
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
                          
                             
 

                            drones  
In ons werkgebied is er steeds meer  belangstelling voor drones . Tijdens de 
bijeenkomst van alle Brabantse vrijwilligers Weidevogelbescherming in het 
provinciehuis was er een lezing over drones en weidevogels. Uit de lezing 
kwam naar voren dat er veel mogelijkheden met deze techniek zijn maar dat 
er nog veel ontwikkelt moet worden. Hier lees je een verslag over het testen 
met een drone boven een veld met kieviten en hun jongen.      

 

 
 

Ook op verschillende andere plekken experimenteren vogelaars en 
onderzoekers met drones om vogels te tellen. Een interessante 
ontwikkeling die ook Sovon op de voet volgt. Zij gaan vooralsnog zelf niet 
tellen met drones. Anders dan bij gebruik door particulieren komt er bij het 
professioneel gebruik het nodige kijken. Naast de (dure) aanschaf van de 
apparatuur, heb je een vliegbrevet en vele andere papieren nodig, terwijl de 
wetgeving nog volop in ontwikkeling is. Lees hier meer over. 
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http://www.brabantslandschap.nl/actueel/blog/new-blog-artikel-40/
https://www.sovon.nl/nl/drones


                              nachtvandenacht 
Laat het donker donker en ontdek hoe mooi de nacht is tijdens de Nacht van 
de Nacht. De Nacht van de Nacht is een jaarlijks evenement georganiseerd 
door de Natuur- en Milieufederaties. Tijdens de Nacht van de Nacht worden 
er door het hele land honderden evenementen georganiseerd in het donker 
en doven honderden bedrijven en gemeenten lichten van gebouwen en 
reclameverlichting. Dit jaar wordt de Nacht van de Nacht voor de 13e keer 
georganiseerd op zaterdag 28 oktober 2017. 

 

                -------------------------------------------------------- 
               contactformulier 

Op de website van de VMB vind je een ‘contactformulier’. Bezoekers kunnen 
hier hun vragen kwijt. Deze worden dan beantwoord door de ‘deskundigen’ 
onder ons. 
Ger Rutten uit Tilburg stelde op 6 juli de volgende vraag:  “Ik fietste gisteren 
langs de Oude rielsebaan tussen Rielseweg en Bels lijntje: Alle riet was 
gemaaid! Pech voor de kleine karekieten en rietzangertjes. Of valt juli niet meer 
onder het broedseizoen”? 
 

Victor heeft hierop geantwoord: 
“Broedseizoen is maar net hoe je dat opvat. Veel 
vogels maken meerdere legsels per jaar of 
beginnen na een mislukt legsel opnieuw.  Dan 
kan het gebeuren dat er in juli nog bewoonde 
nesten in het riet zitten. Maar van de kleine 
karekiet is bekend dat hij maar één legsel 
maakt. Ook de bosrietzanger doet dat. Ze 
beginnen al eind april en de broedzorg duurt ca. 
24 dagen.  Dus je kunt er van uit gaan dat de 
schade door het maaien van het riet, voor 
vogels, heel beperkt is.  Wat niet weg neemt dat 
het vreemd en risicovol is voor de natuur om 
begin juli te maaien”. 

 
-------------------------------------------------------- 

 
               excursiekasteelwaardenburg 

Soms valt het niet mee mensen te bewegen mee te gaan op een excursie, 
hoe interessant deze ook mag zijn. Bestemming deze keer was kasteel 
Waardenburg om, niet alleen te kijken naar het groot aantal gierzwaluwen 
die er mede dank zij onze werkgroep een plaats hebben gevonden, maar ook 
te genieten van de kasteeltuinen, boomgaarden en andere natuur rondom 
het kasteel. Gerard had deze excursie georganiseerd en een schamel clubje 
van 8 personen stond om half acht klaar om gezamenlijk naar Waardenburg 
te rijden. Daar werden we opgewacht door Bert Vos. Bert is IVN gids en wist 
ons alles te vertellen over de geschiedenis van het kasteel en zijn vroegere 
bewoners. Na deze uitleg zijn we de landelijk prachtige omgeving ingegaan 
waar we o.a. jonge ooievaars op nesten tegenkwamen en veel 
huiszwaluwnesten aan dakranden. De wandeling eindigde op de Waaldijk bij 
het kasteel, uitkijkend op het waterrijke gebied de Kil. 
Een heel interessante zomeravond of zoals iemand later zei: “Leuke 
excursie. Volgens mij een buitenkansje dat veel mensen gemist hebben”.   
Mits je natuurlijk een goede rede hebt…..Volgende keer gewoon meegaan! 

