Weidevogel Groep Rooi
NB29

Jaarverslag 2018

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 of per e-mail 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
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Peer van Bakel
Gradje Brouwers
Ans Dekkers
Maria Foolen
Bert Foolen
Greet Groothuis
Gerda v. Meersbergen
Hilma van Rozendaal
Gerrie Santegoeds
Coby Warmerdam
Maria Sijbers
Henk Steenbakkers
Ger v.d. Wijdeven
Wil Foolen (coördinator)
Mia Foolen
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
Nico Niemeijer
Jens Verschuiten (jeugd)
Henk Dortmans

Coördinatoren Brabants Landschap

:
:
:
BOA
:
Odbn omgevingsdienst handhaving Noord-Brabant :

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
Eerde
St. Oedenrode
St. Oedenrode
St. Oedenrode
St. Oedenrode
Eindhoven
Best
St. Oedenrode
St. Oedenrode
Jochem Sloothaak
Anja Populier
Marco Renes
Arnoud Jakobs
Pieter van Iersel

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

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, verhuizing of andere omstandigheden konden dit seizoen enkele
vrijwilligers bijna niet aan weidevogelbescherming en andere activiteiten mee doen.
Daar stond tegenover de aanmelding van 1 nieuwe vrijwilliger die gedurende het seizoen ook actief
bezig was. Dit was een welkome aanvulling voor onze groep
Maria van den Berg, Henk Dortmans, Jan Sijbers en Connie Smits (natuurgids IVN) volgden de cursus
van het Brabants Landschap “Weidevogelbescherming voor beginners”.
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Agrariërs

Plaats

A. Boekhorst
Melkveebedrijf van Oirschot
Gebr. van Kessel
H. van der Laar
W. van Rooij
van de Kallen
J. Vervoort
van de Laar
H. Wiersma
J van der Zanden
B. van de Meerakker
Sweere
Van den Boom VOF
W van de Akker
P. Bekkers
G. Moeskops
M. Kapteijns
R. Kapteijns
M. .Kluitmans
F. van Genugten
L. van Genugten
Ketelaars
van de Oever
Van Acht
H. Dortmans
J. Verboort
Gebr. Verboort
R. Aarts
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St. Oedenrode
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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

Loonwerkers
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van de Ven Aardappels
Jennissen
VOF Rovers Boekel
Van Loon

St Oedenrode
Den Dungen
Boekel
St Oedenrode

Overzicht voornaamste activiteiten in 2018
•
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•
•
•

wintertellingen voor akkervogels
20 februari startavond bij Miss Hyacinth.
7 maart oprichting van de Stichting Weidevogelbescherming Meierijstad
7 maart provinciale startavond in het Provinciehuis te ’s-Hertogenbosch.
11 maart start van het veldwerk.
Deelname aan het pilotproject “Wei Vosvrij”
Deelname aan het Maatregelen voor de kievit op bouwland en rustzoneregelingen.
28 april excursie naar Zierikzee, plan Tureluur.
8 mei fietstocht met de Stichting Weidevogelbescherming Meierijstad.
Opening van de oeverzwaluwwand en 20-jarig bestaan van IVN.
16 mei evaluatieavond van de loopgroepen.
4 juli afsluiting met BBQ van het veldwerk seizoen 2018.
23 augustus zomeravondwandeling.
Deelname aan activiteiten van IVN en Samenloop voor Hoop door diverse vrijwilligers.
Diverse activiteiten door en van vrijwilligers onderling.
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Eigen startavond 20-2-2018
Op de startavond waren 19 vrijwilligers aanwezig; 13 vrijwilligers waren verhinderd.
De startavond werd gehouden bij Ans Dekkers, (Miss Hyacinth) Damianenweg 26, Sint-Oedenrode.
Het was een gezellige avond met een terugblik op het seizoen 2017 en vooruitzicht op ons toekomstig
seizoen in 2018. (zie ook het volledige verslag van onze startavond).

