
 

       peregrijnzomerjanvanrijsewijk 

     en omdat het ook ‘vliegende voorwerpen’ zijn krijgen vlinders en  

     libellen de aandacht.... 

 

Juni, juli en augustus zijn nou niet de spannende maanden die je als vogelaar doet trillen van 

opwinding. Integendeel! Het is rust in vogelland. Nesten zijn verlaten, de jongen grootgebracht. 

Het is tijd voor de rui. Omdat die rui zo veel energie kost, ruien vogels in een periode dat ze 

weinig te doen hebben. De meesten houden zich daarom schuil in dichte vegetatie.  

In het veld ga je dan naar andere dingen kijken. Vlinders en libellen bijvoorbeeld. Deze keer wat 

meer aandacht voor vlinders. En verder..... 

 

 

1. Column van Aad van Gelswijk over vogels in vakantietijd. 

2. Prachtige uitslagen bij de kastcontroles van ‘Uilenwerkgroep Tilburg’ door Jan van 
Rijsewijk. 

3. Anita van Dooren met haar verslag van ‘Steenuilenwerkgroep Oisterwijk. 

4. En natuurlijk ontwikkelingen rondom de zwaluwtoren door Hannie Nilsen. 

5. Verder veel Brabants vogelnieuws en de vlinders niet te vergeten. 

 

Bedankt iedereen voor zijn/haar bijdrage. 

Reacties, verslagen en berichten kun je sturen naar peregrijn@home.nl . Veel leesplezier! 

 

Peregrijn maken we samen! 

 

    
             

 

 

  

 

            tuinvogelsinbeeldvogelbescherming 
     ‘onze’ roodborsten trekken in het najaar 
      naar het zuiden... 

 

‘Roodborstje tikt tegen het raam’ is een oud Nederlands  

liedje. Tikken doen roodborsten wel, maar niet tegen het  

raam. Ze maken een “tikkend” geluid, waardoor ze zich gemakkelijk in het struikgewas 

verraden. Roodborsten zijn eenlingen die niet van indringers in hun territorium houden. In de 

broedtijd wordt alles wat rood is met veel agressie verjaagd, soms tot bloedens aan toe. In 

tegenstelling tot de meeste andere zangvogels zijn roodborsten ook in de winter territoriaal. 

Overigens, de roodborsten die ’s winters in onze tuinen overwinteren, zijn waarschijnlijk heel 

andere vogels dan die bij ons broeden. ‘Onze’ roodborsten trekken in het najaar naar het 

zuiden, richting Spanje en Portugal. Noordelijke roodborsten overwinteren bij ons. 

Roodborsten zijn niet schuw. Het gebeurt meermaals dat ze nieuwsgierig een kijkje komen 

nemen als de tuin omgespit wordt. Natuurlijk hopen ze dan dat er een lekker hapje tevoorschijn 

komt. 

 

 
 

 

Roodborst 
Erithacus rubecula 

Zomer 2012  
juni/juli/augustus 
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 uilenwerkgroeptilburgjanvanrijsewijk 

langzaam maar zeker vind er een toename plaats van het aantal 

steenuilbroedsels in nestkasten.... 

 Kees van de Poel en ondergetekende ‘beheren’ het 

steenuilengebied tussen Tilburg/N, Udenhout en Loon 

op Zand. Bij de inventarisatie in het vroege voorjaar viel 

het ons al op dat er meer uilen tegen elkaar aan het 

roepen waren dan in voorafgaande jaren. Dit zou er op 

kunnen duiden dat we meer broedsels konden 

tegenkomen.  

Nou, dat hebben we geweten! Bij de eerste kasten die 

werden gecontroleerd bleek al dat het niet om een 

‘gewoon’ jaar zou gaan. Meteen was het raak! In alle drie 

eerste kasten troffen we 4 of 5 gezonde jonge pullen 

aan. Vooral in het gebied ten noorden van Tilburg vond 

een explosie aan broedsels plaats.  

In 19 steenuilkasten is er gebroed. Een verdubbeling 

heeft plaatsgevonden vergeleken vorig jaar. En bijna 

allemaal met 4 of meer gezonde pullen in de nestkasten. 

