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Voorwoord 

 
2019 ligt alweer achter ons. Wat is het jaar 
snel voorbij gegaan. Begin van het voorjaar 
was het nat en koud, naarmate het seizoen 
verstreek werd de zomer wederom een 
droge-, warme-  tot een hete zomer. De 
natuur kreeg het voor het 2e 
achtereenvolgende jaar zwaar te verduren. 
Het waterpeil is met ruim een meter gezakt. Of dit nog goed komt zal van moeder natuur 
afhangen. En deze verkeert al in zwaar weer (verhoogt stikstof depositie). Je hoeft je hoofd 
niet in het zand te steken om dit te zien. Overal waar je gaat wandelen, zie je dat de natuur 
zwaar te lijden heeft, enerzijds droogte anderzijds hoge stikstof depositie in de lucht. 
Pijpenstrootje, vingerhoedskruid en o.a. bramen profiteren daar het meest van. Dat het 
anders moet is ondertussen wel bekend. Politiek Den Haag gaat drastische maatregelen 
nemen, of dit gunstig is voor de natuur, ik heb zo mijn vraagtekens. Maar het glas is halfvol. 
De natuur krijgt een up date. Den Haag zegt al dat er zoveel hectare bos bij moet komen. 
Moeder natuur is zo mooi, hier is een anekdote op gemaakt; Wat groeit en bloeit en ons altijd 
weer boeit. Maar wat is natuur, voor de één is natuur dat kleine stukje waar bloemen 
bloeien, koeien in de wei lopen en vogels hun hoogste liederen zingen in de bomen en 
struiken. Voor de ander is natuur een groot gebied dat aangekocht wordt. Natuur zou je 
eigenlijk zijn gang moeten laten gaan, maar helaas de mens heeft er te veel invloed op 
uitgevoerd. In ons kleine kikkerlandje kan je natuur niet zijn gang laten gaan. Wat uit zichzelf 
komt moeten we verwelkomen, zoals zeearend, kraanvogels, bijeneter en wolf. De wolf zal 
het lastig genoeg krijgen, gezien de spinnenweb aan autosnelwegen in ons land. Maar toch 
zijn er op de Veluwe de eerste welpen geboren. Up date? Ook wij als vereniging hebben hier 
mee te maken. Leden van onze vereniging gaan op cursus, zodat we op een 
verantwoordelijke- en vooral veilige manier te werk gaan. Verderop in het Jaaroverzicht 
leest u hier meer over. Al is het afgelopen jaar snel gegaan, we hebben een goed jaar 
gedraaid. Het Jaaroverzicht laat zien dat we niet stil zitten. Dat we een actieve vereniging 
zijn mag duidelijk zijn, Afgelopen jaar zijn er 14 nieuwe leden bij gekomen, 2 leden hebben 
hun lidmaatschap opgezegd. Dit Jaaroverzicht kan alleen tot stand komen doormiddel van 
onze enthousiaste vrijwilligers, mijn grote complimenten. Ik houd jullie niet langer op, de 
redactie heeft weer schitterend werk geleverd. 

 

Voorzitter  

Piet Peijs 
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Bestuur 
 
Voorzitter   Piet Peijs      
Secretaris/Penningmeester Karel Gevers 
Bestuurslid   Jos Laarakker 
Bestuurslid   Henk Moeskops 
 
