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VOORWOORD  

Hier ligt alweer voor het 7e jaar ons jaaroverzicht voor je neus, voorafgaand met maandelijks 
een nieuwsbrief waar we proberen onze activiteiten onder de aandacht te brengen. 
Eveneens worden onze activiteiten bijgehouden op onze website en facebookpagina. We 
zijn een actieve vereniging (deze geluiden komen uit monden van andere verenigingen) hier 
kunnen of mogen wij als vereniging (NWR) trots op zijn. Geeft mij in ieder geval de stimulans 
om deze lijn vast te houden en voort te zetten. We zijn gestart met 3 leden en nu 26 jaar later 
hebben een ledenbestand van ruim 80 leden. Jammer dat we vanwege Covid-19 het 
afgelopen jaar ons 25-jarig bestaan niet hebben kunnen vieren. Maar achter de schermen 
wordt door de commissie hard gewerkt om er dit voorjaar een groot feest van te maken. Laat 
hopen dat de weergoden ons niet in de steek laten. Klimaatverandering en opwarming van 
de aarde, de kranten staan er elke dag vol mee. Klimaatverandering en opwarming van de 
aarde hebben grote invloed op onze natuur. Opwarming van de aarde en klimaatverandering 
komen door de menselijke activiteiten waar broeikasgassen vrijkomen. Natuurlijke processen 
zoals verandering van activiteiten van de zon en vulkaanuitbarstingen spelen nauwelijks een 
rol in de opwarming van de aarde. Afgelopen 150 jaar is het wereldwijd gemiddeld ruim 1 
graad warmer geworden. Wetenschappers denken dat we de gevolgen nog kunnen 
beheersen als we de stijging weten te beperken tot 1,5 à 2 graden. Broeikasgassen zoals 
CO2 en waterdamp komen van nature in de atmosfeer voor. Ze houden de warmte van de 
zon gedeeltelijk vast. Zonder deze broeikasgassen zou het op de aarde veel kouder zijn dan 
nu. Dit natuurlijke broeikaseffect is sinds de industriële revolutie door menselijke activiteiten 
versterkt. Mensen verbranden op grote schaal fossiele brandstoffen (olie, kolen en gas) in 
fabrieken, energiecentrales, huizen en vervoer. Ook Nederland krijgt te maken met 
klimaatverandering: Onze zeespiegel stijgt, meer zware buien en hittegolven, meer kans op 
overstromingen van onze rivieren bij hevige regenval, zomers worden droger en heter. Dit 
heeft gevolgen voor de natuur en landbouw. De natuur in Nederland verandert, soorten die 
goed gedijen bij warm weer voelen zich steeds beter thuis en kunnen daardoor plaagsoorten 
worden. Bekende voorbeelden zijn: eikenprocessierups, draaigatje, kleine heremietkreeft, 
bepaalde tekensoorten en de hooikoortsplant Ambrosia. Een ander effect is dat het voorjaar 
eerder begint: planten bloeien eerder, bomen lopen eerder uit, insecten verschijnen eerder 
en vogels broeden vroeger in het jaar. Dit kan problemen geven, bijvoorbeeld trekvogels die 
bij aankomst in Nederland de insectenpiek hebben gemist en onvoldoende voedsel kunnen 
vinden. Soorten die zich niet snel genoeg kunnen aanpassen aan deze veranderingen lopen 
kans te verdwijnen. Hoe groot de problemen straks worden, hangt af van de maatregelen die 
onze regeringsleiders nemen. Soorten verdwijnen 
en nieuwe soorten staan aan de grens te wachten 
om binnen te komen. Moedernatuur is altijd in 
beweging denk hierbij aan de ijstijden en tropisch 
klimaten. Ook wij hebben in ons Patrijzengebied 
een vorm van klimaatverandering meegemaakt dit 
jaar. In ons patrijzengebied heeft er namelijk voor 
het eerst een Orpheus spotvogel gebroed. Deze 
vogel kwam tot voor kort niet in Nederland voor. Zo 
komen er in de toekomst meerdere soorten vogels, 
vlinders en libellen vanuit Frankrijk naar ons land. Genoeg gepraat, dit jaarverslag is weer 
met veel inspanning door onze redactie in elkaar gezet. Mijn dank. Mijn dank gaat eveneens 
uit naar onze leden die de resultaten van 2021 mede mogelijk gemaakt hebben.  
Tot slot blijf gezond en zie ik jullie bij één van onze activiteiten, veel leesplezier. 
 