Provinciale startavond 7-3-2018
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 13 personen aanwezig.
Onze altijd gemotiveerde boer André Boekhorst was er ook bij.
Na het welkomstwoord van Jan Baan, directeur van Brabants Landschap kregen we een mooi
programma gepresenteerd met als onderwerpen:
• Hoogtepunten uit het weidevogelseizoen 2017, door provinciaal coördinator, Jochem Sloothaak,
over voedselaanbod, kuikenoverleving, vernatting van percelen en dekking in de vorm van
braakstroken op zandgronden.
• Natuur inclusieve landbouw serieuze ontwikkeling?, door veehouder en voorzitter van
BoerenNatuur, Alex Datema, over maatregelen om naar een productie te gaan met
instandhouding van het landschap en herstel van de biodiversiteit.
• Weidevogels en een glas melk, door Meeuwis Millenaar, melkveehouder en regiobestuurder van
Friesland Campina, over duurzame zuivelketen, puntensysteem en grazende koeien,.
• Wat is biologisch boeren eigenlijk?, door biologisch melkveehouder Sjaak Sprengers, over
aangepaste bedrijfsvoering op de gedragingen van zijn koeien in zijn omgeving.
• Provinciaal beleid en uitreiking oorkonde ‘Initiatief van het jaar’, door gedeputeerde van
Provincie Noord-Brabant, Johan van Hout.
Na afloop van deze interessante avond werden de benodigde markeringsstokken, materialen,
provinciaal jaarverslag, foldermaterialen e.d. uitgereikt.

Start van het veldwerk 11-3-2018, weekplanning en resultaten
Al vroeg in het seizoen werden grote groepen kieviten waargenomen op de nog heel natte velden.
Omdat het daarbij ook nog koud was en vaak regende werd de planning voor de loopgroepen aangepast.
Op momenten dat we wel naar buiten konden werd alleen vanaf de kant gekeken.
Wekelijks werd er door de coördinatoren een planning gemaakt en de resultaten van de week daarvoor
per mail rondgestuurd. Hierdoor kon iedereen zien waar we de loop van het seizoen mee bezig waren.
Het resultaat van de planning van week 11 (13-3 t/m 18-3-2018) zag er dan ook als volgt uit:
• Dinsdagmorgen geen activiteiten.
• Dinsdagmiddag 13-3-2018, afgelast wegens veel regen.
• Woensdagmiddag 14-3-2018, Bij Masta veel kuiltjes gezien, het was erg nat bijna niet te belopen.
• Vrijdagmiddag 16-3-2018, In Veersche heide een wandeling gemaakt langs de velden (natte dag).
• Zondagmorgen 18-03-2018, Bij Boekhorst afgelast wegens de kou.
De planning van week 12 (19-3 t/m 25-03-2018) zag er als volgt uit:
• Dinsdagmorgen 20-03-2018 Gaat niet door.
• Dinsdagmiddag 20-03-2018 Verzamelen om 13.30 uur bij Maria en Jan Sijbers Houtsestraat 15 en
van daaruit per fiets en per auto naar de Airborneweg in de SonseHeide.
• Woensdagmiddag 21-3-2018, Verzamelen bij Mia en Wil vandaar uit naar Meerakker langs de
Oostelijke Randweg.
• Vrijdag middag 23-3-2018 Verzamelen bij Ans (Miss-Hyacinth) vandaar naar de Veersche heide.
• Zondag morgen 25-03-2018 Verzamelen bij de stal van Boekhorst Schijndelseheide 4
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De eerste eieren
Er was een mooie bijdrage van de jeugd
Jens Verschuiten (12 jaar)die samen met vrijwilligers
deelnam aan het veldwerk.
Het was mooi om te zien dat juist hij het 1e legsel vond!

Jens vond de 1e kievitseieren van Rooi

Johan Minneboo
vond op woensdagmiddag 18-4-2018 de eerste
eieren van de grutto.
Het waren tevens de eerste eieren van NoordBrabant die bij boerenlandvogels werden
aangemeld!

Deelname aan het pilotproject “Wei Vosvrij”
Door BrabantsLandschap werden we uitgenodigd om deel te nemen aan het project dat mogelijk was
gemaakt met subsidie van de Nationale Postcode Loterij en Provincie Noord-Brabant.
Het project van BrabantsLandschap werd door AP Natuuradvies & Begeleiding voor de deelnemende
weidevogelgroepen gecoördineerd.
Het doel van het pilot project was om met behulp van schrikdraad op percelen waar de afgelopen jaren
veel legsels verloren gingen, de predatie door met name de vos en das terug te dringen.
Vanwege de subsidieverlening kon het proefproject pas van start gaan toen het broedseizoen eigenlijk al
begonnen was. Deze late start en ook de onbekende materie gaf in het begin de nodige strubbelingen.
Op woensdag 14 maart was er in de Schaapskooi in Schijndel een informatiebijeenkomst met uitleg door
Leon Blom van de leverancier (Gallagher Nederland) over het gebruik van de materialen.
Door cassettes waarop 4 draden met een lengte van 100m kon een raster gevormd worden door deze aan
elkaar te koppelen. Het raster werd van spanning voorzien met een zonnepaneel.
Het toepassen van deze materialen voor het doel waarvoor ze gebruikt gingen worden was ook voor de
leverancier geheel nieuw. Eind maart werden de benodigde materialen aan onze weidevogelgroep
beschikbaar gesteld. In de stal bij Boekhorst werden de cassettes voor gebruik gereed gemaakt