Slechts één broedsel is mislukt.  
Langzaam maar zeker vind er een toename plaats van 

het aantal steenuilbroedsels in nestkasten. Niet alleen in 

ons werkgebied maar over heel Noord-Brabant. De 

‘olievlekmethode’ werkt! Dit is het gericht plaatsen van 

nestkasten rondom een bestaand territorium. De jongen 

die daar uitgevlogen zijn vinden in de buurt weer 

nestgelegenheid. 

 

biodiversiteitgoirle-riel 

de variatie in planten en dieren om ons heen wordt biodiversiteit 

genoemd.... 

 

 

 
Bio...wat? 
 

De Stichting Biodiversiteit Goirle-Riel, kortweg het B-team, zet zich in om de natuurwaarden en 

de kwaliteit van het landschap in Goirle en Riel te beschermen en te versterken. Het B-team 

bestaat uit inwoners van Goirle en Riel. Wat ze bindt is de passie voor een groene omgeving met 

een verscheidenheid aan planten en dieren die er van nature thuishoren. 

Men wil zelf de projecten uitvoeren, adviezen geven aan de gemeente en organisaties die in 

groen willen investeren én burgers en bedrijven  

stimuleren om het groen in hun omgeving  

op natuurlijkere wijze in te richten en te  

onderhouden.  

 

Lees er meer over op op: 

www.biodiversiteitgoirle.nl  

 

Wij mensen vormen met planten en dieren 

de biosfeer van deze planeet. Het is een 

netwerk van relaties met de soorten als 

schakels in het net. De mens domineert het 

netwerk, maar zijn positie blijft afhankelijk 

van de andere soorten. De variatie aan 

soorten heet Biodiversiteit. Biodiversiteit is 

in het belang van ons allemaal. 

 

 

Altijd weer spannend wat je zult 

aantreffen. 

 

Alleen al in het gebied ‘Tilburg/N, Udenhout en Loon op Zand ’ is  

in 19 kasten gebroed. Ongeveer de helft van het aantal kasten die 

we hebben hangen zijn bezet. Een verdubbeling van broedsels 

heeft plaatsgevonden vergeleken vorig jaar! 



flyerjanvanrijsewijk 

uitdeel briefjes om reclame te maken.... 

  

 

 
VOGELWERKGROEP 

MIDDEN-BRABANT 

 

 

� VERRICHTEN TELLINGEN 

� hebben�kennis�over�vogels��

� organiseren excursies 
� PLAATSEN NESTKASTEN 

� hebben een website 

� organorganorganorganiseren ledenbijeenkomsteniseren ledenbijeenkomsteniseren ledenbijeenkomsteniseren ledenbijeenkomsten    

� onderhouden�oeverzwaluwwanden�

� HEBBEN DIVERSE WERKGROEPEN 

� hebben een clubblad  

� organiseren lezingen 

� hebben een mediatheek 

 

 

Onze vereniging heeft 4 doelstellingen: 

� vogelstudie/ -onderzoek 

� vogelbescherming 

� natuurbeheer/natuurbescherming 

� voorlichting/educatie 

 

Wij 

 
Interesse? Vul dan deze bon in of meld je aan  

op  www.vwgmiddenbrabant.nl. Elke laatste  

dinsdag van de maand houden we een leden- 

bijeenkomst. Zolder Koetshuis, Torenstraat 32,  

Helvoirt. Aanvang 20.00u.  

 

NAAM:...................................................................................... 

 

ADRES:..................................................................................... 

 

PC. + PLAATS:.......................................................................... 

 

TELEFOON:.............................................................................. 

 

EMAILADRES:.................................................................... 

WWW.VWGMIDDENBRABANT.NL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voorkant achterkant 

En dit moet ie worden; de nieuwe flyer van onze vogelwerkgroep.  Flyers zijn zgn. 

uitdeelbriefjes met als doel reclame te maken voor producten. Deze flyer kan er voor zorgen dat 

onze club meer naamsbekendheid krijgt in de regio. De eerste verspreiding zal waarschijnlijk 

zijn bij de opening van de nieuwe zwaluwtoren in Oisterwijk.  

Wij 

Wij 

De uilenwerkgroep is 

erg actief en heeft 

mooie resultaten. 

 

Samen het veld in is 
één van de leukste 
bezigheden. 

