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vogelatlassovon
Vanaf de winter in 2012 tot en met het broedseizoen
2015, en een extra bezemjaar daarna, is heel Nederland
geteld voor de nieuwe vogelatlas. Ook in Brabant is
natuurlijk geteld in het winterseizoen én het
broedseizoen en wel geheel vlak dekkend! Het mooie
van deze atlastellingen is dat er voor het eerst de tellers
hun gegevens alleen maar elektronisch konden insturen.
Eigenlijk kon en moest alles elektronisch; aanmelden,
telformulieren en kaarten uitdraaien en ook de
schattingen maken!

Hierbij willen we dan ook alle tellers bedankt voor hun
inspanningen! Lees meer……

renovatiekoetshuis
Er is door een aantal leden hard gewerkt aan het dak
van onze vergaderruimte. De Monumentencommissie
besloot eerder het dak te laten renoveren en te laten
voorzien van een isolatie. Aannemer van Laarhoven zou
de klus klaren. Om kosten te drukken heeft de werkgroep
zelf enkele werkzaamheden overgenomen. Zo moesten

eerst de pannen verwijderd worden en later weer worden
opgebracht, het oude plastic en alle dakplaten eraf
afgehaald, dakramen worden ontroest en gemenied en
alle afval puin naar de stortplaats gebracht worden.

In de hete zon van eind september zijn we begonnen met
het verwijderen van pannen en oud dakbeschot. Daarna
is er door de aannemer isolatie, beschermfolie en
panlatten aangebracht.

Hierna konden alle pannen weer teruggelegd worden
en is alles afgewerkt. Zonder anderen tekort te doen
moeten we Gerard en Nico speciaal bedanken. Zij
hebben er echt veel uren ingestoken. Het resultaat mag
er zijn. Alle foto’s vind je op onze site
www.vwgmiddenbrabant .

havikofsperwerwaarneming.nl
Sperwer en havik lijken qua bouw en tekening erg op
elkaar. Beide hebben een lange staart en korte vleugels,
zijn fijn gebandeerd op buik en borst, hebben grijze
bovendelen en beide hebben een opvallende gele iris (die
kan verkleuren naar oranje) en gele poten. Toch is
determinatie best te doen als je weet waar te beginnen.
Je leest er hier meer over.

vogeltrekdag
Tijdens de landelijke trekvogeldag is verrassend de
graspieper het vaakst geteld, op de voet gevolgd door
de vink en de spreeuw. Het is voor het eerst dat de
graspieper het meest gezien is in Nederland tijdens
deze jaarlijkse teldag, meer dan 100.000 in totaal. Op
meer dan 150 plekken in Nederland werd geteld, met
meer dan 300.000 vogels als resultaat. Lees meer…
Onze vogelwerkgroep heeft zaterdag 22 oktober ook
een telpost ingericht. Plaats keuze was een open gebied
aan de Gommelsestraat in Udenhout. Dit met het oog
op de vogelcursus die we in de regio gaan geven en
hiermee mensen wilden aantrekken. Dit is niet gelukt.
Peer, Wiel en Cees waren er die dag vroeg bij. Nadien
zijn er nog een viertal clubleden bijgekomen. Er zijn
enkele mooie waarnemingen gedaan. ’s Morgens o.a.
enkele grote groepen kramsvogels, kolganzen, een
purperreiger en koperwieken. ’s Middags wat minder
trek maar wel een havik, sperwer, vr. bruine kiekendief
en een raaf.

