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U I T N O D I G T  N G

voor de vergadering van de Werkgroep voor Vogel- en 
Natuurbescherming Midden-Brabant op Dinsdag 26 januari 1993

Plaats: De Schaapjes, Oisterwijksedreef 6, Haaren. 

Aanvang: 20. 00 uur.

A G E N D A

1. Opening en mededelingen.

2. Vaststelling verslag vergadering van 29 december 1992.

3. Post bespreking.

4. Plannen m. b. t. tellingen en inventarisaties in 1993.

5. Ekskursies 1993

6. Rondje waarnemingen.

7. Rondvraag en sluiting.

Na afloop van de vergadering bestaat de mogelijkheid om de door de 
Werkgroep aangeboden traditionele nieuwjaarsborrel te nuttigen.

De vergadering van februari zal niet zoals gebruikelijk op dinsdag 
23 februari worden gehouden, maar op Dinsdag 2 MAART.
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Van de Redaktie

Met de uitnodiging voor de leden vergaderinq op dinsdag 31 maart 
1992. verscheen het eerste nummer van PEREGRIJN. In het blauw met 
een colofoontje en een toelichting op de wijze waarop de naam tot 
stand was gekomenDat is dus bijna een jaar geleden en de intussen al weken voor
bije jaarwisseling nodigt uit tot een terugblik.
I.aten we maar beginnen met op te merken dat we indenbeginne nau
welijks geloofden dat we elke maand opnieuw in staat zouden zijn 
een tiental A4-tjes vol te krijgen met kopij.
Temeer omdat we ons realiseerden dat we als redaktie zeker in 
het begin, voor een belangrijk deel zelf voor leesvoer zouden moe
ten zorgen. Op zich lag dat voor de hand maar Ad en ik hadden 
toch enige bedenkingen.
Het is derhalve bijna verbazingwekkend dat de stof tot schrijven 
altijd meer dan voldoende aanwezig was en dat we telkens méér pa
gina's vol kregen dan we hadden durven hopen.

We zijn er ook gelukkig mee dat we het niet helemaal alleen heb
ben moeten doen. Regelmatig waren er bijdragen van leden van de 
werkgroep waar we dankbaar gebruik van hebben gemaakt.
De PEREGRIJN die u nu leest is de tiende alweer, terwijl er ook 
nog een extra editie is verschenen met de resultaten van de huis- 
zwaluw telling.In het afgelopen jaar hebben we kopij ontvangen 
van: Roos Backx, Lou Bakker, Loek Hilgers, Nico Hilgers, Gerard 
v.d.Kaa, Frank v.d. Oetelaar,Herman Petermeijer, Ad en Sheila van 
Poppel, Victoi Retel en Sjef Staps, inaar indirect ook van allen 
die in de rubriek Waarnemingen hun bijdragen hebben geleverd.
In liet eerste nummer hadden we het over het streven er een echt 

clubblad van te maken met wellicht regionale bekenheid. Wat het 
laatste betreft: er is zelfs buiten de regio belangstelling ge
toond voor de extra editie over de huiszwaluwen, van Gerard v.d. 
Kaa. Andere exemplaren liggen in de Openbare Biebs van Tilburg en 
Oisterwijk en het Bezoekerscentrum van Natuurmonumenten en worden 
gezien wat telefonische reakties ook door anderen gelezen.
Als we het hebben over een echt club-blad willen we voorzich

tig hopen dat in het komende jaar nog wat méér leden een bijdrage 
zullen leveren,en nog iets: het accent van de inhoud van PEREGRIJN 
ligt wel erg duidelijk op de aktiviteiten met betrekking tot de 
Vogels. Dat lijkt vanzelfsprekend maar te weinig worden ,naar de 
mening van de redaktie.de zeer belangrijke werkzaamheden van on
ze "Knotploeg" in ons blad belicht
Het moet toch mogeniijk zijn,denken we,om van een Knotdag eens 
een versiag te maken en wat is er tegen om eens uit te leggen wat 
het allemaal inhoudt.
Met dit januari-nummer beginnen we aan de tweede jaargang. PEREGRIJN zal wellicht hier en daar wat veranderen en hopelijk 
ook verbeteren. We houden ons aanbevolen voor suggesties.

Bedankt iedereen voor kopij en bemoedigende reakties in het af
gelopen jaar.

