Weidevogel Groep Rooi
NB29

Sint-Oedenrode

Jaarverslag 2017

Organisatie en coördinatie
Op de website van IVN Sint-Oedenrode (http://www.ivnrooi.nl) is onder de rubriek werkgroepen
Weidevogelbescherming aangegeven hoe onze organisatie is opgezet.
Op deze site plaatsen we ook onze jaarverslagen, activiteiten en nieuwsbrieven.
Onze vrijwilligers worden zo nodig ook persoonlijk, telefonisch of per e-mail geïnformeerd.
Ook is onze site en die van andere weidevogelgroepen te bekijken via een kaart van het Brabants
Landschap:
http://www.brabantslandschap.nl/zelf-aan-de-slag/natuurwerkgroepen/#137
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Peer van Bakel
Gradje Brouwers
Ans Dekkers
Maria Foolen
Bert Foolen
Greet Groothuis
Christel Kramer
Gerda v. Meersbergen
Hilma van Rozendaal
Gerrie Santegoeds
Coby Warmerdam
Maria Sijbers
Henk Steenbakkers
Ger v.d. Wijdeven
Wil Foolen (coördinator)
Mia Foolen
Tony Hulzebos
Dik Hulzebos
Lonja Woonings
Peter Wagenaar
Frits van der Hagen
Piet Delisse (coördinator)
Cor Konings
Frenk van Mierlo
Jan van den Tillaart
Johan Minneboo
Jan Sijbers
Marga Verduin
Maria van den Berg
Rien van Hout
Wim Elfrink
Nico Niemeijer
Jens Verschuiten (jeugd)

Boskantseweg 86
Hildewarelaan 7b
Damianenweg 26
Laar 11
Laar 11
Burg. v. Oerlehof 2
Kruidenlaan 12
De Schild 19
H. Bolsiuslaan15
C.Trompstraat 58
Andoornstraat 3
Houtsestraat 15
Pastoor Hackenstraat 33
Koninginnelaan 11
Heistraat 17a
Heistraat 17a
Oranje Nassaulaan 141
Oranje Nassaulaan 141
Oranje Nassaulaan 134
Brahmstraat 20
Hoge Vonderstraat 23
Verwestraat 2B
Laan ten Rode 18
Dommelrodelaan 29
Pastoor Willenborgstraat 14
Componistenlaan 8
Houtsestraat 15
Willem Alexanderstraat 28
Primula straat 9
Achtseloop 13
Tarantostraat 2
Biesvelden 8, Best
Valstraat 42

Gebiedscoördinator Schijndel / St. Oedenrode
Coördinatoren Brabants Landschap

5492 VC
5491 GG
5491 TJ
5492 HG
5492 HG
5491 AP
5491 KM
5481 NA
5481 BN
5481 GT
5482 PB
5492 TM
5491 CE
5491 HA
5491 BA
5491 BA
5491 HE
5491 HE
5491 HL
5491 MR
5492 CH
5491 BZ
5491 GH
5492 GG
5466 NW
5491 LE
5492 TM
5491 HV
5492 JG
5626 BW
5632 RH
5695 JB
5491 BK

: Nan Visser
: Jochem Sloothaak
: Anja Populier
: Marco Renes
BOA
: Arnoud Jakobs
Odbn omgevingsdienst handhaving Noord-Brabant : Pieter van Iersel

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

St. Oedenrode
St. Oedenrode
St. Oedenrode
St. Oedenrode
St. Oedenrode
St. Oedenrode
St. Oedenrode
Schijndel
Schijndel
Schijndel
Schijndel
St. Oedenrode
St. Oedenrode
St. Oedenrode
St. Oedenrode
St. Oedenrode
St. Oedenrode
St. Oedenrode
St. Oedenrode
St. Oedenrode
St. Oedenrode
St. Oedenrode
St. Oedenrode
St. Oedenrode
Eerde
St. Oedenrode
St. Oedenrode
St. Oedenrode
St. Oedenrode
Eindhoven
Eindhoven
Best
St. Oedenrode

0413 47 77 21
0413 47 65 32
0413 47 61 28 / 06 114 411 03
0413 47 52 83
0413 47 52 83
0413 47 81 31 / 06 498 784 42
0413 47 55 10
073 547 71 76 / 06 204 500 60
073 547 64 97 / 06 208 187 44
073 549 22 54
073 547 58 33
0413 47 53 98
0413 47 36 94 / 06 36202032
0413 47 90 68
0413 47 56 02 / 06-237 647 16
0413 47 56 02
0413 – 47 53 71 / 06 10362492
0413 – 47 53 71 / 06 30976328
0413 47 27 95
0413 474793
0413 474303 / 06 111 850 29
0413 474118 / 06 136 056 49
0413 476152
0413 472786 / 06 435 170 06
06413-70570
06 14334825
0413 475398
06 15311795
06 10000756
06 44826816
06 83381727

073 54 98 040 / 06 104 663 82
0411 622775 / 06 308 539 96
06 105 909 68
06 523 188 41
06 52092896 / meldkamer 0900 8844
0485 33 85 52.

