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VOORWOORD   

        

Dit is het jaarverslag 2021 van IVN Oisterwijk! Een bijzonder verslag want ook het afgelopen 

jaar werd beheerst door corona. Een woord dat de meesten van ons 2 jaar terug niet eens 

kenden en dat nu samen met woorden als mondkapjes, digitaal vergaderen en boosterprik  

deel uitmaakt van ons dagelijkse vocabulaire. Wat bijzonder dan om te zien hoeveel 

activiteiten er toch plaatsgevonden hebben dankzij de creativiteit en bereidheid om te zoeken 

in oplossingen van alle vrijwilligers, met name de coördinatoren van de werkgroepen.  

 

Er werd geïnventariseerd, er waren excursies en er werden 3 volledige cursussen gegeven. 

Dankzij ons nieuwe honk ‘De Nieuwe Burght’ was het mogelijk deze te organiseren met 

voldoende afstand. Verder kregen we nieuwe leden en was er zelfs een nieuwe-ledendag. 

En hoewel het jammer is dat Carlo van Schijndel na 12 jaar in het bestuur de hamer als 

voorzitter neerlegt, zijn we blij al zo snel een goede opvolger te hebben gevonden in de 

persoon van Ton Willems. 

 

Natuurlijk waren er ook minder positieve punten. Activiteiten met kwetsbare groepen zoals bij 

de werkgroepen SDNI en Grijs, Groen en Gelukkig moesten bijna allemaal afgelast worden. 

De programma’s van Natureluurs en de werkgroep Scholen in de Natuur lagen vrijwel stil, 

evenmin waren er leden- of  publieksactiviteiten. De viering van ons 60-jarig jubileum werd 

definitief afgeblazen en de ontwikkeling van de nieuwe website liep vertraging op als gevolg 

van onverwachte problemen. 

 

Maar ondanks dat bleek IVN Oisterwijk ook in 2021 een vereniging te zijn waar we trots op 

kunnen zijn, zoals u in dit jaarverslag kunt lezen. Sommige werkgroepen stuurden een 

uitgebreid verslag. Deze zijn ongewijzigd als bijlage toegevoegd. 

 

Mocht u nog niet actief zijn binnen onze vereniging maar dat wel graag willen, neem dan 

contact op met één van de coordinatoren of met het secretariaat. Concreet zijn we 

momenteel op zoek naar een bestuurslid werkgroepen en een coördinator voor de 

Basiscursus Natuur. 

Maar ook als u enkel deel wilt nemen aan een andere activiteit, is een e-mail voldoende. De 

contactgegevens vindt u op onze website.  

 

Dit jaarverslag zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering 

die (onder voorbehoud) plaats zal vinden op 12 april 2022. Een uitnodiging hiervoor volgt 

later. 

 

 

Oisterwijk, 15 februari 2022 

Bestuur IVN Oisterwijk e.o. 
 
 
 

De foto’s in dit verslag zijn gemaakt door leden van IVN Oisterwijk 
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IVN OISTERWIJK 

 

Bestuur  

In 2021 heeft het bestuur 11 keer vergaderd, waarvan 6x via Skype/Zoom. Bij de digitale 

vergaderingen is het coördinatorenoverleg met de verschillende werkgroepen niet 

doorgegaan. In augustus is nog vergaderd in de Pannenschuur, vanaf september in De 

Nieuwe Burght.  

 

Naast algemene bestuurszaken waren onder andere de coronamaatregelen (en vooral hoe 

ermee om te gaan) en de website terugkerende thema’s. Algemene bestuurszaken omvatten 

onder andere het beleidsplan en de financiële stand van zaken, maar ook onderwerpen als 

privacywet en WBTR. 

Deze Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen bijvoorbeeld werd per 1 juli dit jaar van 

kracht en is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. 

Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid 

zodat wanbestuur en onverantwoordelijk financieel beheer worden voorkomen. 

  

Helaas moesten veel activiteiten worden  afgezegd (zie 

afzonderlijke werkgroepen) en het lezingen- en 

excursieprogramma voor derden moest zelfs in zijn 

geheel afgelast worden.  Ook de cursussen die 

gepland waren in het voorjaar zijn geannuleerd of 

uitgesteld. Dit afhankelijk van de aard van de cursus. 

Gelukkig konden ook veel activiteiten van de 

werkgroepen wel doorgaan, met name tellingen en 

inventarisaties.  

 

Ook is er contact gelegd met de nieuwe basisschool De Nieuwe Linde. Een aantal malen per 

jaar zullen wij hier op verschillende manieren een bijdrage leveren aan groene activiteiten. 

Het thema Duurzaamheid wil maar niet van de grond komen, hier zullen we volgend jaar 

extra aandacht aan geven. 

 

De Algemene Ledenvergadering werd op 22 april via Zoom afgehandeld. Helaas namen aan 

deze vergadering slechts 27 personen deel waaronder 6 bestuursleden. De belangrijkste 

punten waren de financiële verslaggeving, de aanstelling van Maria Zijlmans als 

penningmeester en een eventuele verhuizing naar De Nieuwe Burght. Met 22 stemmen voor, 

4 tegen en één blanco stem werd het voorstel aangenomen. 

In 2022 is de ALV gepland op 12 april. 

 

Ook de RABO Clubsupportactie kon gewoon doorgaan en deze bracht een mooi bedrag van 

€ 668,79 op. Dit geld zal gebruikt worden voor de aanleg van een heemtuin bij het nieuwe 

verenigingsgebouw. 
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Op de laatste vergadering van het jaar, helaas weer digitaal, hebben we afscheid genomen 

van Carlo van Schijndel als voorzitter en is Ton Willems benoemd als kandidaat voorzitter. 

Bij de komende ALV op 12 april zal een nieuwe voorzitter officieel benoemd worden. 

 

Al met al een jaar waarin we elkaar opnieuw weinig ontmoet hebben maar waarin veel leden 

ervoor geijverd hebben om tellingen en dergelijke op een veilige manier binnen de Covid-

maatregelen uit te voeren. Verschillende werkgroepen maakten gebruik van een groepsapp 

om het contact te bevorderen. 

Toen in augustus de maatregelen versoepeld werden, hebben een aantal werkgroepen 

meteen weer gezamenlijke activiteiten opgestart. Helaas moesten ze daar aan het einde van 

het jaar toch weer mee stoppen. 

 

Regionaal 

In 2021 was IVN Oisterwijk voorzitter van Regio Het Groene Woud. We zijn 4 keer bij elkaar 

geweest: 2 keer hebben we via Zoom vergaderd en 2 keer hebben we elkaar fysiek kunnen 

ontmoeten. Op deze regionale overleggen worden ervaringen uitgewisseld en kijken we op 

welke gebieden we kunnen samenwerken en elkaar kunnen versterken. Via het Regionaal 

overleg zijn we ook vertegenwoordigd in de Landelijke Raad.  

In de zomer hebben we Vught mogen verwelkomen als nieuwe IVN-afdeling (in oprichting). 

Daarmee komen we in totaal op 8 afdelingen binnen de regio.  

De vaste agendapunten op deze overleggen zijn: het rondje langs de afdelingen om te horen 

waar iedereen mee bezig is, de voorbereiding van de Landelijke Raad en de update vanuit 

IVN Brabant.  

Daarnaast zijn we gestart met de organisatie van een nieuwe Natuurgidsenopleiding. Ook 

hebben we een keer uitgebreid de tijd genomen om samen te brainstormen hoe we 

duurzaamheid verder op de kaart kunnen zetten. In december is het voorzitterschap 2022 

overgedragen aan IVN Son en Breugel. Komend jaar staan onder andere de gezamenlijke 

Natuurgidsenopleiding en een versterking van de samenwerking tussen de verschillende 

afdelingen in Brabant op de agenda.  