Onze vereniging 
 
Onze vereniging bestaat uit 65 leden waarvan 4 bestuursleden. Het bestuur vergaderd één 
keer per maand m.u.v. de zomervakantie.  We hebben voor alle activiteiten aparte 
werkgroepen, bij iedere werkgroep hoort een coördinator. Enkele werkgroepen zoals de 
weidevogel- en uilenwerkgroep zijn onderverdeeld in subgroepen welke ook weer door 
aparte coördinatoren worden aangestuurd. Per jaar hebben we 2 keer een algemene 
ledenvergadering, in het voor- en najaar. Sommige werkgroepen hebben nog 1 of 2 extra 
vergaderingen o.a. de weidevogel-, uilenwerkgroep en de werkgroep van het rolstoelpad. 
Elk jaar voor aanvang van het seizoen van de weidevogels en de uilen is er een bijeenkomst 
georganiseerd door Brabants Landschap. 
Omdat we als vereniging ook aan de ARBO eisen moeten voldoen worden er regelmatig 
cursussen gegeven. Deze worden door erkende opleidingsinstituten gegeven welke door 
Brabants Landschap  worden geadviseerd. Deze cursussen zijn voor de valbeveiliging welke 
we voor het controleren van de uilenkasten moeten gebruiken, cursus motorkettingzaag en 
bosmaaier. Enkele leden van onze vereniging hebben een geldig EHBO diploma en worden 
jaarlijks bijgeschoold door de plaatselijke EHBOvereniging. Door Brabants Landschap is er 
ook een cursus HGA, Hulpverlening op Geïsoleerde Arbeidsplaatsen, aangeboden waar ook 
enkele mensen van onze vereniging naartoe zijn geweest. Het gereedschap zoals de 
motorkettingzaag, de bosmaaiers en de motorheggenschaar worden jaarlijks gekeurd. Ook 
het klimgereedschap zoals de ladders en de valbeveiliging worden jaarlijks gekeurd.  De 
EHBO-trommels worden regelmatig gecontroleerd en indien nodig worden de spullen 
vervangen of aangevuld. 
Elke maand komt er een nieuwsbrief uit zodat iedereen op de hoogte wordt gehouden van 
het reilen en zeilen van onze vereniging. Afgelopen jaar zijn we meer bezig geweest om 
onze vereniging te promoten door lezingen te organiseren, naar de stagemarkt van het  
Pius X college en een vrijwilligers markt te gaan.  
Onze website is helemaal website up-to-date, hierop is veel informatie terug te vinden zoals, 
de laatste nieuwtjes, foto’s, jaarverslagenen nieuwsbrieven. 
Niet alleen de jaarverslagen en nieuwsbrieven van onze vereniging kunt u daar lezen maar 
ook nieuwsbrieven van Brabants Landschap en een verslag van een stagiaire van het Pius X 
College welke vorig jaar zijn maatschappelijke stage bij onze vereniging heeft ingevuld.    
Voor de leden zijn de verslagen van de ledenvergaderingen te zien door in te loggen met de 
gebruikersnaam en wachtwoord. 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. 
www.weidevogelvereniging.nl 
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Weidevogelbescherming kan geschieden op de volgende manieren. 

1. Directe bescherming in het veld (nestbescherming) 
2. Bescherming door middel van biotoopverbetering (beheersmaatregelen) 
3. Behoud van pleisterplaatsen en overwinteringsgebieden. 

Directe bescherming in het veld 

Al sinds de jaren 70 zijn vrijwilligers, in samenwerking met agrariërs en loonwerkers, actief in 
het zoeken en markeren van weidevogelnesten. Nesten van weidevogels worden, bij 
voorkeur al in het begin van de broedperiode gezocht door gehele akkers na te lopen, door 
te wachten op weidevogels die naar hun nest terugkeren, of door vogels te signaleren die 
juist bij hun nest wegvliegen. Vervolgens wordt een markering aangebracht, veelal door 
bamboestokken of wilgentenen voor en achter het nest te plaatsen. Tegenwoordig worden 
de nesten ook met gps aangegeven. Door deze markering kunnen agrariërs en loonwerkers 
om de nesten heen werken. Ook kunnen op plaatsen waar door bijvoorbeeld vee gelopen 
wordt, nestbeschermers worden aangebracht. Onderzoek heeft aangetoond dat door 
weidevogelbescherming circa 70% van de gelegde eieren ook daadwerkelijk wordt 
uitgebroed. Tegenwoordig is een groot netwerk van vrijwilligers aanwezig in Nederland. In 
iedere provincie zijn vrijwilligersgroepen actief. Deze groepen worden ondersteund door 
Landschapsbeheer Nederland. 
 

                                                  
 
Biotoopverbetering 

Uit onderzoeken bleek dat een grote factor in de achteruitgang van de weidevogelstand, de 
kuikenoverleving is. De nesten komen wel uit, maar de weidevogelkuikens hebben 
nauwelijks overlevingskansen in de intensieve landbouwgebieden. Daarom wordt er sinds de 
jaren 90 gezocht naar maatregelen om de opgroeibiotoop van weidevogelkuikens te 
verbeteren (ter vergroting van de overlevingskans). Hierbij kan gedacht worden aan verlaat 
maaien, kruidenrijk grasland, voorbeweiden, het creëren van plas-dras-situaties en 
randenbeheer. Doordat een agrariër deze maatregelen uitvoert, zal hij zijn bedrijfsvoering 
moeten aanpassen, wat resulteert in verlaagde opbrengsten. Om deze reden wordt bij het 
verbeteren van het weidevogelbiotoop gewerkt met overheidssubsidies. Ook 
terreinbeheerders kunnen subsidie aanvragen om in hun reservaten het beheer optimaal uit 
te voeren. 

