur-en (Weide)vogelvereniging Reusel-De Mierden ± 15 hectare 
(patrijzengebied) aan de Rouwenbogt, Raamsloop en Buspad. Dit hebben we patrijs vriendelijk 
ingericht. Met o.a. ruigtes, meidoornhagen, struweel en graanakkertjes met keverbanken.  
In 2019 zijn we begonnen met het bijhouden van patrijzen die door leden van NWR zijn 
waargenomen. De waarnemingen komen uit de gemeente Reusel-De Mierden. In 2019 zijn 
alle patrijzen (zowel eenlingen, paartjes en groepen) op dezelfde kaart genoteerd.   
Een jaar later hebben we op 2 kaarten de waarnemingen genoteerd. Eén kaart waar de 
paartjes op aangegeven werden. De andere kaart werden de groepen op aangegeven. 
Gespreid over de gehele gemeente komen patrijzen voor. Het is een bijzondere akkervogel 
die kieskeurig is in het vinden van een goede nestplaats. Goede nestplaatsen zijn voor de 
patrijs steeds moeilijker te vinden. Er zijn geen ruigtes meer langs slootkanten, en struiken 
langs perceelsgrenzen zijn ook al jaren verdwenen. Tegenwoordig vindt je patrijzen in 
wegbermen. Wat het nodige gevaar en risico’s met zich meebrengt. O.a. het verkeer dat 
erlangs raast en niet te vergeten de honden die loslopen wanneer het baasje hem uitlaat. 
 
Op de volgende pagina’s de overzichten van de waargenomen patrijzen in 2019 en 2020  
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Plaatsen waar patrijzen zijn 
waargenomen in 2019 

 

Natuur- en (weide)vogelvereniging Reusel-De Mierden 
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Plaatsen waar patrijzen zijn 
waargenomen in 2020 

 

Natuur- en (weide)vogelvereniging Reusel-De Mierden 
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Plaatsen waar patrijzen 
met jongen zijn 
waargenomen in 2020 

 

Natuur- en (weide)vogelvereniging Reusel-De Mierden 
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Winterwandeling 

Op 19 januari hadden we een wandeling bij ’t Voortje en de Moerbleek in Hooge Mierde. Het 
was een mooie wandeling met duidelijke uitleg. 

 

 
 
 
Lezing over paddenstoelen 

 
Op 21 januari hadden we een 
lezing over paddenstoelen, deze 
werd gegeven door Thijs van der 
Zande. Het mooie van deze lezing 
was dat het voor iedereen 
allemaal bekende plaatsen waren 
waar hij de foto’s had gemaakt. Er 
waren 37 bezoekers, diverse van 
buiten onze vereniging. 
 
 

 
 
Nachtzwaluw spotten  
 

Op vrijdag 26 juni zijn we met enkele mensen naar de Moerbleek in Hooge Mierde geweest 
om te luisteren en kijken naar de nachtzwaluw. Rond 22.00 uur waren we op de plaats van 
bestemming en al vrij snel hoorden we de roep, het geluid is herkenbaar aan de ratel. Na 
enige tijd werden het er steeds meer en lieten ze zich zien. Het was mooi om te zien hoe ze 
rondvlogen zelfs tot ongeveer 2 meter van ons af. Tijdens het vliegen is een speciaal geluid 
van het klappen van de vleugels te horen. 
   

 

 

  

 Op vrijdag 26 juni zijn we met enkele mensen 
naar de Moerbleek in Hooge Mierde geweest 
om te luisteren en kijken naar de nachtzwaluw. 
Rond 22.00 uur waren we op de plaats van 
bestemming en al vrij snel hoorden we de 
roep, het geluid is herkenbaar aan de ratel. Na 
enige tijd werden het er steeds meer en lieten 
ze zich zien. Het was mooi om te zien hoe ze 
rondvlogen zelfs tot ongeveer 2 meter van ons 
af. Tijdens het vliegen is een speciaal geluid 
van het klappen van de vleugels te horen. 
  

Deze foto van de kruisbek is tijdens de wandeling 
gemaakt 
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Om onze werkzaamheden aan alle 
belangstellenden te laten zien 
hadden we een tentoonstelling 
ingericht in het gemeentehuis van 
Reusel-De Mierden.  
Vanaf 5 oktober t/m 31 december 
was de tentoonstelling te bezichtigen 
in de ruimte van de Heemkunde 
Werkgroep Reusel.  

Tentoonstelling 
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Vleermuizen 
 
Op 6 september werd in de hal van de kerk van Lage Mierde een dode grijze 
grootoorvleermuis gevonden en op 1 november nog één. De laatste is voor onderzoek naar 
Wageningen gestuurd. 
Op 10 oktober hebben we een telling gedaan op beide kerkzolders, Hooge en Lage Mierde. 
Het was al vrij koud en er waren al wat gewone grootoren in winterslaap in de klokkentoren 
en op de warme zolder waar de opstelpunten van de telecombedrijven staan.  
 
Kerk Hooge Mierde:  3 grijze grootoorvleermuizen  
Kerk Lage Mierde:  2 grijze grootoorvleermuizen 
    8 gewone grootoorvleermuizen  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

De volgende activiteiten waar we altijd aan deelnemen zijn afgelopen jaar vanwege de 
coronacrisis niet doorgegaan 

Educatieve dag bij Beestenboel 

NLdoet 

Landelijke natuurwerkdag 

Open dag bijenhal 

Natuurmarkt Eersel 

 

 

 

 

           

Gewone grootoorvleermuis Grijze grootoorvleermuis 
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Onze activiteiten zijn mogelijk gemaakt door onderstaande bedrijven/instanties 
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