 

Leden 

Het ledenaantal is dit jaar vrijwel constant gebleven. Er waren 29 opzeggingen en 26 nieuwe 

leden. Totaal hebben we nu 575 leden, waarbij de verhouding man-vrouw ongeveer 45/55% 

is. Niet geheel onverwacht vinden we het grootste deel van onze leden (37,4%) in de 

leeftijdsgroep 61-70 jaar, in de groep 50-80 jaar vinden we zelfs ruim ¾ van onze leden. Een 

aandachtspunt voor de toekomst. 

Ook laat de ledenlijst zien dat we met recht IVN Oisterwijk en omstreken zijn. Onze leden 

wonen verspreid over maar liefst 50 verschillende plaatsen. 

 

De ledenadministratie, jarenlang bijgehouden door Odiel Kranendonk, is overgenomen door 

Cor Zijlmans. Een verzoek aan de leden: graag adreswijzigingen maar ook veranderingen in 

telefoonnummer of e-mailadressen doorgeven (ledenadministratie@ivnoisterwijk.nl.) 

 

mailto:ledenadministratie@ivnoisterwijk.nl
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Tevens wil de ledenadministratie nogmaals een warm pleidooi houden voor het afgeven van 

een machtiging tot automatische incasso van de jaarlijkse contributie. Het scheelt de 

penningmeester veel werk en de vereniging ook veel geld. Download via de website het 

SEPA-formulier en stuur het ingevuld en ondertekend naar de ledenadministratie.   

 
 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkgroepen 

De vereniging telt momenteel 14 werkgroepen waarbij ongeveer 1/3 van het totaal aantal 

leden actief betrokken is. Een flink aantal leden is zelfs actief in meerdere werkgroepen. 

Iedere werkgroep heeft een ander thema en/of doelgroep. Van amfibie tot zoogdier, van jong 

tot oud, van eigen leden tot buitenstaanders…. Voor iedereen is er wel iets te vinden. En 

mocht dat niet het geval zijn, dan zijn er nog volop mogelijkheden binnen het bestuur, voor 

digitale ondersteuning of als ondersteuning in De Nieuwe Burght tijdens activiteiten. 

 

 

Werkgroep Aantal leden Waarvan actief Coördinator  Opmerkingen 

Grijs, groen en gelukkig 9 6-9 Bart van Beerendonk 10 deelnemers/keer 

Insectenwerkgroep 22  Rinie Roosen  

Ledenactiviteiten 3 3 Els Raaijmakers  

Natuurwerkgroep  22 22 Frans Tolboom  

Natureluurs 9 
 

Ed Haers Wisselend aantal 

deelnemers 

Paddenwerkgroep 11 5 Karin van de Logt  

Plantenwerkgroep 15  Gijs van der Weerden  

PR/promotie 4 4 Hannie Nilsen  

Samen de natuur in  12 12 Gerrit de Jong 14 deelnemers 

Scholen in de Natuur 9 9 Marian Jessurun  

Vogelwerkgroep 66 41 Ad van Opstal 

Jan op ‘t Hoog 

 

Zoogdierenwerkgroep 14  Jan Fonken  

Excursies op maat 27  Marian Jessurun 27 natuurgidsen 

Lezingen en 

publieksexcursies 
2 2 

Ad van Opstal   

Gerrit de Jong 

 

 2018 2019 2020 2021 

Leden 381 381 390 387 

Huisgenootleden 99 102 105 100 

Jeugdleden 16 14 14 14 

Landelijke leden 19 23 28 36 

Donateurs 43 41 40 37 

Gastlid  1 1 1 

Totaal  558 562 578 575 
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Leden- en jubileumactiviteiten 

De werkgroep ledenactiviteiten bestaat uit 3 actieve leden. Ook afgelopen jaar zijn ze druk 

bezig geweest om activiteiten voor de leden te organiseren. De meeste contacten hiervoor 

verliepen ook bij deze werkgroep via telefoon en Whatsapp, enkel in oktober-november kon 

er lijfelijk vergaderd worden. 

Helaas moesten zowel de nieuwjaarsbijeenkomst, het IVN-weekend en de jubileumactiviteit 

toch afgelast worden. Ook de nieuwjaarsbijeenkomst 2022 moest geannuleerd worden. 

Jammer voor ons maar ook voor de werkgroep die veel tijd in de organisatie had gestopt. 

 

Maar zij laten zich niet makkelijk uit het veld slaan en inmiddels liggen de uitnodigingen klaar 

voor een nieuw IVN-weekend in de Wieden/Weerribben (29 april t/m 1 mei 2022).  

Tevens zijn er al plannen en afspraken gemaakt voor een actieve ledendag op zaterdag 10 

september 2022.  

 

Lezingen en Publieksexcursies   

Voor 2021 waren diverse publieksexcursies gepland en lezingen 

gepland. Hiervan is er slechts één excursie doorgegaan, Nacht 

van de nacht op 30 oktober. Het weer was niet zo best en inclusief 

de gidsen waren er 15 deelnemers. 

Voor 2022 is er weer een lezingen - en excursieprogramma 

gemaakt. Vanwege nieuwe aangekondigde maatregelen zal de 

mogelijkheid bekeken worden om sommige lezingen digitaal aan 

te bieden.  

Vanwege de grote onzekerheid wat komend jaar wel of niet 

mogelijk is, zal er voorlopig geen folder gemaakt worden. Wel 

zullen de excursies, lezingen en cursussen via de verschillende pr-

kanalen gepromoot worden. 

 

Ad Smits is met ingang van 2021 gestopt en opgevolgd door Gerrit de Jong. Ad van Opstal 

heeft hem dit jaar ingewerkt. Volgend jaar zal  Frans Kapteijns het van hem overnemen. 

 

Natuurexcursies op Maat 

Ondanks alle beperkingen zijn er in 2021 toch nog 10 excursies op aanvraag gegeven. De 

groepen varieerden van 4 tot 45 personen, totaal waren 190 deelnemers. Bij de grotere 

groepen waren er meerdere gidsen. 

 

Publiciteit en Promotie 

Een belangrijk pr-middel is de promotiestand die algemene info over IVN Oisterwijk en over 

onze cursussen en werkgroepen verstrekt. Verder vind je bij de promotiestand allerlei 

materialen die uitnodigen om zelf de natuur in te trekken en te beleven. 

 

Ook voor de promotiestand was het een raar jaar. Geen natuurmarkten of kruidendagen 

waar normaal gesproken altijd wel aanloop is. Bij 2 cursussen waar de promotiestand 

aanwezig was, vond de ‘waar’ wel gretig aftrek. De kas is dus weer gespekt om volgend jaar 
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nieuwe items te kunnen toevoegen aan het assortiment. De mooie zoekkaarten worden niet 

meer gedrukt en zullen gaan verdwijnen uit de stand maar er is een mooi alternatief 

gevonden in de vorm van minigidsen.  

En natuurlijk blijven de leden die de promotiestand ‘bemannen’ geïnteresseerden informeren 

en enthousiasmeren voor alle activiteiten van IVN Oisterwijk. Dus volgend jaar is de kraam 

op vele locaties hopelijk weer present.  

 

Nog een tip voor alle werkgroepen: heb je als werkgroep een wens qua materiaal, laat het de 

mensen van de promotiestand weten, zij kunnen vaak met korting inkopen.  

 

Andere kanalen voor pr zijn de website, nieuwsbrief, folders en plaatselijke krant. 

De korte stukjes in de Nieuwsklok waren aanvankelijk bedoeld om bekendheid te geven aan 

onze cursussen, lezingen en excursies. Het afgelopen jaar lagen deze activiteiten stil. De 

stukjes zijn daarom gebruikt om wat meer te vertellen over de natuur om ons heen en zo te 

zorgen voor wat meer naamsbekendheid.  

Ook de nieuwsbrief IVNieuwsgierig is, ondanks gebrek aan kopij, regelmatig uitgekomen. De 

nieuwsbrief is voor en door de eigen leden. Met name wat betreft het laatste is er nog wel 

verbetering mogelijk. Kopij van de leden is altijd welkom. 