 

Ieder jaar worden er 

huiszwaluwen geteld 

in Midden-Brabant. 

 

Het Koetshuis waar de 

ledenbijeenkomsten 

worden gehouden. 

 

Het bont zandoogje 

neemt de laatste jaren 

zowel in aantal als in 

verspreidingsgebied 

sterk toe en komt  

  tegenwoordig verspreid 

over het hele land voor. 
Vooral bosranden en 

open bossen; ook tuinen 

en parken in een bosrijke 

omgeving. De vlinders 

voeden zich met 

honingdauw, sap van 

vruchten en bloedende 

bomen en met nectar 

van onder andere braam. 
Waardplanten zijn 

diverse grassen 

waaronder kweek, 

kropaar, witbol, 

boskortsteel en 

reuzenzwenkgras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Jan Wolfs 



  
            vogelberichtenuitbrabantnatuurpunt 
      brabants vogelnieuws van de afgelopen drie maanden .... 

 
 

        Lees er meer over op 

� Veel goed zeearendnieuws van Staatsbosbeheer de laatste 
tijd. Meldden de boswachters vorige week al broedsucces in 

Flevoland, nu zijn er ook zeearendjes uit het ei gekropen in 

het Lauwersmeer en de Biesbosch. De zeearenden in het 

Lauwersmeer hebben voor het tweede achtereenvolgende 

jaar jongen. De Biesbosch viert zijn eerste broedsucces. 

Inmiddels zijn er zeearendjongen in vier natuurgebieden van 

Staatsbosbeheer: Lauwersmeer, Biesbosch, 

Oostvaardersplassen en 't Roggebotzand. 

NIEUW 

 

� Eerste ravenbroedsel in Noord-Brabant sinds negentig 
jaar. Dit jaar zijn drie jonge raven geboren en uitgevlogen in 

natuurgebied De Maashorst (tussen Uden en Oss) in Noord-

Brabant. Dat is voor het eerst in meer dan 90 jaar. In het 

voorjaar van 2011 was er al een paartje raven in het gebied 

aanwezig maar die hebben toen geen broedpoging 

ondernomen. Ondanks dat raven even groot zijn als een 

buizerd valt het niet mee om deze dieren waar te nemen. In 

2011 werden ze regelmatig gezien bij telpost Brobbelbies 

Zuid die bijna het hele jaar bemand is. De waarnemingen 
waren toen voldoende om er, volgens de officiële SOVON 

richtlijnen, een territorium aan toe te kennen. Dit bleek heel 

uniek te zijn omdat de laatst bekende broedgevallen van 

raven in Noord-Brabant van meer dan 90 jaar geleden waren: 

tot 1920 broedde er een paartje in Mierlo en ook in 

Soerendonk. Op 20 mei zijn er drie jongen uitgevlogen. 

Terugrekenend moet het eerste ei rond half maart gelegd 

zijn. 

 

Jonge raven op nest in De 

Maashorst (foto: Marc 

Gottenbos) 

Jonge zeearend  

(foto: Staatsbosbeheer) 

 

� Kievit laat sterke terugval zien in 2012. Half maart kwamen 

er alarmerende berichten uit het veld over de kievit. Het was 

griezelig stil op de velden. Waren de kieviten om de een of 

andere reden laat dit jaar of waren de aantallen echt 

afgenomen? Sovon Vogelonderzoek Nederland heeft de 

aantallen vergeleken met die uit 2011 en trekt de conclusie 

dat de kievit een sterke terugval laat zien dit jaar. Gemiddeld 

voor heel Nederland liggen de aantallen dit jaar 18 

procent lager dan in 2011 . Sovon houdt nog wel een slag om 

de arm. Nog niet alle gegevens zijn door waarnemers 

ingevoerd, waardoor het beeld misschien enigszins bijgesteld 

moet worden. Niettemin laat de analyse zien dat nu ook de 

kievit het steeds zwaarder krijgt, terwijl lang werd gedacht 

dat deze soort gevrijwaard zou blijven van de malheur die de 

andere weidevogels heeft getroffen. 