 Voorzitter 
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Onze vereniging 
 
Op 31 december 2021 had onze vereniging ruim 80 leden. De contributie voor onze leden is 
€12,50 per jaar. We hebben ook vrienden van onze vereniging, deze betalen €10,- per jaar. 
Vrienden krijgen de nieuwsbrieven en jaarverslagen. Ze mogen aan alle activiteiten 
deelnemen met uitzonderingen van de vergaderingen en feestavond. Dan hebben we ook de 
sponsoren, dat zijn de bedrijven waar we een beroep op kunnen doen als we ondersteuning 
nodig hebben voor onze werkzaamheden of ze stellen hun materieel of ruimte beschikbaar.  

Onze vereniging is opgericht in 1996 en bestond dus in 2021 25 jaar. We hadden ons erop 
verheugd om ons jubileumjaar uitbundig te vieren door een feestelijke dag te organiseren. 
Helaas kon dit door de coronacrisis niet doorgaan hopelijk lukt dit in 2022 wel. De werkgroep 
is volop bezig met de voorbereidingen en de voorlopige planning is op 15 mei dus zet deze 
datum maar alvast in je agenda. Zo zijn er meer activiteiten die net zoals in 2020 niet door 
hebben kunnen gaan. We hebben toch alles wat mogelijk was gedaan maar in aangepaste 
vorm en rekening houdend met de geldende regels van de overheid. Enkele controles of 
waarnemingen zijn afgelopen jaar niet uitgevoerd. Dit zullen we komende jaren in een ander 
vorm gaan doen omdat het erg tijdrovend is en dat we merken dat we ooit te veel hooi op de 
vork nemen. Toch hebben we er weer enkele activiteiten bij gekregen zoals het overzetten 
van de amfibieën tijdens de paddentrek en het monitoren van de broedvogels. Deze komen 
in het verslag nog ter sprake.  
Om de taken te verdelen en iedereen verschillende interesse heeft hebben we verschillende 
werkgroepen. Iedere werkgroep heeft zijn eigen coördinator, dat is degene die de groep 
aanstuurt en de afspraken met het bestuur maakt. Het is de bedoeling dat de coördinator 
voor aanvang van het seizoen overleg heeft met het bestuur en de werkgroep informeert.  
Indien het nodig is organiseert de coördinator bij aanvang van het seizoen een bijeenkomst 
voor de werkgroep.   
 
Als u vragen of meldingen heeft betreffende de natuur of interesse heeft 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 

In 2021 werd het eerste kievitsei van Nederland op 5 maart in Vinkeveen provincie Utrecht 
gevonden, in Brabant was dat op 9 maart in Sint-Oedenrode. In ons verzorgingsgebied was 
Theo van de Voort op 17 maart de gelukkige vinder in Hooge Mierde. 
Ondanks dat we een ander voorjaar en zomer hadden dan voorgaande jaren zijn de 
resultaten niet slecht. In onderstaande tabellen staan de resultaten van 2020 en 2021. Deze 
gegevens staan geregistreerd in de monitor Boerenlandvogels van Brabants Landschap.  
Enkele soorten staan er niet bij vermeld o.a. de Grutto waarvan we wel enkele broedsels 
hadden in het Beleven. Deze zijn door omstandigheden niet ingevoerd in de monitor van 
Brabants Landschap.       

 
                                 2020                                                                   2021 
Soort Totaal Uit Niet 

uit 
 Soort Totaal Uit Niet uit 

Grutto 3 3 0      
Kievit 92 78 14  Kievit 109 89 20 
Patrijs 2 2 0  Patrijs 1 1 0 
Scholekster 2 1 1  Scholekster 5 3 2 
Wulp 6 5 1  Wulp 5 4 1 
Totaal 105 89 16  Totaal 120 97 23 
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Zwaluwen  