Facebook en mogelijk Instagram willen we in de toekomst vaker gaan gebruiken. Momenteel 

wordt bekeken wat de mogelijkheden op dit gebied zijn. 

Nog niet afgerond is de overgang naar een nieuwe website onder de vlag van het landelijk 

IVN. De site geeft al allerlei informatie maar er zijn nog steeds verbeterpunten. Zo wordt er 

nu gewerkt aan een agenda op deze site.  

Voorlopig zijn er vanwege de onzekerheid met betrekking tot het al dan niet doorgaan van 

lezingen en excursies nog geen nieuwe folders gemaakt.  

 

Cursussen 

Helaas hebben de coronamaatregelen ook dit jaar grote impact gehad op onze activiteiten 

op cursusgebied. In het voorjaar waren we genoodzaakt alle cursussen uit te stellen of af te 

gelasten. 

Gelukkig konden in het najaar alsnog 3 cursussen gegeven worden:  Natuurfotografie, 

Schimmels en Paddenstoelen en de Sterrencursus werden volgens de planning gegeven 

met veel tevreden en enthousiaste deelnemers als gevolg. In bijlage 4 op blz. 25 is een 

uitgebreid verslag te vinden. 

De andere cursussen (onder andere Vogelcursus, Insecten en Bloemen, Basiscursus Natuur 

en Bomencursus) zijn uitgesteld. Hopelijk biedt 2022 weer mogelijkheden. 

 

De Natuurgidsenopleiding die we samen met andere IVN-afdelingen gaan geven, gaat 

waarschijnlijk evenmin volgens planning starten, maar de voorbereidingen vorderen gestaag. 
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OVERIGE WERKGROEPEN 

 

Insectenwerkgroep 

Er waren dit jaar diverse activiteiten en initiatieven gepland door de leden van de werkgroep, 

maar helaas moesten de meeste activiteiten afgelast worden. Er is één online bijeenkomst 

geweest en daarnaast één werkgroepavond, namelijk een publieke nachtvlinderavond in het 

Lindepark.  

Verder zijn er nachtvlindertellingen in de tuin van de werkgroepcoördinator gedaan.  

De wekelijkse tellingen van dagvlinders, libellen en hommels op 4 routes in Oisterwijk en 

Balsvoort zijn gewoon doorgegaan, evenals de tellingen van soortgerichte libellen en 

sprinkhanen. 

Met Natuur in de Wijk is een excursie gegeven met als onderwerp ‘Solitaire bijen’.  

In 2019 waren al voorbereidingen getroffen voor de cursus Insecten en Bloemen. Hopelijk 

kan deze cursus komend voorjaar doorgang vinden. 

 

De website van Kees Boom, waar leden van de werkgroep foto’s voor aanleveren, is 

inmiddels voorzien van 2.957 (2020: 2.700) afbeeldingen van rupsen, vlinders, libellen en 

wantsen uit binnen- en buitenland, zie www.vlinderszoeken.nl 

Er wordt gebruik gemaakt van meerdere unieke zoekfuncties. Deze website is inmiddels in 

180 (2020:164) landen bekeken. Het aantal kliks was ruim 52.000 (2020: 50.000). 

 

Een uitgebreid verslag is bijgevoegd als bijlage 1 op blz. 15. 

 

Grijs, Groen en Gelukkig 

Ondanks de beperkende maatregelen en de kwetsbare doelgroep zijn het afgelopen jaar 

enkele activiteiten uitgevoerd. Een uitstapje op duofietsen in september, waarbij een aantal 

ouderen echt genoot van het buiten zijn, was een groot succes. Ook de 

paddenstoelenmiddag (oktober) en de vogelquiz (november) werden met veel enthousiasme 

bijgewoond.  

http://www.vlinderszoeken.nl/
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Helaas kon het maken van groenstukjes voor de kerstdagen, een zeer populaire activiteit, 

geen doorgang vinden. De werkgroep heeft als alternatief 70 groenstukjes gemaakt en deze 

met een bijpassende kaart namens IVN Oisterwijk aan de deelnemers aangeboden.  

De werkgroep telde afgelopen jaar 6 leden, na het jaarlijks overleg zijn er nog 3 nieuwe 

leden bijgekomen.  

 

Natuurwerkgroep  

De natuurwerkgroep heeft door Corona het winterseizoen 2020/2021 niet kunnen/mogen 

werken. November 2021 kon de werkgroep eindelijk weer vol enthousiasme aan de slag. 

Maar liefst 3 zaterdagochtenden zijn ze bezig geweest om voor Brabants Landschap een 

grote oude houtwal af te zetten zodat die zich weer kon verjongen. Ook voor de tweede helft 

van het winterseizoen (2022) staan weer activiteiten op de planning (2x opschot van grove 

den en berk verwijderen op een heideveld en 2x wilgen knotten) 

Gelukkig is de groep ondanks de lange stop niet kleiner geworden. Er zijn weliswaar 3 leden 

gestopt maar tegelijkertijd zijn er 5 leden bijgekomen. 

 

Natureluurs 

Dit jaar waren er vanwege alle coronamaatregelen geen Natureluursactiviteiten. Het vaste 

kernteam van Natureluurs bestaat uit 5 personen. Dit jaar is gestart met een nieuw project, 

namelijk een team van 4 hulpbegeleiders naast de vaste begeleiders. Het doel hiervan is om 

de druk op het vaste team wat te verlagen en om wat nieuw ‘bloed’ binnen te halen met 

nieuwe en frisse ideeën. Er is een kennismakingsbijeenkomst geweest en voor 2022 wordt 

een nieuw programma gemaakt. Hopelijk gaan de kinderen ons volgend jaar weer vinden na 

een lange tijd van afwezigheid. 

 

Daarnaast zijn alle materialen uit het scoutinggebouw naar het nieuwe gebouw verhuisd, 

waardoor er nu weer goed zicht is op wat er voorhanden is aan materiaal. Er zijn veel spullen 

die ook door andere werkgroepen gebruikt kunnen worden. Dus mocht een werkgroep iets 

nodig hebben, schroom niet het te vragen. 

 

Paddenwerkgroep 

Afgelopen jaar is de werkgroep zeer beperkt 

actief geweest. De werkgroep telt nu11 leden, 

waarvan er voor zover bekend slechts 5 leden 

betrokken zijn geweest bij de inventarisaties. 

Desondanks zijn in 2021 toch nog 2 van de 3 

groepen vennen volledig geïnventariseerd. 

Het schoonmaken van de tunnels is mede 

vanwege corona dit jaar niet door gegaan. 

Evenmin zijn er excursies speciaal voor de 

werkgroep geweest. 
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Plantenwerkgroep  

Het aantal leden is gedaald naar 15, mede door het niet doorgaan van cursussen en 

activiteiten. Daardoor is er weinig of geen nieuwe aanwas. Er zijn slechts 2 bijeenkomsten in 

De Nieuwe Burght geweest: in oktober en november, achtereenvolgend over de betekenis 

van bomen voor mens en dier en over determinatie van gele composieten). 

In het begin van het jaar is een Whatsappgroep opgericht met als doel onderling contact 

houden en mooie plantenvondsten delen met elkaar en eventueel kennis overdragen. Dit 

was behoorlijk succesvol. 

 

Inventarisaties konden wel doorgaan, voor Natuurmonumenten zijn 2 gebieden 

geïnventariseerd: 

- De oevers van het Staalbergven. Deze zijn 2 jaar geleden “kaal” gemaakt. Men is benieuwd 

of een aantal (zeldzame) soorten weer terugkeert. 

- De oude speelweide van de voormalige Camping de Reebok. 

 

Tijdens de kerstvakantie is deelgenomen aan de Eindejaars Plantenjacht van Floron met als 

doel om in een bepaalde tijd zoveel mogelijk bloeiende plantensoorten te vinden. 
 
