Weidevogel Groep Rooi
NB29

Jaarverslag 2019

Organisatie en coördinatie
Op de website van IVN Rooi (http://www.ivnrooi.nl) is onder de rubriek werkgroepen weidevogels, aangegeven
hoe onze organisatie is opgezet.
Op deze site worden ook de jaarverslagen, activiteiten en nieuwsbrieven geplaatst.
De 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
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
Lonja Woonings
Frits van der Hagen
Piet Delisse (coördinator)
Cor Konings
Jan van den Tillaart
Johan Minneboo
Jan Sijbers
Marga Verduin
Maria van den Berg
Wim Elfrink
Rien van Hout
Nico Niemeijer
Jens Verschuiten (jeugd)
Henk Dortmans
Connie Smits

Coördinatoren Brabants Landschap

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

: Jochem Sloothaak
: Annette den Hollander
: Anja Popelier
: Marco Renes
BOA
: Arnoud Jakobs
ODBN omgevingsdienst handhaving Noord-Brabant : Pieter van Iersel

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

0411 622775 / 06 308 539 96
0411 664010 / 06 570 340 53
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 niet
aan weidevogelbescherming en andere activiteiten mee doen.
Tijdens het seizoen meldden zich 3 vrijwilligers af om diverse redenen.
Daar stond tegenover de aanmelding van 2 nieuwe vrijwilligers die in 2020 met ons mee willen doen.
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Meewerkende agrariërs / loonwerkers 2019
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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
St. Oedenrode
Son
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St. Oedenrode
St. Oedenrode
St. Oedenrode
St. Oedenrode
St. Oedenrode
Keldonk
St. Oedenrode
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St. Oedenrode
St. Oedenrode

Loonwerkers
1.
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van de Ven Aardappels
Jennissen
VOF Rovers Boekel
Van Berkelgroep
Kanters

St Oedenrode
Den Dungen
Boekel
Schijndel
Mariahout

Overzicht voornaamste activiteiten in 2019
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31 januari was er in de Schaapskooi in Schijndel een voorlichtingsavond over akker- en weidevogelbeheer.
16 februari landelijke dag “natuur in het boerenland” in het Beatrixtheater te Utrecht.
19 februari startavond bij Miss Hyacinth.
20 februari provinciale startavond in het Provinciehuis te ’s-Hertogenbosch.
3 maart start van het veldwerk.
6 maart vond Frits van der Hagen met onze loopgroep het 1e kievitsei van Brabant.
12 maart startbijeenkomst “Wei Vosvrij” en deelname aan het project.
Deelname aan Maatregelen voor de kievit op bouwland en rustzoneregelingen.
Cursus werken met de bosmaaier
20 april excursie met boswachter Jan Roodhart in het weidevogelgebied van de Eempolder.
12 mei deelname met stand op infomarkt en open dag in natuurtuin De Eerdse Bergen.
15 mei evaluatieavond van de loopgroepen.
18 mei was er een excursie voor coördinatoren in de polder van Rondehoep bij Ouderkerk aan de Amstel
Plaatsen van zwaluwlijnen op 2 melkveebedrijven
26 juni afsluiting met BBQ van het veldwerk seizoen 2018.
Monitoren vogelakkers
22 augustus zomeravondactiviteit.
10 september natuurwerkdag in de kloostertuin.
23 oktober coördinatorenoverleg in Vught.
8 November natuurwerkdag in de pluktuin van Miss Hyacinth.
26 november evaluatie ‘Wei Vosvrij’.
19 december symposium ‘Biodiversiteit en Leefgebieden’.
Deelname door diverse vrijwilligers aan activiteiten van IVN.
Deelname aan NL activiteiten van de Stichting Weidevogelbescherming Meierijstad.
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16-2-2019 Landelijke dag “natuur in het boerenland”
Met 6 van onze vrijwilligers en 4 vrijwilligers van Weidevogelgroep Schijndel e.o. die zich bij ons aansloten
gingen we per trein naar het Beatrixtheater in Utrecht.
Er was daar een informatie markt en in de zalen waren de gehele dag presentaties door landelijke en provinciale
organisaties. Provincie Noord-Brabant was hierbij opvallend goed vertegenwoordigd.

Eigen startavond 19-2-2019
Op de startavond waren 23 vrijwilligers en Jan Dekkers aanwezig; 9 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 2018 en vooruitzicht op ons toekomstig
seizoen in 2019. (zie ook het volledige verslag van onze startavond).