Op 27 maart hebben we aan de Beekakkersweg in 
Lage Mierde de derde zwaluwtil in onze gemeente 
geplaatst. Helaas zijn er nog geen activiteiten rond 
deze til waargenomen. De waarnemingen bij de 
zwaluwtil aan de Schepersweijer in Reusel zijn 
afgelopen jaar op een andere manier gebeurt als 
voorgaande jaren. Toen werd geregistreerd welke 
kunst- en natuurnesten waren bezet, afgelopen 
jaar is alleen het totale aantal geteld. Met het 
bestuur hebben we hierover overleg gehad hoe we 
dit komende jaren aan gaan pakken om een 
eenduidige registratie te krijgen. Van de Zwaluwtil 
aan de Haarweg in Hooge Mierde zijn geen 
gegevens gemeld. 
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Foto boven het plaatsen van de 
zwaluwtil aan de Beekakkersweg.  
 
Foto rechts het eindresultaat. 
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Patrijzenproject 

De werkzaamheden in het patrijzenproject komen 
jaarlijks terug. Ondanks dat wij beperkt zijn door de 
coronamaatregelen gaat de natuur toch door. Het gras 
groeide afgelopen jaar bijzonder hard door het natte 
voorjaar en zomer. Het werd weer zoals voorgaande 
jaren in fasen gemaaid, dit om de jonge reekalfjes te 
beschermen. Hierover kunt u meer lezen in het 
jaarverslag van 2020 op onze website.  
 

 
Ook het snoeien komt 
jaarlijks terug, vooral de 
hagen van meidoorn 
moeten goed worden 
onderhouden en de wilgen 
moeten tijdig worden 
geknot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegen ons patrijzenproject grenzen ook enkele 
boeren met hun perceel, daarom is het belangrijk dat 
we het goed onderhouden. Als er opmerkingen komen 
dat er distels staan en dat dit uit de hand dreigt te 
lopen wordt er meteen actie ondernomen. Dit is 
natuurlijk allemaal handwerk.  
 

In de winter zijn de voertonnen ook weer geplaatst.  
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Uilen en torenvalken 
 
Het broedseizoen 2021 was een bewogen seizoen. Al vroeg in het jaar zaten de bosuilen te 
broeden, dit is normaal maar ook de steenuilen hadden al vroeg het voorjaar in de kop. In 
februari kregen we nog strenge vorst en veel sneeuw. 
Toen kwam van Brabants Landschap het volgende bericht binnen. 

 
We hebben contact opgenomen met de gastgevers en waar het 
nodig was hebben we de ingang sneeuwvrij gemaakt. Vroeg in het 
voorjaar kregen we van een gastgever een telefoontje dat er veel 
beweging in de steenuilenkast was. De volgende dag zijn we gaan 
kijken, de steenuilen zaten al op uitvliegen. Daarom zijn we ook veel 
vroeger begonnen met de controles. Het was heel verrassend dat 
op sommige plaatsen de jongen al vlieg vlug waren, op andere 
plaatsen waren ze nog maar enkele dagen oud of ze zaten nog op 
eieren. Ook viel het ons op dat 
sommigen kasten leeg waren waar 
andere jaren jongen inzaten. Dit was 
bij zowel de kerkuil, steenuil en de 
torenvalken. Het was wel opvallend 
dat we veel meer vrije broedgevallen 
hadden vooral bij de steenuilen. Op 
enkele plaatsen zaten de steenuilen 
onder de golfplaten dichtbij de 
nestkast waar ze voorgaande jaren 
de jongen groot hadden gebracht. In 
Bladel hadden we twee vrije 
broedgevallen van bosuilen in een holle boom, dat is echt de 
natuur. In Reusel hadden we een kerkuil met een tweede broedsel. 
Nadat ze in mei een nestje van twee jongen hadden grootgebracht 
hadden ze in september weer eieren, helaas is dat niets meer 
geworden.  
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Hieronder een overzicht van het aantal nestkasten en de resultaten in 2020. 

Naam Aantal 
nestkasten 

Kasten 
bezet 

Vrije 
broedgevallen 

Aantal 
jongen 

Aantal 
uitgevlogen 

Kerkuil 54 15 0 26 25 
Steenuil 64 22 1 43 38 
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 2021.  