Behoud van pleisterplaatsen en overwinteringsgebieden 

Alle weidevogels trekken ieder najaar naar zuidelijker streken. Tijdens deze trek wordt er 
gestopt op zogenoemde pleisterplaatsen. Hier foerageren de vogels en komen ze op 
krachten. Gebleken is dat deze gebieden van essentieel belang zijn voor de overleving van 
de populaties. Uiteindelijk komen de vogels in groten getale aan in de 
overwinteringsgebieden. Hier verblijven ze de rest van de winter om op te vetten en weer in 
conditie te komen. In het voorjaar trekken de vogels weer terug naar onder andere 
Nederland. Doordat de groepen vogels jaar na jaar op deze pleisterplaatsen en 
overwinteringsgebieden terugkeren, spelen de gebieden een cruciale rol in hun 
voortbestaan. Internationale erkenning en bescherming van deze gebieden is naast 
nestbescherming en biotoopverbetering van groot belang. Organisaties als 
Vogelbescherming Nederland en Birdlife International zetten zich hiervoor in. 

Op de foto’s hiernaast kunt u 
zien hoe dicht de machines 
langs de nesten rijden. (zie de 
pijltjes) De nesten zijn van te 
voren in mandjes gelegd en 
tijdens het bewerken worden 
ze tijdelijk opzij gelegd. 
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Hieronder een overzicht van weidevogels en het aantal legsels die afgelopen jaar in 
ons gebied zijn gevonden en geregistreerd. 
 
   
 
                                 2018                                                                   2019 
Soort Totaal Uit Niet 

uit 
 Soort Totaal Uit Niet uit 

Grutto 12 10 2  Grutto 6 6 0 
Kievit 94 66 28  Kievit 126 107 19 
Scholekster 6 5 1  Scholekster 4 2 2 
Wilde eend 5 5 0  Wilde eend 1 1 0 
Wulp 12 8 4  Wulp 10 9 1 
         
Totaal 129 94 35  Totaal 147 125 22 
   
Omdat de kievit de meest voorkomende weidevogel in ons gebied is, staan hieronder de 
resultaten nogmaals afgebeeld in een grafiek vanaf 2010. 
 
 
 
Aantal beschermde legsels van de Kievit 2010  t/m 2019 in Reusel-De Mierden 
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Aantal legsels per soort in Nederland 

 

   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019 

 
 

Grutto 

 

 
 

 
Kievit 
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Scholekster 

 

 
 
 

Tureluur 

 

 
 

Wulp 
 

 
 

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

In januari hebben we bij een aantal bedrijven palen met draden voor de zwaluwen gezet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

         

 

 

 

 

                                            

 

                               

 

 

Gelukkig hoefden we de gaten 
niet met de hand te graven 

De kommetjes en draden 
werden eraan gemonteerd 

Hijsbanden eraan En dan rechtop zetten 

Hiervoor doen we het 
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Resultaten van de erfvogels 

Geregistreerde legsel per soort 

                              2018                                                                        2019 

Soort Aantal 
legsels 

Uit Niet 
uit 

 Soort Aantal 
legsels 

Uit Niet 
uit 

Boerenzwaluw 80 80 0  Boerenzwaluw 106 104 2 
Houtduif 3 3 0  Houtduif 4 3 1 
Huismus 22 22 0  Huismus 25 25 0 
Huiszwaluw 73 72 1  Huiszwaluw 95 92 3 
Koolmees 1 1 0  Koolmees 8 8 0 
Oeverzwaluw 42 42 0  Oeverzwaluw - - - 
Ringmus 4 4 0  Ringmus 6 6 0 
Totaal 225 224 1  Totaal 244 238 6 
  

 

 

     

  

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

 

                                                                                                       

 

 

 

De zwaluwtil  aan de Schepensweijer is 
afgelopen jaar weer druk bezocht. 

 

In 2018 hebben we in Hooge Mierde langs de 
Haarweg een nieuwe zwaluwtil geplaatst maar 
deze is afgelopen jaar niet bewoond geweest. 
Tegen het einde van de zomer hadden ze hem 
toch gevonden dus er is nog hoop voor 2020 
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Patrijzenproject 

In ons patrijzenproject gelegen aan de Rouwenbogt en de Raamloop in Reusel is17 hectare 
groot. Het gebied is verdeeld in kleine perceeltjes grasland, graanveldjes, struweel 
beplanting, en andere begroeiing. Ook liggen er enkele poelen dus er is voor ons altijd wat te 
doen. In de winter kunnen we snoeien en kapstokken van de wilgen. Over het kapstokken 
kunt u alles lezen in de nieuwsbrieven en jaarverslagen van voorgaande jaren op onze 
website. Ook zijn we regelmatig bezig met het opruimen van het gedumpte afval maar dat 

gaat het hele jaar door.  
In het voorjaar hebben we de grond weer bewerkt of laten 
bewerken en ingezaaid met een bloemmengsel en diverse 
soorten graan zoals boekweit, tarwe en japanse haver.  
 