Provinciale startavond 20-2-2019
De provinciale startavond op woensdag 20 februari was in het Provinciehuis in Den Bosch.
De Bois le Duc zaal zat met ca. 400 belangstellenden nagenoeg vol.
Van onze vrijwilligersgroep waren bijna alle vrijwilligers en boer André Boekhorst aanwezig.
Na het welkomstwoord van Jan Baan, directeur van Brabants Landschap kregen we een mooi programma
gepresenteerd door provinciaal coördinator Jochem Sloothaak met als onderwerpen:
• Het succes van de diverse noodzakelijke maatregelen die natuurbeschermers, boeren en loonwerkers nemen
voor de Brabantse weide- en akkervogels, zoals kievit, wulp, grutto en patrijs.
• Succesvolle maatregelen die de afgelopen twee jaar zijn genomen waren het aanleggen van akkerranden,
keverbanken, bloemenblokken op landbouwpercelen, kruidenrijk grasland en het aanleggen van plasdraspercelen.
• De samenwerking met boeren, loonwerkers en natuurbeschermers wat heel belangrijk is om tot
een goed resultaat te komen.
• Nestbescherming voor weide-en akkervogels bij bewerkingen en tegen predatie blijft nodig.
• De eerste resultaten van het pilotproject “Wei Vosvrij” werden gepresenteerd
door Anja en Ton Popelier van AP Natuuradvies.
• Na de pauze was er uitleg over het CHIRP-project door Bruno Ens (SOVON).
Het is een onderzoek naar de oorzaken waardoor de populatie Scholeksters
jaarlijks een afname van 5% laat zien in weidevogelgebieden en gebieden aan de kust.
In onze regio is er echter in sommige landbouwgebieden en op daken van gebouwen een toename!
• Daarna werd door gedeputeerde Johan van den Hout van de
Provincie Noord-Brabant en voorzitter Joseph Vos van
Brabants landschap de oorkonde ‘Initiatief van het Jaar’
uitgereikt. Tot grote verassing kregen de niets vermoedende
winnaars (Piet en Wil) van onze Weidevogelgroep de prijs.
Ze ontvingen zoals de sprekers zeiden, de erkenning voor
hun sociale werkwijze en samenwerking met vrijwilligers
en boeren in het gebied, inzet bij het ringen, volgen van
kieviets-kuikens en deelname aan projecten van het
BrabantsLandschap.
Na afloop van de avond werden de benodigde markeringsstokken, materialen, jaarverslag, foldermaterialen e.d.
uitgereikt.
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Start van het veldwerk 24-2-2019, weekplanningen en resultaten
Al vroeg in het seizoen werden grote groepen kieviten waargenomen op de nog heel natte velden.
De planning was om op 24 februari voor het eerst het veld in te gaan of van af de kant te kijken.
Als het koud was of de weersgesteldheid het niet toeliet werd de planning voor de loopgroepen aangepast.
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 in de loop van het seizoen mee bezig waren.
De planning van week 8 (18-2 t/m 24-2-2019) zag er als volgt uit:
Zondagmorgen 24-2-2019:
• Verzamelen bij de stal van Boekhorst SchijdelseHeide 4.
• kijken wat er allemaal zit in de Schijndelse Heide en rondje langs de velden.
De planning van week 9 (25-2 t/m 3-3-2019) zag er als volgt uit:
Dinsdagmorgen 26-2-2019:
• Verzamelen bij de stal van Boekhorst
• activiteit voor werkgroepje. (Henk, Gradje, Piet, Wil en wie nog kan aansluiten.)
tafel en stoelen schoonmaken, stokken en materiaal klaarzetten voor het seizoen.
Dinsdag middag 26-2-2019:
Houtsestraat 15, geen programma.
Woensdag middag 27-2-2019:
• Verzamelen om 14.00 uur bij Wil en Mia, Heistraat 17a.
• kijken wat er allemaal zit in “Mastadriehoek” en percelen langs de randweg.
• als het niet te nat is misschien lopen op het veld.
Vrijdagmiddag 1-3-2019:
• Verzamelen om 13.30 uur bij Ans (Miss Hyacinth).
• kijken wat er allemaal zit in de Veerse Heide en als het niet te nat is lopen op het veld.
• mogelijk onderhoud aan de oeverzwaluwwand
Zondagmorgen 3-3-2019: Verzamelen bij de stal van Boekhorst SchijdelseHeide 4.
• kijken wat er allemaal zit in de Schijndelse Heide en rondje langs de velden.
De planning van week 10 (4-3 t/m 10-3-2019) zag er als volgt uit:
Dinsdagmorgen 5-3-2019:
• Geen programma i.v.m. Carnaval
Dinsdag middag 5-3-2019:
• Geen programma i.v.m. Carnaval
Woensdag middag 6-3-2019:
• Verzamelen om 14.00 uur bij Wil en Mia, Heistraat 17a.
• kijken wat er allemaal zit in “Mastadriehoek” en percelen langs de randweg.
• als het niet te nat is misschien lopen op het veld.
Vrijdagmiddag 8-3-2019:
• Verzamelen om 13.30 uur bij Ans (Miss Hyacinth).
• kijken wat er allemaal zit in de Veerse Heide en als het niet te nat is lopen op het veld.
• mogelijk onderhoud aan de oeverzwaluwwand
Zondagmorgen 10-3-2019: Verzamelen bij de stal van Boekhorst SchijdelseHeide 4.
• kijken wat er allemaal zit in de Schijndelse Heide en rondje langs de velden.
Resultaten week 10 (4-3 t/m 10-3-2019)
Dinsdagmorgen en Dinsdagmiddag 5-3-2019:
Was er geen programma in verband met Carnaval
Woensdag middag 6-3-2019:
Werd er door Greet, Marga, Lonja, Piet, Jens, Frits, Wil en Mia (8) gelopen bij de
randweg en “Mastadriehoek”. Uit voorgaande jaren was van deze percelen was bekend dat er al vroeg
kieviten zaten die weleens aan de leg zouden kunnen zijn.
Het begin was gemaakt zoals zou blijken!!
Woensdag morgen belde Jochem nog om te informeren met de vraag gaan jullie vanmiddag op pad met jullie
groep?, heb wel een vrije dag maar als jullie iets vinden laat het maar weten.
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Ons eerste ei op 6-3-2019
Deze percelen werden dan ook al weken in de gaten gehouden door onze vrijwilligers uit de buurt.
In week 9 (27-2) was er door onze groep ook al gekeken of ze er misschien het 1e ei van Nederland
zouden kunnen vinden. Er werden wel veel lege nesten gevonden die kant en klaar waren, maar helaas
waren ze zonder eieren. Het 1e ei werd een dag later (28-2) om 11.45 gevonden in Friesland door Eduard
van de Hoek.
Jammer voor Bert want die was ’s morgens bij onze gemarkeerde nesten nog wel even wezen kijken!
We konden eigenlijk wel weten dat onze kieviten zo slim waren dat we eerst carnaval wilden gaan vieren
en om dan pas aan het grote werk te beginnen.
Dat dit zo was bleek vroeg op de woensdagmiddag van (6-3), want al snel konden we Jochem Sloothaak
van BrabantsLandschap bellen dat Frits van der Hagen een nest met 1 ei had gevonden dat naar later
bleek het 3e van Nederland maar wel het 1e ei van Noord-Brabant was.
De vondst kwam uitgebreid in de media en op vrijdagmiddag (8-3) werd door Omroep Meierij een
prachtige video opname gemaakt die te zien was op https://vimeo.com/322311182

