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Organisatie en coördinatie  
 
Op de website van IVN Rooi (http://www.ivnrooi.nl) is onder de rubriek werkgroepen 
weidevogelbescherming, aangegeven hoe onze organisatie is opgezet. 
Op deze site worden ook onze jaarverslagen, activiteiten en nieuwsbrieven geplaatst.  
Onze vrijwilligers worden zo nodig ook persoonlijk, telefonisch en per Email 
geïnformeerd. 
Ook is onze site en die van andere weidevogelgroepen groepen te bekijken via een kaart 
van het Brabants Landschap; 
http://www.brabantslandschap.nl/zelf-aan-de-slag/natuurwerkgroepen/#137 
 
Vrijwilligers 2015  
 
  1. Peer van Bakel Boskantseweg 86 5492 VC St. Oedenrode 0413  47 77 21 

  2. Gradje Brouwers Hildewarelaan 7b 5491 GG St. Oedenrode 0413  47 65 32 

  3. Liny Clijsen Koninginnelaan 129 5491 HB St. Oedenrode 0413  47 65 99 

  4. Frans Clijsen Koninginnelaan 129 5491 HB St. Oedenrode 0413  47 65 99 

  5. Ans Dekkers Damianenweg 26 5491 TJ St. Oedenrode 0413  47 61 28 / 06 114 411 03 

  6. Dirk Eijkemans Hofstad 10 5491 VE St. Oedenrode 0413  47 65 80 

  7. Maria Foolen Laar 11 5492 HG St. Oedenrode 0413  47 52 83 

  8. Bert Foolen Laar 11 5492 HG St. Oedenrode 0413  47 52 83 

  9. Greet Groothuis Burg. v. Oerlehof 2 5491 AP St. Oedenrode 0413  47 81 31 / 06 498 784 42 

10. Christel Kramer Kruidenlaan 12 5491 KM St. Oedenrode 0413  47 55 10 

11. Gerda v. Meersbergen De Schild 19  5481 NA Schijndel 073  547 71 76 / 06 204 500 60 

12. Hilma van Rozendaal H. Bolsiuslaan15  5481 BN Schijndel 073  547 64 97 / 06 208 187 44 

13. Gerrie Santegoeds C.Trompstraat 58 5481 GT Schijndel 073  549 22 54 

14. Coby Warmerdam Andoornstraat 3 5482 PB Schijndel 073  547 58 33 

15. Maria Sijbers Houtsestraat 15 5492 TM St. Oedenrode 0413  47 53 98 

16. Henk Steenbakkers Pastoor Hackenstraat 33 5491 CE St. Oedenrode 0413  47 36 94 / 06  36202032 

17. Ger v.d. Wijdeven Koninginnelaan 11 5491 HA St. Oedenrode 0413  47 90 68 

18. Wil Foolen (coördinator) Heistraat 17a 5491 BA St. Oedenrode 0413  47 56 02 / 06-237 647 16 

19. Mia Foolen Heistraat 17a 5491 BA St. Oedenrode 0413 47 56 02 

20. Tony Hulzebos Oranje Nassaulaan 141 5491 HE St. Oedenrode 0413 47 53 71 

21. Dik Hulzebos Oranje Nassaulaan 141 5491 HE St. Oedenrode 0413 47 53 71 

22. Lonja Woonings Oranje Nassaulaan 134 5491 HL St. Oedenrode 0413 47 27 95 

23. Peter Wagenaar Brahmstraat 20 5491 MR St. Oedenrode 0413 474793 

24. Frits van der Hagen Hoge Vonderstraat 23 5492 CH St. Oedenrode 0413 474303 / 06 111 850 29 

25. Piet Delisse (coördinator) Verwestraat 2B 5491 BZ St. Oedenrode 0413 474118 / 06 136 056 49 

26. Cor Konings Laan ten Rode 18 5491 GH St. Oedenrode 0413 476152 

27. Frenk van Mierlo Dommelrodelaan 29 5492 GG St. Oedenrode 0413 472786 /  06 435 170 06 

 
Gebiedscoördinator Schijndel / St. Oedenrode     :  Nan Visser                tel.     073 54 98 040 /  06 104 663 82                                                                                                    
Coördinatoren Brabants Landschap                 :  Jochem Sloothaak    tel.     0411 622775 / 06 308 539 96 

    :  Anja Populier            tel.     06 105 909 68 
   :  Marco Renes            tel.     06 523 188 41 

BOA       :  Arnoud Jakobs          tel.     06 52092896 / meldkamer 0900 8844 
              Mail.  ajakobs@schijndel.nl 
Odbn omgevingsdienst handhaving NoordBrant   : Pieter van Iersel         tel. 0485 33 85 52. 