    
 
 
 
 
Als we er niets aan doen worden de graspercelen overwoekerd door de ridderzuring en 
Jacobs kruiskruid, deze hebben we ook zoveel mogelijk verwijderd, dit gebeurt allemaal 
handmatig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We hebben afgelopen 
winter voertonnen 
geplaatst. 

In de zomer als alles weer in bloei staat worden door 
ons de knoppen uit de distels geknipt anders zaaien 
deze verder en wordt het geheel overwoekerd. 
 

                         

 
 

Langs de keverbanken wordt 
regelmatig gefreesd en de 
graspercelen worden gemaaid.  
 

Het hooi wordt door ons op ruiters 
gedaan zodat het weer goed is 
voor de muizen en deze zijn weer 
voedsel voor de roofvogels 
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In het najaar  
en winter 
worden de 
poelen 
opgeschoond 
en daar waar 
het nodig is 
wordt er 
gesnoeid. 
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Uilen en torenvalken 
 
Afgelopen jaar hebben ook weer de uilen- en torenvalkenkasten gecontroleerd. Hiervoor is 
het een heel vruchtbaar jaar geweest, 4 of  5 jongen in de nestkast van een kerkuil is 
normaal maar dit jaar zijn we een nest van 7 jongen tegen gekomen. Elders in het land zijn 
zelfs nesten met 9 jongen waargenomen. 

 

 

 

 

 

 

 

Ook hebben we er afgelopen jaar weer enkele nestkasten bijgehangen. Steeds meer komt 
van bedrijven maar ook van particulieren de vraag om nestkasten te hangen. We kijken dan 
wel of de locatie geschikt is en ook of ze niet te dicht bij elkaar komen te hangen, iedere 
roofvogel heeft zijn eigen territorium en jachtgebied. In 2019 hadden we 90 gastgevers en 
totaal 144 nestkasten hangen. Alle legselgegevens worden ingevoerd in de uilenmonitor van 
Brabants Landschap, deze gegevens worden gebruikt voor de statistieken. Als het blijkt dat 
een vogelbestand terugloopt komt deze op de rode lijst en worden er extra voorzieningen 
getroffen om ze te beschermen. 
 

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

Naam Aantal 
nestkasten 

Kasten 
bezet 

Vrije 
broedgevallen 

Aantal 
jongen 

Aantal 
uitgevlogen 

Aantal 
geringd 

Steenuil 60 17 1 59 59 59 
Kerkuil 51 10  45 45 43 
Bosuil 4 2 1 9 7 7 
Torenvalk 29 12  64 64 57 
Totaal 144 41 2 177 175 166 
 
 
Hieronder een overzicht van het aantal nestkasten en de resultaten in 2018. 

Naam Aantal 
nestkasten 

Kasten 
bezet 

Vrije 
broedgevallen 

Aantal 
jongen 

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 
  

 

Op de foto hiernaast liggen 
7 kerkuilen te wachten tot ze 
worden geringd. Een kerkuil 
heeft de eigenschap om zich 
dood te houden als je ze 
vastpakt. 
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Het was wel opvallend dat er op sommige plaatsen waar we elke jaar jongen in de nesten 
hebben gevonden dit jaar niets in zat en op andere plaatsen weer wel waar voorheen niets 
inzat. Het lijkt er op dat ze af en toe verhuizen. We kregen een melding van een dode 
steenuil gevonden langs de Pikoreistraat. We hebben het ringnummer doorgegeven aan het 
vogeltrekstation en het bleek dat deze steenuil in juni in Leende was geringd, een afstand 
van 26 kilometer. Ook hebben we een terugmelding gehad van een torenvalk welke in 2017 
in Hulsel was geringd en in Noord Frankrijk terug is gevonden, helaas was hij dood. Deze 
vogel had ruim 600 kilometer afgelegd.   