 

 

Kievit (foto: Jan 

Nijendijk) 

� 2012 ‘Rampjaar’ voor Grauwe klauwieren. Notabene in het 

'Jaar van de Klauwieren’ maken de Grauwe klauwieren voor 

het tweede jaar op rij een dramatisch seizoen door. Ongeveer 

vijftig procent van de paartjes ziet hun nestpogingen bijna 

letterlijk in het water vallen. Op basis van de slechte conditie 

van nestjongen uit 2011 voorspelden onderzoekers van 

Stichting Bargerveen vorig jaar al een afname van de 

populatie in 2012. ‘Helaas’ is deze voorspelling uitgekomen: 

met zo’n twintig procent minder broedparen doet de 

Nederlandse populatie dit jaar een flinke stap terug. Tussen 

de deelpopulaties zijn er echter grote verschillen: op 

sommige locaties zitten vrijwel evenveel klauwieren als in 

2011, terwijl ze op andere locaties (bijna) zijn verdwenen. 

Toch zijn er ook dit jaar weer een paar nieuwe broedgebieden 

ontdekt. Vooral de klauwieren die later begonnen zijn met 

broeden hebben met al het slechte weer flinke klappen 

gekregen. Predatie, dode jongen in of onder het nest, 

scheefgewaaide nesten en onderkoelde jongen in met 

regenwater volgezogen nesten waren dit jaar schering en 

inslag. Ruim vijftig procent van de legsels is op deze manier 
mislukt. 

 

Totaal verregend vrouwtje 

Grauwe klauwier, wachtend 

op betere tijden (foto: Henny 

Brandsma) 



 

 

 

      

 

  

         

 

        uitdekrantvanmiddenbrabant 
             natuur-habitat-en vogelzaken in het kort....       

 

Juni 

Kwaliteit natuur Brabant 
vermindert 
Nog steeds gaat het in 

Brabant met meer soorten 

planten en dieren slechter 

dan beter. Dat is in 

hoofdzaak gebaseerd op 

waarnemingen over 

planten vogels en vlinders 

tussen 2006 en 2010 in 

bossen, heide, graslanden 

en moerassen. Incidentele 

successen met 

natuurherstel en- 

ontwikkeling kunnen dit tij 

niet keren. De provincie wil 

haar natuurbeleid toch 

voortzetten, met minder 

geld. “We gaan door met 

het aan elkaar verbinden 

van grote natuurgebieden”, 

aldus gedeputeerde Johan 

van den Hout.  

Bij de bosvogels doen 

nachtegaal en wielewaal 

het slecht en gaat het beter 

met (vooral) de 

boomklever, grote bonte 

specht en zanglijster. Die 

heeft meer slakken te eten 

door afname van zure 

regen. Op de Brabantse 

heidevelden ziet het er 

vooral slecht uit met de 

boomleeuwerik, terwijl 

juist deze broedvogelsoort 

op grond van Europese 

natuurbeschermingsregels 

duurzaam in stand moet 

worden gehouden. 

Grasmus, kneu en 

roodborsttapuit doen het 

echter beter in de verruigde 

hei. Ook in agrarisch 

gebied nam de 

natuurkwaliteit verder af. 

Tegenover de neergang 

van elf vogelsoorten, 

waaronder grutto, geelgors 

en grote lijster, stak alleen 

de opkomst van de 

roodborsttapuit schril af. 

 

Juni 

IVN juicht bezuiniging 
onderhoud groen toe 
De bezuinigingen die veel 

gemeentes op dit moment 

doorvoeren op openbaar 

groen hebben positieve bij-

effecten. Dat stelt o.a. het 

Instituut Voor 

Natuureducatie en 

duurzaamheid (IVN). Veel 

gemeentes kiezen er voor 

om de bermen langs 

polderwegen minder 

frequent te maaien. 

Biotopen krijgen daardoor 

volgens het IVN hun 

eigenheid terug. 
 

Juni 

Dassenfamilies breiden uit 
en winnen terrein 
Afgelopen jaar was een 

goed dassenjaar. Het 

aantal dassen dat in de 

Loonse en Drunense 

duinen, de Brand en Huis 

ter Heide woont, werd aan 

het einde van het jaar op 90 

geschat. Dat waren er 

zeven meer dan aan het 

einde van 2011. Bovendien 

wonnen die dassen terrein. 

Eind 2011 bedroeg het 

aantal burchten 36. 

