
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

excursiesvogelweek 
Al weer drie maanden geleden verzorgden wij als 
Vogelwerkgroep twee cursussen naar het Diessens 
Broek en de Brand. Deelnemers konden later hun 
feedback hier over geven. Alle reacties (9) waren positief. 
Met een gemiddelde van 81/2 punten aan waardering. 
Enkele opvallende uitspraken: 
“Er werd goed geanticipeerd op de zich voordoende 
situaties  / erg fijn om zo de natuur in te gaan met iemand 
die er verstand van heeft / de gidsen waren prima op de 
hoogte en namen de tijd om informatie te geven / hele 
enthousiaste Vogelwerkgroep Midden-Brabant / kleine 
groep zodat je de vogels goed kon horen  /   de groep ( in de 
Brand red.) was wat te groot en daardoor op momenten te 
veel aanwezig  /  de gids legde alles voldoende uit en had 
zich goed voorbereid en nam de tijd om iedereen goed te 
laten kijken door zijn kijker op statief als er iets speciaals te 
zien was”.  
Nogmaals dank aan de excursieleiders Peer en Nico. 
  

 

ooievaaruitnaturetoday 

In de afgelopen weken kwam de wegtrek van ooievaars 
mooi op gang. Tegenwoordig vliegt naar schatting meer 
dan 60% van de Nederlandse ooievaars weer naar Afrika. 
In de tweede helft van augustus is de wegtrek van 
ooievaars op z’n hoogtepunt. Zeker bij mooi weer is het 
mogelijk om cirkelende en traag flappende groepen te 
zien gaan. Ooievaars hebben de thermiekbellen van 
opstijgende, warme lucht nodig om hoogte te winnen en 
naar het zuiden te gaan. De weersomstandigheden om 
weg te trekken waren deze week dus prima. In 
tegenstelling tot een jaar of 25 geleden, trekken de 
meeste Nederlandse ooievaars (zeker 60%) weer naar 
Afrika. In de jaren ‘80, toen de broedpopulatie alleen uit 
vogels van zogenaamde ooievaarsstations (onder andere 
bij Meppel en Groot-Ammers) bestond, bleven bijna alle 
ooievaars in Nederland overwinteren. Na de succesvolle 
herintroductie van ooievaars kwamen er steeds meer 
wilde exemplaren buiten de stations tot broeden en werd 
er ‘s winters steeds minder bijgevoerd. 
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deslechtvalkjanvanrijsewijk 

Begin juni is er een eerste controle geweest bij het nest 
van de slechtvalk op de zendmast in Loon op Zand. 
Martin Mollet( ringer) en Paul Beenen troffen er drie 
jongen aan met nog twee niet uitgekomen eieren. 
Waarschijnlijk van twee ‘verschillende legsels’. Met de 
jongen was het niet zo best gesteld. Weinig dons, 
ondervoed en luizen voorspeldde niet veel goeds.  
Op 18 juni werd een tweede bezoek gebracht en ben ik 
ook mee gaan ringen. Erg benieuwd wat we aan zouden 
treffen. Wat bleek? Na meten en wegen waren de jongen 
normaal op gewicht. Alleen de luizen waren nog 
aanwezig, vooral onder de vleugels. Martin heeft ze hier 
zo goed mogelijk van verlost. Resultaat; een mannetje en 
twee vrouwtjes. Achtergebleven resten van prooien in de 
kast waren van merel, postduif en bonte specht.  
Meer over de slechtvalk….. 
                          

 

waarneming.nl 
Vorige keer hebben we gesproken over het nut van 
waarneming.nl. Dit keer de registratie.  Vóórdat je  
de app ‘Obsmap’ op je mobiel zet, (waarmee je alle 
waarnemingen noteert) moet je je registreren bij 
Waarneming.nl. Ga daarvoor naar de site 
www.waarneming.nl. Rechts boven zie je ‘registreer’. De  
inlogcodes voer je  later ook in bij de installatie in 
Obsmap op je mobiel. Zet wel achter je naam de 
afkortingen van onze vogelwerkgroep. Dat geeft wat 
bekendheid.  
                          (Dus bv Peter van Gestel VMB). 

                        
 

 Geen noodzakelijk internet nodig in het veld. 

 Je moet je dus vooraf eenmalig registreren bij 
Waarneming.nl. 

 Waarnemingen worden automatisch opgeslagen en 
kun je altijd op je persoonlijke pagina terugzien. 