 

 

Jonge kerkuilen in de nestkast 

 

 

 

                          

Jonge torenvalk                                                            Jonge steenuilen 
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Kerkuil 

 

Steenuil 

 

Bosuil 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

2016 2017 2018 2019 2020

Aantal kasten

Kasten bezet

Aantal jongen

0

10

20

30

40

50

60

70

2016 2017 2018 2019 2020

Aantal kasten

Kasten bezet

 Aantal jongen

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2016 2017 2018 2019 2020

Aantal kasten

Kasten bezet

Aantal jongen



 Jaarverslag 2019 15 

 
Torenvalk 

 

Zoals u in bovenstaande schema’s kunt zien is de populatie van de uilen afgelopen jaar flink 
toegenomen. Dit heeft  te maken dat er veel muizen waren dankzij de hete zomer. Een 
kerkuil leeft voor 95 % van de muizen en in hoge uitzondering zal hij een andere prooi 
kiezen. De kerkuil past zijn broedgedrag aan afhankelijk van het muizen aanbod. Je kunt ook 
zien dat het aantal steenuilen ongeveer verdubbeld is ten opzichte van 2018, dit komt ook 
door het muizenaanbod. Tijdens het controleren van de nestkasten lagen er ooit wel 10 tot 
15 muizen in de hoek, de z.g.  provisiekast. Het aantal jongen van de torenvalk is iets 
teruggelopen, de oorzaak hiervan weten we niet. We hebben diverse kasten leeg 
aangetroffen, dit kan komen doordat de ouderdieren zijn overleden of dat ze zijn verstoord. 
Dat verstoren kan o.a. komen doordat we op enkele plaatsen nieuwe kasten neer hebben 
gehangen omdat de oude waren versleten. Het kan goed zijn dat het in 2020 weer helemaal 
anders is. 

In 2019 zijn we samen gaan werken met de uilenwerkgroep van Bladel.  
Hieronder de kennismaking met Gerard Panken coordinator van de uilenwerkgroep van 
Bladel. 

De eerst 2 jaar heb ik meegelopen met Kees van Limpt die in geheel de Kempen de 
uilenkasten controleerde. Eind 2013 ben ik coördinator geworden van werkgroep Bladel. 
Samen doe ik dat met Harrie Roijmans.  
Ons werkgebied bestaat uit Bladel , Netersel en Hapert. In Casteren wat valt onder de 
werkgroep Hoogeloon wordt door ons één kast bijgehouden en gecontroleerd. Met de 
werkgroep van Hoogeloon wisselen we de gegevens naar elkaar uit omdat zij weer een kast 
in Bladel en Netersel controleren dit is nog van vroeger uit zo geregeld. 

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 

Aantal 
geringd 

Steenuil 27 8 1 28 28 28 
Kerkuil 26 10   41 41 41 
Bosuil 4 0 1 0nbekend Onbekend  
Torenvalk 4 2   11 11 11 
Totaal 61 41 2 80 80 80 
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In 2019 is uilenwerkgroep Bladel een samenwerkingsverband aangegaan met 
Weidevogelvereniging Reusel. We kunnen elkaar  ondersteunen om de kennis te delen die 
we de afgelopen jaren hebben opgedaan. Harrie en ik zijn in 2019 lid geworden van de 
Weidevogelvereniging Reusel. Wat wederzijds tot prettig wordt ervaren.  

In 2019 heb ik het diploma gehaald om zelfstandig de uilen en roofvogels te mogen ringen. 
We zijn dus als vereniging niet meer afhankelijk van een ringer. 

Werkgroep Bladel blijft zelfstandig hun taken uitvoeren en de broeduitkomsten doorgeven 
aan het Brabants Landschap. 

 

Gerard Panken 

Coördinator uilen van Werkgroep Bladel 

 

 

Onderhoud Poelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                Bloedrode heidelibel 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

In 2019 zijn verschillende poelen in onze gemeente groots 
aangepakt met een graafmachine door de firma Deenen uit 
Reusel, onder andere de poel gelegen tussen de Beekseweg 
en de Lage Mierdsedijk en de poel vlakbij de gemeentewerf te 
Lage Mierde. Ook werd nog een poel aan het rolstoel pad 
schoongemaakt, nadat de houtopstand was verwijderd. 
Inmiddels zijn nu de meeste poelen van onze gemeente 
geïnventariseerd en terug te vinden met foto op de website 
www.poelen.nu 
 
In samenwerking met Brabants Landschap zijn weer een vijftal 
poelen uitgekozen voor een grote opknapbeurt in 2020. Het 
geheel wordt financieel ondersteund door Brabants 
Landschap. Tevens heeft onze vereniging subsidie geld binnen 
gehaald via het projectplan Nederland Zoemt om in de bres te 
springen voor de wilde bijen. 