Daarvan werden er 28 het 

hele jaar door door families 

bewoont. Die 28 waren er 

vier meer dan het 

voorgaande jaar. De 

vrijwilligers van de 

Dassenwerkgroep Brabant 

schatten dat in minstens elf 

burchten jongen zijn 

geboren. Tegenover dat 

goede nieuws staat dat 

negen dassen die 

sneuvelden; ze kwamen 

allemaal om in het verkeer. 

Vooral op de Heikant nabij 

de Guldenberg laten veel 

dassen het leven. Rasters 

langs dergelijke wegen 

blijven gewenst. Nieuwe 

dassenfamilies hebben zich 

gevestigd op Huis ter 

Heide, het Plantloon en in 

Cromvoirt. Een familie 

splitste zich in tweeën. 

Om een indruk te krijgen 

hoe groot die burchten 

kunnen zijn: Er is een 

burcht die maar liefst 45 

ingangen telt en een die 

een oppervlak van 1600 

vierkante meter beslaat. 
 

Juni 

Brabant staat vergassen 
ganzen toe 
In navolging van de 

omgeving van Schiphol 

wordt ook in Brabant voor 

vergassing gekozen als 

oplossing voor de 

ganzenoverlast. 

Gedeputeerde  Staten zijn 

voorstander van deze 

methode waarbij 

kooldioxide wordt 

gebruikt. Volgens het 

dagelijks bestuur van de 

provincie is vergassing en 

het plaatsen van rasters op  

wateroppervlaktes  het 

meest effectief. GS baseert 

haar mening op onderzoek 

naar vier methoden om de 

ganzenplaag in te 

dammen. 

Behalve vergassing en het 

plaatsen van rasters werd 

ook naar de uitzet van 

border colliers gekeken, 

een hondensoort die de 

vogels verjaagt en de inzet 

van reflecterende strippen 

in het grasland. Maar die 

laatste twee zouden 

onvoldoende helpen tegen 

de overlast van de vogels. 

Als tot vergassing in 

Brabant wordt overgegaan, 

zal dat overigens alleen de 

zogenaamde nijlganzen 

betreffen. Inheemse 

ganzen, zo bepaalde de 

Raad van State begin dit 

jaar, houden hun 

beschermende status. In 

Brabant zijn het vooral de 

boeren die klagen over de 

vogels die zich tegoed 

doen aan de gewassen op 

de akkers. 

 

Augustus 

Waterschap werkt aan 
‘natte natuurparel 
In opdracht van waterschap 

de Dommel wordt een 

begin gemaakt met 

werkzaamheden in de 

‘natte natuurparel’ 

Nemelaer. Het doel van de 

operatie is om de 

verdroging tegen te gaan in 

het gebied in de omgeving 

van de Posthoornseweg en 

Nemelaerweg, tussen 

Oisterwijk en Haaren. De 

werkzaamheden zijn 

onderdeel van een groter 

project, waarbij de Essche 

Stroom op verschillende 

plaatsen wordt aangepakt. 

Door het ruim 100ha grote 

natuurgebied loopt een 

uitgebreid slotenstelsel. 

Sommige van die slootjes 

worden gedempt. In 

andere slootjes worden 

lage gronddammetjes 

aangelegd zodat het water 

bij een lage 

grondwaterstand niet 

meteen wegloopt. Er wordt 

ook een deel van de te 

voedselrijke toplaag 

afgegraven. 

 
          

 

 

  



                                                   
                                                      

 

 

                                                       

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

  

 

 

 

 

 

 

 

 
columnaadvangelswijk 

waar vogels zich niet mee bezighouden, zijn 

verkiezingen.... 

 

Ik zit met de vraag of vogels ook met 

vakantie gaan. Daarbij vraag ik me ook af of 

ze er wel behoefte aan hebben om op 

vakantie te gaan en als ze op vakantie gaan 

of ze dan dezelfde stress ondervinden zoals 

die wij ervaren? 

 

Dat vogels behoefte aan vakantie hebben 

lijkt me wel. Want het is elk jaar weer een 

‘beren’ klus om in voorjaar één of meer 

legsels groot te brengen, te minste als je er 

aan toe komt, want een vrouwtje 

verschalken is op zich ook al een hele 

bezigheid. Ik zie dit elk voorjaar weer aan de 

gevechten bij de merels in mijn tuin. 