 
• Tonnie Donkers stopte vanwege gezondheidsredenen met weidevogelbescherming.  

         Op de vrijdagmiddagen was hij aanwezig en hebben we allen genoten van zijn 
   aanwezigheid, gesprekken en mooie foto’s die hij maakte tijdens het veldwerk 
   We hebben begrip voor zijn keuze en vonden het jammer dat hij stopte. 
   Op de startavond trakteerde Tonnie op gebak en nam persoonlijk afscheid. 
   Vanaf 2005 was Tonnie vrijwilliger. 
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• Anneke Brouwers gaf bij de start van het veldwerk te stoppen met het 
vrijwilligerswerk vanwege gezondheidsredenen.  

   Vanaf 2012 was Anneke vrijwilligster.  
 

• Frenk van Mierlo melde zich aan als nieuwe vrijwilliger en volgde de cursus  
   “weidevogelbescherming voor beginners”  
    van het Brabants Landschap. 
   Tijdens het seizoen is Frenk bij de loopgroep op  
    vrijdagmiddag in de Veerse Heide actief geweest.  
   We hebben Frenk leren kennen als een  

enthousiaste vrijwilliger die tijdens zijn 
veldwerk en natuurwandelingen heel  
mooie natuurfoto’s maakt. 

 
• Verrassend was de positieve bijdrage om als  

   proef 2 kleinkinderen van vrijwilligers een  
    aantal keren te laten meelopen.  
    Het was mooi om te zien hoe leergierig 
    Jens en Milan waren tijdens het veldwerk.  
   We vonden het prachtig om te kunnen 

meemaken dat ze hun eerste legsels vonden.  
 
Meewerkende agrariërs / loonwerkers 2015. 

 
  1. Boekhorst Schijndelse Heide  4 5491 TG Sint- Oedenrode 0413 47 08 70 

  2. Melkveebedrijf van Oirschot Horst  8 5491 XW Sint- Oedenrode 0413 47 25 56 

  3. gebr. Van Kessel Schootsedijk 30 5491 VC Sint- Oedenrode 0413 47 44 64   

  4. van der Laar Corridor 18 5466 RC Veghel 0413 34 12 66 

  5. van Rooij Schootsedijk  47 5491 VC Sint- Oedenrode 0413 47 51 81 

  6.  van de Kallen Erica 8 5491 VR Sint- Oedenrode 0413 47 71 92 

  7. Vervoort Schootsedijk 21 5491 TD Sint- Oedenrode 0413 47 97 47 

  8. van de Laar Jenneakkers   8 5491 VA Sint- Oedenrode 06 122 70 191 

  9. Wiersma Cathalijnepad  1 5491 GT Sint- Oedenrode 0413 47 88 40 

10. van der Zanden Morgenstraatje 1 5491 SB Sint- Oedenrode 06 138 33 511 

11. van de Ven Abenhoefweg 5a     5466 RN Eerde 0413 34 10 52 

12. Van Thiel Damianenweg 12 5491 TJ Sint- Oedenrode 0413 47 33 51  

13. Sweere Sonniuswijk 32 5691 PE Son 0413 34 10 52 

14. Boom      Sterrebos  13 5491 LT Sint- Oedenrode 0413 47 68 98 

15. van de Akker Koeveringsedijk 33 5491 SB Sint- Oedenrode 073 5033840 

16. Bekkers Sterrenbos 4 5491 TL Sint- Oedenrode 0413 490 640 

17. Moeskops Schijndelseweg 43 5491 TA Sint- Oedenrode 0413 472 421 

18. Dekkers Damianenweg 26 5491 TJ Sint- Oedenrode 06 114 41 103 

19. M. Kapteijns Kampenweg 2 5491 WX Sint- Oedenrode 06 121 328 57 

20. R. Kapteijns Kampenweg 4 5491 WX Sint- Oedenrode 06 532 680 22 

21. Kluitmans Veghelseweg 33 5491 AG Sint- Oedenrode 0413 477 237 

22. F. van Genuchten Wolvesteeg 2 5491 TX Sint- Oedenrode 06 123 013 83 

23. L. van Genuchten Bikkelkampen  5491 SM Sint- Oedenrode 06 129 055 35 

24. Ketelaars Morgenstraat 10 5469 GD Keldonk 0413 21 26 72 

25. van de Meerakker Jekschot 38 5491 RB Sint- Oedenrode 0413 47 32 05  /  06 152 528 81 

 Loonwerkers     

1. van de Ven Aardappels Nijnselseweg 44  5492 HE Sint- Oedenrode 06 5330 2178 

2.  Jennissen Nijvelaar 1 5275 HN Den Dungen 073  5031649 
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Overzicht activiteiten in 2015 
 