 

http://www.nachtvandenacht.nl/


 
 

 
 
 

                         -------------------------------------------------------- 
 
               bijzondere waarneming 

WIE. Hans Smulders 
WANNEER. 14 juli 
WAT. Zwarte ooievaar 8x   
             Lepelaar 6x 
WAAR. Wit Holland Ven  
              Landschotse heide 
 
 
 

                         
 

               --------------------------------------------------------- 
 
                huiszwaluwprojecthannienilsen 

De geplaatste huiszwaluwtil in Moergestel is bewoond! Eind mei 2017 
hebben we in de til in Moergestel een mp-3 speler geactiveerd met 
lokgeluiden. Helaas vlogen er op dat moment slechts 2 huiszwaluwen in de 
wijk rond en ook konden we geen enkele bouwactiviteit ontdekken. 
Natuurlijk hoopten we op snelle bewoning maar op dat moment zagen we 

het somber in. 
Nauwelijks 3 weken later blijkt 
de til een groot succes. Er klinkt 
een vrolijk gekwetter, 
huiszwaluwen vliegen af en aan 
en zijn druk met het voeren van 
hun jongen. Minstens 6 
kommetjes zijn al bezet en bij 
nog 3 kommetjes is er duidelijk 
sprake van metselarbeid. Dat de 
til zo snel ontdekt zou worden, 



hadden we niet durven dromen. Een mooi succes dat ook het draagvlak voor 
de til in de wijk nog extra vergroot. 
Bij de andere zwaluwtoren in Moergestel zijn nog geen huiszwaluwen aan 
het broeden. Nadat enkele jaren terug een specht alle nestjes in de buurt 
leeg had geroofd, waren ook de huiszwaluwen daar verdwenen. De 
nestkommetjes die we daar toen opgehangen hebben, waren dit jaar 
gelukkig weer bewoond. Helaas zijn echter alle nesten ook dit jaar weer 
gepredeerd waarna de huiszwaluwen naar elders vertrokken zijn. Dus we 
moeten maar geduldig blijven wachten tot de huiszwaluwen ontdekken dat 
onze toren een prima broedplaats biedt. Het insectenhotel wordt wel goed 
bezocht door bijen, die op de bloemenweide volop voedsel vinden. 
Tot slot de andere twee 
huiszwaluwtillen: in Berkel-
Enschot hebben we afgelopen 
week lokgeluid geïnstalleerd. 
Daar vlogen ook huiszwaluwen 
rond dus wie weet. (Op dit moment 

nog niet bekend bij redactie) De 
huiszwaluwtil in Udenhout moet 
nog geplaatst worden. Hierbij 
zijn we afhankelijk van het 
vorderen van de bouw van de 
nieuwe woonwijk. Deze is 
enigszins vertraagd dus dat gaat 
dit seizoen niet meer lukken. 

 
                -------------------------------------------------------- 
                          

               dehilver 
In het Brabants Dagblad is een artikel 
verschenen over de Hilver. Dit naar 
aanleiding van de lancering van een 
‘Belevingsapp’. Volgens Staatsbosbeheer 
scoort de Hilver unieke resultaten op 
weidevogelgebied voor Nederland…… ‘Een compliment voor de negen 
Hilverboeren die het gebied beheren’!!!!!!!!  
Dit laatste schoot bij o.a. Peer Busink in het verkeerde keelgat. In heel het 
artikel wordt verder niets vermeld over de inspanningen (en daarmee heel 
andere resultaten) van de Vogelwerkgroep. 

-------------------------------------------------------- 
afscheid 
Selçuk Akinci is per 1 juni 2017 aangetreden als nieuwe directeur van de 
Brabantse Milieufederatie. Hij volgt Nol Verdaasdonk op die dan met 
pensioen gaat.  
In een mail o.a. naar de Vogelwerkgroep zegt Nol: 
 “Geachte relatie. Op 18 mei jl. hebben  mijn vrouw, mijn  kinderen  en ik mogen 
genieten van een fantastisch afscheid ter gelegenheid van mijn vertrek als 
directeur van de Brabantse Milieufederatie. 
De waardering en de kracht van het samenwerken die ik heb mogen ervaren, 
heeft mij zeer veel deugd gedaan. De toekenning van de Hertog Jan was een 
zeer verrassende kers op de taart waarvoor ik het provinciaal bestuur zeer 
erkentelijk ben. Nog steeds voel ik dat mijn werk voor de BMF en voor Brabant 
meestentijds zeer inspirerend is geweest. Het was een voorrecht om vorm te 
mogen geven aan een duurzaam en biodivers Brabant samen met u en met de 
BMF”. 

http://www.bd.nl/hilvarenbeek/video-hilver-blijkt-walhalla-voor-weidevogels-belevingsapp-gelanceerd~a4d5027b/