Herman P.
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WAARNEMINGEN
Als gevolg van een wat groter aantal ingevulde waarnemingskaarten 
heb ik besloten het overzicht van ontvangen waarnemingskaarten 
wat aan te passen. Ik hoop dat dit de leesbaarheid ten goede zal 
komen.
De volgende waarnemingskaarten werden voor opname in het 
waarnemingenarchief ontvangen:

Aalscholver 10-12-1992 9 Loonsche Heide, overvliegend (AvP)
29-12-1992 14 Essche Stroom <LH, FvdM)

Blauwe kiekendief 03-01-1993 1 Kampina (AvP, SvP)
Bosuil 30-11-1992 2 Mortelen (CvL)
Dodaars 26-12-1992 11 Zandleij (AvP, SvP)
Geelgors 11-12-1992 1 Oirschot, Hedel (CvL)
Goudplevier 05-03-1991 172 Bleeke Heide (MS)

09-12-1992 2 Loonse Heide overvliegend
tussen groep kieviten (AvP)

Goudvink 04-11-1992 3 Mortelen (CvL)
26-11-1992 3 Mortelen (CvL)
30-11-1992 1 Mortelen (CvL)

Grote barmsijs 25-12-1991 9 De Rekken (MS)
Grote lijster 06-12-1992 1 Velders Bos, zingend (CvL)
Houtsnip 04-11-1992 2 Mortelen (CvL)

22-11-1992 1 Mortelen (CvL)
25-11-1992 1 Venrode (CvL, JS)
12-12-1992 1 De Brand (CvL)

Ijsgors 14-09-1991 5 Dijkblok Hedikhuizen,
foeragerend op maïs (MS)

Ijsvogel 25-11-1992 1 Venrode (CvL, JS)
27-12-1992 1 Boterpad, Oude Ley (HP) '

Klapekster 07-01-1993 2 Kampina (PvdH-NH)
Kleine zwaan 28-11-1992 15 Helvoirts Broek (NH)

20-12-1992 136 Rijskampen (LH, FvdM)
28-12-1992 5 Helvoirts Broek (AvP,SvP)

Kolgans 20-12-1992 24 Rijskampen (LH)
Kraanvogel 03-01-1993 40 Kampina, pleisterend (AvdL-NH)

07-01-1993 6 Kampina (PvdH-NH)
Krakeend 04-03-1991 7 Dommel Bossche Broek (MS)
Nijlgans 22-11-1992 2 Oirschotse Dijk (GvdK)

21-12-1992 2 Hild, Moergestel (BM)
28-12-1992 2 Helvoirts Broek (AvP, SvP)
28-12-1992 2 Leemkuilen (AvP, SvP)

Patrijs 10-12-1992 5 Mortelen (CvL)
Purperreiger 29-09-1991 1 Dijkblok Hedikhuizen (MS)
Putter 11-12-1992 3 Mortelen (CvL)
Rietgans 10-12-1992 100 Haaren, overvliegend

Belversedijk, op weg naar Kampina (GvdK)
14-12-1992 36 Udenhout, overvliegend Leemkuilen (NH)
20-12-1992 140--150 Kampina (VRH)
20-12-1992 140--150 Helvoirts Broek (NH)
28-12-1992 11 Helvoirts Broek (AvP,Svp)
30-12-1992 86 Kampina (AvP, SvP)
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Roerdomp 13-10-1991 1 Haarsteegs Wiel (MS)
16-11-1992 1 Haarsteegs Wiel (MS)

Waterhoen 26-12-1992 224 Zandletj Tllburg-De Brand (AvP, SvP)
Waterpieper 11-12-1991 1 Mispeleindse Heide (MS)

01-10-1991 1 Kampi na (MS)
27-12-1992 1 De Brand (AvP, SvP)
03-01-1993 5 Kampina (AvP, SvP)

Watersnip 15-12-1992 5 Moddervelden, min. 5 exx.
op slaapplaats (NH)

17-12-1992 5 Moddervelden, min. 5 exx.
op slaapplaats (NH)

Wilde eend 03-01-1993 750 Leemkuilen (AvP, SvP)
Zwarte specht 30-12-1992 1 ex. Kampina (AvP, SvP)
Zwartkop 17-12-1992 1 Moergestel, wijfje

keuken invliegend (KK)
23-12-1992 1 Goirle, wijfje tuin Wilgengaard (RB)