Vanwege gezondheidsredenen of andere omstandigheden konden dit seizoen enkele vrijwilligers bijna
niet aan weidevogelbescherming en andere activiteiten meedoen.
Daar stond tegenover de aanmelding van 3 nieuwe vrijwilligers en zij zijn gedurende het seizoen ook
actief bezig geweest. Dit was een welkome aanvulling voor onze groep.
Rien van Hout, Wim Elfrink en Nico Niemeijer, de 3 nieuwe vrijwilligers, volgden de cursus van het
Brabants Landschap “Weidevogelbescherming voor beginners.”
1

Ook dit jaar was er weer een positieve bijdrage
van de jeugdige Jens Verschuiten
die samen met de vrijwilligers
deelnam aan het veldwerk.
Het was mooi om te zien als
er een legsel werd gevonden.

Piet Delisse en kleinzoon Jens
deden samen aan
weidevogelbescherming.

Meewerkende agrariërs / loonwerkers 2017
Agrariërs
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Boekhorst
Melkveebedrijf van Oirschot
Gebr. van Kessel
van der Laar
van Rooij
van de Kallen
Vervoort
van de Laar
Wiersma
van der Zanden
van de Meerakker
Sweere
Boom
van de Akker
Bekkers
Moeskops
M. Kapteijns
R. Kapteijns
Kluitmans
F. van Genugten
L. van Genugten
Ketelaars
van de Oever
Van Acht

Dortmans
Verboort
Gebr. Verboort
R. Aarts

Schijndelse Heide 4
Horst 8
Schootsedijk 30
Broekdijk 10
Schootsedijk 47
Erica 8
Schootsedijk 21
Jenneakkers 8
Cathalijnepad 1
Morgenstraatje 1
Kleine Heisteeg 5
Sonniuswijk 32
Sterrebos 13
Koeveringsedijk 33
Sterrenbos 4
Schijndelseweg 43
Kampenweg 2
Kampenweg 4
Veghelseweg 33
Wolvesteeg 2
Bikkelkampen
Morgenstraat 10
Sloef 7
Sloef 4
Rooise-Heide 10
Ollandseweg 185
Nieuwenhuizen 9
Houtsestraat 5

5491 TG
5491 XW
5491 VC
5492 TV
5491 VC
5491 VR
5491 TD
5491 VA
5491 GT
5491 SB
5491 TT
5691 PE
5491 LT
5491 SB
5491 TL
5491 TA
5491 WX
5491 WX
5491 AG
5491 TX
5491 SM
5469 GD
5492 TN
5492 TN
5492 TG
5491 XB
5492 VM
5492 TM

St. Oedenrode
St. Oedenrode
St. Oedenrode
St. Oedenrode
St. Oedenrode
St. Oedenrode
St. Oedenrode
St. Oedenrode
St. Oedenrode
St. Oedenrode
St. Oedenrode
Son
St. Oedenrode
St. Oedenrode
St. Oedenrode
St. Oedenrode
St. Oedenrode
St. Oedenrode
St. Oedenrode
St. Oedenrode
St. Oedenrode
Keldonk
St. Oedenrode
St. Oedenrode
St. Oedenrode
St. Oedenrode
St. Oedenrode
St. Oedenrode

0413 47 08 70
0413 47 25 56
0413 47 44 64
0413 34 12 66
0413 47 51 81
0413 47 71 92
0413 47 97 47
06 122 70 191
0413 47 88 40
06 138 33 511
0413 47 32 05 / 06 152 528 81
0413 34 10 52
0413 47 68 98
073 5033840
0413 490 640
0413 472 421
06 121 328 57
06 532 680 22
0413 477 237
06 123 013 83
06 129 055 35
0413 21 26 72
06 53 47 02 54

Nijnselseweg 44
Nijvelaar 1
Arendsnest 14
Damianenweg 12

5492 HE
5275 HN
5427 LB
5491 TJ

St Oedenrode
Den Dungen
Boekel
St Oedenrode

06 5330 2178
073 5031649
06 53721186
06 38895796

06 12 87 64 27

06 53 36 76 25
0413 472060
0413 472326
06 38929438

Loonwerkers
1.
2.
3
4

van de Ven Aardappels
Jennissen
VOF Rovers Boekel
Van Loon
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Overzicht voornaamste activiteiten in 2017
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deelname aan wintertellingen voor akkervogels.
14 februari startavond bij Miss Hyacinth.
22 februari provinciale startavond in het Provinciehuis te ’s-Hertogenbosch.
5 maart start van het veldwerk.
Deelname aan het ringproject van SOVON voor onderzoek naar kuikenoverleving.
Workshop weidevogels voor de jeugd op 26 maart en 5 april.
Deelname aan het project Maatregelen voor de kievit op bouwland.
29 april excursie naar de Arkemheenpolder op 29 april.
10 mei fietstocht met de convenantgroep.
Evaluatieavond op 17 mei.
5 juli afsluiting met BBQ van het veldwerk seizoen 2017.
24 augustus zomeravondwandeling op 24 augustus.
5 september overleg met de weidevogelgroepen in Meierijstad.
13 december overleg met de Gemeente Meierijstad over oprichten stichting.
Ondersteuning natuurwandelingen en activiteiten natuurbeleving op Odendael.
Diverse activiteiten door en van vrijwilligers onderling.