Het plaatsen van de rasters.
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Raster 1 (met 8 cassettes van 100 m)
Op vrijdagmiddag 30-3 werd begonnen met het plaatsen van de rasters op het perceel van Kluitmans.
Het perceel was de omgeving waar in voorgaande jaren bijna alle kievit-legsels werden gepredeerd
Een lastige opgave en veel werk voor ons als beginners mede door de bereikbaarheid, vorm en de wijze
waarop het perceel, naar later bleek, bewerkt en onderhouden zou worden.
Op dinsdagmorgen 3-4 werden de werkzaamheden afgerond met de hulp van Ton Popelier.
Op vrijdagmiddag 6-4 werd op verzoek van de boer een doorgang in het raster gemaakt om het perceel
te allen tijde bereikbaar te houden als er weer bewerkt moest worden in de komende weken.
Ton Popelier hielp weer mee en plaatste ook een wildcamera om predatoren in beeld te brengen.
In het komende weekend en begin van week 15 viel zeer veel regen.
Op woensdagmorgen (11-4) werden filmopnamen gemaakt bij het raster in de Veersche Heide.
Hiervoor waren we gevraagd door Jochem Sloothaak van BrabantsLandschap die dit wilde laten zien bij
Natuurstreken. Deze opnamen op een zeer nat veld zijn te zien met de volgende link:
https://youtu.be/_UcpHS8Dt90
Helaas werd dit perceel wat met veel inzet van onze vrijwilligers werd afgerasterd geen succes en gingen
de nesten (6) toch verloren tijdens bewerkingen en door te veel verstoring.
Op dinsdagmorgen (24-4) werd door het werkgroepje in overleg met Kluitmans en Ton Popelier het
“vossenraster” verwijderd omdat er daar geen legsels meer waren en door de bewerkingen en ligging
van het terrein het project daar geen haalbare kaart meer bleek te zijn.
Neemt niet weg dat aangetoond is dat in andere situaties een vossenraster niet zou kunnen functioneren.
Een leerschool voor ons, jammer van het werk maar bij een pilot- project kan zoiets voorkomen!
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Raster 2 (met 1 cassette van 100 m)
Op donderdagmorgen 19-4 werd begonnen met het plaatsen van een raster waar midden op het perceel
een gruttonest met 4 eieren en een kievit-legsel met 4 eieren was gevonden.
Alle eerder gevonden kievit legsels (6) waren al op dat perceel gepredeerd.
De groenbemester was bespoten en het perceel lag klaar om bewerkt te worden en daarna bieten in te
zaaien. Er zou om de afrastering heen bewerkt moeten worden.
In overleg met BrabantsLandschap en onze boer werd besloten om de nesten heen een degelijk raster te
plaatsen van 20x30 m (600 m2). Het raster werd snel geplaatst en Ton Popelier hielp ons daarbij.
Na het plaatsen werd er vanaf de kant geobserveerd en zagen we dat de grutto niet van buitenaf binnen
het raster durfde te gaan omdat er spanning op stond. De kievit deed dat wel en ging gewoon door met
broeden. Het resultaat was dat het gruttonest verlaten werd maar de eieren wel bleven liggen.
Het legsel van de kievit kwam uit en er werden kuikens gezien.
De conclusie was dat we waarschijnlijk voor de grutto een te klein raster hadden afgezet.