Sommige vogels hebben meer legsels en 

dan is het helemaal een drukte met een berg 

stress. En als je dan dat kroost groot heb 

gebracht, moet je ze vervolgens weer uit je 

territorium verjagen anders vreten ze je 

wurmen op of zitten achter je vrouwtje aan. 

Dan komt het: als je als vogel dan eenmaal 

zo ver bent, dat je kan gaan rusten, zit je in 

de rui, een soort jaarlijkse overgang op basis 

van je hormonen, en hoewel ik geen 

ervaringsdeskundige ben, is dat geen pretje.  

 

Is het na de rui dan tijd voor vakantie? Lijkt 

me wel. Dan is er de tijd om er echt van te 

genieten, het zijn dan nog lange dagen en er 
is geen verplichting om bijvoorbeeld de Tour 

bij te houden of tot laat in de avond de 

medailles van de Olympische Spelen te 

tellen. Hele dagen genieten is het dan. Ze 

gaan niet op vakantie ze hèbben gewoon 

vakantie, lijkt mij. 

 

 

 

 

Vakantie gaan, zit er dus niet in of je moet 

de trekvogels bezien die elk jaar de winter 

doorbrengen in warmere oorden. Dat lijkt 

dan op een ontspannen tripje naar het 
zuiden, maar het is een soort 

overlevingstour om de barre winters te 

ontvluchten en daar kennen wij mensen  
ook wel wat van. 

 

Waar vogels zich niet mee bezighouden, zijn 

verkiezingen. Dus moeten wij dat doen om 

hun belangen te behartigen. Als je dit leest 

staan de verkiezingen net voor de deur.  

Welke partij zou je kiezen als je vogel was? 

Een Partij voor de Vogels is er niet, al doet 

het logo van de PVV daar wel aan denken, 

maar schijn bedriegt. Ik heb zelden een 

groter confrontatie mee gemaakt tussen de 

PVV en de Partij voor de Dieren, ze vechten 

elkaar de tent uit. Een partij die het 

opneemt voor de natuur (geen 

‘boerennatuur’ want daar valt niets te halen) 

is voor een vogel van groot belang. Meer 

ruigte in het gebied betekent meer voedsel 

en minder spuiten is voor iedereen beter. 

Maar ook een partij die aandacht heeft voor 

problemen die vogels op trek ondervinden, 

is van groot belang. Dit betekent dus een 

partij die zich niet afkeert van Europees 

denken maar juist hier de waarde van inziet. 

Daar hebben de vogels, onder weg naar het 

zuiden, ook wat aan.  

Als je nu net terug bent van vakantie en 

uitgerust overdenkt waarop je moet 

stemmen is dit een overweging. 

__________________________________ 

 

  

Het bruin blauwtje is een 

vrij schaarse standvlinder 

die tegenwoordig vooral 

nog voorkomt in droge, 

zandige, open, 

kruidenrijke en schrale 

graslanden en 

kalkgraslanden. De 

vlinders besteden 

relatief veel tijd aan het 

zoeken van nectar van 

onder andere 

boerenwormkruid en 

duizendblad. De vlinders 

brengen de nacht door in 

groepjes, waarbij ze met 

de kop naar beneden in 

de vegetatie hangen. De 

vliegtijd is vanaf mei tot 

en met oktober.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Jan Wolfs 

 

 

Vakantietijd en verkiezingen 



   
steenuilenwerkgroepoisterwijkanitavandooren 

daarentegen zijn we nog nooit eerder op zoveel verlaten en niet 

uitgekomen eieren gestuit 
 

 

Het broedseizoen van de steenuil en de 

controles van de kasten zijn weer achter de 

rug. Nu de uiltjes zijn uitgevlogen, kunnen 

we de resultaten kenbaar maken.  

Het broedseizoen begon vroeg dit jaar en 

daardoor ontstond tevens een groot verschil 

in leeftijd. Sommige uilen zaten nog op 

eieren, terwijl andere uilen half mei al 

uitgevlogen waren. Eind juni, zelfs begin juli 

troffen we nog pasgeboren jongen aan.  

