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nieuwewetnatuurbescherming
De Wet natuurbescherming zal naar verwachting op 1
juli 2016 in werking treden en dan de huidige
natuurwetgeving (de Natuurbeschermingswet 1998,
de Flora- en faunawet, en de Boswet) vervangen. De
nieuwe wet bevat regels voor de bescherming van in het
wild levende dier- en plantensoorten en de belangrijkste
natuurgebieden in Nederland. Daarnaast bevat de wet
onder meer bepalingen over de jacht en over
houtopstanden.
Provincies krijgen de belangrijkste taken en
bevoegdheden voor de uitvoering van de wet, waaronder
een
duidelijke
verplichting
om
actieve
beschermingsmaatregelen te nemen voor soorten die
dat nodig hebben en de bevoegdheid om gebieden aan
te wijzen die van provinciaal belang zijn vanwege hun
natuurwaarden of landschappelijke waarden. De
provincies krijgen daarnaast bevoegdheden om
vrijstellingen en ontheffingen te verlenen voor
schadebestrijding, overlast, populatiebeheer en andere
redenen.
De nieuwe Wet natuurbescherming in vogelvlucht.

zwaluwtorenhannienilsen
Zoals ieder jaar heeft ook dit jaar de zwaluwtoren in
Moergestel een onderhoudsbeurt gehad. Dankzij NL
Doet hadden we de beschikking over een mooi budget
waarmee we het onderhoudswerk aan de toren en het
omliggende land beter, makkelijker en veiliger konden
uitvoeren. Verf, struiken en zaaigoed werden gekocht
en gereedschap zoals een grondfrees, steiger en
graafmachine konden we huren. Bovendien hadden we
nu ook de mogelijkheid wat extra’s te doen voor alle
vrijwilligers. En dan nog was er geld over. Hiervan is
dankzij de inzet van de insectenwerkgroep een mooi
insectenhotel gebouwd dat nu in de bloemenweide bij de
toren staat.
Het resultaat was een fantastische dag. Er waren leden
van verschillende werkgroepen binnen IVN Oisterwijk,
Vogelwerkgroep Midden-Brabant was present en er

waren deelnemers van buiten deze organisaties. Een
zeer gemêleerde groep dus maar met een
gemeenschappelijk doel: deze klus gaan we samen
klaren. Wat een enthousiasme!
Na een kop koffie, en een snelle kennismaking konden
we aan de slag. Er werd gewied, gegraven, geschoffeld,
geverfd, geplant, getimmerd, gefreesd, gezaaid en dat
alles op een manier alsof de groep al jaren samenwerkte.
Er werd heel wat afgepraat en vooral veel gelachen.
Dankzij de medewerking van de firma’s Becx
Tuinmachines en Hein van der Wal Grondwerken uit
Oirschot kon het werk professioneel aan gepakt worden.
Aan het einde van de ochtend konden we onder het
genot van warme worstenbroodjes dan ook terugkijken
op een zeer geslaagde activiteit.
Er is een insectenhotel geplaatst, daar omheen is een
bloemenweide aangelegd, de haag is gesnoeid waarbij
dode struiken zijn vervangen, de toren heeft een verfje
en bij de toren is de sloot opgeschoond en de leemplaats
onkruidvrij gemaakt.
En dat dankzij de inzet van enthousiaste vrijwilligers en
de steun van NL Doet, een activiteit van het Oranje Fonds
die mede dankzij de Postcode Loterij ieder jaar weer dit
evenement mogelijk maakt. Een aanrader voor iedere
vereniging.