 

Samen De Natuur In 

De werkgroep Samen De Natuur In bestaat uit 2 Natuurclubs met in totaal 14 deelnemers en 

12 begeleiders. Twee deelnemers hebben opgezegd wegens gezondheidsklachten. 

 

Doel van de werkgroep is het bevorderen van natuurbeleving bij mensen met een 

verstandelijke beperking door het organiseren van themawandelingen op de 

zaterdagochtend door het jaar heen. De thuisbasis is het Bezoekerscentrum van 

Natuurmonumenten. Het nieuwe seizoen wordt altijd gestart met een gezamenlijke 

Nieuwjaarsbijeenkomst.  
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In 2021 is de werkgroep 4x op pad geweest, 2x met iedere groep. De meeste wandelingen 

moesten helaas afgelast worden omdat anderhalve-meterafstand bij deze deelnemers niet 

mogelijk is. 

Daarom is besloten om de financiële bijdrage van de deelnemers voor de Natuurclub voor 

2021 niet te incasseren. Er is wel regelmatig op digitale wijze contact geweest met de 

deelnemers bijvoorbeeld door leuke werkbladen te sturen, natuur-doe-opdrachten etc. 

 

Werkgroep Scholen in de Natuur 

Afgelopen jaar zijn er 6 scholenactiviteiten geweest, 2x Noniksie, 2x Horen-zien-voelen en 2x 

diersporen. Eén activiteit werd afgelast vanwege het weer. Niet geheel toevallig vonden alle 

excursies net zoals bij de andere werkgroepen plaats in oktober en november. 

Er zijn momenteel 10 schoolgidsen actief. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nascholing Natuur- en schoolgidsen  

Dit is strikt genomen geen echte werkgroep. In principe wordt de bijscholing door de gidsen 

zelf georganiseerd. Afgelopen jaar zijn er geen activiteiten op dit gebied geweest. Hopelijk is 

dit in 2022 weer mogelijk. Cees Pasmans heeft de organisatie overgenomen van Elly Aarts. 
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Vogelwerkgroep  

Ook de vogelwerkgroep heeft te maken gehad met annuleringen. Publieksexcursies, 

lezingen en informatieve avonden zijn allemaal afgelast, evenals het jaarlijkse weekend. Wel 

zijn er 5 excursies geweest, allemaal in het najaar (augustus-december). Hierbij werden 

coronaregels gevolgd door afstand te houden en met 2 personen in één auto te reizen in 

plaats van met 4. 

Wel zijn vrijwel alle tellingen volledig en volgens de richtlijnen uitgevoerd. Dit jaar zijn 

Nemerlaer Noord en Zuid geïnventariseerd voor Brabants Landschap  Daarnaast heeft de 

werkgroep meegewerkt aan de midwintertelling, vogeltrekteldag en de houtsnippentelling. 

Een aantal leden heeft nog individuele tellingen voor Sovon verricht. Alle resultaten worden 

doorgegeven aan Sovon en de opdrachtgever. Grofweg geschat wordt er minstens 800 -

1000 uur geïnventariseerd. Daar komen de uren van de afzonderlijke subwerkgroepen nog 

bij. 

 

Er zijn een aantal subgroepen, waarvan het belangrijkste doel is een bepaalde vogelsoort 

extra bescherming te geven. De mensen van de uilenwerkgroepen (ransuil, steenuil, kerkuil) 

hangen kasten op, inventariseren, ringen, en doen beschermingswerk. De gierzwaluwgroep 

observeerde via camera’s 16 broedgevallen en  inventariseerde ook de huiszwaluwtillen. 

Daarnaast is er een volledige inventarisatie van gierzwaluwbroedplaatsen uitgevoerd, 

ditmaal in Udenhout. Deze gegevens gaan ook naar Sovon en landelijke 

beschermingsgroepen (Stone, Gierzwaluwbescherming NL, Werkgroep huiszwaluwtillen). 

Vaak wordt samengewerkt met andere vogelwerkgroepen en Brabants Landschap. 

 

Dankzij de bijdrage van de Rabobank uit 2020 en subsidies van Brabants Landschap en de 

provincie (Postcodeloterijgelden) kon een extra project gestart worden. Het doel hiervan is 

extra broedruimte realiseren voor de torenvalk. Er zijn kasten gemaakt en geschikte locaties 

gevonden, begin 2022 zullen de kasten geplaatst worden. 

 

 

Een uitgebreid verslag van alle activiteiten is te vinden in bijlage 2 op blz. 16. 
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Zoogdierenwerkgroep 

Dit jaar zijn er als gevolg van alle coronamaatregelen geen vergaderingen van de werkgroep 

geweest. Wel zijn er diverse inventarisaties gedaan. In opdracht van Natuurmonumenten zijn 

zoogdieren in de Oisterwijkse Bossen en Vennen geïnventariseerd. Hierbij is gebruik 

gemaakt van cameravallen en muizenvallen, de zogenaamde Helsingavallen. 

Verder is dit jaar weer meegewerkt aan het NEM-Marter onderzoek van de 

Zoogdiervereniging, gericht op het onderzoeken welke marterachtigen er voorkomen in 

gebieden van Natuurmonumenten en Brabants Landschap. Zowel in gebieden van Brabants 

Landschap als van Natuurmonumenten is de boommarter aangetroffen. 

Nieuw was het NEM-Exoten onderzoek waarbij vanaf september onderzoek werd gedaan 

naar het voorkomen van de wasbeerhond en de wasbeer. Hierbij werden wildcamera’s in 

bruikleen van de Zoogdiervereniging gebruikt. In de aangewezen KM-hokken werden de 

doelsoorten niet aangetroffen. 

 

Verder zijn er nog enkele excursies voor de leden geweest, onder andere een vleermuizen-

wandeling waarbij de nieuwe batdetector uitgeprobeerd is. Ook zijn enkele dassenburchten 

gecontroleerd op bewoning en is er af en toe een camera bij particulieren in de tuin geplaatst 

waarbij verschillende keren een egel werd waargenomen. 

 

Voor 2022 is samen met Vivian Maas van Brabants Landschap een opzet gemaakt voor een 

zoogdiereninventarisatie in gebieden van Brabants Landschap. 

Een uitgebreid verslag van de activiteiten is te vinden in bijlage 3 op blz. 24.  
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Bijlage 1    Verslag insectenwerkgroep  

  

1. Aantal leden: 22 per heden  (+ een mogelijke kandidaat).  

Rinie Roosen is m.i.v. 1-1-2017 coördinator van de werkgroep. 

 

2. Jaarprogramma en activiteiten 2021. 

Er waren diverse activiteiten en initiatieven gepland door de leden van de werkgroep. Daar is 

weinig van doorgegaan. 

Er was één online bijeenkomst (12 mei) en één werkgroep avond, een publieke 

nachtvlinderavond (in Lindepark), wel nachtvlindertellingen in de tuin van Rinie Roosen.  

Er waren wekelijkse tellingen op 4 routes in Oisterwijk en Balsvoort van dagvlinders, libellen, 

hommels door Annie Goverde, Mieke Boom, Jantje Wolfs, Frans Boom (soms Arjan Timmer 

of Rinie Roosen)  plus  tellingen op soortgerichte libellen door Jan Albert Hellings (zie de 

I.W.G. site voor het totaal overzicht) en tellingen sprinkhanen door Johan van Houtem en 

Willem Corstiaans. Een aantal leden is normaliter ook daarbuiten zeer actief op diverse 

terreinen van natuur.  Met Natuur in de wijk is een excursie gedaan van solitaire bijen. 

 

3. Website IVN en Kees Boom 

Anny Goverde hield de pagina van IWG op de website bij.  Zij is daarmee gestopt. 