• 10 februari onze eigen gezellige startavond. 
• 25 februari provinciale startavond in het Provinciehuis te ’s-Hertogenbosch. 
• 8 maart start van het veldwerk. 
• Het plaatsen en vernieuwen van de borden weidevogelbescherming.  
• 10 maart Henk Steenbakkers vindt het eerste kievietsei van Brabant. 
• 25 maart lezing over weidevogels door Marco Renes bij IVN-Rooi. 
• 28 maart weidevogel- kijkochtend in de Schijndelse Heide en opname TV-Meierij. 
• Deelname aan door Brabants Landschap georganiseerde cursusavonden en workshops.  
• Deelname met 3 projecten maatregelen voor de kievit. 
• Deelname aan het pilotproject ringen van kievitskuikens. 
• 26 april deelname “kom maar achterom” met info- stand bij Bekkers  
• 9 mei excursie met gids Roel Diepstraten in de Campina bij Oisterwijk. 
• 13 mei fiets- kijktocht voor de Convenantgroep. 
• 20 mei evaluatieavond. 
• 2e week juni einde van het veldwerk. 
• 3 juli afsluiting van het seizoen met een BBQ bij Ans en Jan. 
• 26 augustus in de avond zomeractiviteit / wandeling. 
• Ondersteuning natuurwandelingen en activiteiten natuurbeleving op Odendael. 
• 18 oktober ondersteuning met info- stand herfstwandeling Natuurwerkgroep de Eerdse Bergen. 
• Aanmelden projectplan opleiding jeugd voor donaties bij Groen & Doen en Hart voor Elkaar. 
• Diverse activiteiten door en van vrijwilligers onderling. 

 
Eigen startavond 10-2  
 
Op de startavond waren 18 vrijwilligers aanwezig, 10 vrijwilligers waren verhinderd. 
De startavond werd evenals in 2014 gehouden in het onderkomen van IVN Rooi bij de 
handboogvereniging te Nijnsel. 
Het was een gezellige avond met een terugblik op het seizoen 2014 en vooruitzicht op ons toekomstige 
seizoen in 2015. (zie ook het volledige verslag van onze startavond).  
De belangrijkste punten waren: 

• afscheid van Tonnie Donkers.  
• jaarverslag 2014. 
• kascontrole. 
• weidevogelbeheer in de Schijndelse Heide / Veerse Heide / langs A50. 
• deelname Pilot ”kansen voor de kievit”. 
• extra aandacht voor grutto en wulp. 
• noteren legselgegevens, werken met GPS. 
• contact met de boeren /- loonwerkers. 
• overleg en samenwerking met weidevogelgroep Jekschot en Schijndel.  
• loopvergunningen. 
• controleren telefoonnummers en E-mailadressen. 
• cursussen voor beginners. 
• cursus alarmtellingen. 
• provinciale startavond.  
• afspraken /- agenda voor het komende seizoen. 
• indeling van de loopgroepen. 
• excursie /- zomeravondactiviteit. 
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Provinciale startavond 25-2 
 
Meer dan 300 vrijwilligers en agrariërs bezochten deze avond. 
 
De provinciale startavond op woensdag 25 februari was in het Provinciehuis in den Bosch. 
Van onze groep waren we met 9 personen aanwezig. 
Na ontvangst met koffie of thee met iets lekkers werden we om 20.00 uur door  
dhr. J. Baan, directeur van het Brabants Landschap, welkom geheten.  
 
Jochem Sloothaak, coördinator van het Brabants Landschap, keek terug op de hoogte-
punten van het weidevogelseizoen 2014 en presenteerde de resultaten van het seizoen 2014. 
 
Ruud Foppen van SOVON Vogelonderzoek gaf uitleg over het onderzoek op de nadelige 
effecten van pesticiden op vogelpopulaties van algemeen voorkomende insecteneters 
zoals de Spreeuw en de Boerenzwaluw. Het onderzoek is mede tot stand gekomen door de 
beschikbare data uit het fijnmazige vogeltelnetwerk BMP (Broedvogel Monitoring Projekt)

 
Na de pauze gaf Olaf Klaassen van SOVON Vogelonderzoek een lezing met spectaculaire 
videobeelden over waarnemingen en tellingen op vogelslaapplaatsen.  
 
Er was zoals gebruikelijk de uitreiking van de oorkonde van “Initiatief van het Jaar”. 
Bert Joppe uit Vlierden kreeg deze oorkonde door zijn bijdrage om de kievit te behoeden 
voor achteruitgang. 
 