Waarnemingen werden ontvangen van Roos Backx (RB), Loek Hilgers 
(LH), Nico Hilgers (NH), Gerard vd Kaa (GvdK), Kees Ketelaars 
(KK), Cisca van Laarhoven (CvL), Frits vd Meer (FvdM), Ben 
Mertens (BM), Herman Petermeijer (HP), Sheila van Poppel (SvP), 
Ad van Poppel (AvP), Victor Retel Helmrich (VRH), Miek 
Slikkerveer (MS), Jo Swaans (JS). Verder zijn er nog enkele 
waarnemingen binnengekomen via Nico. Deze waarnemingen zijn 
afkomstig van Ad van de Langeberg (AvdL) en Peet vd. Horst 
(PvdH).

Ad van Poppel.

KUIKMLLS

Een n.1.1111 vergeten -  of een liedje 
Getuigt van zeldzaam lage dunk 
Noem nooit een grote lijster: pietje 
En nooit een kuifmecs: pietje ponk
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NESTKASTPROJECT S F* X NT DER 1 9 9 1

Inleiding.

Het nestkastproject dat in 1990 werd gestart op het terrein van de Afvalverwerking 
Spinder werd in 1991 gecontinueerd. Het project omvat 49 nestkasten, verdeeld over 6 
verschillende modellen (zie overzicht "verschillende typen nestkasten"). Daarnaast 
zijn er binnen het gebied waarin wij in 1990 deze nestkasten hebben gehangen, nog 5 
nestkasten aanwezig die hier bij aanvang van ons onderzoek reeds hingen, maar die nu 
in een dusdanige staat verkeren dat controle en schoonmaken vrijwel niet meer 
mogelijk is. Niettemin werd toch nog geprobeerd deze oudere nestkasten bij het 
project te betrekken, door ze vanaf de grond te observeren. Verder kunnen we 
vermelden dat we tot nu toe geen nestkasten zijn kwijtgeraakt.

Weersomstandigheden gedurende het broedseizoen.

Het seizoen 1991 kenmerkte zich door een wisselvallig voorjaar en een laat begin van 
de zomer. Hoewel in de eerste helft van april een week voorkwam met temperaturen rond 
20*C. en enkele dagen met zelfs rond 25*C was de tweede helft plotseling weer koud, 
somber en vrij nat. Mei was overwegend droog met temperaturen aanvankelijk laag (10- 
12*0, maar geleidelijk oplopend tot normale waarden (ca. 20*0. Juni daarentegen was 
weer somber, nat en koud met temperaturen nooit boven de 20*C en een gemiddelde 
maximum dagtemperatuur van slechts ca. 15*C. Juli, augustus en september tenslotte 
waren droog, zonnig en warm.
Door deze weersomstandigheden in april, mei en Juni is het broedsucces, en mogelijk 
ook het bezettingspercentage van de nestkasten, ongetwijfeld in ongunstige zin 
beïnvloed. Gezien het ontbreken van een goed referentiekader is het aantal van 2 
controle-bezoeken echter te klein om hieraan betrouwbare conclusies te verbinden. De 
aanzienlijk betere weersomstandigheden vanaf juli hebben evenwel niet geresulteerd in 
meer late broedsels.

Controle-bezoeken.