Meer foto’s.

eenboompjemeteenboodschap
Het planten van een boompje wanneer er een
belangrijke gebeurtenis plaatsvindt is een oude
traditie.
Geefeenboompje.nl
heeft deze oude
traditie in ere
hersteld en in een
trendy jasje
gestoken. Of het nu
gaat om een
geboorte-,
huwelijks-,
verjaardags- of als
relatiegeschenk.
Geefeenboompje
heeft vele boomsoorten in het assortiment zoals: de

beuk, de berk, de eik, de spar, diverse fruitboompjes, de
olijfboom, de hazelnootboom, magnolia, laurierboom
en de sinaasappelboom. Voor elke gelegenheid is een
boompje geselecteerd met bijbehorende symboliek.
Het boompje van GeefeenBoompje.nl is een origineel,
duurzaam en symbolisch relatiegeschenk dat bovendien
bijdraagt aan een groenere wereld.

steenuiljanvanrijsewijk
Natuur laat zich niet sturen! Dat blijkt maar weer eens
uit het resultaat in onze camerakast. Na vele weken van
voorbereiding; het zoeken naar een geschikte locatie
(sterke internetverbinding), het maken van een speciale
kast, het aanbrengen van kabels en aansluiten van de
camera’s enz. heeft een spreeuw zijn intrek genomen. De
bedoeling was enkele maanden een paartje steenuilen
met jongen te kunnen spotten. Omdat de afstand
huis(computer) en kast zeer geschikt was, heeft ons doen
besluiten de camerakast op dit adres te plaatsen. Wel
was rondom de boerderij, waar het paartje toch al enkele
jaren broedde, het biotoop drastisch verslechterd door
toedoen van de bewoner. Op ’n gegeven moment besluit
dan toch zo’n uiltje te vertrekken. Hier kun je wèl
genieten van een nestje steenuilen.

welkomaandegruttomayavanprooyen
Verslag van de wandeling op 20 maart in Den Opslag.
Voor deze excursie hadden zich achttien personen
aangemeld, twee mensen hebben zich ter plaatse
aangesloten en twee meldden zich af. Het was een
gemêleerd gezelschap dat kwam uit Weert, Eindhoven,
Uitgeest, Vucht en Haaren en natuurlijk ook uit
Baarschot, Hilvarenbeek en Diessen, leden en niet-leden.
We gingen dus met z’n achttienen op pad.
Na een korte inleiding konden we mooi om negen uur
vertrekken vanaf café Bij Verhoeven. Na een paar
honderd meter lopen zagen we onze eerste waarneming:
een kleine bonte specht was actief bezig zijn kostje bij
elkaar te tikken. Om geluiden te kunnen plaatsen is stil
zijn ook belangrijk. Zo hoorden én zagen we de vink, de
koolmees, pimpelmezen, een heggemus, roodborstjes,
winterkoning, groene specht maar ook twee baltsende
futen! De scholeksters waren luidruchtig en de wulpen
lieten zich horen. Verder lezen….

inventarisatiediessensbroek
Datum: 20 april
Tellers: Nico Hilgers, Carel Govaarts, Jan van Rijsewijk

Voorjaar! Na de wintertellingen is het een belevenis om
tegen het broedseizoen het veld in te gaan. Terwijl er bij
veel soorten al territoriumgedrag bespeurt werd, waren
er in het vroege voorjaar ook nog wintergasten die nog
niet- of gedeeltelijk vertrokken waren. Zo zag je nog

Nest met eieren van graspieper
scholeksters, kuifeenden en wintertalingen in grote
groepen. Soorten als graspiepers en watersnippen
troffen we het meest. Blauwborsten en rietgorzen waren
duidelijk aanwezig. En natuurlijk ook de grutto’s.
Vergunningen waren vooraf geregeld om dwars door het
gebied te kunnen lopen. Dat gaf wel een vreemd gevoel
tegenover andere vogelaars die netjes op de paden
bleven.