Eigen startavond 14-2-2017
Op de startavond waren 18 vrijwilligers aanwezig; 17 vrijwilligers waren verhinderd.
De startavond werd gehouden bij de Ans Dekkers, (Miss Hyacinth) Damianenweg 26 Sint-Oedenrode.
Het was een gezellige avond met een terugblik op het seizoen 2016 en vooruitzicht op ons toekomstige
seizoen in 2017 (zie ook het volledige verslag van onze startavond).

Provinciale startavond 22-2-2017
De provinciale startavond op woensdag 22 februari was in het Provinciehuis in den Bosch.
Ruim 300 vrijwilligers en agrariërs bezochten deze avond.
Van onze vrijwilligersgroep waren we met 15 personen aanwezig.
Na afloop van deze interessante avond werden de benodigde markeringsstokken, materialen,
provinciaal jaarverslag, foldermaterialen e.d. uitgereikt.

Start van het veldwerk 5-3-2017
Al vroeg in het seizoen werden grote groepen
kieviten waargenomen.
De velden waren in het begin van het seizoen zo nat
dat alleen vanaf de kant gekeken kon worden.
In week 10 werden alle activiteiten afgelast en
uitgesteld naar week 11.
Op 9 maart werd op een maisperceel in Mijdrecht
(Utrecht) het 1e kievitsei van Nederland gevonden.
Op 11 maart werd in de Schijndelse Heide door
Nan Visser een nest met 2 eieren gevonden en dit
waren de eerste eieren van Brabant.
Op 15 maart werden onze eerste eieren gevonden en
dat was een nest met 4 eieren.

Op de percelen in de Sonse Heide was het nat !
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Ringproject met Sovon in 2017
Het was de bedoeling om op de percelen bij Van de Meerakker langs de Oostelijke randweg / A50
kievitskuikens te ringen. We waren hiervoor net als in 2015 en 2016 uitgenodigd door Sovon en BBL.
De populatie kieviten die al jaren op dat perceel verbleef had zich echter verplaatst naar een verder op
gelegen perceel dat geheel ingesloten lag tussen de A50 / randweg en Nijnselseweg (Mastadriehoek)
Gelukkig kregen we van de eigenaar en loonwerker op dat perceel ook alle medewerking.
Het ringen had tot doel het volgen van de kuikenoverleving en om het effect te testen van
beschermingsmaatregelen op percelen met verlate grondbewerking, inzaaien van maïs. Dit in
combinatie met naastgelegen braakstroken als opgroeigebied. Om het effect te meten werden de kuikens
individueel herkenbaar gemaakt door het aanbrengen van een metalen ringetje en een gekleurd kunststof
vlaggetje met een unieke code erop. Een aantal kuikens werd tijdens het projekt opnieuw terug
gevonden en opnieuw gemeten.
In totaal werden er door Jan Staal en Marco Renes met hulp van onze vrijwilligers 45 kuikens geringd.
De kuikens werden 3 keer per week gevolgd en geteld totdat ze vliegvlug waren. De tellingen en
waarnemingen werden doorgegeven aan SOVON om deze te analyseren.
Behalve het ringen van de kuikens vonden er ook nog andere onderzoeken plaats:
• Eieren meten en uitkomstdata vaststellen door een dompelproef.
• De kuikens wegen en de snavellengte meten om de leeftijd vast te stellen.
• Van een nest is met succes een broedende vogel gevangen en geringd.
Tijdens een van onze eerste veldinspecties werd op het perceel een kievit teruggevonden die in mei
2015 op het perceel bij van de Meerakker was geringd.
Het was voor ons een mooi en succesvol project met een goede samenwerking. Ook omdat er op dit
perceel van ca. 3 ha. alle 20 nesten die er waren bijna allemaal bij de eerste leg uitkwamen.

Formulier met nestgegevens

Observeren en

Waarnemen
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Teruggevonden kievit op woensdag 5-4-2017 op perceel tijdens onderzoek van Sovon. (Mastadriehoek)
Deze kievit was geringd door Wil Beeren op 6-5-2015 maar op het nabijgelegen perceel bij Van de Meerakker.