 
        Benieuwd naar je eerste waarnemingen! Succes. 

http://www.vwgmiddenbrabant.nl/werkgroepen/slechtvalk/
www.waarneming.nl


raveninoisterwijkuitdemedia 

Een koppel raven heeft succesvol gebroed in de 
Oisterwijkse Bossen en Vennen. Twee jongen zijn 
uitgevlogen. Dit is het eerste spontane broedgeval van 
raven in Noord-Brabant. Hun komst is mede te danken 
aan het beleid van Natuurmonumenten, die dode dieren 
steeds vaker in de natuur laat liggen zodat ze opgegeten 
kunnen worden door aaseters zoals mieren, kevers en de 
raaf. “Al in maart hoorde ik boven Groot Speijck in 
Oisterwijk het kenmerkende zware ‘prohk prohk’ van een 
raaf, die in lange vluchten boven het bos leek te 
patrouilleren,” vertelt Peter Voorn, ecoloog bij 
Natuurmonumenten. “Enkele weken later weer, maar 
toen hoorden we lange tijd niks. Totdat in juni de raaf 
weer riep. Toen mijn collega Luc Roosen polshoogte 
nam, zag hij in een hoge spar twee jonge raven en een 
ouder die druk rondvloog. Het is een bijzondere 
waarneming, want de raaf komt nagenoeg alleen op de 
Hoge Veluwe en op de Maashorst voor. En die raven zijn 
uitgezet. In Oisterwijk gaat het om een spontaan 
broedgeval en dat maakt het extra speciaal”. 
 
 

 

b-teamgoirlevictorretelhelmrich 

Na een dag van aanhoudende regen klaarde het ‘s 
avonds gelukkig op. Die avond had ik met Bart, van 
ons Biodiversiteitteam, afgesproken door Goirle te 
fietsen om naar gierzwaluwennesten te speuren. We 
hadden om 21.00 uur in de Tuin afgesproken om van            
d             daaruit te vertrekken.  Daar aangekomen werden 
we verrast door het gehuil en gedreun dat uit de 
luidsprekers van de kermis knalde. Geen goede keuze 
dus. Wat ons restte was ons heil te zoeken in de stillere 
straten van het dorp. Nu hebben we een aantal jaren 
geleden in de gevel van het verzorgingshuis de Geeracker 
gierzwaluwneststenen laten inmetselen. Die moesten 
ook dit jaar weer worden gecontroleerd.  We fietsten met 
een omweg er heen om onderweg nog wat te kunnen 
rondkijken. Het vinden van nesten onder de daken en 
dakranden is een arbeidsintensieve bezigheid.  In een flits 
schieten de vogels een gat of kier in en dat moet je dan 
maar net hebben gezien. Gelukkig is het zo dat je er jaren 
over mag doen om de nestplaatsen te vinden want eens 
een gierzwaluw een nestplaats heeft betrokken dan blijft 
hij die houden voor de rest van zijn leven. 
Gierzwaluwnesten zijn daarom bij wet het jaar rond 
beschermd en mogen niet zomaar worden verwijderd, 
dus ook niet in de wintermaanden. Vanaf het Kerklaantje 
konden we aan de achterzijde van het verzorgingshuis 
komen.  Waar fruitbomen in een rijke bloemenweide 
staan zetten wij de fietsen. De boomgaard met 
bloemenweide is een genot om te zien die dankzij noeste 
arbeid van Rob van Dijk en Hendt van de Burgt tot stand 
is gekomen. Tal van klaversoorten in vele kleuren tussen 
teunisbloemen en kaasjeskruid vormen een tableau voor 
de bewoners die vanaf het balkon erop uit kijken.  Van 
hier af hadden we zicht op de 20 nestgaten in de gevel 
welke tijdens de bouw waren uitgespaard en waarachter 