uitkijktorenhaghorstuitdekrant
Op een talud aan de Kwelderdijk in Haghorst
(gemeente Hilvarenbeek), het zandpad naast het
Wilhelminakanaal, staat bij het weidegebied D'n
Opslag sinds twee jaar een uitkijktoren. Deze werd
donderdag officieel geopend en overgedragen aan
Staatsbosbeheer (SBB).
De uitkijktoren draagt de naam van Jac. P Thijsse,
medegrondlegger van Natuurmonumenten. In 1910
bezocht Thijsse D'n Opslag en zette zich direct in voor
het behoud van dit natuurgebied, ondermeer omdat er
veel soorten orchideeën voorkomen. De uitkijktoren

kwam er niet zonder slag of stoot. In 2010 werd het
winnende ontwerp van basisschool St. Jozef uit Haghorst
gekozen na een wedstrijd bij alle basisscholen in de
gemeente. En nu zes jaar later, is de officiële opening pas
van een toren die er overigens al twee jaar staat. Beleid
uit Den Haag, waardoor er geen budget meer vrijkwam
voor natuurprojecten en vervolgens een moeizame
zoektocht naar geld waren daar de oorzaak van, volgens
Peer Busink (70), voormalig bestuurslid van de vereniging
Natuur en Milieu in Hilvarenbeek en aanjager van dit
project. Busink: ,,D'n Opslag is een bijzonder
weidevogelgebied waar de grutto in het voorjaar graag
vertoeft. We tellen er elk jaar meer. Andere bijzondere
soorten zijn de watersnip, de veldleeuwerik, de
zomertaling en de slobeend."

huiszwaluwtillenhannienilsen
In Berkel-Enschot, en later in Udenhout en Moergestel,
zijn huiszwaluwtillen geplaatst. Hannie Nilsen hierover:
“Al geruime tijd speelden we met de gedachte om in ons
werkgebied een huiszwaluwtil te plaatsen. Toen de
inwoners van Moergestel ons met een soortgelijk
verzoek benaderden, besloten we om de mogelijkheden
serieus te onderzoeken. Tegelijkertijd had Bart van
Beerendonk bij een projectleider in Udenhout een plan
op tafel gelegd om in een nieuw te bouwen woonwijk een
groenplan te realiseren met daarin ook een
huiszwaluwtil. We besloten onze krachten te bundelen
en daaruit ontstond het plan om drie huiszwaluwtillen te
realiseren. Op drie verschillende locaties waar nu ook al
huiszwaluwen broeden maar waar we de kolonie ieder
jaar zien slinken”.

Men hoopte vóór het broedseizoen 2016 ze te kunnen
plaatsen. Helaas; vergunningen, subsidies, verschillende

grondeigenaren enz. maakte het proces erg
gecompliceerd en tijdrovend. Maar het is gelukt! Dankzij
financiële
bijdragen
van
Coördinatiepunt
Landschapsbeheer, Provincie Noord-Brabant, Nationale
Postcode Loterij, Gemeente Tilburg en Prins Bernard
Cultuurfonds konden drie stalen frames worden besteld
en de benodigde materialen aangeschaft. Plaatselijke
vrijwilligers en leden van de vogelwerkgroepen IVN
Oisterwijk en Midden-Brabant tenslotte hebben hun
medewerking hier aan gegeven.
In de nieuwsbrieven van de Zwaluwwerkgroep kun je het
verloop volgen.

opeenmaandagmorgenjanvanrijsewijk
Toegegeven! Als 65+er kun je je tijd indelen zo die jouw
het beste uitkomt. Het beloofde deze maandag in
oktober prachtig nazomerweer te worden. Dat gaf mij de
rede er op uit te trekken. Verrekijker, mobiel, telescoop
en navigatie meegenomen. Die laatste omdat ik naar de
Loonse en Drunense duinen wilde gaan om er de
klapekster te spotten. Eerdere jaren dat ik de vogel daar
heb gezien had ik een ‘way-point’ gemaakt. Zo word ik
precies naar de plek geleid waar ie elk jaar voorkomt. Ook
is het makkelijk later weer richting huis te gaan. Geloof
me; omdat je met vogels bezig bent en je je totaal niet
oriënteert, ben je in de duinen binnen mum van tijd je
richtingsgevoel kwijt. Naar de plek lopend viel mij de
grote hoeveelheid trekvogels op die in kleine groepjes
over me heen vlogen richting zuiden. Plotseling links
boven mij onrust bij een groepje piepers. Een vogel zat
achter één van hun aan. Hij was niet groot. Geen
smelleken. Het leek wel een ekster!? Enkele tellen later
de roep van een klapekster. Dat moet de dader geweest
zijn! In de top van een eik heb ik hem nog een minuut
kunnen aanschouwen. Prooi had ie niet, maar nooit
geweten dat een klapekster ook op die manier aan de
kost wilde komen. Nog een uurtje rondgezworven en
daarna tevreden en met weer een ervaring rijker, zette ik
de navigatie op ‘thuis’.