Het ringformulier uit 2015.
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Workshop weidevogels voor de jeugd op 26 maart en 5 april

In totaal werden er 750 stuks van deze flyers uitgedeeld op alle Rooise basisscholen.
Met 18 jeugdige deelnemers en met ouders en begeleiders erbij was dit toch een goed bezochte
activiteit. Het programma werd leuk gepresenteerd door Anja Popelier.
Ook het boogschieten viel bij de jeugd in goede aarde.
Na afloop konden de deelnemers zich aanmelden om op woensdagmiddag 5 april buiten weidevogels te
bekijken. Met 12 kinderen en hun ouders of begeleiders erbij was er voldoende belangstelling. Met de 2
telescoopkijkers en veldkijkers was er verrassend veel te zien. Jammer dat er geen nesten met eieren
werden aangetroffen, want die waren leeg.
Wel waren er o.a. 3 paartjes patrijzen op een net geploegd perceel, kraaien, duiven en meeuwen te zien.
Belangrijk was dat we in de praktijk konden laten zien waar het bij weidevogelbescherming om gaat.
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Projecten “Kansen voor de Kievit” en Rustzones 2017
Voor het Pilotproject “Kansen voor de Kievit” werden 5 percelen aangemeld.
In overleg met de agrariërs werd bij het Brabants Landschap een projectplan ingediend.
In het projectplan was ook de aanleg van braakstroken opgenomen.
Deze braakstroken brachten meer rust in het gebied en gaven dus meer kans op overleving van de
kuikens en broedgelegenheid voor akkervogels.
Helaas voldeden 2 percelen niet aan de randvoorwaarden dat er vroeg in het seizoen tenminste 5
broedparen met legsels op het perceel aanwezig moeten zijn.
André Boekhorst deed voor het 6e jaar op rij mee met het project.
Een mooi resultaat maar de kuikenoverleving bleef door een droge periode achter bij de verwachtingen.

Resultaat bij Boekhorst
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Van den Boom VOF deed voor het 3e jaar mee met het project.
Het was jammer dat hier de meeste nesten door predatie verloren gingen.

Resultaat bij van den Boom VOF
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Van de Ven deed voor het 1e jaar mee met het project.
Dit was ook het perceel waar het onderzoek van Sovon plaatsvond.
Het resultaat was goed maar de kuikenoverleving bleef ook hier door een droge periode achter bij de
verwachtingen.

Resultaat bij van de Ven.
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Veerse Heide
In de Veerse Heide ging de “vrijdagmiddag-loopgroep” weer van start bij de locatie “Miss Hyacinth”.
Het was tot 3e week maart erg nat op de percelen die daardoor niet bewerkt konden worden.
Deze loopgroep vond op 17-3-2017 het eerste legsel van de kievit dat met 4 eieren al compleet was.
Mooi op tijd voordat op deze percelen bewerkingen plaats zouden vinden.
Het was opvallend dat de legsels zich net als vorig jaar op enkele percelen concentreerden.
In dit gebied was veel predatie door vos, das en kraai.
Van de 49 gevonden nesten werden er jammer genoeg 29 gepredeerd
Er waren waarnemingen van enkele koppels patrijzen en 2 paartjes wulpen.
Bij en rondom de waterpartij van landgoed De Rijt waren veel watervogels te zien en in de
zandafgraving nestelde zich een kolonie van ca. 90 oeverzwaluwen waardoor het idee ontstond om daar
een wand voor oeverzwaluwen te realiseren. IVN Sint-Oedenrode maakte zich daar sterk voor.
In november werden de eerste gesprekken gevoerd met Marco Renes van Brabants Landschap om dat
begin 2018 te realiseren.
In 2017 noteerden we voor we het gehele gebied
Veerse Heide en omgeving de volgende legsels:
• 49 kieviten
• 3 scholeksters
• 2 gele kwikstaarten
Ter vergelijking met andere jaren het aantal
kievieten in dit gebied:
• In 2016 noteerden we 40 legsels
• In 2015 noteerden we 43 legsels
• In 2014 noteerden we 29 legsels
Ons vrijwilligerswerk was voornamelijk toegespitst op de nestbescherming van kieviten.
Het aantal legsels is de afgelopen jaren stabiel.

Schijndelse Heide
In de Schijndelse Heide waren de percelen minder nat dan in de Veerse Heide en begon het seizoen
daarom al op 15-3-2016 met het vinden van een legsel van de kievit met 4 eieren.
In tegenstelling tot andere jaren werd er op diverse percelen minder gras of maïs geteeld. In plaats
daarvan percelen met aardappelen en een perceel met bieten. Dit was van invloed op de legsels van de
kievit en grutto.
Er was wat meer predatie dan in andere jaren.
Op een perceel werd het legsel van de grutto gevonden.
Met de eigenaar werd een rustzone geregeld.
Er werd afgesproken dat
onze weidevogelgroep
die zou maaien en het gras
opruimen als er geen
grutto’s meer verbleven.
Op 23 mei werd met
hulp van Ton Populier
het gras gemaaid.
André Boekhorst
ruimde met enkele
vrijwilligers het gras op.
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In 2017 noteerden we voor we het gehele gebied Schijndelse Heide en omgeving de volgende legsels:
• 66 kieviten
• 4 grutto’s
• 8 scholeksters
• 2 wilde eenden
• 2 gele kwikstaarten
In vergelijking met andere jaren in dit gebied:
• 2016 waren er 45 legsels van de kievit
• 2016 waren er 3 legsels van de grutto
• 2016 waren er 6 legsels van de scholekster
•
•
•

2015 waren er 99 legsels van de kievit
2015 waren er 6 legsels van de grutto
2015 waren er 7 scholeksters

Gruttonest op 7-5-2017 in de rustzone

Ook in dit gebied was ons werk als vrijwilligers voornamelijk toegespitst op de nestbescherming van
kieviten, grutto’s, wulpen en scholeksters.
Belangrijk waren ook de braakstroken en akkerranden voor schuil- en broedgelegenheid.
Belangrijk was het overleg met de agrariërs en loonwerkers.