Raster 3 (met 4 cassettes van 100 m)
Op dinsdagmorgen (10-4) werd op een perceel in de Schijndelse Heide door een werkgroepje een
“vossenraster” van 100x100 m geplaatst omdat daar 4 legsels werden gevonden. Met André Boekhorst,
Marco Renes en Jochem Sloothaak werd besloten om het perceel waar een overeenkomst voor uitgesteld
bewerken en braakstroken was afgesloten naar hier toe te verplaatsen. André Boekhorst besloot omdat
de omliggende percelen nog te nat waren alle maispercelen pas na 15 mei te bewerken en in te zaaien.
Op 15-5 werd, omdat er bewerkt ging worden (bemesten en ploegen), het “vossenraster” tijdelijk
verwijderd en later op de dag weer teruggeplaatst.
Op 17-5 werd er omdat er mais ingezaaid ging worden het “vossenraster” tijdelijk verwijderd en later op
de dag ook weer teruggeplaatst.
De conclusie bij dit raster was dat het systeem heel goed werkte omdat er geen nesten door de vos
verloren gingen. Rondom het raster zagen we wel veel sporen van de vos en werden op de omliggende
percelen diverse nesten gepredeerd.
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Raster 4 (met 6 cassettes van 100 m)
Op 14-5 was er overleg met Marco Renes (BrabantsLandschap) over opsporen van de grutto’s en
kieviten met een drone op het perceel tegenover de golfbaan bij van Rooij.
Helaas kregen we te horen dat de Drone was gecrasht!
Op donderdagmorgen 17-5 werd met Marco Renes erbij (zonder drone) gekeken en gezocht naar de
grutto’s op het perceel bij van Rooij. Henk, Piet en Wil waren erbij en na een uurtje vogelen vonden we
2 nesten met 4 eieren van de grutto en 1 nest van de kievit met 4 eieren.
Mooi op tijd want op vrijdagmorgen 18-5 werd er gemaaid en de grutto’s werden in overleg met van
Rooij gespaard door de loonwerker (Gerwin Bouw van loonbedrijf van Berkel). Er werd met de trekker
meegereden om aanwijzingen te geven waar de nesten zich bevonden.
Zaterdag werd na overleg met Anja Popelier en Marco Renes besloten om op zondagmorgen 20-5,
(1e Pinksterdag) toch een “vossenraster” te plaatsen bij de Gruttonesten. We kozen nu voor een ruim
raster waar dan ook het kievitsnest in zou kunnen liggen. Om 8.00 uur werden de nesten geïnspecteerd.
De gruttonesten lagen mooi verstopt in het gras en waren helemaal intact. Het kievitsnest was jammer
genoeg weg. Vele handen maakten licht werk en om 9.15uur was het raster gereed.

Ton Popelier hielp mee en maaide het lange gras langs de sloot en plaatste een wildcamera.
In overleg met hulp en advies van Anja Popelier werd besloten bij BrabantsLandschap een
Rustzoneregeling aan te vragen om meer zekerheid te krijgen dat het hele perceel niet eerder gemaaid
zou worden zolang er nog grutto’s met kuikens op het perceel zouden zijn. De gruttolegsels kwamen uit
en er werden ook kuikens gezien die vliegvlug waren en het perceel verlieten.
Op 22-6 werd de rustzone en de rest van het perceel gemaaid. In de tussenliggende periode vanaf 18-5,
werd door Ton Popelier met elektrische bosmaaier 2 keer de strook onder de draad gemaaid.
Steeds waren hierbij ook 2 vrijwilligers van onze weidevogelgroep bij aanwezig om Ton te helpen.
De conclusie bij dit raster was dat dankzij alle inspanningen een goed resultaat werd behaald.
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Projecten “Kansen voor de Kievit” 2018
Voor het pilotproject “Kansen voor de Kievit” werden 2 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 rust in het gebied en gaven dus meer kans op overleving van de kuikens en
broedgelegenheid voor akkervogels.
André Boekhorst deed voor het 7e jaar op rij mee met het project.
Van de Ven VOF deed voor het 2e jaar op rij mee met het project.

Resultaat bij Boekhorst 2018
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Resultaat bij van de Ven 2018
Dit was op het perceel waar ook het onderzoek van Sovon in 2017 had plaats gevonden en kuikens
waren geringd. Er werd op dit perceel 1 geringde kievit (adult) teruggezien.
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Veersche heide 2018
Wand voor oeverzwaluwen op Landgoed de Rijt.
Bij en rondom de waterpartij van landgoed de Rijt waren weer veel watervogels te zien en in de
zandafgraving had zich in 2017 een kolonie van ca. 90 oeverzwaluwen genesteld, waardoor het idee
ontstond om daar een wand voor oeverzwaluwen te realiseren.
In november 2017 werden de eerste gesprekken gevoerd met Marco Renes van BrabantsLandschap om
het project begin 2018 nog voor het nieuwe broedseizoen te realiseren.
Er werd door IVN-Sint-Oedenrode een werkgroep gevormd waarin ook 3 vrijwilligers van onze
weidevogelgroep in vertegenwoordigd waren. Projectleider was Henk Steenbakker en met steun van alle
partijen wist hij nog precies op tijd de wand te realiseren die bijna volledig werd gesubsidieerd.
IVN-Sint-Oedenrode nam wel de verplichting op zich gedurende 6 jaar de wand te onderhouden.