Frits met het mooie resultaat door de
samenwerking met de loopgroep
Het seizoen ging nu voor ons pas goed van start maar de weersgesteldheid werkte nog niet mee en we
kregen nog een paar koude weken voor de kiezen.
Vrijdagmiddag 8-3-2019:
Werd er door Henk, Greet, Marga, Jan, Ans en Piet (6) gekeken vanaf de kant en nog gelopen op een paar
percelen in de Veersche Heide. Er waren wat kuiltjes en nesten waar (nog) geen eieren in lagen. De wulp
werd weer gehoord en gezien bij de waterpartij van Landgoed de Rijt.
Zondagmorgen 10-3-2019:
Werd er niet gelopen omdat het weer te slecht, te koud en de velden te nat waren.
Dinsdagmorgen 19-3-2019:
Met het werkgroepje dat steeds dinsdagmorgens actief was werden waar nodig de borden die door
Gradje waren gemaakt in het werkgebied geplaatst, schoongemaakt en zo nodig vernieuwd.
Ook werd een begin gemaakt met het maken van 6 borden die we wilden gaan plaatsen bij de
akkerranden en vogelakkers die nog ingezaaid moesten worden. Deze borden werden aangeschaft met het
bedrag (250) die Piet en Wil kregen bij de uitreiking van de oorkonde op de Provinciale startavond.
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Deelname aan het pilotproject “Wei Vosvrij”
Door BrabantsLandschap werden we dit jaar weer uitgenodigd om deel te nemen aan het project dat mogelijk werd
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.
Op 12 maart was een startbijeenkomst in Café Het Groene Woud (Sien Pein), waar evaluatie was en uitleg gegeven
werd over het gebruik van de materialen voor het project door Marco Renes (Brabants Landschap), Ton en Anja
Popelier (AP natuuradvies & begeleiding) en Leon Blom (leverancier van de materialen Gallagher Nederland).
Om met de bosmaaier te mogen werken werd door 2 vrijwilligers een cursus gevolgd en het benodigde certificaat
behaald dat door BrabantsLandschap verplicht was gesteld.

Rasters, Maatregelen voor de Kievit en Rustzone voor de Grutto’s
Op 4 locaties werden rasters geplaatst en /of waren er beschermende maatregelen.

4
3

2
1

Raster 1 (totaal met 11 cassettes van 100 m)

Op 26-3 werd bij Boekhorst op het perceel,
waarvoor de Mk-regeling van toepassing is,
(uitgesteld bewerken tot 15mei)
om 7 kievitsnesten een vossenraster aangebracht
van ca. 2ha.
Er werden hiervoor 7 cassettes gebruikt die
werden aangesloten op een zonnepaneel.
Tijdens deze werkzaamheden werd langs de
slootkant nog een legsel gevonden met 3 eieren.