A50 en omgeving
De percelen langs de A50 / Oostelijke Randweg bij Van de Meerakker waren in beeld om daar met
Sovon het ringproject te gaan doen. Waarom er op het perceel, waar al 2 keer eerder het onderzoek had
plaatsgevonden, dit jaar bijna geen kieviten zaten is bijna niet te verklaren.
Zou het gelegen kunnen hebben aan het paartje slechtvalken op de Knoptoren?
Aan het bewerken, de groenbemester of bemesten van het perceel?
De al jaren aanwezige populatie kieviten verhuisde naar een nabijgelegen perceel (Mastadriehoek)
Opvallend was dat hier tijdens het broeden bijna geen predatie was.(van de 20 nesten maar 1…)
We zagen dat kieviten met kuikens de randweg en A50 overstaken en sneuvelden in het drukke verkeer.
In de eerste weken dat de kuikens opgroeide was er
ook gebrek aan voedsel en vocht door de droge periode.
Hierdoor probeerden waarschijnlijk de kieviten met kuikens
de oversteek te maken….
In 2017 noteerden voor dit gebied de volgende legsels:
• 34 kieviten
•
1 scholekster
Ter vergelijking met andere jaren in dit gebied:
• 2016 waren er 38 legsels van de kievit
• 2016 was er 1 legsel van de scholekster
• 2015 waren er 40 legsels van de kievit
• 2015 was er 1 legsel van de scholekster

Eieren van de scholekster

Kievitskuikens
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Sonse Heide
Op de percelen aan de Airborneweg in de Sonse Heide werd voor het 2e jaar door onze vrijwilligers aan
nestbescherming gedaan en de resultaten genoteerd.
Het gebied daar is het laagste punt van de Sonse Heide en dus vrij nat. Dat betekent dat er later in het
voorjaar bewerkt kon worden en dat is meestal gunstig voor de legsels.
Ook dit jaar werden daar weer de gele kwikstaart, veldleeuwerik en wulp gezien.
Voor de percelen van Henk Dortmans, John van Acht en Gebr. Verboort kregen we een
loopvergunning. De percelen waar we geen loopvergunning voor hadden bekeken we vanaf de kant en
noteerden we de legsels. Op meerdere percelen werden er dit jaar ook hier aardappelen geteeld.
In het seizoen 2017 noteerden we voor dit gebied in de Sonse Heide de volgende legsels:
• 50 kieviten
• 1 gele kwikstaart
In vergelijking met vorig jaar in dit gebied:
• 2016 waren er 44 legsels van de kievit.
• 2016 was er 1 legsel van de gele kwikstaart.
Het was een mooi seizoen in de Sonse Heide.

Na afloop gezellig
een bakje koffie
bij Jan en Maria

Dik en Rien
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Excursie 29-4-2017
Op zaterdag 29 april hadden we schitterend weer en brachten we met 19 vrijwilligers een bezoek aan de
Arkemheenpolder in Nijkerk. We vertrokken vanaf de markt in Sint-Oedenrode met 5 auto’s naar
Nijkerk. Bij het oude stoomgemaal Hertog Reijnout uit 1883 werden we ontvangen met een kop koffie
en een koek en kregen we uitleg over het gebied en de werking van het stoomgemaal.
Vanuit het bezoekerscentrum gingen we met onze gids Jelle de Jong de polder in om naar weidevogels te
kijken. Vooral de grutto en tureluur lieten zich goed zien. Ook brachten we een bezoek aan een
weidevogelboerderij. Frenk en Gradje maakte een mooie fotoreportage. Vrijwilligers die door
omstandigheden verhinderd waren konden daardoor toch nog genieten van alles wat daar te zien was.

Grutto

Kaart van het gebied
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Fietstocht Convenantgroep 10-5-2017.
Dit jaar organiseerde onze Weidevogelgroep WVG Rooi NB29 de jaarlijkse fietstocht.
Deze fietstocht is een uitwisseling met een groep vrijwilligers van de weidevogelgroep Schijndel,
Jekschot en genodigden van Gemeente en overige convenantleden. Het doel is elkaar te informeren over
de weidevogels in het gebied en te laten zien waar we mee bezig zijn.
Om 18.30 uur verzamelden de deelnemers bij de stal van André Boekhorst aan de Schijndelseweg 4 om
met een kop koffie of thee even bij te praten. Hier werd ook naar het perceel met maatregelen voor de
kievit gekeken. Daarna vertrokken we met 15 deelnemers per fiets door de Schijndelse Heide naar de
percelen langs de A50 en randweg. Op deze percelen vond samen met Sovon al voor het 3e jaar
onderzoek plaats naar overleving van kievitskuikens. Op het perceel waar dit jaar het onderzoek
plaatsvond lieten de kieviten met kuikens zich goed zien.