Na afloop van de avond werden de benodigde markeringsstokken, materialen, provinciaal 
jaarverslag e.d. uitgereikt en gingen we met een goed gevoel naar huis.  
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Start van het veldwerk 8-3 
 
Er waren ook dit jaar al vroeg veel kieviten en eind februari maakten al diverse vrijwilligers 
een rondje langs de velden om te observeren en de waarnemingen in kaart te brengen. Een 
groepje van 5 vrijwilligers sprak af om steeds op dinsdagmiddag in de Schijndelse Heide 
aanwezig te zijn om de nodige borden de plaatsen en later in het seizoen ook waarnemingen 
en tellingen uit te voeren en deze in kaart te brengen. 
Op 8 maart ging de zondagmorgen- loopgroep voor de eerste keer op pad en die 
constateerde dat er al veel kieviten activiteiten vertoonden op de velden. 
De dinsdagmiddaggroep werd hierover geïnformeerd en er werd besloten om een poging te 
wagen om net als in 2014 ook nu weer het 1e kievitsei van Brabant te vinden. 
Onze nestor Henk Steenbakkers vond 1 nest met 1 ei op een in het najaar ingezaaid 
grasperceel van Boekhorst.  
Omdat dit wel eens het eerste legsel van Brabant zou kunnen zijn werd contact opgenomen 
met de coördinator van het Brabants Landschap Jochem Sloothaak. 
Het was het eerste ei van Brabant en kreeg belangstelling in de media.  
Ook in de nieuwsbrief van het Brabants Landschap werd er aandacht aan besteed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1e ei met Henk en Jochem. 
 
 
Opvallend detail is dat de weidevogelgroep uit Schijndel waarmee wij een convenant 
vormen het 1e ei van de wulp wist te vinden in het nabij gelegen weidevogelgebied. 
 
 

 

 
 

Dinsdag 10 maart is het eerste kievitsei in 
Brabant gevonden, twee dagen na het 
landelijke eerste. Het lag in een kuiltje op de 
Schijndelsche Heide, een landbouwgebied 
tussen Schijndel en Sint-Oedenrode. De 
gelukkige en trotse vinder was net als vorig 
jaar! - Henk Steenbakkers: toeval bestaat niet, 
zou je haast denken. 
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Lezing weidevogels bij IVN Rooi / kijkochtend / opname TV-Meierij  
 
Als werkgroep van het IVN- Rooi organiseerden we samen deze activiteit met als doel het 
werk van onze weidevogelbeschermers onder de aandacht te brengen en mogelijk nieuwe 
vrijwilligers te werven. 
In de plaatselijke media werd hier uitgebreid aandacht aan besteed. 

 
 

 
 
 
Het onderwerp van de lezing op 25 maart die door Marco Renes werd verzorgd was: 
Hoe gaat het met onze weidevogels? 
Met als thema:  
“Wij, wei en de weidevogels” 
Als vervolg op deze lezing werd op zaterdag 28 maart een weidevogel- kijkochtend 
georganiseerd bij Boekhorst aan de Schijndelse Heide 4. 
Hier werden door TV-Meierij ook de laatste opnamen gemaakt voor de uitzending van 
rondje Rooi op 8-4-2014. De video is te zien op de site van IVN Rooi. 
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 Kaart collectief beheer 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op de kaart zijn de percelen met de rustperiodes voor 2015 ingekleurd.  
Er zijn ook percelen bij die niet met het collectief meedoen maar wel werden aangemeld voor uitgesteld 
bewerken in het pilotproject ”Maatregelen voor de Kievit”. Ook voor de omliggende percelen hadden de 
maatregelen een gunstig effect. Het was belangrijk om tijdig telefonisch of per mail contact op te nemen 
met de agrariërs en loonwerkers om te informeren wanneer er bewerkingen plaats zouden vinden. 
Dit was zeker voor percelen waarvoor geen collectief beheerspakket was afgesloten van toepassing. 
Persoonlijk contact leverde ook goede resultaten op. 
 
Pilotproject ”Maatregelen voor de Kievit” / en ringproject SOVON 
 
Op de percelen van Boekhorst, van den Boom en van de Meerakker zaten ook dit jaar op 
een klein gebied weer veel kievieten. In overleg met deze agrariërs hebben we bij het 
Brabants Landschap een projectplan ingediend om op deze percelen uitgesteld bewerken tot 
15 mei te bewerkstelligen. Deze maatregelen waarin ook de aanleg van braakstroken waren 
opgenomen brachten rust in het gebied en gaven meer kans op overleving van de kuikens. 
Een prettige bijkomstigheid van de braakstroken was de schuil en broedgelegenheid voor 
onder andere patrijzen. 
 
Op het perceel van Boekhorst werd op een perceel met aardappels naast de sloot een 
braakstrook aangelegd van ongeveer een ½ Ha., met een breedte van ca. 12m1. 
 