Op 2-4 werd ook op de braakstrook aan de andere
zijde van de sloot om 4 kievitsnesten een raster
aangebracht. Er werden hiervoor 4 cassettes
gebruikt en 1 zonnepaneel.
Tijdens deze werkzaamheden werden langs de
slootkant nog 2 legsels gevonden waarvan 1 met 3
en 1 met 4 eieren.
Het resultaat van de rasters was dat het uitkomstpercentage van de nesten beduidend hoger was als
dat van de naastliggende percelen.
Het raster om de braakstrook kon blijven staan
omdat daar niet bewerkt werd. Ook de patrijzen
die daar zaten profiteerde daarvan.
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Raster 2 (met 2 cassettes van 100 m)
Op maandagmorgen 6-5 werd op verzoek van boer Andre Boekhorst begonnen met het plaatsen van een raster
midden op het perceel. Daar was het nest van een scholekster gevonden met 3 eieren.

Om de eieren tegen de kou te beschermen werden ze
. warm gehouden met stro en afgedekt door een mandje

Raster 3 (160x75m met 6 cassettes.)
sloot

30-4-2019

Maandagmorgen 29-4-2019 was er om 11.00 uur afspraak bij Willy van Rooij voor overleg over de
3 grutto nesten die opgespoord waren met de drone. Het was een goed gesprek en afgesproken dat:
• een gedeelte van het perceel met een vossenraster afgezet mocht worden om de grutto’s te beschermen.
• als er gemaaid zou gaan worden voordat de nesten waren uitgekomen een rustzone gemaakt mocht worden van
ca. 2400m2. Hiervoor werd een rustzoneregeling afgesloten.
• de vrijwilligers van de Weidevogelgroep de rustzone zouden maaien en het gras opruimen als dat nodig zou zijn.
Dinsdagmorgen 30-4-2019 werd om10.00 uur op perceel bij van Rooij door een werkgroepje met Henk, Jens, Wil,
Piet en Ton Popelier het vossenraster geplaatst om de nesten van de Grutto te beschermen.
De afrastering ging 2 keer over de sloot en Ton knutselde daarvoor de afdichting
Donderdagmorgen 25-4-2019 was om 6.30 uur afgesproken
met Marco Renes en Ton Hannink.
Van onze vrijwilligers waren Piet, Jens, Gradje en Wil
aanwezig. Met de drone van BrabantsLandschap werd
het perceel afgezocht. Volgens in geprogrammeerd
vluchtschema werd 2 keer op een hoogte van ca. 35 meter
over het perceel gevlogen. Op het scherm konden we goed
zien waar de nesten lagen. Na het beëindigen van de
vlucht werden de gegevens ingeladen op mobiele telefoons.
Een kwartier later hadden we de 3 nesten gevonden die
met een kleine afwijking op de coördinaten lagen die
door de drone was vastgelegd.

Raster 4 (met 2 cassettes van 100 m)
Dinsdagmorgen 21-5-2019 werd in de VeerseHeide op het perceel van Ketelaars een “vossenraster” geplaatst van
45x45 meter om het nest van een scholekster tegen predatie te beschermen.
Op 13-6 werd het “vossenraster” ’s-morgens verwijderd omdat er bewerkt ging worden en ’s-avonds werd het ook
weer teruggeplaatst. De conclusie bij dit raster was dat het systeem heel goed werkte omdat het nest uit kwam en
dat de scholeksters op het perceel zodanig reageerden omdat er kuikens rondliepen.
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Maatregelen voor de Kievit en Rustzone voor de Grutto’s
Voor het pilotproject “Kansen voor de Kievit” werden 3 percelen aangemeld.
In overleg werd bij het Brabants Landschap een projectplan ingediend.
In het projectplan waren ook braakstroken opgenomen. Deze braakstroken brachten rust in het gebied en gaven
meer kans op overleving van de kuikens en broedgelegenheid voor akkervogels.
André Boekhorst deed voor het 8e jaar op rij mee met het project.

Resultaat bij Boekhorst 2019 (Mk_Ro_01)
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Resultaat bij Van De Meerakker 2019 (Mk_Ro_02)
Op was het perceel waar in 2016 onderzoek had plaats gevonden en kuikens werden geringd. In de jaren 2017 en
2018 waren hier bijna geen kievit-legsels. De redenen hiervoor, dachten wij, dat het de aanwezigheid van de
slechtvalken in de knoptoren zou kunnen zijn en daarbij ook nog andere predatoren.
In 2019 waren de slechtvalken er nog steeds maar de populatie kieviten die er voorheen had gebroed was opeens
gewoon weer terug!
Wij sloten daarom in overleg met Bennie van de Meerakker hier het project “Kansen voor de Kievit” af.
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Resultaat perceel langs de A50 / Oostelijke randweg “Masta” 2019 (Mk_Ro_03)
Op dit perceel vond in 2016 en 2017 het onderzoek van Sovon plaats en werden kuikens geringd.
Ook dit jaar werd met de nieuwe huurder een overeenkomst afgesloten.