Van hier uit fietsten we door het Dommeldal verder richting Veerse Heide naar de zandafgraving bij
Landgoed De Rijt waar al een paar jaar een kolonie oeverzwaluwen in het zanddepot nestelt.
Er was veel te zien en er werd verteld dat in dit gebied de Veerse Heide door predatie veel legsels en
kuikens verloren gingen.
In de natuurtuin van Miss Hyacinth werd de avond afgesloten.

Evaluatieavond vrijwilligers 17-5-2017
De evaluatie-avond werd met 21 vrijwilligers goed bezocht.
Gezellig was het om onder het genot van een paar consumpties ook met de andere loopgroepen van
gedachten te wisselen over de bevindingen, bijzondere gebeurtenissen en nieuwtjes.
We spraken af wanneer we de gezamenlijke veldwerkzaamheden gingen beëindigen.
Om iedereen wekelijks de planning voor de komende week en de resultaten per mail te sturen werd door
de loopgroepen gewaardeerd.
De laatste planning voor week 22 en informatie over de resultaten van week 21 zag er zo uit:
Het seizoen loopt ten einde nu alle percelen zijn bewerkt, ingezaaid en nog een keer nagekeken.
Wat rest is nog de nazorg: de aanwezige nesten te controleren of deze zijn uitgekomen en stokken die
op het veld staan te verwijderen.
Het ringproject loopt nog enkele weken door in verband met de waarnemingen die aan SOVON
doorgegeven worden.
14

Ook voor ander percelen geldt, als er iets gezien wordt geef het aan ons door !!
Het is mooi om eens langs de percelen te fietsen en te wandelen, als de mogelijkheid er voor is.
VOOR WEEK 22 (29-5 t/m 4-6) IS ER GEEN PROGRAMMA MEER VOOR DE LOOPGROEPEN
WE MAKEN ONS OP VOOR DE AFSLUITING VAN HET SEIZOEN MET DE JAARLIJKSE BBQ OP WOENSDAG 5-7-2017.

In week 21 waren door de loopgroepen de volgende legsels gevonden waren de activiteiten:
• dinsdagmorgen (23-5):
volgens afspraak met Wilbert van Rooij werd de rustzone voor de Grutto tegenover de golfbaan
opgeruimd. Tijdens het opruimen vonden we in die rustzone nog een 2e gruttonest
Ton Popelier (nogmaals bedankt) maaide met zijn bosmaaier 150m2 lang gras af en
André Boekhorst, Piet, Gradje en Wil ruimden het gras op!!
• dinsdagmiddag (23-5) Airborneweg:
zijn door 6 vrijwilligers met de kijker nesten opgespoord: 1 nest van de kievit met
4 eieren en 1 nest met 2 eieren werden gevonden.
• woensdagmiddag (24-5) Meerakker Oostelijke randweg:
zijn door 6 vrijwilligers 3 kievitsnesten gevonden en 1 nest van de scholekster met 3 eieren.
• woensdagavond (24-5) Schijndelse Heide:
zijn door 6 vrijwilligers 3 kievitsnesten opgespoord.
Het 200ste kievitsnest werd net als het 100ste van dit seizoen ook gevonden door Gerda.
(dat is net als bij de 100e weer bokkenpotentaart!!)
• het toetje van de avond kwam toch wel van Henk Steenbakkers die ons samen met een trotse
André Boekhorst stond op te wachten bij de uilenkast.
Bij het controleren van de uilenkast kwam Henk er achter dat er maar liefst 5 kuikens van de
steenuil in zaten. We mochten allemaal even kijken naar deze mooie verrassing.

•
•
•

vrijdagmiddag (26-5) in de Veerse Heide: geen programma.
zondagmorgen (28-5) Schijndelse Heide: met 5 vrijwilligers werd bij Boekhorst op het laat
ingezaaid perceel 1 nest van de kievit met 4 eieren gevonden. Op het perceel van Vervoort aan
de Schootsedijk zagen we een alarmerende scholekster met kuikens.
op het perceel aan de Zwembadweg bij het naar huis fietsen zagen Piet en Wil een broedende
scholekster zitten.
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Afsluiting van het seizoen met BBQ 5-7-2017
Op 5 juli hebben we het weidevogelseizoen afgesloten met 21 vrijwilligers bij Miss Hyacinth.
Het was een mooie zomeravond en we genoten van de gastvrijheid in natuurtuin van Jan en
Ans.Dekkers. Er waren weer lekkere hapjes, drankjes en gerechten, deels ook gemaakt door onze eigen
leden. In de smaak viel ook de speciale biertjes die Rien had meegebracht uit de brouwerij van zijn
zoon. De bokkenpotentaart van Gerda (200e legsel) was erg lekker en het recept werd doorgegeven.
Tijdens en na de BBQ werd er gezellig gebuurt over van alles en nog wat.