Naam Aantal 
nestkasten 

Kasten 
bezet 

Vrije 
broedgevallen 

Aantal 
jongen 

Aantal 
uitgevlogen 

Kerkuil 55 9 0 34 34 
Steenuil 66 18 6 59 56 
Bosuil 3 1 0 4 3 
Torenvalk 31 16 0 35 35 
Totaal 155 44 6 132 128 

 
 
 
 
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 

Kerkuil 26 10 0 41 41 
Steenuil 27 8 2 28 28 
Bosuil 4 0 1 1 1 
Torenvalk 4 2 0 11 11 
Totaal 61 20 3 81 81 

 
 

 
Hieronder een overzicht van het aantal nestkasten en de resultaten in 2021 in Bladel 

Naam Aantal 
nestkasten 

Kasten 
bezet 

Vrije 
broedgevallen 

Aantal 
jongen 

Aantal 
uitgevlogen 

Kerkuil 39 7 0 20 20 
Steenuil 52 12 2 30 30 
Bosuil 15 0 2 0nbekend Onbekend 
Torenvalk 10 4   15 15 
Totaal 116 23 4 65 65 

 
 
 
In onderstaande grafieken staan gezamenlijke resultaten van Bladel en Reusel-De Mierden 
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Onderhoud knooppunten wandelroutes 

Zoals voorgaande jaren zijn alle knooppunten wandelpaden weer tweemaal gecontroleerd 
door onze vrijwilligers. Daar waar het nodig was zijn de bordjes schoon gemaakt en kleine 
reparaties verricht. Het zwerfafval is opgeruimd, als het te veel werd is het bij de gemeente 
gemeld die er verder voor zorgen. De wandelpaden worden veel gebruikt en veel wandelaars 
genieten van de mooie omgeving. Van VisitBrabant kregen alle vrijwilligers een bedankje. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie over de 
wandelknooproutes zie: 
https://www.visitbrabant.com/nl/routes/wandelen 
Als u iets te melden heeft betreffende de 
wandelroutes kan dit ook via deze website. 
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Poelen en amfibieën 

Ondanks dat het coronavirus afgelopen jaar grotendeels 
domineerde hebben we met onze werkgroep hulp geboden aan 
onze amfibieën. Het jaar begon met een Paddentrek aan het 
Beleven te Reusel. Door de zachte winters wordt het steeds 
vroeger, dat de amfibieën naar hun voortplantingswateren 
trekken. Op 20 februari 2021 werden de eerste 39 padden 
overgezet. Uiteindelijk werden er 1727 amfibieën overgezet tot 1 
april 2021, waaronder ook de zeldzamere Kamsalamander. Een 
volledig beeld van deze paddentrek hebben we nog niet 
verkregen door de toen geldende avondklok. De werkgroep gaat 
in samenwerking met Brabantslandschap en de gemeente het 
komende jaar proberen eerst een zogenaamd paddenscherm te 
realiseren en later een permanentere oplossing in 
faunapassages.  

Dit jaar werd een project van NLzoemt in samenwerking met 
de gemeente afgerond om vier poelen vriendelijker in te 
richten voor de wilde Bijen. Er werden bijenstijlwanden 
ingericht, 154 planten aangeplant, waaronder Gagel en 
bloemenranden ingezaaid. Ook werden er weer verschillende 
poelen opgeschoond. De Brouwketel in het 
natuurgebied Zwartven in Hooge Mierde werd in 2019 
opgeleverd als een nieuw stuk natuurnetwerk Brabant en daar 
werden dit jaar de eerste jonge Rugstreeppadden 
waargenomen.  
Op 13 november vond de jaarlijkse RAVON-dag voor het eerst 
online plaats. De RAVON-dag 2021 met zeer interessante 
lezingen is via deze link helemaal terug te 
kijken: https://www.youtube.com/watch?v=HWGnIu01-ns 

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 
amfibieën en Libellen. 

De werkgroep staat geregistreerd bij Ravon op de website www.Padden.nu om amfibieën te 
helpen bij de zogenaamde Paddentrek (wettelijke verplichting). 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 

 

 

 

. 
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Overzicht activiteiten Landschap en Onderhoud  
 
Algemeen: 
Ook dit jaar waren er weer enkele leden die zeer terughoudend waren om mee te werken. 
Dit in verband met de immer aanhoudende coronapandemie. Daarnaast wil bij een aantal 
mensen die jarenlang meegeholpen hebben het lichaam niet zo goed meer. We hebben 
hiervoor natuurlijk alle begrip. 
Verheugend is het daarom des te meer dat we de laatste jaren een vijftal nieuwe mensen 
hebben mogen begroeten die heel vaak aanwezig zijn. Zo kunnen we toch het nodige doen 
voor de natuur. 
 