Bijzonder was het initiatief van onze vrijwilligers om op het hoog gelegen perceel 2 drinkplaatsen te maken.
In droge periode vanaf half april was dit heel welkom voor de opgroeiende kievit kuikens.
Brabants Landschap maakte hierover in de nieuwsbrief van Weidevogelwerk nr.33 melding van.
(gebruik ctrl en klik op de link)
https://www.online-mailinglist.nl/brabants-landschap/mailinglist.php?m=view&id=90&uid=0
http://www.online-mailinglist.nl//brabants-landschap/files/weidevogelwerk/nr_33/water_voor_kuikens.jpg
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Resultaat perceel met rustzoneregeling 2019 (RZ_Ro_01)
Woensdagmorgen 15-5-2019 om 6.45 uur waren
Marco Renes, Ton Hannink met collega in de
Schijndelseheide aanwezig om met de drone de
kuikens op te sporen die nog in het perceel zaten.
Met een warmtecamera probeerde Marco ook
kuikens op te sporen. De verjaagstokken die er
stonden werden nog een stuk verder in het perceel
verplaatst. Het nog gedeeltelijk aanwezige raster
werd voor zover mogelijk opgeruimd en verplaatst.
Drie kwartier eerder dan was doorgegeven kwam
de maaimachine. In overleg met de chauffeur,
Gerwin Bouw van loonbedrijf Van Berkel werd
het maaischema aangepast. Ondertussen werd wel
doorgezocht naar gruttokuikens die nog in het
perceel zouden kunnen zitten. Even werd er
gepauzeerd en iedereen ging uit het perceel om de
kuikens de kans te geven het perceel uit te lopen.
Marco zag bij het verlaten van het perceel nog
1 kuiken lopen en nam dat mee om het te ringen.
In overleg met de chauffeur werd er meegereden
en werd het maaischema en maaisnelheid waar
nodig weer aangepast. In een laag tempo werd er
in stroken gemaaid om als er nog kuikens waren die
de kans te geven het perceel af te lopen.
Er werd besloten om langs de sloot over een
lengte van 300 meter een strook gras te laten staan.
Donderdagmiddag, toen het gras van het perceel af
was werden er kraaien en een reiger verjaagd door
de grutto’s. We zagen toen ook gruttokuikens lopen.

Trots toont een van onze vrijwilligsters na het
ringen het gruttokuiken om, zoals ze zei,
het aan mijn kleinkinderen te laten zien.
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Veersche heide 2019
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 wand die in 2018
was gerealiseerd had zich een kolonie oeverzwaluwen genesteld van ca. 90 broedparen.
Er werd door IVN-Sint-Oedenrode een werkgroep gevormd waarin ook 4 vrijwilligers van onze Weidevogelgroep
vertegenwoordigd waren. De werkgroep zorgde gedurende het seizoen voor het onderhoud op en in de omgeving
van de wand. Op 2 november, op de landelijke natuurwerkdag, werd bij de wand groot onderhoud en schoonmaak
uitgevoerd. Op deze dag waren 20 vrijwilligers aanwezig.

Weidevogels (Veersche Heide)
In de Veersche Heide ging de “vrijdagmiddag-loopgroep” op 8-3 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 voornamelijk op enkele aardappelpercelen concentreerden.
Op een aantal percelen waar het jaar daarvoor nog wel legsels waren, kwamen nu geen nesten.
In dit gebied was op enkele percelen uitgezonderd 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.
Op vrijdagmiddag 29-3 kregen we bezoek van Annette den Hollander
van BrabantsLandschap. Zij wilde kennis maken met onze vrijwilligers
en ging met ons mee het gebied in. Ons vrijwilligerswerk was hier
voornamelijk toegespitst op de nestbescherming van kieviten.
In 2019 noteerden we voor we het gebied Veersche Heide en
omgeving de volgende legsels van:
• 31 kieviten
•
2 scholeksters
•
1 wulp
Ter vergelijking met andere jaren was het aantal kieviten in dit gebied Veersche Heide:
• In 2018 - 28 legsels
• In 2017 - 49 legsels
• In 2016 - 40 legsels
• In 2015 - 43 legsels
In de Veersche Heide dit jaar een kleine stijging (3) van het aantal van de kievit-legsels t.o.v. van 2018.
Er werden ook meer kuikens waargenomen die vlieg vlug werden.
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Schijndelse Heide 2019
Ook hier was in 2019 last van predatie door vos en kraai, er gingen 22 nesten door predatie verloren.
In dit gebied was ons werk als vrijwilligers voornamelijk toegespitst op de nestbescherming van kieviten, grutto’s,
wulpen en scholeksters.
Er werden 6 paartjes patrijzen gezien waarvan 2 paartjes met jongen.
Belangrijk waren de braakstroken en akkerranden voor schuil- en broedgelegenheid.
Heel belangrijk was het overleg met de agrariërs en loonwerkers.
In 2019 noteerden WVG Rooi in het gebied Schijndels Heide de volgende legsels:
•
•
•
•