Maandelijks zorgde een lid voor publikatie van een artikel met foto van het “insect van de 

maand” op de website. Door veranderingen op de website is dat (tijdelijk) gestopt. 

Frans Kapteijns heeft aangegeven bepaalde activiteiten voor PR te willen verzorgen. Alleen 

is de status van de website etc. op dit moment niet duidelijk. 

 

De website van Kees Boom waar leden van de I.W.G. afbeeldingen aanleveren is inmiddels 

voorzien van 2.957 (2020: 2.700) afbeeldingen van rupsen, vlinders, libellen en wantsen uit 

binnen- en buitenland, zie www.vlinderszoeken.nl 

Er wordt gebruik gemaakt van meerdere unieke zoekfuncties. 

Deze website is inmiddels in 180 (2020:164) landen bekeken. 

Het aantal kliks was ruim 102.000 (2020: 50.000). 

 

4. Cursus Insecten en Bloemen in 2021 (geen doorgang, mogelijk in 2022 wel). 

De voorbereidingen zijn in 2019 daarvoor getroffen. Docent: Rini Kerstens. Een en ander 

wordt begeleid door het cursusteam bestaand uit Ton Willems, Arjan Timmer en Willem 

Corstiaans).  

 

 

Oisterwijk, 4 januari 2022 

 

Rinie Roosen 

Coördinator Insectenwerkgroep 

 
  

http://www.vlinderszoeken.nl/
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Bijlage 2    Verslag vogelwerkgroep 

 

Aantal leden 

In 2021 waren 41 personen van de nu 66 leden tellende vogelwerkgroep actief in de diverse 

werkgroepen, projecten of bezig met inventariseren. Dit is ongeveer 2/3 van de werkgroep. 

Deelnemers aan de vogelexcursies zijn niet meegeteld. 

 

Gierzwaluwwerkgroep 2021 

Ondanks corona is het toch een actief jaar geweest. Weliswaar minder activiteit op het 

gebied van lezingen en informatieverstrekking, en ook minder contacten met organisaties 

zoals gemeente en woningbouw. De lezing van Luit Buurma over radaronderzoek met 

gezellig samenzijn voor alle vrijwilligers moest helaas eveneens afgelast worden. Maar de 

belangrijkste activiteiten konden gewoon doorgang vinden. 

Cameraonderzoek 

Dit onderzoek werd bemoeilijkt door het ontbreken van wifi in de Joanneskerk maar door in 

het najaar de filmpjes terug te kijken en de gegevens van visuele waarnemingen ernaast te 

leggen, hebben we toch een duidelijk beeld. 

Het was een geslaagd broedseizoen met 16 bezette kasten, en 15 geslaagde broedgevallen. 

Totaal zijn er in deze kasten 49 eieren gelegd, zijn er 41 jongen geweest waarvan er zeer 

waarschijnlijk 39 zijn uitgevlogen. De acht kasten aan de noordwestkant waren ook allemaal 

bezet: 8 broedgevallen, 22 eitjes, 21 jongen en 20 uitgevlogen vogels. Wat het totaal op 59 

uitgevlogen jongen brengt, een gemiddelde van 2,5 jong per koppel, een mooi resultaat. 

Het weer was deze zomer dan ook prima, zonder lange tropische hitteperiodes in het 

broedseizoen die vaak funest zijn voor deze soort. Twee jongen die het niet overleefden, 

kwamen uit een broedsel van 4 eieren (zeer ongewoon voor een gierzwaluw), het 3e jong 

raakte kort nadat hij uit het ei was gekropen buiten de nestkom en werd vervolgens niet meer 

gevoerd. 

 

In kast 1 mislukte beide broedsels, in kast 7 vlogen 2 jongen uit. Het derde jong probeerde 

tevergeefs terug in de kom te klauteren maar werd niet meer gevoerd en stierf na 4 dagen. 
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Dat eieren niet uitkomen is vaak het resultaat van een gevecht met overname van de kast. In 

kast 1 werden maar liefst 6 eieren gelegd en uit de nestkom gegooid, in twee andere kasten 

mislukten legsels van 1x1 en 1x2 eitjes. In die laatste 2 gevallen was er sprake van een 

succesvol vervolglegsel. 

 

Inventarisatie Udenhout 

Dit jaar hebben we de inventarisatie van broedplaatsen in Udenhout voortgezet. Na 2 jaar 

hebben we zeker niet alle broedplaatsen gevonden maar we hebben wel een duidelijk beeld 

waar ze broeden. Dit is met name belangrijk voor gemeente en woningbouwverenigingen. 

In het totaal zijn er 122 broedplaatsen gevonden dankzij de inzet van een aantal vrijwilligers. 

Hiervan waren 121 broedplaatsen onder de dakpannen, achter de goot of op een andere 

‘natuurlijke’ plaats. 

van de 61 kasten was er één bezet voor zover wij vast konden stellen.  

 

Hoe belangrijk inventariseren is werd dit jaar wel heel duidelijk. Woningcorporatie TVB 

Wonen startte een (niet urgente) renovatie in de Goudsbloem in Udenhout. Er werden 

steigers geplaatst en ’s avonds zagen we hoe een aantal gierzwaluwen probeerden hun 

broedplaatsen onder de pannen te bereiken. 

Door de steigers was dit niet mogelijk. Tot het 

donker was bleven ze steeds opnieuw 

aanvliegen maar zonder hun jongen te kunnen 

bereiken. Dankzij onze waarnemingen, 

gestaafd met filmpjes en foto’s, kon de ODBN 

(Omgevingsdienst Brabant noord) de volgende 

dag de renovatie stil leggen en opdracht geven 

de steigers te verwijderen. Helaas hebben wij 

die avond geen invliegers meer gezien op deze 

locatie dus zeer waarschijnlijk zijn deze 

broedsels (minimaal 3) mislukt. Maar er is in ieder geval voorkomen dat andere broedsels 

hetzelfde lot zouden treffen. 

 

Huiszwaluwtil 

Ook bij de huiszwaluwtillen hebben we geïnventariseerd. Helaas hadden we dit jaar nogal 

wat problemen met lokgeluid (kapotte accu’s onder andere) waardoor er niet overal lokgeluid 

gebruikt is. 

In Moergestel is dit niet meer nodig, ook dit jaar is er weer volop gebroed. En ook dit jaar 

zagen we weer een toename van aantal broedsels. Momenteel zijn we bezig om subsidie te 

krijgen om meer kommetjes aan deze til te bevestigen. Het is moeilijk te zeggen hoeveel 

jongen er per broedsel uitgevlogen zijn, we zien meestal maximaal 2 jongen tegelijk maar 

waarschijnlijk zijn het er vaak meer (2-6 eieren per broedsel volgens de boeken).  

Maar rekenen we 2 jongen per broedsel, dan nog zijn er 84 jongen uitgevlogen. Een mooi 

resultaat!  
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 2017 2018 2019 2020 2021 

Aantal kommen bezet  5 7 12 25 25 

Waarvan cascoring, natuurlijk aangebouwd  - - -  6 

Natuurlijke nestkom - - - 1 - 

Kommen met 1 broedsel 5 7 7 12 2 

Kommen met 2 broedsels   2 11 20 

Kommen met 3 broedsel    1  

Mislukte broedsels   1   

Totaal aantal geslaagde broedsels 5 7 11 38 42 

 

Alle gegevens zijn doorgegeven aan de betreffende instanties. Sovon heeft alle gegevens 

ontvangen, (nestkastenonderzoek, slaapplaatsentelling en vaststellen broedlocaties). De 

gegevens van de huiszwaluwtil zijn ook aan de landelijke werkgroep huiszwaluwtillen 

doorgegeven en aan Vogelbescherming Nederland.  

