
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
nldoet2017 

Zaterdag 11 maart is het zover! In heel Nederland 
steken vrijwilligers de handen uit de mouwen voor 
NLdoet.  
De vogelwerkgroep is ook dit jaar weer op zoek naar 
hulp. Bij de zwaluwtoren willen we het biotoop nog 
aantrekkelijker maken voor mens en dier. Meer variatie 
in beplanting, meer bloemen. Er moet gesnoeid en 
geschoffeld worden, en we willen kijken hoe het met de 
gasten van het insectenhotel is. Verder moet de 
leemplaats voor de huiszwaluwen weer kaal gemaakt 
worden en willen we informatiepanelen plaatsen, bij het 
insectenhotel en bij onze nieuwe zwaluwtillen.     
Er is dus genoeg te doen.  IVN werkgroep komt dit jaar 
weer mee helpen. Een goede manier om elkaar beter te 
leren kennen en van elkaar te leren. En vooral erg 
gezellig. De activiteiten staan gepland in de ochtend en 
begin van de middag. Er wordt gezorgd  voor iets lekkers. 
Zin om mee te doen? Meld je rechtstreeks aan op 
https://www.nldoet.nl/klus/21747 of via het mailadres 
zwaluwen@ivnoisterwijk.nl  
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debrandwaterschapdedommel 

De plannen om de waterhuishouding in natuurgebied 
De Brand aan te passen ter bevordering van nattere 
natuur kennen al een looptijd van meer dan 15 jaar. De 
afgelopen jaren is er vanuit het rijk geld beschikbaar 
gesteld om de plannen nu echt tot uitvoering te 
brengen. 
 

 
In de 1ste fase bestaat het plan uit het wijzigen van de 
afvoer van de Zandleij. Deze gaat alleen nog lokaal water 
afvoeren en wordt hiervoor op enkele plaatsen versmald. 
In het midden van De Brand wordt de Zandleij afgedamd 
met leem-dammen. Al het water dat nu door de Zandleij 
stroomt, gaat na uitvoering van de maatregelen nog 
alleen door de Zandkantse Leij stromen. Om de 
doorstroming optimaal te maken, worden er op diverse 
plaatsen duikers vervangen door bruggen en worden er 
nieuwe automatische stuwen gebouwd die het waterpeil 
kunnen regelen. 
In de 2e fase (2019-2020) gaat het met leemdammen 
tracé helemaal dicht zodat het ondiepe grondwater beter 
tot zijn recht komt voor de natuurontwikkeling in De 
Brand.  Lees er meer over……. 

 
klapeksternicohilgers 
In het weekend van 17 december en 18 februari is er 
landelijk naar de klapekster gezocht in veel 
beschikbare gebieden. Ook in Midden-Brabant is er 
door enkele leden van de vogelwerkgroep geteld. 

Eerste weekend 

Kampina Hei 1 of 2 

Loonse Drunense duinen 1 

Regte Hei 1 

De Sijsten 1 

Kaaistoep west 1 

 
Tweede weekend 

Kampina Hei 1 

Loonse Drunense duinen 1 

Regte Hei 1 

Kaaistoep west 1 

 
Zelf ben ik nog geweest in De Brand, Kerkeindsche Hei, 
Klein Oisterwijkse Hei en Hengstven. Ook dit jaar geen 
klapekster op Huis ter Heide.  Wel kreeg ik nog van Wim 

http://www.dommel.nl/algemeen/actueel/werk-in-uitvoering/udenhout/natte-natuurparel-de-brand.html


de Jong een waarneming ergens deze winter 1 klapekster 
op Papschot. Ook  Eric van Gemert heeft 1 keer deze 
winter een klapekster gezien bij het grote rietveld in den 
Brand. Conclusie : minimaal 4 , maximaal 7 klapeksters 
deze winter in ons werkgebied. 
 