54 kieviten
3 grutto’s
6 scholeksters
1 patrijs

Ter vergelijking met andere jaren in dit gebied:
• 2018 - 62 legsels van de kievit.
• 2018 - 3 legsels van de grutto.
• 2018 - 3 legsels van de scholekster.
•
•
•

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.

kuiken van de scholekster

Het aantal legsels van de kievit daalde in de Schijndelse Heide in t.o.v. van 2015 met ca. 46%

A50 en omgeving 2019
Op de percelen langs de A50 / Oostelijke Randweg bij Van Den Meerakker en omgeving waar met Sovon in 2015,
2016 en 2017 het ringproject was uitgevoerd, waren in 2018, 20 broedparen kieviten aanwezig.
In 2019 waren het er 9 meer.
In 2019 noteerden we voor dit gebied en omgeving de volgende legsels van:
• 49 kieviten (waarvan het eerder genoemde 1 legsel met het 1e ei van Noord-Brabant)
•
1 scholekster
Ter vergelijking met andere jaren noteerden we in dit gebied de volgende legsels:
• 2018 - 40 legsels van de kievit.
• 2018 - 1 legsel van de scholekster.
•
•

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
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Sonse Heide 2019
Op de percelen aan de Airborneweg in de Sonse Heide werd voor het 4e 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 en waardoor het pas later in het
voorjaar bewerkt kan worden. Dit was weer gunstig 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 Van Den Berkmortel hadden we een loopvergunning en kregen we
ook van de loonwerkers alle medewerking.
Bij percelen waarvoor we geen loopvergunning hadden keken we vanaf de kant en noteerden de legsels.
Op meerdere percelen werden er dit jaar ook hier weer aardappelen geteeld.
In 2019 noteerden we voor dit gebied de volgende legsels :
• 29 kieviten
•
1 scholekster
Ter vergelijking met vorige jaren in dit gebied de volgende legsels:
• 2018 - 38 legsels van de kievit.
• 2018 - 2 legsels van de scholeksters
•

2017 - 50 legsels van de kievit.

•

2016 - 44 legsels van de kievit.

Ondanks de mindere resultaten was het toch een mooi seizoen in de Sonse Heide om te genieten.

Overige Locaties 2019
Op het perceel aan de Cathalijnepad en langs de Dommel werd voor het 4e jaar aan nestbescherming gedaan.
Dit jaar deed Wiersma het in overleg met ons zelf.
In 2019 noteerden we in dit gebied de volgende legsels:
• 4 kieviten (bij Wiersma)
• 3 scholeksters (op daken van gebouwen)
In vergelijking met vorige jaren in dit gebied:
• 2018 - 5 legsels van de kievit.
• 2017 - 4 legsels van de kievit.
• 2016 - 8 legsels van de kievit.
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Excursie 20-4-2019
Op zaterdag 20 april gingen we met 16 vrijwilligers op pad voor onze jaarlijkse excursie.
Met 4 auto’s vertrokken we om kwart voor negen vanaf de afgesproken carpooladressen naar de theetuin in
Eemnes. Daar hadden we afgesproken om te verzamelen en was er gelegenheid een kijkje te nemen in de prachtige
natuurtuin en was er nog tijd om iets te drinken met iets lekkers erbij.
Om 11.00uur vertrokken we daar met onze gids Jan Roodhart, boswachter bij Natuurmonumenten, naar het
nabijgelegen weidevogelgebied Eemland bij Eemnes.

Onze gids nam ons mee in het gebied en vertelde ons met passie over het ontstaan,
cultuurhistorie en zijn bewoners. Eemland is een weidevogelwalhalla omdat ze hier
nog een leefomgeving vinden die elders is verdwenen. Zachte, vochtige weidegrond
waar ze gemakkelijk bij de bodemdiertjes kunnen, droge stukjes waar ze kunnen broeden, insecten voor de kuikens
en voldoende rust.