Dat betekent dat er bij een viertal poelen in onze gemeente voorzieningen worden getroffen, zoals 
het aanleggen van steilwandjes voor de zandbijen en het aanbrengen van aanplant die zorgen 
voor het eten (stuifmeel) voor de wilde bijen. Er is nog veel werk te verzetten en mogelijk creëren 
we als vereniging mooie natuur pareltjes. In maart start de werkgroep met de monitoring van onze 
poelen met aandacht voor de Gewone Pad, Bruine  kikker en de Heikikker. 

U kunt onze werkzaamheden ondersteunen door waarnemingen door te geven aan onze 
vereniging via info@weidevogelvereniging.nl 
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Onderhoud knooppunten wandelroutes  
 

Het netwerk omvat een bewegwijzerd knooppuntensysteem.  Door de realisering van dit 
netwerk zijn de wandelfaciliteiten binnen de gemeente Reusel-De Mierden enorm uitgebreid. 
In alle natuurgebieden, De Moeren, Beleven, Het Zwartven, Panneven,  Mispeleindsche 
Heide, en landgoed De Utrecht liggen nu door knooppunten bewegwijzerde routes. 
Deze routes zijn afgelopen jaar ook weer door een aantal leden van onze vereniging twee 
keer gecontroleerd. De defecten zijn daar waar het mogelijk was door hen gerepareerd en 
waar dit niet kon is dit doorgegeven aan VisitBrabant. Ook zijn door deze werkgroep alle 
routes geïnventariseerd en in kaart gebracht welke zijn verhard en onverhard. Zo kunnen alle 
wandelaars dit van te voren bekijken. 
 
Voor meer informatie over de wandelknooproutes zie: 
http://www.visitbrabant.nl/routes/wandelen 

 

 

 

Landelijke opschoondag 
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Natuurpad Hoevenhei  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het onderhoud aan het natuurpad Hoevenhei bij de meeste beter bekend als het rolstoelpad is 
afgelopen jaar ook weer door onze vereniging uitgevoerd 

        

            

                                                                 

Het bloemenzaaibed is in orde gemaakt 
en ingezaaid. 

De poelen zijn handmatig 
opgeschoond, het pad 
zoveel mogelijk schoon 
gehouden door afval en 
het onkruid te verwijderen 
en waar het nodig was de 
kanten bijgewerkt. Ook de 
palen van een slagboom 
hebben we vervangen. 
We hebben steile wandjes 
voor de insecten gemaakt 
en de inwendige mens 
moet natuurlijk ook op tijd 
worden versterkt 
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Educatieve dag bij Beestenboel  
 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

  

    

                      

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

                                   

 

Op 10 mei hebben we weer meegedaan aan de educatieve dag bij kinderopvang 
Beestenboel. De leerlingen van groep 8 van basisschool De Klimop kregen door middel 
van grondboringen en peilbuizen uitleg over de grondstructuur, dit werd verzorgd door de 
firma Geofoxx. Door enkele leden van onze vereniging werd uitleg gegeven over de 
leefwijzen van uilen en welke soorten uilen er in onze omgeving leven. Ze mochten 
braakballen uitpluizen, de botjes op een kaart plakken en dan opzoeken van wat voor 
soort diertje deze waren. Bij Brabants Landschap hebben we de spullen geleend om 
deze voorlichting te kunnen geven. Op de foto rechts onder is te zien dat de botjes op 
een kaart zijn geplakt.  
Ook was het heel, interessant om te onderzoeken wat er allemaal in de sloten en poelen 
leeft, dit werd ook door enkele leden van onze vereniging verzorgd. 
Op de foto’s is te zien dat lekker in de modder spelen nog steeds leuk is. 
Maar er was ook veel belangstelling voor wat er werd gevangen en de uitleg die erbij 
was. 



 Jaarverslag 2019 20 

 

 
NLdoet 

Het Oranje fonds organiseert elk jaar samen met duizenden organisaties in het land NLdoet, 
de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwilligers in de spotlights en nodigt 
iedereen uit om een dagje de handen uit de mouwen te steken. Onze vereniging heeft hier in 
2019 ook aan meegedaan, en wel op 16 maart. Er waren 18 vrijwilligers aangemeld, 15 
leden van onze vereniging en 5 medewerkers van de gemeente. We hebben bij ons 
patrijzenproject een insectenhotel geplaatst en er was nog wat snoeiwerk. 

 

 

     

                                                                          

 

 

 

 

 

Landelijke natuurwerkdag 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

                                          

De handen werden 
flink uit de mouwen 
gestoken. Op de 
onderste foto het 
eindresultaat. 