Connie Smits maakte het ontwerp voor een prachtig informatiepaneel, dat op 12 mei tijdens de feestdag
van het 20-jarig bestaan van IVN-Sint-Oedenrode werd onthuld.
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Weidevogels (Veersche Heide)
In de Veersche heide ging de “vrijdagmiddag-loopgroep” op 16-3 van start bij de locatie “Miss
Hyacinth”. Omdat het heel nat was werd er een wandeling gemaakt langs de velden om te observeren.
Deze loopgroep vond een week later op 23-3 de eerste legsels van de kievit.
Het was opvallend dat de legsels zich net als in voorgaande jaren op enkele percelen concentreerden.
Op een aantal percelen waar het jaar daarvoor nog wel legsels waren, kwamen nu geen nesten.
In dit gebied was veel predatie door vos, das en kraai.
Van de 28 gevonden nesten in de Veersche Heide werden er jammer genoeg 13 gepredeerd
Er waren waarnemingen van enkele koppels patrijzen en 2 paartjes wulpen.
Het legsel van 1 wulp werd gevonden maar nog voordat er gemaaid werd en we er een raster konden
plaatsen werd het legsel al gepredeerd.
Ons vrijwilligerswerk was voornamelijk toegespitst op de nestbescherming van kieviten.
In 2018 noteerden we voor we het gebied Veersche Heide en omgeving de volgende legsels:
• 28 kieviten
• 3 scholeksters
• 1 wulp
• 1 gele kwikstaart
Ter vergelijking met andere jaren het aantal kievieten in dit gebied Veersche Heide:
• In 2017 - 49 legsels.
• In 2016 - 40 legsels.
• In 2015 - 43 legsels.
• In 2014 - 29 legsels
In de Veersche Heide daalde het aantal legsels in 2018 ten opzichte van 2017 met 43% !

Schijndelse Heide
Ook hier was in 2018 last van predatie door vos en kraai, er gingen 21 nesten door predatie verloren.
In dit gebied was ons werk als vrijwilligers voornamelijk toegespitst op de nestbescherming van
kieviten, grutto’s, wulpen, scholeksters.
Er werden 5 paartjes patrijzen gezien waarvan 1 paartje met 12 jongen.
Belangrijk waren de braakstroken en akkerranden voor schuil- en broedgelegenheid.
Heel belangrijk was het overleg met de agrariërs en loonwerkers.
In 2018 noteerden we voor we het gehele gebied Schijndelse Heide en omgeving de volgende legsels:
•
•
•
•

62 kieviten
3 grutto’s
3 scholeksters
1 patrijs

Ter vergelijking met andere jaren in dit gebied:
• 2017 - 66 legsels van de kievit.
• 2017 - 4 legsels van de grutto.
• 2017 - 8 legsels van de scholekster.
•
•
•

2016 - 45 legsels van de kievit.
2016 - 3 legsels van de grutto.
2016 - 6 legsels van de scholekster.

•
•
•

2015 - 99 legsels van de kievit.
2015 - 6 legsels van de grutto.
2015 - 7 scholeksters.

Kuikens
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A50 en omgeving
De percelen langs de A50 / Oostelijke Randweg bij van de Meerakker en omgeving.
Op het perceel (Mastadriehoek) waar met Sovon in 2017 het ringproject was uitgevoerd, waren in 2018
20 broedparen kieviten aanwezig en werden 2 koppels patrijzen gezien, waarvan 1 met jongen.
In 2018 noteerden we voor dit gebied de volgende legsels:
• 40 kieviten (waarvan 1 legsel met 5 eieren)
•
1 scholekster
Ter vergelijking met andere jaren in dit gebied:
• 2017 - 34 legsels van de kievit.
• 2017 - 1 legsels van de scholekster.
• 2016 - 38 legsels van de kievit.
• 2016 - 1 legsel van de scholekster
• 2015 - 40 legsels van de kievit.
• 2015 -1 legsel van de scholekster

Eieren van de scholekster

Sonse Heide
Op de percelen aan de Airborneweg in de Sonse Heide werd voor het 3e jaar door onze vrijwilligers aan
nestbescherming gedaan en de resultaten genoteerd.
Het gebied is daar vrij nat omdat dit het laagste punt van de Sonse Heide is waardoor pas later in het
voorjaar bewerkt kan worden. Dit kan gunstig zijn voor de eerste legsels.
Ook dit jaar werden er behalve kieviten weer de kwartel, gele kwikstaart, veldleeuwerik en wulp gezien.
Voor de percelen van Dortmans, van Acht en Gebr. Verboort, hadden we een loopvergunning.
Bij percelen waar we geen loopvergunning voor hadden keken we vanaf de kant en noteerde de legsels.
Op meerdere percelen werden er dit jaar ook hier weer aardappelen geteeld.
In het seizoen 2018 noteerden we voor dit gebied de volgende legsels:
• 38 kieviten
Er was hier 1 kievit-legsel met 5 eieren!
•
2 scholeksters
Ter vergelijking met vorige jaren in dit gebied:
• 2017 - 50 legsels van de kievit.
• 2017 - 1 legsel van de gele kwikstaart.
• 2016 - 44 legsels van de kievit.
• 2016 - 1 legsel van de gele kwikstaart.
Het was toch een mooi seizoen in de Sonse Heide,
ondanks de droogte na 15 mei.