Na afloop van de excursie gingen we bij eetcafé “Ootje Eppie” in Eemdijk genieten van een lunch.
Om 16.30uur vertrokken we met een voldaan gevoel naar huis.
Het was een prachtige dag met een mooie excursie maar we zagen vooral veel soorten weidevogels en ganzen!
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Infomarkt en stand bij melkveebedrijf Van Acht
Op uitnodiging van Stichting Natuurwerkgroep De Eerdse Bergen werd er deelgenomen aan de open dag op 12-52019 in de natuurtuin. Op die dag was de officiële opening van de tuin en viering van hun 10-jarig jubileum.
Op de info en natuurmarkt konden natuurorganisaties hun werk profileren en informatie worden gegeven aan
bezoekers, natuurliefhebbers en vooral aan hun 50 tal eigen Greenkids van 6 tot 12 jaar.
Onze vrijwilligers (Jan van den Tillaart, Piet, Wil en Mia) hadden die dag een stand ingericht.
De borden die we hadden gemaakt voor de vogelakkers en de banners en informatiemateriaal, geleend
van BrabantsLandschap, kwamen goed van pas.

Infomarkt in Eerde

Bij fam. van Acht in de stal

Bij melkveebedrijf van Acht hadden we, in overleg met onze boer John en boerin Rianne, in de stal vanaf maart tot
september een stand ingericht. Gedurende het seizoen bezochten ca. 30 schoolklassen van het basisonderwijs het
melkveebedrijf van familie Van Acht. De kinderen kregen uitleg waar de melk vandaan komt en een rondleiding op
het bedrijf. Voor ons was het een mooie gelegenheid om iets te laten zien over weidevogels!
Op een mooie zomeravond werden ook de ouderen

Evaluatieavond vrijwilligers 15-5-2019
Woensdagavond 15-5-2019 om 20.00 uur was er een evaluatieavond bij Miss Hyacinth.
Het was een gezellige avond om bij te praten met vrijwilligers uit andere groepen die elkaar niet zo vaak tegen
komen omdat ze op andere tijden of op een andere manier aanwezig zijn.
Een mooie gelegenheid om van gedachten te wisselen over de bevindingen, bijzondere gebeurtenissen en
nieuwtjes. Er werd afgesproken wanneer we de gezamenlijke veldwerkzaamheden voor de loopgroepen gingen
beëindigen. De werkgroep die dinsdagmorgen steeds actief was maakte afspraken over het uitvoering van het
zwaluwlijnen project en andere nog noodzakelijke werkzaamheden.
Natuurlijk werd er ook gekeken naar de oeverzwaluwwand en naar de tuin bij Miss Hyacinth.
De avond was voor de 20 aanwezige vrijwilligers zoals altijd super goed verzorgd door Ans en Jan.
De laatste planning voor de loopgroepen was in week 22 (27-5 t/m 2-6) 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 melden voor het verwerken van de gegevens.
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Hangplekken voor boerenzwaluwen
Project 1 (Schijndelseheide 4, Sint-Oedenrode)
Voor het werkgroepje die deze werkzaamheden wilde uitvoeren ging de planning gewoon door.
Alle vrijwilligers werden wekelijks op de hoogte gehouden van de vorderingen.
De planning was het project voor dit jaar voor half juli af te ronden nog voordat de eerste zwaluwen zouden uit
vliegen. Over de aanschaf van de nodige materialen en hoe we het zouden kunnen aanpakken werd nagedacht. De
werkgroep was daar samen met onze boer André Boekhorst inventief mee bezig.

Op dinsdagmorgen 11-6-2019 werd afgesproken door
het werkgroepje (Gradje, Jan, Henk, Johan, Piet, Wil)
om 9.00 uur te gaan graven en het voorbereidende werk te
doen. André Boekhorst hielp op een tractor met verreiker mee bij het plaatsen van de palen en draden.
Na het te lood stellen van de palen werden de gaten aangestampt met gestabiliseerd zand (zand met cement 1:10).
Daarna werden de draden aanbracht met een voorlopige voorziening (schommelhaken) omdat de isolatoren nog
niet geleverd waren. Op 16-7-2019 werden de isolatoren die toen beschikbaar waren geplaatst.
Het was vooral een mooi eindresultaat met op 23-7-2019, heel veel zwaluwen op de draad.

Project 2 (zwaluwlijnen Sloef 4, Sint- Oedenrode)
Met vrijwilligers van onze werkgroep werd met hetzelfde enthousiasme en medewerking van onze boer John van
Acht ook zwaluwlijnen gerealiseerd.

Op dinsdag 2-7-2019 werd begonnen met het
plaatsen van de palen en draad.
Op 9-7-2019 werden de isolatoren die toen beschikbaar waren geplaatst met behulp van een rolsteiger.
Op 20-7-2019 kregen we de melding van boer John, er zitten al heel veel zwaluwen op de draad !!
Er was ook hier een mooi eindresultaat.
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BBQ 26-6-2019
Op woensdagavond 26 juni werd het weidevogelseizoen afgesloten met 21 vrijwilligers en 2 gasten.
Met onze speciale gasten André en Nellie Boekhorst erbij waren we met liefst 23 personen.
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 en ook vrijwilligers die zelf iets gemaakt hadden
wel voor, we kwamen dan ook niets te kort.
Tijdens en na de BBQ werd er ook met André en Nellie gezellig gebuurt over koetjes en kalfjes.