Op een perceel van 4 Ha. aan de Zwembadweg werd door van den Boom rondom een 
braakstrook van ca. 12m1 breed aangelegd. 
 
Op percelen aan de A50 werden door van de Meerakker braakstroken van ca. 9m1 breed 
aangelegd in overleg met Marco Renes van het Brabants Landschap.  
Op 15 mei gingen bij het bemesten door gehaast werken van de loonwerker jammer genoeg 
kuikens verloren.  
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Op dit perceel met braakstroken en ook op de nabij gelegen percelen hebben we samen met 
Wil Beeren en het Brabants Landschap medewerking verleend aan het onderzoek van 
SOVON om kuikens van de kievit te ringen. Het onderzoek heeft tot doel om te 
onderzoeken of de geringde kuikens in het volgende jaar weer op deze percelen terug keren. 
Er werden 18 kuikens geringd en geteld tot ze vliegvlug waren. De resultaten werden 
doorgegeven aan SOVON. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veldwerk in de Veersche Heide  

 
Ringen van kuikens 
 

 
Wil Beeren en Anja Popelier 
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Veldwerk Veerse Heide 
 
In de Veersche Heide hadden de deelnemers van de “vrijdagmiddag- loopgroep” ook een 
goede start. Het is altijd genieten van de gastvrijheid bij en in de natuurtuin bij Jan en Ans. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veldwerk Schijndelse Heide (vervolg) 
 

 
Op 20-3-2015 noteerden 
we de eerste legsels van 
de kievit. Het was in het 
begin van het seizoen ook 
hier heel nat waardoor een 
aantal legsels verloren 
gingen. 
 
In 2014 hadden we in dit 
gebied 29 legsels. 
In 2015 hadden we met 43 
legsels een stijging van ca. 
48% ! t.o.v. 2014. 
Het is opvallend dat de 
legsels zich op enkele 
percelen concentreren. 
                                                                              

 

                                                                              
    
 

 
Ook Wulpen en 
scholeksters lieten zich 
weer zien maar de legsels 
hebben we niet op onze 
percelen kunnen vinden!                                                                                            
 
Voor de komende jaren 
verwachten we ook veel 
van de aantrekkende 
werking van de waterplas 
die bij Dekkers ontstaan is 
door de zandafgraving. 
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Het was in het begin van 
het seizoen ook hier heel 
nat waardoor een aantal 
legsels verloren gingen. 
Door predatie van o.a. vos 
en kraai verloren we  
voornamelijk 1e legsels. 
 
In 2014 hadden we in dit 
vergelijkbare gebied  
83 legsels. 
In 2015 hadden we met 99 
legsels een stijging van ca. 
12% ! t.o.v. 2014. 
Ook hier valt het op dat de 
legsels zich concentreren. 
                                                                                          

Op natte plekken in maart en begin april lieten zich ook andere soorten zien die op doortrek waren. 
Op 18 maart mailde Dirk:  
Hallo allemaal,  
Van middag zaten er in de Schijndelse Heide leuke soorten, op het natte weiland bij van Oirschot 
waar die plas water in het midden op staat, daar zaten : 
40 kieviten, 8 witte kwikstaarten, 1 rouwkwikstaart, 1 kleine plevier, 1 tureluur, 1 kemphaan. 
De kleine plevier is een nieuwe soort voor de Schijndelse Heide en de tureluur en kemphaan zijn ook 
allebei pas 1 keer ingevoerd op www.waarneming.nl.  
Dus dan kun je zien wat 1 zo'n lullig klein plasje al aantrekt. 
Gr. dirk eijkemans  en kijk ook op www.dirksvogelsite.nl  
 
Tijdens het veldwerk kwamen we ook tot eind april veel watersnippen tegen en gedurende het 
seizoen ook patrijzen en kwartels die we als waarneming noteerde in de database. 
Dit jaar bleef in de Schijndelse Heide het aantal legsels van de Kievit ongeveer gelijk.  
We noteerden 6 Grutto’s, 1 Wulp, 3 gele Kwikstaarten en 7 Scholeksters. 
 
Bij Boekhorst hebben we tijdens het maaien op de trekker meegereden omdat daar 2 gruttonesten 
waren geweest en misschien nog meer die nog niet gevonden waren. Er zouden ook grutto kuikens 
kunnen zitten die echter niet werden aantroffen. Op stukken waar kuikens zouden kunnen zitten 
werd met minder snelheid gemaaid en zo nodig gestopt, waardoor we een paar kievitskuikens in 
veiligheid konden brengen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

 
Kievit kuikens op grasperceel  

                                                     

 
Gruttonest bij Boekhorst 
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 “Kom maar achterom” 26-4-2015. 
 