Opvallend is de toename van het aantal 

broedgevallen, en de nieuwe locaties 

daarvan in alle deelgebieden. Daarentegen 

zijn we nog nooit eerder op zoveel verlaten 

en niet uitgekomen eieren gestuit, bij nader 

onderzoek bleken deze voornamelijk niet 

bevrucht. Wat de oorzaak hiervan is blijft 

gissen.  

De meeste broedgevallen hadden steeds 

vier à vijf jongen. Het grootste legsel 

bestond uit zeven eieren, een record. Helaas 

kwam maar 1 ei uit, en dat ene jong was snel 

verdwenen.  

Spannend waren de resultaten rondom de 

beroemdste uilen in ons werkgebied: de 

Hopvelduilen. Zij hielden lange tijd de 

gemoederen flink bezig. De gemeente 

Haaren nam maatregelen ter compensatie 

en de uilen bleven ondanks het verdwijnen 

van hun leefgebied, en misschien wel juist 

dankzij  de realisatie van op hun vaste stek. 

Ze kwamen zelfs weer tot broeden. Helaas 

bleek het enige jong niet levensvatbaar, en 

de overige drie eieren niet bevrucht.  

Naast alle mislukte broedsels zijn er ook 

positieve berichten en kunnen we melding 

maken van een mooi aantal succesvol 

uitgevlogen jongen. Sommige erfbewoners 

konden volop genieten van het pril geluk, 

anderen erfbewoners zagen het broedsel 

verloren gaan. Tekenend daarbij is de grote 

betrokkenheid van de erfbewoners!  

 

Resultaten Oisterwijk 

Broedgevallen 10 

Uitgevlogen 17 

 

Resultaten Moergestel 

Broedgevallen 4 

Uitgevlogen 12 

 

Resultaten Haaren 

Broedgevallen 9 

Uitgevlogen 20 

 

 

 

 

 
Het grootste legsel bestond uit zeven eieren, een 

record. Helaas kwam maar één ei uit, en dat ene jong 

was snel verdwenen.  

Drie van de vijf jongen zijn uitgevlogen. 

 

 
Helaas vielen er ook slachtoffers. Deze jongen uilen 

hebben het door onderkoeling (door inregenen in de 

kast) niet gered. 

Veel broedsels met 4 à 5 jongen 

Oplettende buurman ontdekt broedgeval onder de 
golfplaten! 

 

Resultaten broedseizoen 2012 



 
 

 
gierzwaluwwerkgroephannienilsen 

voor ons betekent dit dat de inventarisatie 2012 definitief 

voorbij is.... 

 

Verder zijn we natuurlijk de afgelopen 

maanden ook heel druk bezig geweest 

met de zwaluwtoren. In de vorige 

nieuwsbrief waren we net begonnen met 

het leggen van de fundering, nu staat de 

toren er. Klaar om allerlei vogels, 

vleermuizen en insecten ruimte te bieden 

om te overwinteren of te broeden. Met 

behulp van heftrucks, hoogwerker, 

hijskraan en vooral veel vrijwilligers is de 

toren stukje voor stukje opgebouwd, zijn 

de nestkasten in de punt aangebracht, 

werd een speciale windvaan in de vorm 

van een gierzwaluw geplaatst en werd 

alles netjes afgewerkt. Daarna is er een 

sloot rond het terrein gegraven met een 

plas-drasgebied waar de huiszwaluw 

volgend jaar zijn bouwmateriaal voor het 

nest kan halen. Een uitgebreid verslag van 

alle werkzaamheden is te lezen in onze 

nieuwsbrieven op de site van vwg 

Midden-Brabant; 

www.vwgmiddenbrabant.nl . 

De komende weken zal het terrein verder 

afgewerkt worden met beplanting, er zal 

een informatiepaneel worden geplaatst 

en dan is het afwachten of de vogels 

volgend jaar onze toren weten te vinden.  

 

Zondag 30 september om 11.00 zal de 

toren officieel aan de Gemeente 

Oisterwijk overgedragen worden. 

Iedereen is die dag van harte welkom om 

een kijkje te komen nemen bij de toren. 

Wij zullen dan ook aanwezig zijn om 

eventuele vragen te beantwoorden. 