Traditioneel was er ook weer tijd voor een spelletje Jeu des Boules.
De inzet was de wisseltrofee die het weer een jaar had overleeft.
Er werden liefst 5 teams uitgeloot en Frenk legde uit hoe er gespeeld
zou moeten worden….
Er werd echt gespeeld om te winnen en na een spannende finale
werd de wisselprijs uiteindelijk in ontvangst genomen door Greet.
Het was genieten en buurten op en rond de baan tot laat in de avond.
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Zomeravond activiteit 24-08-2017
Liefst 22 vrijwilligers hadden zich aangemeld voor deze activiteit die dit jaar georganiseerd werd door
Jan en Ans Dekkers. Waar zouden we naar toe gaan? De locatie werd tot het laatste moment voor de
meeste vrijwilligers als verrassing geheim gehouden!!!
Het was een hele mooie zomeravond en we gingen met auto’s naar Landgoed Croy in Aarle-Rixtel.
Er was afgesproken bij de streekwinkel Croy van Broos en Jeanne Biemans.
Deze winkel fungeert tevens als informatiecentrum over het gebied en zijn Croyse ondernemers.
Onder leiding van een gids trokken we een prachtig groen gebied in rondom Kasteel Croy.
De gids wist opmerkelijk veel te vertellen over het ontstaan en de cultuurhistorie rondom het kasteel
van het 254 hectare grote landgoed dat zich uitstrekt tussen Aarle-Rixtel en Stiphout.

Op het einde van de wandeling mochten we een
kijkje nemen het fruitteeltbedrijf en kregen
uitleg hoe de producten op een geïntegreerde
manier geteeld worden. Dit houdt in zo optimaal
mogelijk rekening houden met:
-de tijd van het jaar en de natuur
-zo min mogelijk gebruiken maken van
gewasbeschermingsmiddelen

Fruitteeltbedrijf bij Fam. Biemans

Als afsluiting van de avond was er nog een
hapje en een drankje van de gastheer en koffie
met zelfgebakken appeltaart van Ans.
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Weidevogelgroepen Meierijstad
Door de samenvoeging van de gemeente Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel op 1 januari 2017 hield
het Convenant uit 1996 in feite op met bestaan.
Op 5-9-2017 was er een bijeenkomst in de Schaapskooi in Schijndel om te bespreken hoe we verder
zouden kunnen gaan met een nieuwe samenwerking en wat er mogelijk is in de nieuwe gemeente.
Bij deze eerste bespreking waren hierbij aanwezig de vertegenwoordigers van de 4 weidevogelgroepen
die in Meierijstad actief zijn, de voorzitter en penningmeester van het huidige Convenant van de
Begeleidingscommissie Weidevogelbeheer Schijndelse en Rooise Heide.
In overleg werd besloten om met een werkgroepje de mogelijkheden te onderzoeken met welke
organisatiestructuur we verder zouden kunnen en waarin alle genoemde (weide)vogelgroepen uit
Meierijstad vertegenwoordigd zouden kunnen worden.
Op 22-11-2017 was er in de Schaapskooi een overleg met de vertegenwoordigers van het huidige
Convenant waarbij Jochem Sloothaak van Brabants Landschap en het Waterschap aanwezig waren.
In dit overleg werd o.a. ook het advies van Brabant Landschap besproken hoe we met een nieuw
samenwerkingsverband verder zouden kunnen.
Op 28-11-2017 was er in de Schaapskooi een overleg van de werkgroep.
Er werd besloten te kiezen voor een Stichting waarin de 4 weidevogelgroepen zijn vertegenwoordigd.
Alle partijen waren het er over eens dat een nieuw te vormen Stichting het beste is waardoor de eigen
identiteit van de Weidevogelgroepen behouden kan blijven.
Op 13 december werden de plannen door de werkgroep op het de Gemeentehuis van Meierijstad
gepresenteerd en werden deze positief ontvangen.
De presentatie bestond uit een overzicht van de 4 weidevogelgroepen met daarin het aantal vrijwilligers,
agrariërs, loonwerkers, kaarten van het gebied, resultaten in 2017, doelstelling en samenwerking.

Weidevogelgroep Schijndel NB 13
ca. 45 vrijwilligers actief
ca. 60 meewerkende agrariërs en loonwerkers

Weidevogelgroep Rooi NB 29
ca. 32 vrijwilligers actief
ca. 33 meewerkende agrariërs en loonwerkers

Weidevogelgroep Jekschot NB 30
ca. 16 vrijwilligers actief
ca. 31 meewerkende agrariërs en loonwerkers

Weidevogelgroep Boerdonk NB 54
ca. 17 vrijwilligers actief
ca. 47 meewerkende agrariërs en loonwerkers