Overige Locaties
Op percelen aan de Cathalijnepad en langs de Dommel
werd voor het 3e jaar aan nestbescherming gedaan.
In het seizoen 2018 noteerden we 5 kievitlegsels.
Heel bijzonder was het legsel van een
Scholekster in een bloembak op het drukke terras
van de tennisvereniging!
De eieren kwamen uit en 3 kuikens werden vliegvlug.
In vergelijking met vorige jaren in dit gebied:
• 2017 - 4 legsels van de kievit.
• 2016 - 8 legsels van de kievit.
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Excursie 28-4-2018
Op zaterdag 28 april gingen we met 17 vrijwilligers op pad voor onze jaarlijkse excursie.
We vertrokken vanaf de markt in Sint-Oedenrode met 4 auto’s naar Zierikzee voor een bezoek aan de
natuurgebieden Levensstrijd en Gasthuisbevang.
Levensstrijd is een, binnen het plan “Tureluur”,door de Provincie en Natuurmonumenten nieuw
ontwikkeld gebied waar behalve (weide)vogels veel meer te zien is.
De gids Theo de Kuiper van Natuurmonumenten nam ons mee in het gebied om ons meer over de
cultuurhistorie en zijn bewoners te vertellen.

Karrenvelden dragen in belangrijke mate bij aan de soorten rijkdom in
het gebied en staan symbool voor de eeuwige strijd tegen het water,
waarbij karren met grond werden afgevoerd bij het maken van dijken.
Na afloop van de excursie konden we in Kerkwerve bij café restaurant ‘De Heerenkeet’ genieten van
een Zeeuwse koffietafel. Om 16.30uur vertrokken we met een voldaan gevoel naar huis.

Ondanks dat het weer niet echt meewerkte was het een mooie excursie zagen we veel soorten vogels.
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Fietstocht Stichting Weidevogelbescherming Meierijstad 8-5-2018
Weidevogelgroep Schijndel NB13 organiseerde dit jaar de fietstocht voor de Stichting.
Deze fietstocht was een uitwisseling met de bestuursleden, coördinatoren, vrijwilligers en genodigden
van alle weidevogelgroepen van de Stichting, max. 5 tot 6 vrijwilligers per Weidevogelgroep. Het doel
was elkaar te informeren over de weidevogels in het gebied en te laten zien waar we mee bezig waren.
Om 18.30 uur verzamelde de deelnemers bij de stal van melkveebedrijf van familie Van der Linden om
te gaan kijken in de Schijndelse en Rooise Heide.
Er werd gekeken, er was discussie en uitleg over:
• Vossenrasters die geplaatst waren.
• Akkerranden en braakstroken.
• Het perceel met maatregelen voor de kievit en het geplaatste raster in de Schijndelse Heide.

Om 21.15 uur waren we terug op het erf van Melkveebedrijf Van der Linden en sloten we de avond af
met prachtig weer onder het genot van koffie en met een hapje en een drankje.

Evaluatieavond vrijwilligers 16-5-2018
De evaluatie op de locatie bij Miss Hyacinth van Jan en Ans werd door 13 vrijwilligers bezocht.
Gezellig was het om onder het genot van een paar consumpties ook met andere loopgroepen van
gedachten te wisselen over de bevindingen, bijzondere gebeurtenissen en nieuwtjes.
Er werd met belangstelling gekeken naar de wand voor de Oeverzwaluwen.
De avondwandeling op 23-5 en andere activiteiten die IVN en de Weidevogelgroep voor de Samenloop
voor Hoop (KWF) organiseerden werden onder de aandacht gebracht.
We spraken ook af wanneer dat we de gezamenlijke veldwerkzaamheden gingen beëindigen.
De laatste planning voor week 23 (4-6 t/m 10-6) en informatie was:
• Alle percelen zijn bewerkt en de mais groeit zodanig dat geen veldwerk voor loopgroepen nodig is.
• Als er nog werkzaamheden zijn zoals het weghalen van stokken, opruimen en observeren zal daar
nog een beroep op worden gedaan.
• Voor wie dat wil kan altijd een rondje langs de velden gemaakt worden met de fiets of te voet om te
observeren en te genieten van de omgeving.
• Als er iets bijzonders wordt gezien dit gaarne te melden voor het verwerken van de gegevens.
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Prachtige braakstrook bij het perceel met maatregelen in de Schijndelse Heide.
Ook de patrijs profiteerde hiervan.
Een paartje broedde in de braakstrook en in augustus werden hier 12 jongen
gezien

