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nieuwsbrief
Peregrijn gaat met de tijd mee en is daarom steeds in beweging. Er gaat weer
iets veranderen: Peregrijn verschijnt vanaf nu in nieuwsbriefvorm! Korte
verslagen tot 150 woorden moeten de brief makkelijker leesbaar maken. Uit
onderzoek blijkt dat je voorzichtig moet zijn met lappen tekst. Hoe korter en
bondiger, hoe beter een artikel gelezen wordt. Verslagen die langer zijn dan
+/- 150 woorden krijgen een vervolg naar de website.
Daar is nog volop de ruimte en kan het verslag verder gelezen worden. Een winwin situatie; de nieuwsbrief wordt zo minder 'zwaar' om te versturen en voor
lezers prettiger om te lezen. Dit maakt het ook makkelijker om ook eens een
stukje in te sturen; een melding maken van iets wat je hebt meegemaakt of wat
je interessant vindt te vertellen. Een foto erbij maakt alles nog duidelijker.

________________________________________________________________
____

steenuiljanvanrijsewijk
Het enorme aantal muizen is één van de redenen dat het een goed
steenuilenseizoen is geworden. Ook de zachte winter heeft hier zeker aan
meegewerkt. Grote nesten met vier of meer gezonde jongen (tot zes) waren
geen uitzondering. Nieuwe locaties zijn ontdekt zoals twee nestkasten op het
golfterrein van de Efteling met een totaal van tien jongen. Dit bevestigt meteen
het vermoeden dat kort gemaaid gras belangrijk is in de biotoop van een
steenuil.
Helaas ook op plaatsen waar andere jaren steeds gebroed is, was nu niets meer
te ontdekken. Dat haalt het gemiddelde dan weer onderuit zodat je aan het
einde van de rit kunt concluderen dat de totaalstand een gelijk beeld geeft met
vorige jaren. Op dit moment zijn nog niet alle gegevens binnen zodat daar nog
verandering in kan komen.
Meer informatie over de werkgroep vind je hier.

Ruud wilde ook wel eens zien hoe die
jonge steenuilen erbij zaten en ging
daarom een keer mee op controle.

Tijden de kastcontrole kwamen Ad en
Peter bij een schuurtje waar ze een nest
van een winterkoning aantroffen,
gemaakt bóven op een oud nest van een
boerenzwaluw.

fotografeer je lens
19.000 spreeuwen op één foto. Het kan je zomaar lukken in het najaar. In het Jaar
van de Spreeuw organiseren Sovon en Vogelbescherming een fotowedstrijd met
als thema ‘spreeuwenwolken’. Fotografeer tussen 1 augustus en 1 november een
spreeuwenwolk en onderzoek mee.
In het Jaar van de Spreeuw willen Sovon Vogelonderzoek Nederland en
Vogelbescherming meer te weten komen over de spreeuwenwolken. Het tellen
van zo’n zwerm spreeuwen is echter geen sinecure. Het gaat vaak om
duizenden vogels die als balletdansers op een choreografie zonder leiding dansen
in de lucht. Terecht dat zo’n schouwspel vaak veel aandacht trekt, zeker niet
alleen van vogelaars. Met behulp van computers kan men het aantal....Lees
verder op www.sovon.nl/nl/actueel/nieuws/fotowedstrijd-spreeuwenwolken.

koetshuis
Het koetshuis, de locatie waar wij o.a. onze maandelijkse bijeenkomsten houden,
heeft het laatste jaar een flinke opknapbeurt gehad. Binnen zijn, waar nodig, de
muren opnieuw gestuukt, de ‘natte’ ruimtes vernieuwd en heeft alle houtwerk
een nieuwe kleur gekregen. Nu ook buiten alles strak in de lak staat, dakpannen
zijn vernieuwd en er een heuse nieuwe schuur is neergezet komt de tuin aan de
beurt.
Wessel en Nynke, de drijvende krachten achter al deze werkzaamheden, hebben
een nieuw ontwerp van de achtertuin laten maken. Ook weer in de sfeer zoals het
vroeger was.
“De ooit ontworpen kantoortuin willen we gaan aanpassen en opknappen.
We willen een meer natuurlijke tuin gaan realiseren met een
groentetuin/kruidentuin. We willen ook graag een boom planten, we denken
hierbij aan een zwarte Moerbei”, aldus de twee enthousiaste bewoners.
Deze zomer nog willen ze over gaan tot uitvoering. Om een indruk te krijgen van
de plannen en hoe het er op dit moment voorstaat, is er een inspiratieboek
gemaakt.

scheurkalender
Het duurt nog enkele maanden voor het zover is, maar einde 2014 nadert. Voor
alle vogelaars is er de Vogelscheurkalender 2015 gemaakt in samenwerking met
de Vogelbescherming Nederland en de UvA-Artis Bibliotheek. Ook dit jaar
boordevol soortbeschrijvingen, vogelkijkgebieden, informatie over de vogeltrek,
paring en nestelgedrag. Aangevuld met leuke fabels en anekdotes over kunst en
cultuur. Kadotip.