Hannie Nilsen (Coördinator zwaluwwerkgroep) 

 

Ransuilenwerkgroep 2021 

De ransuilenwerkgroep bestaat uit ongeveer 12 vaste vrijwilligers. Evenals afgelopen jaren, 

hebben wij ook in 2021 geprobeerd de ransuilenpopulatie in kaart te brengen. Specifiek in 

het werkgebied van IVN Oisterwijk, met het accent op de Loonse en Drunense duinen. 

Daarnaast registreren we gegevens over winterroesten en broedgevallen in de hele provincie 

Noord-Brabant, voor zover bekend. 

 

Loonse en Drunense duinen 

In dit gebied lopen we vrijwel wekelijks. ’s Winters alleen of in kleine groepjes op zoek naar 

roestplaatsen, ‘s zomers lopen en fietsen we met meerdere vrijwilligers wekelijks in de late 

avonduren om alle broedgevallen op te sporen. Dit jaar vonden we 2 winterroesten en maar 

liefst 9 nesten met jongen. Deze nesten liggen vrijwel allemaal in de buurt van de 2 

winterroesten, aan de zuidkant liggen zelfs 5 nesten op zeer dichte afstand van elkaar. 

Hoewel er wel wat jongen dood gevonden zijn, is dit toch een zeer positief resultaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heerlijk om ze te vinden ……….     ……….maar liever niet zo! 
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Meldingen uit de provincie 

Hoewel we regelmatig meldingen krijgen, zowel over winterroesten 

als broedgevallen, is het totaalplaatje zeker niet volledig. Sommige  

werkgroepen willen ‘hun’ uilen niet delen, vaker vergeet men het  

door te geven.  

Uilenbescherming Brabants Landschap zou hierin een sterkere rol  

kunnen spelen door dit te stimuleren maar helaas richt deze groep  

zich vooral op kerk- en steenuil.  

Ook de samenwerking verloopt momenteel stroef helaas. 

 

         Goed zoeken! In deze wilg ergens in het buitengebied zaten   

         13 uilen in een wilg. Een kale boom en toch bijna onzichtbaar 

 

Verstoring 

Hoewel ransuilen zich vaak in drukkere gebieden ophouden, lijkt het erop dat ze dit jaar toch 

wel regelmatig verstoord worden door de toegenomen drukte in de duinen (door corona). De 

roesten verplaatsen zich steeds, in tegenstelling tot eerdere jaren. Van de winterroest van 13 

ransuilen begin december is er nu slechts één uil aanwezig, de andere 12 zijn spoorloos. En 

dan moet Oud en Nieuw met vuurwerk e.d. nog komen.  

Christien Hermsen (Coördinator Ransuilenwerkgroep) 

 

 

Steenuilenwerkgroep      

We hadden dit jaar 32 broedsels van steenuilen: 

   1 broedsel van      6 pullen (Moeder Duitse uil) 

   10 broedsels van  5 pullen 

  9 broedsels van    4 pullen 

  9 broedsels van    3 pullen 

  3 broedsels van    2 pullen 

125 pullen, 122 uitgevlogen (dat is best veel) 

Maar ….het eerste jaar redden veel uilen het niet 

 

Niet gered 
- 2 uilskuikens verongelukt, gebroken poot en 

verstrikt in net 
- 1 jong dood in de buurt van de nestkast, oorzaak 

niet duidelijk 
- 4 eieren gepredeerd 
- 2 volwassen uilen gepredeerd (mogelijk marter) 

Opvallend. Vrouwtje zat in nestkast op eieren 
met dood mannetje met een borstwond.  
Broedsel mislukt. 

   Helaas is ook ‘de Duitse uil’ na het uitvliegen van   

            6 jongen verongelukt 
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Duitse steenuil 

Onze Duitse Steinkauz (steenuil) 

In 2017 troffen wij tijdens het broedseizoen in Moergestel een vrouwtje steenuil aan met een 

ring uit Helgoland. Zij had op dat moment vier jongen. Terugmelding via Griel maakte 

duidelijk dat zij als nestjong in 2015 was geringd in Ortenberg (Duitsland). De afstand naar 

Moergestel, 300 km vanaf de ringplaats, is verrassend ver voor een steenuil.  

Van steenuilen is bekend dat zij in beginsel een grote afstand af kunnen leggen op zoek naar 

een eigen territorium. Maar dat zij zich vervolgens vaak vestigen in de buurt van hun 

broedplaats. Deze steenuil week daarvan af en was een aantal jaren zeer succesvol in ons 

gebied. Zo kropen er in vijf jaar tijd twintig jongen uit het ei. Na twee jaar op hetzelfde adres 

gebroed te hebben, koos ze er in 2019 voor om honderd meter verderop bij de buren haar 

kroost groot te brengen en ook daar was ze succescol. Zowel de erfbewoners van beide 

adressen als wij keken jaarlijks uit naar deze bijzondere uil van Duitse komaf. Het afgelopen 

broedseizoen bracht zij nog zes jongen groot die ook allen succesvol zijn uitgevlogen.  

Maar een ongeluk zit in een klein hoekje. De erfbewoners troffen haar in juli dood aan onder 

een boom met een trauma boven haar snavel. We hopen maar dat haar jongen de goede 

Duitse genen hebben geërfd en ook zo reislustig en succesvol zijn.  

 

Asieluilen 

We hebben voor het vogelasiel weer de nodige uilen vrijgelaten, zowel bos-, steen-, kerk- als 

ransuil. En zelfs een oehoe. Dit in samenwerking met verschillende werkgroepen in Brabant. 

 

Ringer in opleiding 

Dit jaar maar ook het aankomende broedseizoen hebben we een ringer in opleiding. 

Anita van Dooren (Coördinator steenuilenwerkgroep) 

 

Kerkuilen  

Totaal 24 kasten waarvan er 4 bewoond waren door een kerkuil. Daarnaast 1x steenuil, 

4x holenduiven en 3x kauwen 

 

Broedresultaten: 

In 3 kasten jonge kerkuilen, in totaal 12 jongen uitgevlogen. 

 

Een bijzonder broedgeval: 

In een kast troffen we 2 vrouwtjes en in totaal 13 eieren aan. 6 in het ene vak en 7 in het 

andere. 

In het vak met 7 eieren zijn 6 jongen uitgekomen waarvan er uiteindelijk 3 zijn uitgevlogen. 

De andere 6 eieren waren niet bevrucht. 

 

In het voorjaar met 14 dagen sneeuw zijn toch een aantal kerkuilen gesneuveld. Verder was 

het wat betreft muizen ook niet zo’n best jaar. 

Gijs v/d Weerden (Coördinator kerkuilen) 
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Midwintertelling  

12 leden telden op zaterdag 16 januari 2021 alle 

watervogels in het Oisterwijks vennengebied 

inclusief Voorste en Achterste stroom tot aan Tilburg 

voor de SOVON-midwintertelling. 

Het weer was goed om te tellen: geheel bewolkt met 

een zeer zwakke zuidwestenwind. 

Bijna windstil met een kracht van 1 Beaufort. De 

temperatuur was rond het vriespunt waardoor het 

een aangename telling was.   

Er werden 1982 vogels geteld verdeeld over 27 

soorten met als leuke waarnemingen een blauwe 

kiekendief, 140 Smienten en 27 Watersnippen. De 

ijsvogel was iets stijgende met 3 waarnemingen 

t.o.v. vorig jaar met maar 2 waarnemingen. 

In 2022 is de midwintertelling in het weekend van 15-16 januari. 

Het verslag en resultaten van deze en alle overige tellingen worden met de leden gedeeld. 

 

Broedvogelproject 

Voor Brabants Landschap hebben we een broedvogelmonitoring uitgevoerd over twee 

gebieden Nemerlaer Noord en Nemerlaer Zuid. Wij zijn nog bezig met de uitwerking van de 

gegevens. Maar een grote gele kwikstaart als mogelijk broedgeval is altijd leuk. Ook de 

ontdekking van een roze spreeuw door Gerhard en Els tijdens de inventarisatie was een 

leuke afwisseling. In januari 2022 willen we het verslag aan Brabants Landschap aanbieden.  