BBQ 4-7-2018
Op 4 juli hebben we het weidevogelseizoen afgesloten met 22 vrijwilligers bij Miss Hyacinth.
Het was een prachtige zomeravond en genoten van de gastvrijheid in natuurtuin van Jan en Ans.
Er waren lekkere hapjes, drankjes en gerechten daar zorgde Ans wel voor.
Tijdens en na de BBQ werd er gezellig gebuurt over van alles en nog wat.
Natuurlijk was er ook tijd voor een spelletje Jeu des Boules.
De inzet was een nieuwe wisseltrofee omdat die van vorig
jaar geen stem meer had….
Er werd fanatiek gespeeld om te winnen en na een spannende
finale werd de wisselprijs laat op de avond.in ontvangst
genomen door het winnende team.
Het was ouderwets genieten en buurten op en rond de baan.
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Zomeravond activiteit 23-08-2017
Liefst 15 vrijwilligers hadden zich aangemeld voor deze activiteit, georganiseerd door Hilma.
De locatie werd tot het laatste moment voor de meesten vrijwilligers geheim gehouden!
Waar we toch naar toe zouden gaan?
Het was een hele mooie zomeravond en per fiets en een bezemwagen gingen we richting Schijndel.
Langs de Schijndelseweg was om 19.00 een koffiepauze met lekkere eigengemaakte koek van Hilma.

Heempark De Blekert heeft een nostalgische blokhut als
bezoekerscentrum.
De naam van het heempark (spreek uit als: Blèkkert) is afgeleid van het blekken
(schillen) van wilgenstokken.

Er was afgesproken bij het Heempark ’de Blekert’ en werden gastvrij ontvangen door Anton Hellings.
Onze gids wist opmerkelijk veel te vertellen over het ontstaan van het park en de cultuurhistorische
waarden die in het buitengebied van Schijndel en het landschap van de Meierij voorkomen.
In het heempark werden in 1989 negen kleine landschapselementen aangelegd die een bedreigde status
kenden zoals een droog hooiland, beemd, elzenbroekbos, griend, eikenberkenbos, houtwal en een poel.
Er werden ideale omstandigheden gecreëerd voor planten en dieren.
In 1997 werd het heempark met 1 Ha uitgebreid en werd een waterpartij gegraven waarin zich een
geheel eigen vegetatie kon ontwikkelen.
In 1998 werd de natuurlijk uitziende blokhut met een vegetatiedak gebouwd waardoor nu ook binnen
educatieve activiteiten konden plaatsvinden. In de blokhut en op het terrein staan ook diverse
gereedschappen die herinneren aan het ambacht van o.a. manden maken en producten van geblekte
(geschilde) wilgentenen. In het verleden van Schijndel werd dit ambacht en het maken van klompen in
deze streek veel uitgeoefend.
In 2011 werd een vleermuizenkelder gebouwd die later ook landelijk gezien een groot succes was.

Bij de vleermuiskelder

Bij de poel
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Weidevogelgroepen Meierijstad
Door de samenvoeging van de gemeente Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel tot Meierijstad
op 1 januari 2017 hield het Convenant uit 1996 op met bestaan.
Op 7-3-2018 werden bij Van Kruijsdijk Notarissen in Schijndel de statuten ondertekend en de
oprichting van Stichting Weidevogelbescherming Meierijstad was hiermee een feit.
Na de oprichting was er door het bestuur en vertegenwoordigers van de weidevogelgroepen overleg en
werden er besprekingen gevoerd met medewerkers van Gemeente Meierijstad.
Besprekingen, overleg en activiteiten waren er o.a. op:
• 27-3-2018 Bijeenkomst bestuur en vertegenwoordigers van de 4 weidevogelgroepen.
• 8-5-2018 Fietstocht voor bestuursleden, coördinatoren, vrijwilligers en genodigden van de groepen.
• 4-9-2018 Overleg tussen voorzitter, penningmeester en secretaris inzake overleg met de gemeente.
• 7-11-2018 Overleg met medewerkers van de gemeente over de ingediende subsidieaanvraag.
• 20-11-2018 Jaarvergadering
• 27-11-2018 Overleg met medewerkers van de gemeente inzake weide-en akkervogelbeheer op
gemeentegronden en verbeteren van de biodiversiteit.
• 5-12-2018 Overleg tussen voorzitter, penningmeester en secretaris.
• 12-12-2018 Overleg van voorzitter, penningmeester en secretaris met medewerkster van de
gemeente en wethouder Harry van Rooijen inzake het subsidiebeleid.
De resultaten van de weidevogelgroepen in 2018 waren als volgt:

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

Weidevogelgroep Rooi NB 29
ca. 30 vrijwilligers actief
ca. 34 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

kievit
grutto
scholekster
wulp
patrijzen

172
geen
12
8
4

kievit
grutto
scholekster
wulp
patrijzen

168
3
11
1
2

kievit
grutto
scholekster
wulp

95
5
8
8

kievit
grutto
scholekster
wulp

68
geen
4
5

Totaal in Meierijstad
ca. 110 vrijwilligers actief
ruim 170 meewerkende agrariërs en loonwerkers
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“Natuurwerkdag” bij Miss Hyacinth 2-11-2018
Dit was als “tegenprestatie” voor de gastvrijheid bij Miss Hyacinth op vrijdagmiddag en andere
activiteiten gedurende het seizoen.
Op 27 oktober hielpen we met 7 vrijwilligers om de pluktuin winterklaar te maken.
Er werd goed gewerkt en het was vooral een gezellige middag.

Vele handen maken licht werk…

Diverse activiteiten 2018
Wandelingen Samenloop voor Hoop
Op woensdagavond 23-5-2018 organiseerde onze Weidevogelgroep
samen met vrijwilligers van IVN en Team 49 een wandeling met als
vertrekpunt de locatie bij Miss Hyacinth.
De wandeling voerde onder leiding van onze gidsen o.a. over
Landgoed de Rijt en over de Vlagheide.
Met ca. 30 deelnemers werd deze avond goed bezocht.
Op zondagmorgen 19-8-2018 organiseerde onze Weidevogelgroep samen met vrijwilligers van IVN en
Team 49 opnieuw een wandeling waarvan de opbrengst weer bestemd was voor het goede doel.
De wandeling voerde onder leiding van onze gidsen o.a. over de Vlagheide en Eerdse Bergen.
Evaluatie “Wei Vosvrij”
Op donderdagavond 4-10-2018 was er in café het Groene Woud een evaluatieavond met de
vertegenwoordigers van de Weidevogelgroepen Deurne, Duinboeren, Jekschot, Laarbeek, Reusel, Rooi
en Schijndel die aan het pilotproject hadden meegewerkt. Bernheze, Boerdonk en Zuidoost-Brabant
hadden afgemeld. De avond werd georganiseerd door Marco Renes (Brabants Landschap), Anja en Ton
Populier (AP Natuuradvies & Begeleiding) en Leon Blom (Gallagher Nederland).
Verslag van deze avond en de PowerPointpresentatie zijn beschikbaar en indien gewenst kunnen deze
door de coördinatoren van onze Weidevogelgroep beschikbaar worden gesteld.
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Coördinatorenoverleg
Op woensdagavond 24-10 was er het jaarlijks overleg voor coördinatoren en gegevensverwerkers van de
weidevogelgroepen in Midden-Brabant. Dit overleg, georganiseerd door BrabantsLandschap, werd voor
ons gehouden in Vught.
Op deze avond waren we met 3 vrijwilligers van onze Weidevogelgroep aanwezig.
Het doel is het uitwisselen van de resultaten en terugblik op het seizoen met andere vrijwilligers.
Er was uitleg over het gebruik van de vernieuwde boerenlandvogelmonitor, de internet applicatie, de
mobiele invoer van de gegevens, waarnemingen en een vragenrondje.
Symposium Biodiversiteit en Leefgebieden 2017
Op vrijdag 16-11 was er het Symposium Biodiversiteit en Leefgebieden 2018 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, maar 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 9 vrijwilligers van onze Weidevogelgroep en IVN Sint-Oedenrode waren we hierbij aanwezig.

Nawoord
De gemiddelde leeftijd van onze vrijwilligers is nog steeds in stijgende lijn.
Zo was in 2008 de gemiddelde leeftijd nog 55,7 jaar.
In 2018 was de gemiddelde leeftijd ruim 65 jaar.
Door jeugdprojecten hopen we de komende jaren de gemiddelde leeftijd terug te brengen.
Wij bedanken:
• Alle vrijwilligers, agrariërs en loonwerkers voor hun inzet en tijd.
• De familie Dekkers voor de gastvrijheid.
• De MooiRooikrant.
• De Stichting Weidevogelbescherming Meierijstad.
• Gemeente Meierijstad.
• Het Brabants Landschap voor de ondersteuning tijdens het seizoen
• AP Natuuradvies & Begeleiding voor ondersteuning van het pilotproject “Wei Vosvrij”

het pilotproject “Wei Vosvrij”
liep als een rode draad door het
weidevogelseizoen maar hield
er de spanning wel in!

Februari 2019
19