Locaties en werkzaamheden: 
 

 
 
 
 
 
 
Panneven 
Hier hebben we dennen en berken 
verwijderd en enkele doorkijkjes 
vanaf het fietspad gerealiseerd. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zwartven 
Hier zijn we het vaakst geweest. 
Dennen en vooral veel berken zijn 
verwijderd. Er is nu een zeer lange 
strook zo goed als vrij van deze 
bomen. 
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Buspad 
Twee houtwallen zijn flink uitgedund door wilg en els te verwijderen. 
Verder zijn wilgen geknot aan de Rouwenbochtloop achter het Buspad. 
 
Voortje 
Doorkijkjes gemaakt langs wandelpad. 
 
Beleven  
Vogelkers verwijderd. 
 
Beleven 
Nabij de champignonkwekerij hebben we op een aantal locaties de Japanse duizendknoop 
aangepakt. Dat betekent: eerst uitgetrokken en daarna gemaaid. 
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Landelijke opschoondag 

 

Op zaterdag 18 september 
was de World Cleanup Day. 
Tijdens deze wereldwijde 
opschoondag werd 
wereldwijd in 180 landen het 
zwerfafval opgeruimd. 
Omdat de landelijke 
opschoondag in maart ook 
dit jaar weer niet doorging 
hadden wij ons hiervoor 
aangemeld.  

Wij hebben hier met 21 volwassenen en 4 kinderen aan meegedaan. We hebben het 
Beleven, Bakmannen, Zanddijk in Hooge Mierde, Ziekbleek, een gedeelte van de Voort, 
Pikoreistraat, Achterste Heikant en een groot gedeelte van de Turnhoutseweg opgeschoond. 
We hadden weer een volle aanhanger zwerfvuil. 

 

Natuurpad Hoevenhei  

Net zoals voorgaande jaren hebben we ook weer een bloemenmengsel ingezaaid langs het 
rolstoelpad en de braakliggende volkstuintjes aan de Leijenstraat. In 2021 hebben we in 
overleg met de gemeente nog een extra strook ingezaaid n.l. van de Hoevenhei richting de 
Pikoreistraat. Dit was een strook waar veel distels en ridderzuring groeide.  Distels hebben 
mooie bloemen maar we moeten rekening houden met de aangrenzende percelen van de 
boeren. Als wij te veel de natuur zijn gang laten gaan krijgen de boeren er last van en krijgen 
we klachten. We hebben op sommige open plekken tussen de bomen nog boompjes geplant 
zoals meidoorn en hulst, dit is ook gebeurt in overleg met de gemeente. De gemeente is de 
grondeigenaar en is verantwoordelijk voor wat daar gebeurt. Het snoeien langs het pad is 
ook door onze vrijwilligers gebeurt zodat de wandelaars zonder hinder van overstekende 
takken van de natuur kunnen genieten. Het grote onderhoud zoals snoeiwerk en maaien 
langs het pad wordt door KempenPlus gedaan in opdracht van de gemeente.  
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Van de dikkere takken of 
stammetjes maken we een 
takkenril zodat er vele kleine 
diertjes onderdak kunnen 
vinden.  

 

 

Dankzij het natte voorjaar en zomer was het groeizaam weer dus ook voor het gras.  
Daarom hebben we de kanten tussendoor toch regelmatig moeten maaien. Gelukkig hebben 
we iemand bij onze vereniging iemand met een tractor zodat we dit machinaal kunnen doen. 

Op een gezellig plaatsje 
onder een treurwilg 
hebben we een natuurlijke 
rustplaats gemaakt 
 

 

 

 

 
 

 

De poelen zijn in het najaar 
ook weer schoon gemaakt.  