 

IJsvogel 

De ijsvogelwand langs de Voorste Stroom is dit jaar schoongemaakt, door Bart, Allard en 

Jan Wolfs.  Begin 2022 moet dit nogmaals gebeuren. Of er gebroed is, kunnen we niet met 

zekerheid zeggen. Er waren wel aanwijzingen dat dit het geval was, de ijsvogel werd er 

regelmatig gesignaleerd. We gaan kijken of we dit in 2022 beter kunnen gaan monitoren.  

 

Publiekswandelingen 

De eerste publiekswandelingen (de snertwandeling in januari, de vroege vogelwandeling in 

april en de excursies in de vogelweek in mei) konden door de beperkingen vanwege corona 

niet doorgaan. 
 

Vogeltrekteldag 

Op zaterdag 2 oktober is meegedaan aan de internationale Vogeltrekteldag. Samen met vijf 

andere vogelwerkgroepen uit de regio zijn begin oktober op 5 plaatsen trekvogels geteld. Dit 

jaar werden alle gegevens digitaal verwerkt door Bart v Beerendonk. De 5 posten telden 

gezamenlijk 12.069 vogels verdeeld over 60 soorten. Onze telpost was uitstekend bemand 

met ruim 8 tellers gedurende de teluren.  
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Excursies 

Dit jaar zijn bijna alle excursies afgelast. De eerste was de avondwandeling op Huis ter 

Heide in plaats van de Regte Hei. Met niet meer dan 2 personen in de auto konden de 

laatste 4 excursies in het najaar doorgaan. Hopelijk wordt het in 2022 beter. De leden 

hebben inmiddels het nieuwe excursieprogramma ontvangen. 

 

Weekend 

Ook het gezamenlijke vogelweekend werd afgelast. Jammer, ook hiervoor richten we ons op 

het volgend jaar. 

Houtsnippentelling  

Deze telling vindt plaats in het gebied De Scheeken, De Geelders en De Mortelen.  Door de 

coronamaatregelen hebben we steeds met 2 personen geteld met in achtneming van de 

anderhalve-meterregel. Als vogelwerkgroep bemannen wij één telpost. Deze is gelegen nabij 

de Schutskuil. Dit jaar waren het over het algemeen goede snippenavonden. Een avond viel 

tegen met maar 5 waarnemingen. De andere avonden waren veel beter met als uitschieter 

27 waarnemingen op een avond.  Gezien voorgaande jaren voor het tweede jaar een 

opleving op deze post. Wat de reden is weten nog niet, maar we wachten de totalen af. 

Totaal telden we 140 houtsnippen verdeeld over 9 avonden. 

Erg leuk en ontspannen is deze avondtelling, met soms verrassingen zoals de diverse uilen 

die langs vliegen.  

 

 

Huismussenproject.  Dit jaar zijn er geen resultaten bekend van de kasten. 

 

Torenvalkproject. 

In het voorjaar zijn enkele leden van de VWG benaderd 

door Bart v Beerendonk om een torenvalkproject op te 

starten. Na diverse bijeenkomsten is het project rond: er is 

subsidie, er zijn geschikte locaties gevonden, van 

duurzaam materiaal zijn torenvalkkasten gemaakt en we 

hebben geschikte palen. De palen zijn reeds rondgebracht, 

vanwege coronamaatregelen is het plaatsen nog even 

uitgesteld. In januari en februari 2022 worden deze kasten 

(waarvan enkele met camera) in en rondom Oisterwijk 

geplaatst.  Daarna worden deze gemonitord. Er zal er een 

uitvraag komen wie dit op zich wil nemen. 

 

Lezingen 

Door de coronamaatregelen zijn deze niet doorgegaan. Hopelijk kunnen we met de andere 

werkgroepen zoals KNNV Tilburg en Vogelwerkgroep Midden-Brabant jullie een paar mooie 

lezingen in 2022 aanbieden. Op 11 januari 2022 stond er een lezing over kwartels gepland 

maar deze is om bovenstaande reden afgelast. 
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Website 

Mede dankzij Kees Goverde en alle enthousiaste schrijvers kan iedereen het reilen en zeilen 

van onze werkgroep volgen op de website. Kees heeft besloten om de website niet meer te 

beheren, jammer maar we respecteren zijn keuze. Voor raad en daad blijft Kees wel 

beschikbaar. Kees bedankt voor al die jaren voor het beheren van de website van de 

vogelwerkgroep. Een attentie volgt nog.  

 

Jubileum 

Helaas hebben we de vogelactiviteiten rondom het 60-jarig bestaan van ons IVN wederom 

moeten uitstellen. Daarnaast hebben we ook nog een geweldige vogelquiz op de rol staan. 

Misschien dat we die in het najaar van 2022 met de leden van de andere werkgroepen 

kunnen laten doorgaan. 

 

Plannen 2022  

Onderstaande plannen zijn in 2020/2021 niet uitvoerbaar geweest door de corona-

maatregelen. We kijken of deze plannen in 2022 wel uitvoerbaar zijn.  

- Plaatsen van kasten voor torenvalken. Kasten zijn wel gemaakt en de palen zijn al op 

locatie. 

- Watervogeltelling in ons telgebied NB 5210 zoals we nu ook de midwintertelling doen 

maar dan een ptt telling van september t/m april. Dit plan loopt nog steeds. Mogelijk 

volgt er een uitvraag in 2022 of er voldoende belangstelling hiervoor is. 

- Grote Gele Kwikstaartproject met ijsvogelinventarisatie. Ook dit wordt mogelijk in 

2022 een uitvraag om deze te monitoren c.q. te inventariseren. 

- Maandelijkse avond of eens in de 2 maanden. Vanwege lock downs e.d. is dit in 2021 

niet van de grond gekomen. We wachten de maatregelen van de regering af voor we 

hiermee verder gaan  maar de eerste avond staat onder voorbehoud gepland op  

3 februari 2022. Een uitnodiging volgt nog. Als vogelwerkgroep willen we zeker meer 

gebruik gaan maken van ons nieuwe onderkomen ‘De Nieuwe Burght’. 

 

 

Al met al een zeer actieve en gezellige vogelwerkgroep dankzij de tijd en energie die er door 

de leden ingestopt wordt. 

Groeten coördinatoren vogelwerkgroep 
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Bijlage 3    Verslag zoogdierenwerkgroep 
 

Doordat we in 2021 nog steeds te maken hadden met corona maatregelen, hebben we dat 

jaar geen werkgroep vergaderingen kunnen houden. 

 

We hebben in 2021 een nieuw lid erbij, zodat de werkgroep nu bestaat uit 14 leden, die allen 

naar gelang hun tijd en interesses bijdragen aan de werkgroep. 

 

We zijn dit jaar gestart met het inventariseren van zoogdieren in de Oisterwijkse bossen en 

vennen, dit in opdracht van natuurmonumenten. Gebruik makend van camera vallen en 

muizenvallen hebben we dit uitgevoerd. 

 

Ook hebben we dit jaar weer meegewerkt met het NEM-Marter onderzoek van de 

Zoogdiervereniging, om onderzoek te doen welke marterachtigen voorkomen in gebieden 

van Natuurmonumenten en Brabants Landschap. In gebieden van zowel Brabants 

Landschap als van Natuurmonumenten hebben we de boommarter aangetroffen. 

 

In juli hebben we een vleermuizen wandeling gedaan onder leiding van Dick Kuus, waarbij 

we onze nieuwe batdetector konden uitproberen. 

 

In september hebben we onder leiding van Cees Pasmans een wandeling gemaakt over de 

Landschotse Heide en langs de Kleine Beerze. 

 

In september hebben we als werkgroep een bijeenkomst gehad met Vivian Maas van 

Brabants Landschap op het kantoor van het Brabants Landschap. Hierbij kwam voornamelijk 

aan de orde de opzet en uitvoering van een zoogdieren inventarisatie in 2022, in enkele 

gebieden van Brabants Landschap. 