Ingetekende waarnemingen op plattegrond
Waarnemingen tot nu toe: Naast de algemene soorten
ook kievit, grutto, bosruiter, witgatje, kleine plevier, wulp,
scholekster, tureluur, ooievaar, blauwborst, rietgors,
karekiet,
grasmus,
roodborsttapuit,
graspieper,
boompieper, fazant, bergeend, kokmeeuw, slobeend, wilde
eend, krakeend, kuifeend, aalscholver, wintertaling,
zomertaling, knobbelzwaan, bokje, watersnip, waterral,
bruine kiekendief, koekoek, nachtegaal, sprinkhaanzanger
en een groep van 40 regenwulpen op doortrek.

bestuurswisseling
In de jaarvergadering van eind maart is de bestuurformatie drastisch gewijzigd. Peter heeft eerder zijn
aftreden aangekondigd en was niet herkiesbaar. Ook

Hans van der Haring vond het na veel jaren dat hij
bestuurslid was tijd voor een ander. Omdat er in de
afgelopen periode geen voorzitter was werd de
vergadering meestal geleid door Wiel. Daar is nu
verandering in gekomen. Onze nieuwe voorzitter is Nico
Hilgers. Een vorige periode heeft Nico deze functie ook
bekleed, dus dit is hem wel toevertrouwd. Nieuwkomer
is Jan van Rijsewijk die de functie van Peter over gaat
nemen. Wij bedanken hierbij nogmaals Peter, Hans en
Wiel met hun werkzaamheden voor de vereniging. Wiel
blijft overigens aanwezig op de bestuursvergaderingen
en zal in geval van afwezigheid de ledenbijeenkomsten
leiden. De nieuwe samenstelling ziet er als volgt uit:
Voorzitter
Nico Hilgers
Secretaris
Jan van Rijsewijk
Penningmeester Gerard van der Kaa
Bestuurslid
Marcel Morel

leemkuilen
Ieder voorjaar steken we met een bootje het water
over om op het eiland in de Leemkuilen de
oeverzwaluwwand te prepareren. Dit moet natuurlijk
gebeuren vóórdat de oeverzwaluwen arriveren. Peer,
Nico, Gerard, Jan, Carel en Bart hadden zich voor deze
dag aangemeld. Prima aantal want we paste zo precies in
de roeiboot. Deze was met de tractor door Gerard in
Oisterwijk gehaald. Amper waren we bij het eiland of er
vloog al een ijsvogeltje die daar ook z’n nestje heeft.
Met schoppen en scharen is daarna de wand afgestoken
en vrijgemaakt van braamstruiken en ander ‘onkruid’.
Ook de aanvliegroute onder bij het water werd
vrijgemaakt. Na afloop hebben we het eiland verkend en
vonden nesten van canadese gans (11) nijlgans (3) wilde
eend (2). Op de terugreis voeren we langs de twee
aalscholverkolonies en telden 62 nesten met hier en daar
al best grote jongen erin. Prima weer en een gezellige
sfeer zorgde voor een leuke ochtend.
Alle foto’s zijn hier te zien.

waarneming.nl
Doel van Waarneming.nl is om
inzicht te krijgen in de rijkdom van
de natuur in Nederland. Door de
gebruikers worden waarnemingen
verzameld van vogels, maar ook
zoogdieren en amfibieën of vlinders.
Het loont de moeite om met
regelmaat naar de waarnemingen te kijken. Via de link op
onze site kom je bij de waarnemingen van Vogels in
Midden-Brabant. De site wordt onderhouden door een
groep vrijwilligers, de zgn. admins. O.a. Albert Vrielink
doet dat voor Midden-Brabant. Hij ziet toe op de
kwaliteit van de waarnemingen, door commentaar te

leveren en navraag te doen. Het makkelijkst je
waarnemingen invoeren doe je via Obsmap.