Er vonden in totaal 2 controle-bezoeken plaats, gevolgd door een bezoek op 8 oktober 
waarbij de nestkasten werden schoongemaakt. Het eerste controlebezoek op Spinder vond 
in 1991 plaats op 7 mei, en werd uitgevoerd door Herman Petermeijer, en Sheila en Ad 
van Poppel. Het was zwaar bewolkt, droog en ca. 10*C. Er stond een zwakke wind uit 
noordelijke richting. De 2 weken die aan deze controle vooraf gingen waren erg koud 
en winderig voor de tijd van -het Jaar. Hierdoor zijn mogelijk een aantal vogels vrij 
laat met broeden begonnen. Omdat tijdens de controle van 07-05-1991 enkele onzeker
heden ontstonden m. b. t. de soort die de nestkast bewoonde werden enkele nestkasten de 
dag erna, dus op 8 mei, nogmaals bekeken. Deze controle werd uitgevoerd door 
A.v.Poppel en vond plaats vanaf de grond.
Een tweede nestkastcontrole werd -wederom door dezelfde personen- uitgevoerd op 20 
juni 1991. De weersomstandigheden tijdens deze controle waren slecht. Het regende 
doorlopend, zij het licht. De temperatuur bedroeg ca. 12*C. Er stond een zwakke, 
veranderlijke wind. De weersomstandigheden gedurende de 3 weken die aan deze tweede 
controle vooraf gingen waren eveneens slecht; koud, winderig en nat. Hierdoor hebben 
er waarschijnlijk zeer weinig tweede broedsels plaatsgevonden, en is van de eerste 
broedsels relatief weinig terecht gekomen. Niettemin bestond de indruk dat de 
resultaten in vergelijking met andere gebieden niet ongunstig afstaken. Voor een
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betrouwbare vergelijking zijn echter onvoldoende gegevens voorhanden.
Tijdens het schoonmaak-bezoek op 8 oktober werden de oudere nestkasten niet door ons 
schoongemaakt, omdat de staat van deze nestkastjes dit helaas niet meer toelaat. In 
geen enkel geval kon door ons worden vastgesteld dat nestkasten die tot 20 juni niet 
in gebruik waren geweest, na 20 Juni wel in gebruik werden genomen. Van de tot 20 
Juni reeds in gebruik zijnde nestkasten (25 exx. ) bleek op 8 oktober dat slechts 4 
nestkasten ook na 20 Juni nog voor broeddoeleinden was gebruikt

Verschillende typen nestkasten.

Er zijn zoals eerder vermeld verschillende typen nestkasten gebruikt. De nummers 1 
tot en met 43 kunnen worden beschouwd als "mezenkasten". De plankdikte is in alle 
gevallen 15 mm. Het invlieggat is in alle gevallen rond. Een afwijkend type is 
gebruikt vóór boomkruipers (nummers 44 t/m 48). Dit type onderscheidt zich duidelijk 
van de andere doordat de 2 recht-hoekige invliegopeningen zich aan de achterzijde 
bevinden en de nestkast naar boven toe breed toeloopt. De nestkast is aan de 
bovenzijde 180 mm. breed, terwijl de bodem 150 mm breed is. De hoogte is 265 mm. De 
onderzijde bestaat uit een stukje fijn gaas, waarop wat bosstrooisel is aangebracht. 
Een invlieggat meet 25x30 mm. terwijl het tweede invlieggat 24x70 mm. meet.

nestkast nestkast invlieggat af metlngen afstand bodem
nummer type B D H tot invlieggat

1 t/m 16 Mees 28 mm 100 100 165 115 mm
17 t/m 28 Mees 30 mm 130 130 175 125 mm
29 t/m 38 Mees 32 mm 150 180 265 210 mm
39 t/m 43 Mees 26 mm 120 150 235 175 mm
44 t/m 48 Boomkruiper 150/180 195 265
56 Torenvalk 530 375 360 170 mm

Bewoonde nestkasten 1991.

De volgende nestkasten werden in 1991 bewoond:

17. Koolmees 34. Koolmees 46. Koolmees
22. Pimpelmees 35. Pimpelmees 47. Koolmees
26. Koolmees 36. Koolmees 48. Koolmees
28. Ringmus 37. Koolmees 60. Koolmees
29. Koolmees 41. Pimpelmees 61. Pimpelmees
30. Koolmees 42. Koolmees 62. Ringmus
31. Koolmees 43. Pimpelmees 63. Ringmus
32. Koolmees 45. Koolmees 64. Koolmees
33. Koolmees

Dit betekent dat in 1991 25 nestkasten werden bewoond (dus 29 onbewoond!).
Twee hiervan (nummers 28 en 32) resulteerden voor zover bekend niet in een legsel.

8



Bezettingsgraad van de diverse modellen nestkasten.