 

.                                                                          
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 Monitoren van de Nestkasten 

We hebben met de werkgroep de nestkasten bij de sportparken van Reusel en Hulsel 
gecontroleerd, bij beide zijn we 3 keer geweest. We hebben de nestkasten allemaal een 
nummer gegeven, dit is makkelijker voor de registratie. De sportparken hebben we in zones 
opgedeeld, dit maakt het verdelen onder de tellers gemakkelijker. Ook hebben we een paar 
kokers met paardenhaar opgehangen voor nestmateriaal, deze vonden we later terug in de 
mezenkasten. De spreeuwenkasten die aan de Leijenstraat hingen zijn verhangen naar de 
Hoevenhei. Deze hebben namelijk 2 jaar (nagenoeg) geen activiteit getoond, we hopen op 
een beter resultaat aan de andere zijde. Tijdens de controles hebben we gezien dat veel 
nestkasten bezet zijn geweest maar ook dikwijls als slaapplaats worden gebruikt. 
Hieronder de resultaten van afgelopen jaar. 

 

                            Sportpark Hulsel              Sportpark Reusel  

Aantal 
spreeuwenkasten 

Aantal 
bezet 

Aantal jonge 
spreeuwen 

 Aantal 
spreeuwenkasten 

Aantal 
bezet 

Aantal jonge 
spreeuwen 

16 5 3  56 33 19 
       
Aantal 
mezenkasten 

Aantal 
bezet 

Aantal jonge 
mezen 

 Aantal 
mezenkasten 

Aantal 
bezet 

Aantal jonge 
mezen 

10 6 14  25 22 41 
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Van Stibex, de beheerder van de sportparken in onze gemeente, was het verzoek gekomen 
of we eens wilden kijken voor de mogelijkheid om in Hooge en Lage Mierden ook nestkasten 
op te hangen. Eind 2021 hebben we opdracht gekregen om er 100 te maken. Deze worden 
voor het nieuwe seizoen nog opgehangen. We gaan ze daar waar het mogelijk is lager 
ophangen. We realiseren ons dat er een risico is dat er veel in gekeken kan worden en alles 
evt. zou kunnen verstoren. We gaan toch het proberen, want wanneer het geen probleem 
oplevert kan er sneller en vooral veiliger gecontroleerd worden. 

 

Bij de golfbaan Midden-Brabant in Esbeek hebben we de nestkasten ook gecontroleerd.  
We zagen daar drukbezette kasten.  
De volgende soorten hebben we daar waargenomen met eieren en/of jongen.  
Mezen 31 eieren 
Spreeuwen 17 eieren en 7 jongen  
Bonte Vliegenvanger 18 eieren 
Boomklever 3 zaten er in de kast, 4 eieren en 18 jongen  
Gekraagde Roodstaart 4 eieren. 
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BMP-werkgroep (vogeltellers) 

 

Het Broedvogel-Monitoring-Project is een nieuwe werkgroep binnen onze vereniging. 
Op uitnodiging van Brabants Landschap heeft het bestuur een aantal leden benaderd die 
zich in het verleden ook al hadden ingezet voor vogelinventarisaties, om broedvogels te 
monitoren op natuurgebied het Zwartven en het coulisselandschap aan de Buspad. 
Het tellen van de vogels gaat anders dan gewoon vogels tellen in het veld, maar moet 
volgens de BMP methode van Sovon. Sovon Vogelonderzoek Nederland is een 
landelijke organisatie voor ornithologie in Nederland. Zij organiseert en coördineert 
vogelmonitoring en -onderzoek op landelijk niveau volgens gestandaardiseerde, 
wetenschappelijke criteria. De monitoring werkt met een app op de telefoon, waar de exacte 
gps-locatie van de waargenomen vogel moet worden ingegeven en de broedcode. 
Omdat dit best specifiek werk is heeft de groep een cursus gevolgd bij Sovon. 
 