afzetting
Wie wel eens door de Loonsche en Drunense duinen
gestruind heeft, is vast wel eens tegen afgebakende
stukken met afrastering gelopen. Zomaar midden in
de duinen, midden in de hei.
Navraag bij Natuurmonumenten leverde het volgende
antwoord op: “Deze ‘plots’ (zoals wij dat noemen)
hebben als doel dat we kunnen meten of en hoe de
schapenbegrazing effectief is. We kunnen dan namelijk
zien wat de resultaten zijn als de schaapskudde daar
voorbij is gekomen. De schaapskudde bestaat uit
ongeveer 300 schapen. Je kan je voorstellen dat als zij
allemaal rond een plot grazen er een aanslag op de
grassen gedaan wordt. Het plot komt er onbegraasd uit
waarna biologen alle planten inventariseren die er staan
en kunnen vergelijken met de begraasde delen

eromheen”, aldus Donald van Hoek; boswachter bij
Natuurmonumenten.

excursiehengstven
30 oktober 2016 Hengstven 8.00u – 11.30u
Deelnemers Fred Schülein, Peer Busink, Aad van Gelswijk
met z’n vrouw, Carel Govaerts met een kennis, Peter
Slingerland, Nico Hilgers, Marcel Morel en Jan van
Rijsewijk.
Volgens weerkundige zou het een mooie dag worden.
Maar dat was op het vroege uur anders. MIST! Met een
zicht van minder dan honderd meter begonnen we aan
de wandeling. In deze tijd van het jaar is het rustig met
vogels. Ook de vogeltrek is over de top heen. Opvallend
was ook de afwezigheid van de honderden ganzen die we
hier eerder tegenkwamen. Een rede om naar andere
zaken te kijken. Langs ven en braamstruweel liepen we
het bos in. Aad wees ons op een stuk bos vol met oude
vliegdennen en kregen we uitleg over een beter beheer.
Bij het zien van een uitgegraven bosmuizenhol, volgden
een
leuk
verhaal
van
Peer
over
een
bosmuizenonderzoekje eerder bij hem thuis. In het
gebied bevindt zich ook een dassenburcht en we vonden
derhalve enkele prachtige dassenprenten. Onderweg
hoorden we goudvinken en kruisbekken roepen. Terug
bij het ven aangekomen verbaasde Peer zich erover,
waarom de sloten geschoond waren en hier een
watersluis was aangelegd. Immers, men wil het gebied
toch vernatten?! Ook het inzaaien van gras riep
vraagtekens op. Reden genoeg Natuurmonumenten
eens uit te nodigen om uitleg hierover te geven in een
ledenvergadering. Toch nog een mooie waarneming:
Een klapekster vloog heel even in een van de weinige
struiken in het open gebied.

weidevogelpopulatie
uit: groeneruimte
Staatssecretaris Van Dam van heeft in
een brief aan de Tweede Kamer een
plan van aanpak voor de weidevogels gepresenteerd.
Deze weidevogelaanpak is in overleg met provincies tot
stand gekomen en afgestemd met Boerennatuur.nl, als
koepelorganisatie van de agrarische collectieven. Het
doel van de aanpak is om de weidevogelpopulatie te
stabiliseren. Dit is een belangrijke voorwaarde om te
voldoen aan de Vogel- en Habitatrichtlijn.
Om de stabilisatie de komende jaren te bereiken, moet
binnen kerngebieden voor weidevogels, het leefgebied
op boerenland en ……Lees verder…..

elke laatste dinsdag van de
maand ledenbijeenkomst in
het koetshuis