Voor vragen, eventuele meldingen over 

broedplaatsen of andere informatie zijn 

wij bereikbaar via 
gierzwaluwoisterwijk@gmail.com  of 

telefonisch via 06-24198030 (Gerard van 

der Kaa). 

 

 

Nieuws van de gierzwaluwwerkgroep 

 

Het is nu eind augustus en de meeste gierzwaluwen zijn weer vertrokken naar het zuiden. Soms 

zie je er nog enkele, hoog foeragerend in de lucht. Doortrekkers uit Scandinavië of vogels die 

pas laat tot broeden zijn gekomen. (Bij de Joanneskerk werd 14 augustus nog een invlieger 

gezien). 

Voor ons betekent dit dat de inventarisatie 2012 definitief voorbij is. Vanaf half juni tot eind juli 

hebben we met vrijwilligers van vwg Midden-Brabant en vwg IVN Oisterwijk in Moergestel 

zoveel mogelijk nestplaatsen proberen te lokaliseren. Ondanks het slechte (gierzwaluw)weer en 

de korte tijdsspanne is het ons gelukt ongeveer 70 nestplaatsen te vinden. Een mooi resultaat! 

Deze nestplaatsen zullen op Google Maps geregistreerd worden. Ook zullen we deze locaties 

doorgeven aan Gemeente Oisterwijk, Woonstichting De Leystromen en  SOVON. Een 

uitgebreid inventarisatieverslag zal in ons jaarverslag 2012 geplaatst worden. 

 

 

 

 

   
IEDERE LAATSTE DINSDAG VAN DE MAAND ZIJN ER 
BIJEENKOMSTEN VAN ONZE VOGELWERKGROEP. KOM OOK 
EENS EEN KIJKJE NEMEN EN MENG JE IN ÉÉN VAN DE DISCUSSIES 
DIE GAAN OVER ALLERLEI VOGELZAKEN.  
ZOLDERVERDIEPING KOETSHUIS TORENSTRAAT 32 HELVOIRT. 
AANVANG 20.00 U. 

 
 



 

   

Veldgids Dagvlinders 

Dagvlinders zijn opvallende, kleurrijke insecten.  Met 

dit boek - de meest complete gids voor Noordwest-

Europa - kan iedere liefhebber bijna 150 soorten op 

naam brengen.  

De afgebeelde boven- én onderzijde van vrijwel iedere 

vlinder maken herkenning gemakkelijk. Andere 

belangrijke informatie als vliegtijd en zeldzaamheid 

zijn in één oogopslag duidelijk en waar mogelijk zijn 

ook rupsen en andere veldaspecten van vlinders 

afgebeeld. Voor moeilijke groepen, zoals blauwtjes en 

dikkopjes, geven speciale overzichtspagina's een 

duidelijk beeld van de kenmerkende verschillen. 

Dankzij het overzichtelijke aantal soorten en de 

heldere opmaak is deze veldgids voor iedere 

natuurliefhebber een belangrijke hulp bij het 

determineren van dagvlinders dichtbij huis en in de 

vrije natuur. 

 

 
educatief 

vlinders- en libellengidsen.... 

 

Te bestellen via KNNV 

Uitgeverij. 

Bestelnummer VG11  

Prijs: € 34,95 

 De Nederlandse Libellen 
 

De Atlas van de Nederlandse libellen behandelt de 

verspreiding en ecologie van alle Nederlandse 

libellensoorten. Ook vind je er algemene informatie 

over bijvoorbeeld de lichaamsbouw, de levenswijze en 

de evolutie van libellen. Een boek waarin je de meest 

volledige informatie over libellen kunt vinden. 

Te bestellen via KNNV 

Uitgeverij. 

Prijs: €49,95 

440 pagina's 

ISBN 9050111548 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Jan Wolfs 

 

  
De geblokte 

zomervlinder is een 

nachtvlinder en in 

Nederland en België 

een zeldzame soort.  

Op de Regte heide  is 

ie  waargenomen. De 

vlinder kent jaarlijks 

één generatie die 

vliegt van halverwege 

juni tot in augustus. 
De geblokte 

zomervlinder heeft als 

waardplanten diverse 

kruidachtige en 

houtige planten. 

Voorbeelden zijn 

dophei, struikhei en 

tormentil. 

 

 