    

Op 2 november was de landelijke natuurwerkdag. Bij de Groote Cirkel hebben we met 10 
personen een gedeelte van de hei de jonge dennen en berken verwijderd. 
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Open dag bijenhal 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

Lezing over wilde bijen 

 

 

Op 2 april hadden we een lezing over 
wilde bijen georganiseerd. Deze lezing 
werd verzorgd door Pieter van Breugel 
een bijenkenner. Deze lezing werd door 
15 leden van onze vereniging bezocht 

 

  

 

Op 23 juni stonden we met 
een stand op de open dag 
bij de bijenhal. In het 
voorjaar hadden we een 
nieuwe tent en een 
beachvlag gekocht, deze 
werd daar voor de eerste 
keer gebruikt. Op de vlag 
staan diverse foto’s van 
onze werkgroepen 
afgebeeld en het logo van 
onze vereniging.   Op dit 
soort open dagen proberen 
we onze vereniging zoveel 
mogelijk te promoten. 
Dankzij het mooie weer was 
er veel belangstelling en 
was het een vruchtbare dag.   
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Overzicht natuurwerkzaamheden in herfst en winter in 2019 

Natuur- en weidevogelvereniging Reusel – De Mierden houdt 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 
op bepaalde heidegebieden in de gemeente, zoals  Zwartven, ’t Voortje , Beekakkersweg en 
het Panneven te Hooge Mierde en De Groote Cirkel in Reusel. 

De werkzaamheden worden gecommuniceerd door oproepen in PC55 en D'n Uitkijk. 
Daarnaast krijgen alle leden tijdig een e-mail en worden de “vaste” medewerkers per app 
eraan herinnerd. In het begin van het seizoen krijgen alle leden ook nog een totaaloverzicht 
van de werkzaamheden. 

Gewoontegetrouw loopt het seizoen van  januari t/m half maart en vanaf half september t/m 
eind december. We werken twee maal per maand op de zaterdagochtend van 9.00 uur tot 
12.00 uur op één van de bovengenoemde locaties. Dit jaar hebben we twee keer moeten 
annuleren vanwege het weer. Eén keer is er niet op de zaterdagochtend gewerkt; veel 
mensen waren verhinderd, o.a. door het volgen van een cursus. Twee keer zijn we extra op 
een locatie geweest, d.w.z. buiten de reguliere zaterdagochtend om. 

We waren twee keer bij De Groote Cirkel , zes keer bij het Zwartven en drie keer bij het 
Panneven .   In deze gebieden hebben we jonge dennen en berken verwijderd. We waren 
ook nog één maal bij het Beleven voor het verwijderen van vogelkers.  Bij 't Voortje hebben 
we vanwege de slechte bereikbaarheid door de vele regenval niet kunnen werken.                                                                 

We stellen vast dat de opkomst heel goed is. We zitten op een gemiddelde van rond de 10 
personen. Mensen komen niet alleen om te werken, maar zeker ook voor de gezelligheid.  Er 
zijn ook mensen die geen lid zijn van de vereniging, maar die we zoetjesaan ook wel tot het 
vaste personeel kunnen gaan rekenen omdat ze er regelmatig zijn. Daarnaast kunnen we 
ook af en toe scholieren verwelkomen die actief zijn in het kader van hun maatschappelijke 
stage. Over het hele jaar gezien hebben we  300 manuren geleverd, exclusief de deelname 
aan de Nationale Natuurwerkdag op De Groote Cirkel op 2 november. 

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! 

Huub Joosten, coördinator 

 

                                                         

 

       

  

         

dat we deze waren vergeten. Om dit te voorkomen hangen we er een label aan met de tekst  
LATEN STAAN erop. 

Op diverse 
plaatsen laten we 
enkele dennen 
staan. In het 
verleden gebeurde 
het wel eens dat 
iemand zo 
bereidwillig was om 
deze boompjes 
alsnog om te zagen 
omdat ze dachten 
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Vleermuizen 
 

De laatste jaren zijn enkele 
mensen van onze vereniging 
zich meer gaan verdiepen in 
de bescherming van 
vleermuizen. We hebben een 
zwaluwtil gebouw met 
ingebouwde vleermuiskasten. 
Waarschijnlijk zullen we 
komend jaar ook nestkasten 
voor de veermuizen gaan 
maken welke we op diverse 
plaatsen op zullen gaan 
hangen.  
In de kerktorens van Hooge 
en Lage Mierde en die van 
Reusel huizen al enkele jaren 
vleermuizen.  
 