Ook dit Jaar bleek weer dat het allerkleinste type nestkast dat gebruikt is (nummers 
1 tot en met 16) niet erg in trek is bij de verschillende soorten vogels.
De afgelopen twee jaar werd er in dit type slechts 1 broedgeval (Pimpelmees) 
vastgesteld. Van het volgende type nestkast (nummers 17 tot en met 28) werden nu wat 
meer broedparen vastgesteld dan in 1990 het geval was, namelijk 4 (inclusief nestbouw 
!) tegen 2 in 1990. De kasten met de nummers 29 tot en met 38 waren vorig jaar alle 
10 in gebruik, en dit Jaar 9. Dit betekent een verlies van 1 dat mogelijk is 
veroorzaakt door het feit dat het invlieggat van nummer 38 dermate is vergroot dat 
deze nestkast voor mezen niet geschikt meer i6. Het invlieggat bedraagt momenteel ca. 
80 mm. Bovendien maakt een dier met onbekende identiteit regelmatig gebruikt van deze 
nestkast om er te slapen, rusten, eten, of wat dan ook. Waarschijnlijk gaat het hier 
om een eekhoorn.
Van de kasten met de nummers 39 tot en met 43 waren er vorig jaar 2 bezet; dit Jaar 
waren dat er 3. Opvallend was dat van de 5 speciale boomkruipernestkasten (nummers 44 
tot en met 48) er dit jaar maar liefst 4 door Koolmezen werden gebruikt. Vorig jaar 
was dit nog niet het geval. De speciale Torenvalkkast bleef evenals vorig jaar 
onbezet.

Aantal bewoonde nestkasten per nestkast-type

Nestkast-type aantal kasten 1990 1991

nummers i t/m 16 16 1 -
nummers 17 t/m 28 12 2 4
nummers 29 t/m 38 10 10 9
nummers 39 t/m 43 5 2 3
nummers 44 t/m 48 5 - 4
nummer 56 1 - -
nummers 60 t/m 64 5 5 5

Totaal 54 20 25

Aantallen broedparen per soort.

Van de 25 nestkasten die bewoond bleken te zijn geweest ging het in 17 gevallen om 
Koolmees, in 5 gevallen om Pimpelmees en in 3 gevallen om Ringmus. In 1990 bedroeg 
dit aantal respectievelijk 9 Koolmezen, 5 Pimpelmezen en 3 Ringmussen, terwijl er 
toen ook nog 3 kasten werden aangetroffen die wel bewoond werden, maar waarvan niet 
bekend was wie de bewoners waren (waarschijnlijk mezen).
Dit betekent dat de toename van het aantal bewoonde nestkasten waarschijnlijk 
uitsluitend is veroorzaakt door een toename van het aantal Koolmezen. De Pimpelmees 
en Ringmus bleven op het zelfde niveau als in 1990.

Resultaat per bewoonde nestkast.

Hieronder volgt een overzicht met bijzonderheden met betrekking tot de nestkasten 
waarin tenminste een broedpoging plaatsvond. De aanwezigheid van een onvolledig nest 
wordt in dit verband ook beschouwd als een broedpoging. Het nummer heeft betrekking 
op het nestkastnummer, gevolgd door de soort die in 1991 van de desbetreffende 
nestkast gebruikt heeft gemaakt. Op de eerste regel staan achtereenvolgens de
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resultaten van het eerste en tweede controlebezoek, alsmede datgene wat we tijdens 
het scnoonmaakbezoek in de betreffende nestkast aantroffen. Op de tweede regel staat 
de conclusie met betrekking tot het broeden.