Winkelprijs € 14,99
ISBN 978 90 540 2610 7
VERKRIJGBAAR BIJ DE BOEKHANDEL

slechtvalkjanvanrijsewijk
Het gaat goed met de slechtvalken. Ook in Loon op Zand. Op 4 april beklom ik
met twee mensen van de Slechtvalkenwerkgroep Nederland de Loonse TVtoren. We troffen er 3 eieren aan. Op 14 mei gingen we weer een kijkje nemen;
‘Als de jongen groot genoeg zouden zijn konden ze worden geringd’. Toen de
klep openging zaten er twee half volwassen jongen in. Bij het meten en wegen
later bleek dat het twee mannetjes waren.

oeverzwaluwnicohilgers
Na het oeverzwaluwseizoen van 2013, en er maar ongeveer 15 nesten bezet
waren geweest, besloten we dat er op het eind van de winter toch eens stevig
aan de wand gewerkt moest worden. Gerard van der Kaa zorgde dat er een
goede boot werd aangeschaft (met dank aan de stichting Beheer Kleine
Landschapselementen!) ; zo konden we aan de slag.
22 maart gingen we met een volle boot naar het eiland. Een paar uur en veel
spierpijn later lag de wal er pico bello bij. We wilden geen zand meer in het water
laten verdwijnen en gebruikten het afgestoken zand weer door het boven op de
wal te deponeren.
Enkele weken later zagen we al resultaten en op 20 mei werden ruim 50 bezette
nesten geteld. Wel kon je ook zien dat de begroeiing her en der het invliegen van
de nesten ging belemmeren. Daarom besloten we op 21 juni nogmaals over te
varen met snoeischaren. Zo konden we ter plekke de bezette nesten nauwkeurig
vaststellen: Liefst 72 !

Winter: Alle zand werd
met de schop afgestoken.

De voorste bult moest
helemaal weg.

Veel werd vooraf
geregeld, o.a. de boot.

Zomer: Braam
bedreigt de openingen
af te sluiten.

Prachtige stalkaars op
de wal.

Situatie ná de snoeiaktie.
Resultaat 72bezette nesten.

kerkuilbartvanbeerendonk
Samen met Nico Hilgers hebben wij de controle over de kerkuilen. Het
kerkuilenjaar2013-2014 begon voor ons na een overleg met alle uilenvrijwilligers
waarin wij een groter gebied kregen met meer kasten. Dit resulteerde in een eerste
controleronde van de voor ons onbekende kasten. We groeiden van 12 naar 27
kasten. Er zijn een tweetal nieuwe kasten geplaatst. Een ter vervanging en een op
een nieuwe locatie.
Toen we in mei gingen controleren en alle kasten bezocht hadden, zaten er in 5
kasten jongen. Bij een van de kasten hebben we samen met Anita van Dooren en
Christien Hermsen de uilen geringd. Toen we na de renovatie van de
oeverzwaluwwal in de Leemkuilen de kerkuilenkast in de werkschuur in Oisterwijk
nog even controleerde zagen we daar ook nog 7 eieren en een jonge pul. Als laatste
moest er nog een nacontrole worden gedaan bij de kerk in Udenhout en dat leverde
eind juli ook nog eens een nest met 3 jongen en 5 eieren op.
Al met al kunnen we concluderen dat tot half augustus we al in 7 kasten
broedgevallen hebben. Een fantastisch resultaat natuurlijk. Zeker in vergelijking
met 2013 waarbij we maar 1 broedgeval hadden.
Misschien leveren de nacontroles in augustus en september nog enkele
broedgevallen op. Meer foto’s .

gierzwaluwhannienielsen
De afgelopen maanden is onze aandacht vooral gericht op het cameraproject in de
Joanneskerk. Als u dit leest, zijn alle gierzwaluwen vertrokken maar op dit moment
(8 augustus) is er nog een kast bewoond door een paartje met 2 jongen. Hopelijk
blijven ze nog een dag of 10 hier, dan zijn de jongen namelijk pas vliegvlug.
Dit jaar waren 10 kasten bezet, in 8 kasten was er sprake van een geslaagd
broedgeval. Tot nu toe zijn 18 jongen uitgevlogen, een geweldig resultaat
vergeleken met vorig jaar toen de teller bleef steken op totaal 9 jongen.
Bovendien hebben we veel leuke informatie gekregen doordat ook in de lege
kasten camera’s alle activiteiten registreerden. Een uitgebreid verslag over dit
cameraproject komt later.
Verder registreren we alle meldingen van oude en nieuwe broedplaatsen. Weet u
een broedplaats, meld het ons. Wij zorgen ervoor dat de locatie geregistreerd
wordt. U kunt dit doen via gierzwaluwoisterwijk@gmail.com.

Overzicht op de monitor van alle
nestkasten.

Dit paartje in kast 7 was goed te volgen
in aanloop van de eileg.

grauwe klauwierjanvanrijsewijk
Een aantal jaren terug liep ik zo eens met Nico door het natuurgebied de Brand.
Terwijl we genoten van de vogels om ons heen maakte Nico een terloopse opmerking;
“dat het eens tijd werd voor een grauwe klauwier”. Dat was in 2010.
Vorig jaar hadden we er een in de kijker; een mannetje dat toen enkele dagen
aanwezig was langs een doorgaand pad. Dat jaar niets meer vernomen totdat ik in
mei van dit jaar weer opnieuw een mannetje ontdekte. Nu op een veel rustiger plek en
nu met een vrouwtje erbij. Na het paartje een aantal weken te hebben gevolgd, werd
duidelijk dat het tot een broedsel was gekomen. Naar mijn mening het eerste sinds
lange tijd weer in de Brand.

Foto's Peter van Gestel

Peregrijn
Van een kleine melding tot een professioneel verslag. Je kunt het
allemaal kwijt in de volgende Peregrijn. Nieuwe kopij kun je
inleveren tot half november. jmvanrijsewijk@home.nl