betonnen nestkasten in de spouw zitten. De zon was al 
weg toen er nog enkele gierzwaluwen over het gebouw 
vlogen. Nu was het een kwestie van goed opletten of er 
vogels in of uit de gaten zouden vliegen. We zagen dat 
een van de gaten aan de onderzijde flink met witte 
kalkstrepen was besmeurd. Dit duidt op spreeuwen. 
Ondanks de smalle invliegopening moet deze vogel 
binnen zijn gekomen. Gierzwaluwen maken veel minder 
kalkstrepen is onze ervaring.  We wachtten en wachtten, 
zagen af en toe een dwergvleermuis,  maar geen 
gierzwaluw die in een van de gaten vloog. Het was 22.30u 
toen ik besloot nog even met mijn nieuwe verrekijker de 
achterzijde van de Sint Jan af te scannen. Je weet maar 
nooit dacht ik en stelde scherp op een gat in een 
dakkapelletje waarvan ik wist dat daar een kerkuilenkast 
achter staat.  Die kast werd namelijk, alweer een 
eeuwigheid geleden toen de VWG nog Falco heette, door 
Gerard, Nico en mij daar geplaatst.  In het vale avondlicht 
zag ik iets bewegen. Er kroop iets uit het gat. Verdomd!: 
een kerkuil. Eerst bleef hij hangen aan het gat alsof hij 
terug wilde kruipen. Zo zag ik mooi dat het een jong 
exemplaar was. Toen liet hij los en streek in glijvlucht 
neer in een nabije den.  Kort daarop kwam een tweede 
naar buiten en later nog een. Allemaal naar de den.  Wat 
een toeval, drie uitvliegende kerkuilen, zei ik tegen mijn 
maat. Mijn woorden waren nog niet koud of ik hoorde 
boven me tsjik, tsjik en hief mijn hoofd.  En ja hoor, tegen 
de avondlucht was het silhouet van een snel vliegende 
houtsnip in de richting van de Vossereijten goed te zien. 
“Tjee, veel natuur in Goirle” zei Bart.  “Ja”, zei ik.  En 
voegde er op zijn Cruijffs aan toe:  “Maar je ziet het pas 
als je kijkt”! 
 
 

 

 
waarnemingenbuitenland 

In juli is een schrijven geweest naar alle leden. Vraag 
was hun waarnemingen te melden, opgedaan op 
vakantie in het buitenland. Vogelsoorten die je in ons 
eigen land niet of nauwelijks tegenkomt. 4 personen 
hebben hieraan gehoor gegeven. Volgend jaar weer een 
nieuwe kans.  
 
 
Naam: Peter Slingerland                  
Land: Noorwegen                                                               
Periode: juni - juli 2016 
Parelduiker, roodkeelduiker, jan 
van gent, taigarietgans, 
eidereend, brilduiker, grote 
zaagbek, middelste zaagbek, 
zeearend, ruigpootbuizerd, 
giervalk(foto), 
moerassneeuwhoen,  rosse grutto, 
goudplevier, regenwulp, kleinste jager, kleine jager, 
drieteenmeeuw, papegaaiduiker, zeekoet, alk, 
roodkeelpieper, bonte kraai, raaf,  ijsgors. 
 



Naam: Jan van Rijsewijk 
Land: Oostenrijk 
Periode: juli 2016                                           
Rotszwaluw, 
alpengierzwaluw, 
alpensneeuwhoen(foto), 
waterspreeuw, kruisbek, 
grijskopspecht, rode wouw,  
bonte kraai. 
 
Naam: Jan Paymans            
Land: Noord-Duitsland                    
Periode: mei/juni 
Baardman, bonte kraai, 
grauwe gors (foto), grauwe 
klauwier, kraanvogel, 
kwartel, ortolaan, rode 
wouw , zwarte wouw, 
zeearend, visarend. 
 
Naam: Victor Retel Helmrich 
Land: Vanuit de trein tussen Wolfsburg en Berlijn 
Periode: Augustus 
Zwarte wouw,  rode wouw, ooievaar, kraanvogel, arend 
(spec.), bonte kraai 
 

 

oeverzwaluwwandleemkuilen 

Nadat we eind maart de oeverzwaluwwand met een 
aantal mensen weer hadden bijgewerkt (zie vorige 
Peregrijn) hadden we er goede hoop op dat na het 
broedsucces van 2015 (ruim 100 broedparen ) er ook in 
2016 wel een grote kolonie zou broeden. 
Helaas het liep anders! In april werden er wel 
rondvliegende oeverzwaluwen waargenomen, maar 
weinig nestactiviteiten. In mei en juni werden er door mij 
vanaf de oever vrijwel geen exemplaren meer 
waargenomen . Eind juni zijn Peer Busink en ik met de 
kano   overgestoken, ook om er te gaan knippen omdat 
er toch weer bramen , zuring en ook andere  planten weer 
voor en over de wand groeiden. Helaas moesten we 
constateren dat er geen enkele oeverzwaluw gebroed 
had ; hier en daar was wel wat krabactiviteit te zien, maar 
verder was er van oeverzwaluwen geen spoor te zien. 
We staan toch een beetje voor een raadsel en kunnen 
nog geen goede reden vinden waarom de kolonie 
plotseling niet bezet is.  Uiteraard geven we de moed niet 
op en gaan in voorjaar 2017 wederom naar het eiland om 
de wal in optimale conditie te brengen! 
 

elke laatste dinsdag van de 
maand ledenbijeenkomst in 

het koetshuis 
 