 
watervogelrapportsovon 

Het rapport 'Watervogels in Nederland in 2014/2015’ is 
verschenen.  
Sovon zegt hierover: “Dit rapport, dat dankzij jullie 
inspanningen tot stand is gekomen, staat weer bol van de 
informatie over het voorkomen van watervogels in 
Nederland. Namens de auteurs en de samenwerkende 
organisaties wensen we je veel leesplezier toe. We hopen 
dat het rapport, mede door de twee jaar geleden 
ingezette vervroeging van de publicatiedatum, 
motiveert om het telwerk voort te zetten.” 
De winter van 2014/15 was tot dan toe extreem zacht, 
wat aan het hoge aantal in januari 2015 zal hebben 
bijgedragen. Vorstgevoelige soorten als goudplevier, 
kievit, pijlstaart en slobeend waren goed 
vertegenwoordigd. Soorten die we associëren met koud 
winterweer, waaronder nonnetje en grote zaagbek juist 
niet. Andere opvallende verschijnselen waren het lichte 
herstel van eider, blauwe reiger, fuut en waterhoen, 
record aantallen krakeenden en drieteenstrandlopers, en 
een verdere daling van wilde eend, scholekster en grote 
mantelmeeuw.  
Hier vind je het volledige rapport. 
 

 
jaarvandekoekoek 
De koekoek heeft het moeilijk. 
De stand van de koekoek als 
broedvogel neemt al zeker sinds 
1985 af. In heel West-Europa zijn 
we in enkele tientallen jaren 
misschien wel de helft van de koekoeken kwijtgeraakt. 
Waardoor dat komt weet men niet precies. Daarom is 
2017 door Vogelbescherming Nederland en Sovon 
Vogelonderzoek uitgeroepen tot het ‘Jaar van de 
Koekoek’. Zo hoopt men veel extra aandacht te 
genereren voor de bescherming van de koekoek en veel 
extra kennis te vergaren over het waarom van de 
achteruitgang. Met die kennis kan men de koekoek in de 
toekomst beter beschermen. 
 

 

vogelcursus2017janvanrijsewijk 

Maandag 13 februari was de eerste theorieles. Voor 
sommige cursisten was het even zoeken naar de juiste 
ingang, maar klokslag 20.00u kon Nico iedereen hartelijk 
welkom heten. Iedereen betekende in dit geval de 25 
cursisten, 4 bestuursleden en Peer. Volle bak dus! Eerst  
werd tijd besteed aan kennismaking met de 

https://www.sovon.nl/sites/default/files/doc/Rap_2016-54_Wavorap_2014-15-webLR.pdf


vogelwerkgroep. Daarna kreeg men uitleg over de plaats 
van vogels in het dierenrijk en de anatomie. Op 
professionele wijze wist  Nico hierover te vertellen en 
antwoord te geven op gestelde vragen. Sommige 
cursisten zaten nijver te noteren. Na de pauze werden 
dia’s vertoont van een aantal watervogels, soms 
vergezeld van bewegend beeld en geluid. Na de 
presentatie was er tijd om vragen te stellen. En de nieuwe 
beamer? Die deed wat hem was opgedragen. 

 

 
excursieleemputten janvanrijsewijk 

Aansluitend op de theorieles over watervogels was er 
zaterdag 18 februari de eerste praktijkles naar de 
Leemputten. Immers daar zouden we verscheidene 
watervogels kunnen spotten. Dat viel in het begin wat 
tegen vanwege mistvorming. Toch werden soorten 
gezien als knobbelzwaan, krakeend, wilde eend, 
kuifeend, aalscholver, grote zilverreiger,  fuut, meerkoet, 
grauwe gans en wintertaling. Ook zangvogels zoals de 
vink en lijster lieten al van zich horen. Hierna is de helft 
van de groep doorgereden naar de IJzeren Man. En dat 
werd beloond door de aanwezigheid van een brilduiker. 
Toevallig ook een paartje baltsende futen. Het zien en 
het horen van de roep van een dodaars in winterkleed 
maakte de ochtend compleet. Dankzij een enthousiaste 
groep cursisten een leuke eerste praktijkles. 