Totaal in Meierijstad
ca. 110 vrijwilligers actief
ruim 170 meewerkende agrariërs en loonwerkers

kievit
grutto
scholekster
wulp

201
2
9
8

kievit
grutto
scholekster
wulp

203
4
12
geen

kievit
grutto
scholekster
wulp

111
geen
7
12

kievit
grutto
scholekster
wulp

72
geen
6
5

Ruim 17% van de kievitsnesten in NoordBrabant worden gevonden door de 4
weidevogelgroepen in Meierijstad

Afgesproken werd om begin 2018 de Stichting Weidevogelbescherming Meierijstad op te richten.
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“Natuurwerkdag” bij Miss Hyacinth 27-10-2017
Als “tegenprestatie” voor de gastvrijheid die de weidevogelgroep had genoten bij Miss Hyacinth,
besloten we Ans en Jan een handje te helpen. Het thema was; “pluk de middag bij Ans in de tuin”.
Op 27 oktober hielpen we met 10 vrijwilligers de pluktuin winterklaar te maken..
Er werd goed gewerkt en het was vooral een gezellige middag bij het nieuwe theehuis.
Natuurlijk hielpen ook Jan en Ans en hun kleinkinderen mee!.........

Rustpauze op het nieuwe terras
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Diverse activiteiten 2017
Op woensdagavond 18-10 was er door Brabants Landschap de bijeenkomst “Erven Plus ”georganiseerd.
Op deze avond werd uitleg gegeven over hoe op boerenerven en stallen de leefomgeving van erfvogels
verbeterd kan worden en wat de financiële mogelijkheden zijn.
Met 5 vrijwilligers waren we op deze avond in het verenigingsgebouw van IVN Laarbeek aanwezig.
Op zaterdag 18-11 was er een terugkomdag in Zeist voor de vrijwilligers die hadden meegewerkt aan
het Ringproject van Sovon en Vogeltrekstation. Ongeveer 30 vrijwilligers uit alle delen van het land die
aan het project meededen werden geïnformeerd over de resultaten van de afgelopen maanden die waren
geanalyseerd door Sovon en Vogeltrekstation en de conclusies die daar uit getrokken waren.
Het verslag van het onderzoek dat in 2015, 2016 en 2017 plaatsvond zal in 2018 door Sovon worden
afgerond en openbaar worden gemaakt.
Van onze weidevogelgroep waren we in Zeist met liefst 6 vrijwilligers aanwezig.
Op woensdagavond 22-11 was het de derde en laatste en bijeenkomst van het pilotproject
“Beheermonitoring van agrarisch natuurbeheer” in het Groene Woud.
Op diverse locaties had in 2016 en 2017 monitoring van diverse soortgroepen plaatsgevonden in het
agrarisch gebied. Een en ander hierover is te zien op de site www.brabantteltmee.nl
Met 5 vrijwilligers waren we op deze avond in de Schaapskooi in Schijndel aanwezig.
Op woensdagavond 29-11 was er het jaarlijks overleg voor coördinatoren en gegevensverwerkers van
de weidevogelgroepen in Brabant. Dit overleg, georganiseerd door BrabantsLandschap, werd voor ons
gehouden in Vught. Hierbij waren Piet, Gradje en Wil aanwezig.
Het doel is het uitwisselen van de resultaten en terugblik op het seizoen.
Er was uitleg over het gebruik van de vernieuwde boerenlandvogelmonitor, de internetapplicatie en de
mobiele invoer van de gegevens en waarnemingen.
Op vrijdag 8-12 was er een Symposium Biodiversiteit en Leefgebieden 2017 in het Provinciehuis.
Dit symposium was voor alle professionals en vrijwilligers die zich inzetten voor de Brabantse natuur,
bijvoorbeeld bij terreinbeheerders, gemeenten, waterschappen, natuurorganisaties, agrarische
natuurverenigingen en adviesbureaus. Op het symposium lieten de organisaties zien wat er in Brabant is
bereikt rondom biodiversiteit en leefgebieden. Ook kansen en uitdagingen kwamen aan bod.
Gedeputeerde Johan van den Hout opende het programma dat bijna een hele dag duurde.
Er waren informatiestands, lezingen, flitspresentaties en workshops.
Met 7 vrijwilligers van onze weidevogelgroep en IVN Sint-Oedenrode waren we hierbij aanwezig.
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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 2017 was de gemiddelde leeftijd ruim 65 jaar.
Door onze jeugdprojecten hopen we voor de komende jaren de gemiddelde leeftijd terug te brengen.
Wij bedanken:
• Alle vrijwilligers, agrariërs en loonwerkers voor hun inzet en tijd.
• Weidevogelbescherming Schijndel e.o. en Jekschot voor de samenwerking.
• Convenantgroep van gemeente Schijndel en Sint-Oedenrode
• AP Natuuradvies & Begeleiding voor ondersteuning van het jeugdproject.
• Handboogvereniging Ontspanning voor de samenwerking tijdens het jeugdproject.
• De MooiRooikrant.
• Het Brabants Landschap en Sovon, voor de ondersteuning tijdens het seizoen

Februari 2018
Met Natuurvriendelijke Groet,
WVG Rooi NB29.
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