 

Nieuw voor ons was het NEM-Exoten onderzoek, daarbij werd vanaf september onderzoek 

gedaan naar het voorkomen van de wasbeerhond en de wasbeer. Hierbij kregen we in 

bruikleen van de Zoogdiervereniging nog een aantal wildcamera’s. Deze soorten werden in 

de aangewezen KM hokken niet aangetroffen. 

 

Sommige activiteiten waren alleen digitaal te volgen waaronder de Biodiversiteitdag van de 

provincie Noord-Brabant. En de landelijke Marterdag. 

 

Ook dit jaar hebben we een enkele keer op verzoek van particulieren weer een camera in de 

tuin geplaatst, en daarbij verschillende keren een egel waargenomen. 

 

Ook hebben we enkele dassenburchten bezocht om te kijken of deze nog bewoond werden. 
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Bijlage 4 Cursussen 

 

Cursus Natuurfotografie 

Al langere tijd was ik, Elly Aarts, op zoek naar een docent voor de cursus Natuurfotografie 

maar dat viel nog niet mee, te duur, te weinig kennis of ervaring om les te geven. Via een 

IVN collega kreeg ik in 2019 het adres van een docent Natuurfotografie, Frans van den 

Boom uit Eindhoven. Hij verzorgde op dat moment al vele jaren cursussen bij IVN Nuenen 

en ook bij andere IVN afdelingen in de omgeving van Eindhoven. Frans was bereid om ook 

voor IVN Oisterwijk een cursus Natuurfotografie te verzorgen. De eerste lesavond was 

gepland op 1 april 2020. Het leek wel een aprilgrap want u begrijpt het al, door corona kon 

de les niet door gaan. Na 4 keer verzetten kon de cursus eindelijk doorgaan op 22 

september 2021. De cursus bestaat uit 3 theorielessen en 1 excursie en er konden maximaal 

12 cursisten deelnemen aan de cursus. Door de angst voor corona kreeg ik kort voor de start 

van de cursus nog 3 afmeldingen waardoor de groep nog uit 9 deelnemers bestond. Het 

nieuwe verenigingsgebouw De Nieuwe Burght was nog niet klaar waardoor we uit moesten 

wijken naar een andere locatie, dat werd het Cultureel Centrum De Krekul. Tijdens de eerste 

2 lesavonden bleek dat Frans heel veel theorie besprak, goed voor het opfrissen van de 

kennis over de camera maar de cursisten kwamen veelal voor het oefenen in de praktijk. De 

praktijkles werd gehouden bij het Voorste en Achterste Goorven, we starten met de opdracht 

om allemaal vanuit een standpunt bij het Voorste Goorven een foto te maken. Verder waren 

de opdrachten vrij. Tijdens de laatste les werden er drie foto’s van elke deelnemer besproken 

en vooral gekeken naar diafragma, sluitertijd, compositie, scherpte/ diepte, belichting, 

creativiteit. Er waren mooie foto’s gemaakt ondanks het sombere weer, sommigen hadden 

zelfs nog enkele zonnestralen vast weten te leggen. Voor een aantal deelnemers was dit een 

goede opfrisser voor het gebruik van de camera maar over het algemeen was een meer 

praktijkgerichte cursus Natuurfotografie meer gewenst. 

 
Cursus Schimmels en Paddenstoelen 

Na een aantal jaren van afwezigheid kon eindelijk de cursus Schimmels en Paddenstoelen, 

verzorgd door Rini Kerstens en Ad Smits, weer doorgaan. 

De cursus bestaat uit 3 theorielessen en 2 excursies.  

Het werven van cursisten viel in eerste instantie niet mee. Het leek wel of iedereen na de 

coronastilte nog in ruste was of de ontwikkelingen nog even afwachtte. Na wat extra 

aandacht door de PR liepen de aanmeldingen binnen en waren er 23 aanmeldingen voor de 

cursus. 

Op 4 oktober startte de cursus in het Verenigingsgebouw De Nieuwe Burght maar een week 

eerder, bij de kennismaking met het gebouw, kon ik me niet indenken dat we in het nieuwe 

Verenigingsgebouw een cursus konden verzorgen. Met de inzet van enkele bestuursleden 

was dat toch mogelijk. Gijs van der Weerden zorgde voor de koffie en Ton Willems hielp met 

de tafels klaar zetten. 

In deze cursus worden de volgende aspecten besproken; Functies van schimmels en 

paddenstoelen in de natuur. Een groot aantal vervult de rol als “vuilnisman”. Onder de 

schimmels zijn ook meedogenloze parasieten, terwijl andere soorten hun leven juist leiden in 
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een intens vriendschappelijke samenwerking met wederzijds voordeel.  Opbouw van een 

paddenstoel, indeling in de belangrijkste groepen en concreet leren van een aantal 

algemene(re) soorten.  

De eerste excursie werd gehouden in de Oisterwijkse bossen en vennen. Tijdens de 

excursie werden ongeveer 55 paddenstoelen gezien en benoemd. Op 30 oktober werd 

de cursus afgesloten met een excursie in de Brand in Udenhout.  

Het was echt weer voor paddenstoelen, lichte regen en zachte temperatuur. 

Aansluitend werd er een kopje koffie/ thee aangeboden in Brasserie de Kat waarna de 

certificaten werden uitgedeeld door Carlo van Schijndel.  

De deelnemers waren erg enthousiast over de cursus en het Cursusteam. 
 

Sterrencursus 

Bij de sterrencursus in 2020 waren er veel deelnemers afgehaakt door de corona. Emile 

Weijters, de docent, bood aan om een inhaalles te verzorgen. Deze les is meerdere keren 

verplaatst maar op 5 oktober 2021 kon deze, naar grote tevredenheid van de deelnemers, 

eindelijk doorgaan.  

Emile Weijters is docent bij IVN Valkenswaard- Waalre en was bereid om voor IVN Oisterwijk 

een tweede Sterrencursus te verzorgen. Ook hierbij ging het werven van deelnemers 

moeizaam maar bij de start van de cursus hadden zich 23 deelnemers aangemeld. Op 12 

oktober startte de cursus in Verenigingsgebouw De Nieuwe Burght. De cursus bestaat uit 4 

theorielessen en 1 excursie naar de Sterrenwacht Jan Paagman in Asten. 

Vele onderwerpen komen aan bod zoals; oriëntatie aan de sterrenhemel, werken met de 

sterrenkaart, naamgeving van sterren, de Dierenriem, planeten, meteoren en kometen,  de 

levensgang van sterren, Rode Reuzen, Witte Dwergen, Neutronensterren, Zwarte Gaten, 

kosmologische aspecten,  wanneer is welke planeet waar te zien, enz. 

Buiten naar de sterrenhemel kijken lukte op de nieuwe locatie niet zo goed, vanwege de 

verlichting op de sportvelden, dat stelde een beetje teleur. Gelukkig hadden we dit jaar een 

aantal heldere avonden zodat Emile enkele sterren kon aanwijzen, zoals de Grote en Kleine 

Beer, de Poolster, Jupiter, Saturnus enz. 

De excursie in de Sterrenwacht Jan Paagman was een enorm succes ondanks dat het voor 

de meeste deelnemers erg laat werd. Ook deze avond was een mooie heldere avond 

waardoor het mogelijk was om door de telescoop te kijken. De laatste les, op 16 november, 

was het aantal aanwezige laag vanwege de toenemende coronabesmettingen. Carlo van 

Schijndel deelde aan het einde van de les de certificaten uit en de allerlaatste die hij als 

Voorzitter van IVN Oisterwijk uitdeelde was aan Arjan Timmer. Een speciaal moment voor 

Carlo. 

Over deze cursus en de docent waren de deelnemers erg positief. 