De werkgroep was in 2021 actief met 
(broed)vogelinventarisaties bij natuurgebied 

het Zwartven in Hooge Mierde en het 
coulisselandschap aan de Buspad te Reusel.  
De broedvogels worden door leden van de 
werkgroep gedetermineerd op basis van zien en horen. De exacte gps-locatie van de 
waarnemingen worden samen met een van de 16 broedcodes opgeslagen in de Avimap, een 
app geïnstalleerd op de telefoon of iPad.  Na het bezoek aan het natuurgebied worden de 
ingevoerde gegevens thuis geüpload naar Sovon. 
De leden van de werkgroep bezoeken elk jaar in de maanden Maart (start broedseizoen) tot 
en met juni de telgebieden 1x per 10 dagen. Zij ontmoeten elkaar op een van tevoren 
afgesproken plaats voor zonsopkomst of in de late avond na zonsondergang. 
Het doel is de jaarlijkse aantalsveranderingen vast te leggen van vrijwel alle Nederlandse 
broedvogelsoorten. Brabants Landschap haalt op zijn beurt de gegevens op van Sovon om 
hun beheersmaatregelen hierop aan te passen. 
Op 28-09-2021 heeft de werkgroep een evaluatiebijeenkomst gehouden, waarbij ook het 
volledige bestuur van onze vereniging aanwezig was, en een medewerker van Brabants 
Landschap. Tijdens de evaluatiebijeenkomst zijn de resultaten van de inventarisaties in 2021 
gepresenteerd en zijn er afspraken gemaakt voor de toekomst. 
 
We gaan de werkgroep verdelen in twee sub-werkgroepen. Een sub-werkgroep gaat tellen 
op een doordeweekse dag en de andere sub-werkgroep gaat tellen in het weekend. Elke 
sub-werkgroep neemt een eigen telgebied voor hun rekening en gaat 1 x per 2 weken 
inventariseren in hun telgebied, zodat er ruimte blijft voor andere activiteiten van de 
vereniging. 
Naar aanleiding van onze inventarisaties in 2021 heeft Sovon het aantal territoria en de 
hoogste broedcodes vastgesteld in de telgebieden het Zwartven en het Buspad: 
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Zwartven 

 

 

Resultaten bij het Zwartven 

 

Soort Aantal koppels  Soort Aantal koppels 
Boerenzwaluw 3  Matkop 1 
Bonte Vliegenvanger 1  Merel 5 
Boomklever 1  Nachtzwaluw 6 
Boomkruiper 5  Pimpelmees 8 
Boomleeuwerik 2  Roodborst 9 
Boompieper 12  Roodborsttapuit 4 
Bosuil 2  Spreeuw 4 
Buizerd 1  Sprinkhaanzanger 2 
Fitis 9  Staartmees 1 
Gaai 2  Tjiftjaf 6 
Gekraagde Roodstaart 2  Turkse Tortel 1 
Grasmus 2  Vink 14 
Groene Specht 1  Wilde Eend 3 
Grote Bonte Specht 5  Winterkoning 3 
Houtduif  8  Zanglijster 4 
Houtsnip 2  Zwarte Kraai 3 
Kneu 1  Zwarte Mees 1 
Koolmees 11  Zwartkop 6 
Kuifmees  2    
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Buspad 

 
 
 
 
 
 
 

Resultaten bij het Buspad 
 

Soort Aantal koppels  Soort Aantal koppels 
Appelvink 1  Merel 3 
Boomkruiper 2  Pimpelmees 5 
Fitis 1  Roodborst 1 
Gaai 1  Spotvogel 1 
Geelgors 3  Staartmees 1 
Gekraagde Roodstaart 1  Tjiftjaf 4 
Grasmus 3  Tuinfluiter 1 
Groene Specht 1  Vink 11 
Heggenmus 3  Winterkoning 12 
Holenduif 1  Zwarte Kraai 1 
Houtduif 3  Zwartkop 9 
Koolmees 5    

 
De werkgroep heeft in 2021 ook 2x vogeltellingen gedaan bij de Golfbaan Midden Brabant 
en gerapporteerd aan de greenkeeper van de golfbaan Midden-Brabant in Esbeek  
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In onderstaand overzicht hebben we niet alleen de broedvogels opgenomen, maar ook de 
waargenomen vogels die zeker niet broeden op of nabij het golfterrein, zoals bijvoorbeeld de 
Aalscholver. 
 