excursiesvogelweeknicohilgers

In de Nationale Vogelweek van Vogelbescherming
waren ruim 400 activiteiten die varieerden van het
vertonen van een natuurfilm tot het geven van een
wandelexcursie. Onze vogelwerkgroep organiseerde
twee excursies. Eén naar de Brand (excursieleider Nico)
en een avondexcursie naar het Diessens Broek (Peer).
Buitenstaanders konden zich hier voor opgeven via de
site van Vogelbescherming. Allebei de excursies waren
volgeboekt. Samen goed voor bijna 40 personen. Niet
alleen uit de directe omgeving, maar ook mensen uit bv.
Rotterdam, Bladel en Nijmegen hadden zich hiervoor
opgegeven. Goed weer met deskundige leiding zorgden
voor een geslaagd evenement.
Nico meldde het volgende verslag over de Brand:
“Om 07.00u waren de mensen die zich opgegeven hadden
aanwezig evenals enkele leden van onze werkgroep; Jan
van Rijsewijk
(die de aanwezigen namens
Vogelbescherming en Vogelwerkgroep welkom heette),
Fred Schülein en Peter van Gestel.
Nadat ik iets over het gebied verteld had gingen we op
stap. Tijdens de wandeling waren enkele soorten erg
prominent aanwezig. Vooral bij de zang van deze vogels
heb ik vaak stil gestaan zodat de meeste aanwezigen na
enige tijd zwartkop , tuinfluiter en zanglijster wel konden
onderscheiden.
Ook grasmus zal daartoe ook behoren. Algemene soorten
als merel, roodborstje en winterkoninkje kregen uiteraard
de nodige aandacht. Af en toe werd er ook bij planten
stilgestaan . Erg leuk werd het toen we op gegeven ogenblik
ook de spotvogel tegenkwamen en de mensen ook deze
bijzondere zang te horen kregen. Tijdens deze wandeling
zouden we er 4 of 5 tegenkomen. Jan vergeleek de zang
terecht met het geluid van een ‘badeendje’.
Langer bleven we stilstaan bij de baltsvlucht van een
boompieper; we kregen een prachtige demonstratie.
Regelmatig zagen we een ree door de bloemenwei
huppelen. Nadat we ook de roodborsttapuit en even een
rietgors zagen , sloegen we bijna achterover toen er plots
een kraanvogel overkwam! (Was ie gewond? Hij liet een
poot een beetje hangen).

De lol kon helemaal op toen er even later een zwarte wouw
zich fantastisch liet zien.
Pas daarna zagen we voor het eerst een buizerd en in een
flits vermoedelijk een havik. Op de terugweg hoorden we
op zeker twee verschillende plaatsen de zang van de
wielewaal. Een enkele keer hoorden we kort de grote bonte
specht; ook de andere spechten waren niet meer actief.
Maar als toetje kregen we in een bramenstruweel
(geattendeerd door een fotograaf) prachtig de
mogelijkheid om de boomkikker te bewonderen , en te
fotograferen. Na nog eens goed de roodborsttapuit te
bestuderen en de even de putter te beluisteren , maakten
we het rondje af.
We hadden een prima excursie; ook uit de enthousiaste
reacties van de deelnemers was dat op te maken!

Op de foto moet je zelfs nog goed kijken!

nieuweleden
De afgelopen maanden hebben zich twee nieuwe
leden aangemeld. Carel Govaarts en Roy IJpelaar allebei
uit Loon op Zand.
Carel: De naam heb je al voorbij zien komen met de
verslagen over de Hilver. Een aantal keren is Carel mee
het veld in geweest en heeft ook al enkele
ledenbijeenkomsten meegemaakt. Carel is beginnend
vogelaar en staat er van te kijken hoe ‘bevlogen’ wij met
vogels bezig zijn. Het bijwonen van de
ledenvergaderingen vind ie een gezellige, maar vooral
leerzame bezigheid.
Roy: Roy is met zijn 33 jaar een van de jongste leden.
Zoals hij zelf zegt: Struint graag door de gebieden
rondom Loon op Zand op zoek naar vogels. Roofvogels
hebben zijn grootste belangstelling. Daarbij is zijn grote
passie fotografie.

elke laatste dinsdag van de
maand ledenbijeenkomst in
het koetshuis