Op uitnodiging van Pieter Bekkers hadden we op zondag 26 april een info- stand bij de 
nieuwe koeienstal van Fam. Bekkers, Sterrenbos 4a.  
Het nieuwe melkveebedrijf was met “kom maar achterom” voor publiek open gesteld. 
Voor onze weidevogelgroep was het ook een mooie gelegenheid om ons te presenteren.  
Gezellig druk was het geweest met veel belangstelling voor weidevogelbescherming. 
Er hebben zich een paar nieuwe boeren gemeld die ook wel mee willen doen en waar we op  
voortaan ook welkom zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Excursie 9-5-2015 
 
Vanaf de markt vertrokken we om 9.00 uur met 18 deelnemers naar de Kampina. 
De excursie startte om 9.30uur bij de parkeerplaats nabij adres:  
Logtsebaan 1, 5688 LN Oirschot. 
Onze gids was ook dit jaar Roel Diepstraten. 

 
Tijdens de wandeling kregen we uitleg over de geschiedenis en ontstaan van het 
natuurgebied “De Kampina” dat bekend staat om haar weidse heidevelden en de 
meanderende beken de Beerse en de Rosep. Vooral de randen van dit natuurgebied waren 
interessant. Hier zagen we een afwisselend landschap met heide, moeras, 
landbouwgebieden en een kleinschalig boeren landschap.  
Door deze afwisseling waren er verschillende soorten vogels aanwezig.  
In het dal van de Beerse waren vooral watervogels te zien. 
 

De wandeling werd afgesloten in een gezellige ruimte bij "de Gerrithoeve". 
 

 

                     
Info stand bij Bekkers                                             buiten stond ook een telescoopkijker opgesteld  
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Frenk maakte een mooie fotocollage van onze excursie. 
            
 
 
 
 

                                                                                                                       
  
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 

 
                        
  

 
 
 
 
 
 

 
 
Ook Gradje maakt veel mooie foto’s.  

                                                       

 

                         
Uitrusten en wandelpauze 

                       
Bij de kijktoren 
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Fietstocht Convenantgroep 13-5-2015. 
 
Dit jaar organiseerde de Weidevogelgroep NB13 (Schijndel) de jaarlijkse fietstocht. 
Van onze vrijwilligers hebben Frits, Dik en Piet meegefietst met de overige 6 deelnemers 
van de convenantgroep. De tocht vertrok bij van de Linden op de Koeveringsedijk. 
Nan Visser gaf onderweg o.a. uitleg over: 

• Het Collectieve Weidevogelgebied en zijn bewoners. 
• De ingezaaide akkerranden voor het patrijzen project.  

Deze randen worden voor 1 mei ingezaaid en blijven tot 1 februari. 
• De kijkhut die ze bouwden, mogelijk gemaakt door een donatie van het Oranjefonds 

met de actie nldoet.nl. 
 
In de kijkhut genoten de deelnemers van de koffie en/of een andere versnapering. 
 
Evaluatieavond 20-5-2015 
 
Op 20 mei werden de resultaten van het seizoen besproken bij café D’n Dommel.  
Het was zoals altijd heel gezellig en we waren op enkele verhinderingen na bijna helemaal 
compleet. We bespraken met elkaar de bevindingen, bijzondere gebeurtenissen en 
nieuwtjes onder het genot van een paar consumpties. 
Op deze avond spraken we ook af dat we de gezamenlijke veldwerkzaamheden, i.v.m. 
einde broedseizoen 2e week van juni gingen beëindigen. 
 
Veldwerk (de laatste loodjes) 
 
De planning om het seizoen af te sluiten zag er als volgt uit: 

• woensdagavond. (27-5) 
Bij Boekhorst voor de boerderij op de percelen die ongeveer 2 weken geleden zijn   
ingezaaid. We verwachten daar nog wel een aantal nesten van kievit of scholekster. 
Verder genieten van de aanwezigheid van de grutto's en wulp op de naastliggende 
percelen. 

• vrijdagmiddag. (29-5) 
Veerse Heide deze week niet. 

• zondagmorgen. (31-5) 
Bij Boekhorst en/of van der Laar als het nog nodig is. 
Bij van Oirschot op het achter tegen de waterloop. 

• woensdagmiddag (3-6-2015) 
Bij van de Meerakker voor de laatste keer. 

• woensdagavond (3-6-2015) 
bij Boekhorst voor de laatste keer. 

• vrijdagmiddag. (5-6-2015) 
Veerse Heide bij Ans voor de laatste keer. 