 2020  2021  

Golfbaan Esbeek 4-apr 31-mei 25-apr 16-mei 

SOORT AANTAL   
Aalscholver 4 2 3 3 

Blauwe reiger 1 1 3  
Boerenzwaluw  2 8 2 
Bonte 
vliegenvanger  2 12 7 

Boomklever 4 2 1 2 

Boomkruiper 2  1 3 

Buizerd 1    
Canadese gans 2 16   
Fitis 1 1 1 4 

Fluiter   1  
Gaai   1 1 
Gekraagde 
roodstaart  2 1 2 

Gele kwikstaart  1   
Grauwe gans   2  
Groene specht  1 2 1 

Groenling 2  1  
Grote bonte specht 3 4 3 2 

Grote lijster  1   
Heggemus 2  2 2 

Holenduif 3   1 

Houtduif 15 8 6 4 

Huismus    1 

Huiszwaluw   4  
Kauw 2    
Kievit 2    
Kleine bonte specht   1  
Kleine karekiet  4  4 

Koekoek  1   
Koolmees 8 10 14 6 

Kuifeend 4 2 3 1 

Meerkoet 7 4 6 8 

Merel  2 10 7 

Middelste bonte specht 1   
Pimpelmees 2 6 2 3 

Putter    2 

Roodborst 1 2 2 2 

Scholekster   2 1 
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Spotvogel    1 

Spreeuw 7 23 10 20+ 

Staartmees    5 

Tjiftjaf 8 4 3 4 

Torenvalk 3 1   
Vink 5 10 7 9 

Waterhoen 5 2   
Wilde eend 17 12 8 30+ 

Winterkoning 3 12 4 4 

Witte kwikstaart 4  4 2 

Zanglijster 1 1 3 4 

Zwarte kraai 12 10 4 7 

Zwarte mees 1  1  
Zwarte zwaan  3 2 2 

Zwartkop  4 6 3 

Zwarte specht   1  
 
 
 

Vleermuizen 

Afgelopen jaar hebben we ook weer een vleermuistelling gehouden. In alle drie de kerken 
hebben we sporen van vleermuizen gevonden zoals keutels en afgebeten vlindervleugels. In 
de kerk van Reusel zijn helaas geen vleermuizen waargenomen. In de kerk van Hooge en 
Lage Mierde hadden we wel succes. 
In de kerk van Hooge Mierde hebben we 1 grijze grootoorvleermuis, 1 gewone 
grootoorvleermuis. We hebben 3 grootoorvleermuizen gezien maar we weten niet zeker of 

het gewone of grijze zijn. 
In de kerk van Lage Mierde hebben we 1 grijze 
grootoorvleermuis, 3 gewone grootoorvleermuizen en 
3 grootoorvleermuizen. Ook daarvan weten we niet 
zeker of het gewone of grijze zijn gezien.  
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Aanvang vrijwilligersseizoen  

Op 2 oktober was de start van het 
vrijwilligersseizoen van Brabants 
landschap. Omdat onze vereniging in 
2021 25 jaar bestond werd deze dag in 
onze gemeente gevierd, nl. bij        
Voor Anker bij Landgoed Wellenseind.  

 

 

 

 

   

 

Infoborden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op diverse plaatsen in onze gemeente bij 
o.a. het patrijzenproject, natuurpad De 
Hoevenhei en op plaatsen waar we 
bloemmengsels hebben ingezaaid, hebben 
we bordjes geplaatst met de opschriften, 
keverbank, kruidenrijk grasland en bloeiende 
natuur. 
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NLdoet 
 
De dag van NLdoet, de landelijke vrijwilliger dag, hebben we afgelopen jaar benut om een 
toiletruimte in te maken in de hal waar we onze spullen opslaan. 

 
Jaarvergadering 
 
Op 26 oktober was onze jaarvergadering, deze werd door 29 leden bijgewoond.  
 
 

Rondleiding Natuurbegraafplaats 

Op 30 oktober hadden we een rondleiding bij natuurbegraafplaats De Utrecht. Ondanks het 
slechte weer waren we toch met 20 leden aanwezig. 

 
 
Jaarlijkse feestavond. 
 
Aansluitend op de rondleiding op de natuurbegraafplaats hadden we op 30 oktober onze 
jaarlijkse feestavond, deze werd door 59 leden bezocht.  
 

 

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

Educatieve dag bij Beestenboel 

Landelijke natuurwerkdag 

Open dag bijenhal 

Natuurmarkt Eersel 
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Onze activiteiten zijn mogelijk gemaakt door onderstaande bedrijven/instanties 
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