17. Koolmees;

22. Pimpelmees;

26. Koolmees;

28. Ringmus;

29. Koolmees;

30. Koolmees;

31. Koolmees;

32. Koolmees;

33. Koolmees;

34. Koolmees;

35. Pimpelmees;

36. Koolmees;

37. Koolmees;

41. Pimpelmees;

42. Koolmees;

43. Pimpelmees;

45. Koolmees;

46. Koolmees;

47. Koolmees;

48. Koolmees;

60. Koolmees;

61. Pimpelmees;

62. Ringmus;

63. Ringmus;

64. Koolmees;

leeg; broedende koolmees; leeg nest. 
waarschijnlijk 1 succesvol broedsel.
nest met 10 eieren (8 mei aan het uitkomen); leeg nest; leeg nest. 
mogelijk alle 10 eieren uitgekomen en alle Jongen uitgevlogen, 
broedende koolmees; broedende koolmees; leeg nest. 
waarschijnlijk 2 succesvolle broedsels, 
leeg nest.
niet verder gekomen dan nestbouw.
broedende koolmees; broedende koolmees; leeg nest. 
waarschijnlijk 2 succesvolle broedsels.
9 eieren; 1 dood jong (verwijderd); leeg nest. 
waarschijnlijk zijn 8 Jongen uitgevlogen.
9 eieren; 1 ei; 1 ei.
waarschijnlijk zijn 8 Jongen uitgevlogen.
onvolledig nest gebouwd, dat in een vroeg stadium is opgegeven.
mislukte broedpoging.
onvolledig nest; 7 eieren; leeg nest.
waarschijnlijk zijn 7 jongen uitgevlogen.
broedende koolmees; leeg nest; leeg.
waarschijnlijk 1 succesvol broedsel.
leeg; 3 eieren; nest met 3 eieren.
waarschijnlijk geen broedresultaat.
7 Jongen (ca. 4 dagen oud); leeg nest; nest met 1 dood Jong. 
waarschijnlijk 6 van de 7 jongen uitgevlogen, 
broedende koolmees; broedende koolmees; leeg nest. 
waarschijnlijk 2 succesvolle broedsels.
9 eieren: leeg; leeg.
uitkomst onbekend, mogelijk 9 jongen uitgevlogen, 
leeg; 1 dood Jong in nestkast; leeg. 
aantal uitgevlogen Jongen onbekend, 
min. 8 eieren; 1 el; 2 eieren.
waarschijnlijk 7 of 8 Jongen uitgevlogen. 2 broedsels 
broedende koolmees; broedende koolmees; nest met 7 eieren, 
waarschijnlijk 2 broedsels, waarvan 1 niet succesvol. 
broedende koolmees; leeg nest; leeg nest. 
waarschijnlijk 1 succesvol broedsel.
10 eieren; 1 dood Jong; 1 dood jong + 1 ei.
waarschijnlijk 2 broedsels; le broedsel waars. 9 jongen uitgevlogen.
6 uitgekomen + 3 nog niet uitgekomen eieren; 1 dood Jong; leeg nest. 
waarschijnlijk 8 Jongen uitgevlogen.
7 eieren; niet te controleren, 
broedresultaat niet bekend.
8 mei en 9 mei in- en uitvliegend; niet te controleren, 
waarschijnlijk minimaal een broedpoging.
roepende Jongen gehoord; 8 mei voerend; niet te controleren.
waarschijnlijk een succesvol broedsel.
uit nestkast met nest vliegend; niet te controleren.
waarschijnlijk minimaal een broedpoging.
dode koolmees op 9 eieren zittend; niet te controleren.
mislukte broedpoging.
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Schoonmaakwerkzaamheden.

Op 8 oktober zijn door ons alle nieuwere nestkasten van binnen schoongemaakt. Dit 
hield tevens in dat we in staat waren om van een aantal nestkasten alsnog vast te 
stellen of er een broedpoging in een bepaalde nestkast had plaatsgevonden; dit was 
evenwel niet vaak het geval. Hierbij zijn alle oude nesten, maar ook zoveel als 
mogelijk oorwormen en dergelijke verwijderd. In totaal hebben we 49 nestkasten 
schoongemaakt. Van deze 49 nestkasten waren er 31 kasten die, afgezien van eventueel 
aanwezige uitwerpselen en oorwormen, geheel leeg waren. In 16 nestkasten was een 
volledig nest aanwezig en in 2 nestkasten was een onvolledig nest aanwezig.

Dankwoord.

Graag zouden wij onze dank willen uitspreken aan de beheerder van de afvalverwerking 
Spinder voor het beschikbaar stellen van een ladder, alsmede voor de verdere 
medewerking die wij ontvingen. Zonder deze medewerking zou realisatie van dit project 
niet mogelijk zijn geweest.

Herman Petermeijer 
Sheila en Ad van Poppel

Vergader data in 1993 (le halfjaar)
wo lOfebr 
di 2mrt 
wo 17mrt. 
di 30mrt 
wo 14apr. 
di 27apr. 
wo 12mei 
di 25mei 
wo 1 6 j un i 
di 29juni

bestuursverg. X 1 
i pfisnverg . X 
bestuursverg. 
ledenverg. x
bestuursverg. 
ledenverg. JHf
bestuursverg. 
ledenverg. ^
bestuursverg. M 
ledenverg

Tussentijdse wijzigingen worden tijdig aangekondigd
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