• zondagmorgen. (7-6-2015) 
de laatste keer een rondje langs de velden op de Schijndelse Heide en genieten van de 
meegebrachte koffie en koeken !! 
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Afsluiting van het seizoen met BBQ 3-7-2015 
 
Op 3 juli hebben we het weidevogelseizoen afgesloten met onze jaarlijkse BBQ. 
Dit jaar was het een prachtige zomeravond dus na het eten tijd voor Jeu des Boules. 
Het team van Frenk wist na felle strijd met overmacht de wisseltrofee te winnen. 
Helaas was deze zoek maar voor 2016 zal voor een nieuwe worden gezorgd. 
Het was genieten van de gastvrijheid van Ans en Jan in de prachtige natuurtuin. 
We smulden van de lekkere hapjes, drankjes en gerechten, deels gemaakt door onze eigen 
leden. Het was gezellig buurten op en rond de baan tot laat op de avond. 
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Zomeravond activiteit 26-08-2015. 
 
Een leuke en gezellige zomeravondwandeling, prima georganiseerd door Gradje en Frits. 
Om 18.30 vertrokken de 15 deelnemers in auto’s vanaf de parkeerplaats bij de Knoptoren. 
Het beginpunt van de tocht was aan de Vleutstraat in Best. 
 
Frits had ook het thuisfront ingeschakeld en op driekwart van de tocht werden we door  
Liesbeth verrast met koffie of thee en een overheerlijke appelflap uit de bakkerij van Jorrit 
Foolen. Na deze tussenstop moesten we snel verder en we waren dan ook net voor het 
donker en de regen bij de auto's terug. 
We hielden het wel droog op wat zweetdruppels na en wat natte voeten werk! 
 

 
 
De tocht voerde ons naar de natuurbrug van 
het Groene Woud over de A2 bij Best. 
Het gebied is daar in beheer van het  
Brabants Landschap en in principe niet  
voor publiek toegankelijk. Om er een kijkje te nemen hadden Gradje en Frits afgesproken 
met de beheerder Bram Vervest van het Brabants Landschap die ons door het gebied gidste.  
Bram wist veel te vertellen over de aanleg van het Ecoduct over de A2 bij Best en over het 
onderzoek dat heeft plaatsgevonden door Jeanne Soetens en Bert Vervoort.  
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Activiteiten Odendael 
 
Ook in 2015 verzorgde de werkgroep Odendael van het IVN één keer in de maand een 
avond over natuurbeleving voor ouderen. Veel leden van onze werkgroep, gidsen en leden 
van andere werkgroepen binnen het IVN hebben zich in de loop van het jaar hiervoor 
ingezet en hun bijdrage geleverd. Op de avonden dat we naar buiten gingen waren we ook 
met voldoende vrijwilligers voor het duwen van de rolstoelen. 
    
                                                            
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Symposium Biodiversiteit 30-9-2015: 
 
Vrijwilligers en professionals met hart voor de Brabantse Natuur konden zich aanmelden. 
Van onze weidevogelgroep waren we met 4 deelnemers in het provinciehuis aanwezig. 
Er was een mooi programma met een keuze uit 16 lezingen, 6 workshops en 2 blokken met 
flitspresentaties. Onder andere over ontwikkelingen in gebieden als de Biesbosch en de 
Hilver, effectief weidevogelbeheer of het herkennen van de Brabantse amfibieën en het 
werken met cameravallen. Er was ook aandacht voor de resultaten van agrarisch 
natuurbeheer en voor de problemen die exotische planten veroorzaken in het natuurbeheer. 
 
Info- stand voor Natuurwerkgroep de Eerdse Bergen 18-10-2015: 
 
Op verzoek van Ad Bekkers van de natuurwerkgroep de Eerdse Bergen hebben we namens 
IVN- Rooi medewerking verleend om op de route van hun jaarlijkse herfstwandeling een 
stand in te richten in ons weidevogelgebied van de Veerse Heide. 
Onderweg waren nog meer posten ingericht voor korte infomomenten en gesprekjes met: 

• IVN Veghel.  
• Schaapskudde Eerde begrazing MOP. 
• Natuurwerkgroep Eerdse Bergen over oude en nieuwe natuur.  

Wandelaars kwamen in groepjes langs. Aan de passanten (ca.50) van de wandeling hebben 
we tekst en uitleg kunnen geven over de weidevogelbescherming in dit gebied. 
Na afloop van de wandeling werden we uitgenodigd in hun gezellig onderkomen. 
Het was voor ons een prettige kennismaking en samenwerking met de natuurwerkgroep. 

                                                               

 
Wandeling in plan Dotterbloem 

                                                                       

   
Lezing over kruiden 
 

                                                                            

    
Lezing over nachtvlinders 
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Dag van de groene vrijwilliger 10-10-2015: 
 
Door het Brabants Landschap waren alle vrijwilligers van natuur- en landschapbeheer, 
weidevogel- en uilenbescherming, vleermuizenbescherming en medewerkers uitgenodigd. 
Het was een dag met een mooi divers programma met een muzikale afsluiting van de 
zingende boswachter Mari de Bijl. Wij waren met 3 vrijwilligers aanwezig. 
 