 
 

 



 

 
vleermuis en gierzwaluw 

‘Geef de vleermuis, de huismus en de gierzwaluw de 
ruimte’. Die oproep doet het stadsbestuur aan de 
Tilburgse bouwwereld.  
Het is heel eenvoudig en het kost nauwelijks geld om 
nieuwbouw zo te ontwerpen en uit te voeren dat vogels 
en vleermuizen er hun verblijf in kunnen vinden. 
“Tegenwoordig is alle nieuwbouw dichtgetimmerd. Maar 
sommige dieren hebben een spleet of spouw echt nodig. 
Met een kleine aanpassing kun je daar voor zorgen 
zonder dat het ten koste gaat van isolatie of 
wooncomfort” aldus Sander Bouwens van de 
Zoogdiervereniging. “Een stootvoeg open laten 
bijvoorbeeld, extra ruimte achter het dakbeschot of een 
net iets grotere uitsparing rond de gevelbetimmering”. 
Het doel is zoveel mogelijk van deze nest- en 
verblijfplaatsen mogelijk te maken in Tilburg. Er is al een 
aftrap gegeven met een expertmeeting waar 50 mensen 
uit de bouwwereld bij waren. Er volgen ook nog drie 
werksessies. Tilburg wil zelf het voorbeeld geven bij hun  
bouwprojecten. 
 

uitkijktorenpeerbusink 

“Bij het aanhoren van de speech tijdens de overdracht 
dwaalden mijn gedachten af en vond het een aangename 
gedachte dat de toren de naam heeft gekregen die ik 
bedacht had, Jac. P.Thijsse, de man die ik erg bewonder. In 
gedachten zag ik Jac. P. Thijsse op de toren staan, hij keek 
over de SBB-gronden naar de gronden in de verte van zijn 
eigen Natuurmonumenten. Het land waar hij zo voor had 
gestreden en die nu na 80 jaar toch eigendom is geworden 
van zijn Natuurmonumenten. Hij draaide zich om, 
knipoogde naar mij en stak zijn duim op.  
Het is goed zo”. 
Peer heeft in een boeiend rapport alles beschreven wat 
er is voorafgegaan bij de ontwikkeling van de Hilver en de 
uitkijktoren. 
Lees meer over de Jac.P.Thijssetoren en wie was hijzelf? 
 

 
 
 
 

https://www.vwgmiddenbrabant.nl/publicaties/rapporten-en-verslagen/


verrekijker 

Welke verrekijker past het best bij mij? Die vraag 
stellen zich onze cursisten die nog geen verrekijker in 
hun bezit hebben. 

 
Een verrekijker leer je pas echt kennen als je hem in je 
handen hebt. Tegenwoordig kun je heel veel goede 
informatie vinden via internet waarmee je al een redelijk 
beeld kunt vormen van de kijker. Je weet echter pas echt 
wat je koopt als je de kijker in je handen hebt. Dan kun je 
de daadwerkelijke helderheid zien, het kleurbeeld en de 
instelmogelijkheden. Ook belangrijk: de afmetingen en 
het gewicht worden direct tast- en voelbaar. Rooymans 
in Budel heeft een uitgebreide collectie kijkers. Men gunt 
je de tijd om een kijker uit te zoeken en uit te proberen. 
Ook Vogelbescherming biedt mogelijkheden voor een 
nieuwe kijker. Wij adviseren een type te nemen van 8x40 
of 8x42. Cursisten vinden in de volgende theorieles een 
A-viertje met een duidelijke uitleg.  
 
 

elke laatste dinsdag van de 
maand ledenbijeenkomst in 
het koetshuis te Helvoirt. 
 