In september hebben we deze kerktorens gecontroleerd en de resultaten waren als volgt: 
Lage Mierde 4 Gewone grootoorvleermuizen en 2 Grijze grootoorvleermuizen 
Hooge Mierde 3 zeldzame Grijze grootoorvleermuizen 
Reusel 1 Grijze grootoorvleermuis. Op onze website kunt u meer over diverse soorten 
vleermuizen lezen. 

 

 

Herkenning van loofbomen in de winter 

 

 

Doordat de loofbomen in de winter geen blad en vruchten hebben zijn 
ze moeilijk te herkennen. Daarom hebben we met een aantal mensen 
een cursus herkenning van loofbomen in de winter gevolgd.  
Deze cursus werd gegeven door enkele mensen van IVN Veldhoven 
en bestond uit een theorieavond en een voormiddag praktijk.   
Op zaterdag 19 januari, de koudste dag van deze winter, gingen we 
om 9 uur ’s morgen aan de slag bij het rolstoelpad.  
Dat het herkennen in de winter moeilijk is hebben we geweten. 
Sommige takjes en knoppen moesten we eerst met onze adem 
ontdooien voordat we iets herkenbaars konden ontdekken 
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Inzaaien braakliggende volkstuintjes 

 

 

Bij de volkstuintjes langs de Leijenstraat zijn 4 
tuintjes braak blijven liggen. Het is de bedoeling 
dat de Reusel die daar stroomt in de toekomst 
wordt verlegd zodat deze gaat meanderen door 
deze 4 tuintjes. In overleg met de gemeente en 
het waterschap hebben we deze tuintjes 
ingezaaid met een bloemenmengsel. 

 

 

Wandeling 19 mei 

 

 

 
Op zondagmorgen 19 mei hebben we een 
wandeling gemaakt door het patrijzenproject, het 
thema was  
luisteren naar zangvogels. 

 

 
 

 

Rondleiding Regte heide 

 
 
 
Op 15 juni zijn we met 25 leden van onze 
vereniging naar de Regte Heide in Riel 
geweest voor de jaarlijkse excursie. We 
hebben een wandeling van ongeveer 2 uur 
gemaakt met uitleg van Wim de Jong 
medewerker van Brabants Landschap. Het is 
een mooi gebied maar vooral de 
geschiedenis over dit gebied was interessant. 

 

 



 Jaarverslag 2019 25 

 

Fietstocht  

 

 
In augustus zijn we met een aantal 
leden gaan fietsen langs het 
patrijzenproject en de verschillende 
akkertjes en randen die we in hebben 
gezaaid met graan en 
bloemenmengsels. Onderweg was er 
nog uitleg over de verschillende 
gewassen die er overal stonden. Ook 
werd er de nodige informatie gedeeld 
over de bloemen op de akkertjes, wat de 
één niet wist, wist de ander wel.  

 

Cursus motorkettingzaag en bosmaaier 
 

        

 

 Zoals al eerder in dit verslag 
is vermeld, hebben diverse 
mensen een cursus voor de 
motorkettingzaag en 
bosmaaier gevolgd. Nadat er 
een test werd afgelegd 
kregen ze een certificaat 
uitgereikt. 
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Nestkastjes maken + ophangen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Bouwpaketten maken voor gemeente Reusel-De Mierden 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

           

Met Stibex, beheerder van de sportparken in Reusel-De Mierden hebben we een 
overeenkomst  gesloten om een aantal nestkasten op te hangen. Dit zijn nestkasten voor de 
spreeuwen en mezen. We proberen de spreeuwen en mezen zo naar de sportparken te 
lokken om op deze manier op natuurlijke wijze de emelten en processierupsen te bestrijden. 
De nestkasten, ongeveer 100 stuks waren begin oktober klaar en zijn door ons opgehangen.  

 

                                    

Op 3 november werd bij gemeente Reusel-De Mierden een open dag gehouden. De kinderen 
konden een kleurplaat inleveren, bij inlevering van een kleurplaat kregen de kinderen een 
bouwpakket om zelf een nestkastje te maken. In opdracht van de gemeente hebben we er 
100 gemaakt. 
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Op deze foto’s een klein overzicht wat wij tijdens onze 
werkzaamheden in de natuur vinden. Het klein afval wordt door 
ons opgeruimd maar van de grote stukken zoals op deze foto’s 
maken wij een melding  en deze worden door de gemeente 
opgeruimd. De laatste tijd doen we ook regelmatig meldingen 
via de Buiten Beter APP. Met deze app komen alle gegevens 
zoals locatie en als u er een foto van maakt bij de juiste 
gemeente terecht. 

 

https://www.buitenbeter.nl/ 
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Onze activiteiten zijn mogelijk gemaakt door onderstaande bedrijven/instanties 
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