Workshop 'Regelingen voor Weidevogels' 8-12-2015: 
 
Op 3 locaties werd deze door Brabants Landschap georganiseerde workshop gehouden en 
uit de belangstelling bleek dat er behoefte was aan een dergelijke bijeenkomst. 
Voor deze workshop 'Regelingen voor Weidevogels' op dinsdag 8 december hadden zich op 
de locatie Looz Corswarem hoeve in Heeswijk 34 agrariërs en vrijwilligers aangemeld.  
Met 3 vrijwilligers van onze groep en Andre Boekhorst waren we daar aanwezig. 
Marco Renes deed de presentatie over de regelingen met uitleg hoe het precies werkt en 
waarom ze zijn bedacht: 

• Collectief weidevogelbeheer in Noord-Brabant. 
• Maatregelen voor de kievit met uitgesteld bewerken tot 15 mei en braakstroken. 
• Rustzone regelingen voor kritische soorten weidevogels (Grutto, Tureluur, Wulp). 
• Akkerranden. 

Annette den Hollander liet met grafieken zien wat de afgelopen jaren met de regelingen 
werd bereikt. 
Vragen en opmerkingen van de deelnemers werden in de pauze genoteerd. 
Ton Popelier leidde de discussie aan de hand van de genoteerde vragen en opmerkingen. 
Een aantal opmerkingen van agrariërs en vrijwilligers waren interessant: 

• onder andere het tijdstip van bewerken van de percelen. 
• groenbemesting, drijfmest, stalmest en alternatieven. 

Om tot betere overlevingskansen van de kuikens te komen kan het gebruik van GPS en  
juiste afstemming met agrariërs en loonwerkers een positieve bijdrage leveren.  
 
Projectplan voor de jeugd. 
 
Afgelopen jaar waren op een aantal woensdagmiddagen en zondagmorgens voor het eerst 
Jens en Milan met ons mee het veld in. Als vrijwilligers vonden wij het fijn om deze 
enthousiaste jeugd iets van de natuur bij te brengen.  
De gemiddelde leeftijd van onze weidevogelgroep is momenteel ongeveer 63 jaar..... 
 
Bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland dienden we bij Groen & Doen een 
aanvraag in voor opleidingssubsidie. 
Ook bij de Rabobank deden we mee met Hart voor Elkaar om een donatie te krijgen. 

Het maatschappelijk doel was om de jeugd van de Rooise basisscholen te betrekken bij het 
beschermen van weidevogels. Via deze opleiding van de jeugd samen met ouders of 
begeleiders willen we proberen voor de toekomst meer vrijwilligers te werven. 

Zowel bij Groen & Doen en bij Hart voor Elkaar kregen we een donatie. 
De financiële bijdrage zal in 2016 worden gebruikt om materialen (kijkers) en de cursussen 
met professionele begeleiding te bekostigen.  
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Resultaten 2015: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De onderstaande legselgegevens ook van voorgaande jaren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er zijn door onze vrijwilligers een of meerdere broedparen gezien van: 
roodborsttapuit, geelgors, gele kwik, graspieper, blauwborst, kleine karekiet, veldleeuwerik, patrijs, kwartel, 
wilde eend, fazant, steenuil en ransuil. Deze werden niet altijd genoteerd! 
 

  

                       
 

  

                        
 

    De onderstaande grafiek laat zien hoe het uitkomstpercentage zich verhoudt tot de voorgaande jaren. 
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Nawoord  
 
De gemiddelde leeftijd van onze vrijwilligers is nog steeds in stijgende lijn. 
Zo was in 2008 de gemiddelde leeftijd 55,7 jaar. 
In 2015 liep de gemiddelde leeftijd op naar 63,4 jaar. 
In de toekomst hopen we met ons jeugdplan ook een aantal jongeren te interesseren voor 
ons vrijwilligerswerk.  
 
Wij bedanken: 

• Alle vrijwilligers, agrariërs en loonwerkers voor hun inzet en tijd. 
• De familie Dekkers voor de gastvrijheid op de vrijdagmiddagen en 

afsluiting met BBQ van het weidevogelseizoen. 
• Weidevogelbeschermingsgroep Schijndel e.o. 
• Convenantgroep van gem. Schijndel en Sint- Oedenrode. 
• Het Brabants Landschap, voor de ondersteuning tijdens het seizoen. 
• De Rabobank voor de donatie vanuit Hart voor Elkaar. 
• De leden van de Rabobank die op ons gestemd hebben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Januari 2016. 
 
 

 
 
 
 