 

fietspadregteheide victorretelhelmrich 

Het verheugt me jullie te mogen melden dat we succes hebben geboekt 
met ons verzet tegen het aanleggen van een fietspad over de Regte 
Heide. 
Naast de ingediende 
zienswijzen van de 
Heemkundekring Goirle, 
St.Biodiversiteit G&R en de 
Vogelwerkgroep Midden-
Brabant tegen de 
vergunningverlening  vond 
onze stichting een gesprek 
met Brabants Landschap een 
belangrijk actiepunt om deze 
aanslag op natuur- en landschap van de heide te voorkomen.  Dat gesprek 
vond vorige week dinsdag plaats bij de Brabantse Milieufederatie in Tilburg.  
De nieuwe directeur Selcuk Akinci van de BMF zat voor.  Naast hem waren 
aanwezig: Wim de Jong (beheerder BL), Hans Schep (districtsbeheerder BL),  
Hetty Gerringa (jur. medewerker BMF),  Frans de Laat (vrijw. medew. BMF),  
Rob van Dijk ( bestuurslid St.Biodiversiteit G&R) en Victor Retel Helmrich 
(voorzitter St.Biodiversiteit G&R).  
Bij monde van Hans Schep zag Brabants Landschap het gesprek als een 
mogelijkheid om ons te overtuigen van het belang van, het in hun ogen, 
gewenste mindervalidenpad. Precies het tegenovergestelde bleek het 
resultaat. Het gesprek verliep in goede sfeer maar er werden door ons geen 
nieuwe inzichten gehoord die de aanleg van een mindervalidenpad/fietspad 
zouden kunnen billijken. We konden ook aangeven dat we begrip hebben 
voor meer toegankelijkheid voor o.a. mindervaliden en daarom ook over een 
alternatief beschikken, t.w. een rolstoelpad in het noordelijke deel 
(dichterbij het dorp waar weinig meer verstoord kan worden).   
Op grond van onze uitgebreide argumentatie en standvastigheid erkende 
de districtsbeheerder van Brabants Landschap dat het geen zin heeft hun 
plan door te zetten.  Dit snelle resultaat verraste ons allen maar nog het 
meest nog beheerder Wim de Jong die geërgerd reageerde en 
tegenstribbelde. Maar de beslissing om de vergunningsaanvraag in te 
trekken was genomen en werd door de voorzitter nog ter bevestiging 
herhaald. Brabants Landschap zegde toe direct na het overleg met de 
gemeente in contact treden om te voorkomen dat er "per ongeluk" toch een 
vergunning wordt verleend.   
Het gesprek werd afgesloten met de toezegging van Brabants Landschap en 
de Stichting Biodiversiteit, om in overleg te blijven.  Met eventuele andere 
partijen zal na de vakantie worden gekeken naar alternatieve 
toegankelijkheidsmaatregelen voor mindervaliden/rolstoelgebruikers.  
Overigens zal door ons allen nog de vinger aan de pols moeten worden 
gehouden omdat door het getrokken tracé en de losse betonplaten die er 
liggen, de heide reeds is aangetast . We zullen erop  moeten toezien dat deze 
aantasting zo snel mogelijk wordt teniet gedaan zodat de hei zich kan 
herstellen. 
Graag wil ik jullie hierbij van harte danken voor de inzet en de zienswijzen 
die jullie samen met ons hebben ingediend.  Het feit dat het fietspad op 
breed plaatselijk verzet zou stuiten had men kennelijk niet verwacht. Laten 
we hopen dat door de gemeente Goirle en het Brabants Landschap hieruit 
lering wordt getrokken en er in het vervolg meer zorgvuldigheid aan de dag 
zal worden gelegd bij zaken als deze. 
 

-------------------------------------------------------- 



waarnemingenbuitenland 
 Begin juli is een mail verstuurd naar alle leden. Hierin werd gevraagd 
waarnemingen te melden, opgedaan tijdens de vakantie in het 
buitenland. 

 
                       Naam: Jan van Rijsewijk                 

Land: Engeland/Wales                                                               
Periode: juni 2017 
Waarnemingen: Rode wouw, jan van gent, 
rouwkwikstaart en opvallend veel geelgorzen. 
 
Naam:……. ????? 
 
Verder heeft geen enkel lid gereageerd. Misschien is het schrijven te 
vroeg of te laat geweest. Daarom nog een kans. Je kunt je 
waarnemingen alsnog doorgeven en worden dan een volgende keer 
in de Peregrijn vermeld.  
Doorgeven via contactformulier op onze website.  
www.vwgmiddenbrabant.nl/contact  

 
                -------------------------------------------------------- 

 
elke maand is er een ledenbijeenkomst 
waarop informatie wordt uitgewisseld en 
soms een lezing wordt gehouden over de 
meest uiteenlopende vogelonderwerpen 
vogelwaarnemingenbuitenland 

 

alle nuttige informatie vind je op 
www.vmbmiddenbrabant.nl 

 
*Volgende Peregrijn verschijnt eind november 

http://www.vwgmiddenbrabant.nl/contact
http://www.vmbmiddenbrabant.nl/