Tijdens en na de BBQ werd er gezellig
gebuurt over koetjes en kalfjes.

Natuurlijk was er ook nog tijd voor een spelletje
Jeu des Boules met als inzet de wisseltrofee.
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 van Jan Sijbers.
Het was ouderwets genieten en buurten op en rond de baan.

Prijsuitreiking door Jan Dekkers
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3 Vogelakkers
Deze vogelakkers in ons werkgebied zijn een gesubsidieerd project van BrabantsLandschap dat gedurende 3 jaar in
stand word gehouden. De natuurstroken worden steeds in het voorjaar gemaaid.
Op dinsdagmorgen 13-8-2019 (week 33) werden de 3 vogelakkers door ons bezocht en geïnspecteerd.
Op dinsdagmorgen 3-12-2019 (week 49) werden de vogelakkers door 6 vrijwilligers bezocht met als doel te kijken
hoeveel, welke vogels en dieren er in de natuurstroken foerageerden. Opvallend was dat juist in de bloemrijke
stroken met zonnebloemen meer vogels werden gezien als in de stroken met natuurkruiden.
Er werd gesproken met de boeren en die waren tevreden was met de opbrengst van het gewas.
Vogelakker 1
Deelnemer Boekhorst VOF, aangelegd / ingezaaid in week 16.
Perceel van ca. 4,1 Ha waarvan 75% is ingezaaid met luzerne en 25 % met natuurstroken bestaande uit,
3 stroken met graskruiden en 3 stroken met een bloemenmengsel. Luzerne werd 3 x geoogst.
In week 33 waren de natuurstroken volop in bloei en waren er daar veel insecten en vlinders.
In week 49 telden we hier ca.50 groenvinken, 60 ringmussen, 10 vinken, 8 rietgorzen en 2 fazanten.

Locatie aan de Bosbes
te Sint-Oedenrode

Vogelakker 2
Deelnemer Van Den Boom VOF, ingezaaid eind 2018 en in april 2019 de open plekken door gezaaid.
Perceel van ca. 3 Ha waarvan 75% is ingezaaid met luzerne en 25 % met natuurstroken waarvan:
1 strook met graskruiden en 1 strook met een bloemenmengsel.
In week 33 waren de natuurstroken volop in bloei en waren er veel insecten en vlinders.
In week 49 telden we hier ca.20 groenvinken, 30 ringmussen, 5 vinken, 2 winterkoninkjes, 2 koolmezen.

Locatie aan de Leijerweg
te Sint-Oedenrode,

Vogelakker 3
Deelnemer Van Den Akker VOF, ingezaaid mei 2019.
Perceel van ca. 3 Ha waarvan 75% is ingezaaid met rode klaver en 25 % met natuurstroken waarvan:
1 strook met graskruiden en 1 strook met een bloemenmengsel.
In week 33 waren de natuurstroken volop in bloei (veel zonnebloemen) en veel insecten en vlinders.
In week 49 telden we hier ca.80 groenvinken, 50 ringmussen, 15 vinken en 10 rietgorzen.

Locatie aan de Veerse Heide
te Sint-Oedenrode
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Zomeravond activiteit 22-08-2019
Net als in 2018 organiseerde Hilma en Gerda deze activiteit. Hilma maakte er een mooi verslag van.
De locatie werd tot het laatste moment voor de meesten vrijwilligers geheim gehouden!
Waar zouden we toch naar toe gaan?
Op donderdagavond 22 augustus hadden we ons jaarlijkse zomeravond activiteit. Het was een heerlijk zwoele
avond en er waren 19 deelnemers.
De groep uit Rooi werd door Gerda en Hilma opgewacht aan de Scheidingsweg.
Ze werden welkom geheten op de grens van Rooi en Schijndel met koffie en zelf gemaakt gebak.

Daarna gingen we op de fiets verder naar het centrum van Schijndel.
Hier gaf Hilma een rondleiding door de parktuin en vertelde dat die altijd bij het klooster van de Zusters van Liefde
had gehoord. Vorig jaar vertelde Hilma is die verkocht aan een projectontwikkelaar, en door weinig onderhoud was
de tuin aan het verruigen. In overleg met de projectontwikkelaar mocht Hilma er een kruidentuin maken.
In de kruidenborder werd volop geproefd en geroken aan de diverse planten.
Henk Steenbakkers had nog mooie herinneringen aan het park, waar hij vroeger als jongen niet mocht komen…..
Er was namelijk een meisjesinternaat en dat was toch wel erg verleidelijk.

Na de rondleiding was er tijd voor een lezing over het houden van bijen.
Imker Frans Bolwerk had inmiddels een hele uitstalling gemaakt van zijn attributen en bijenproducten.
Onder het genot van een hapje en een drankje vertelde hij vol liefde over het werk met zijn bijen.
Het was zeer interessant om te horen waar een imker op moet letten om op het juiste moment met de bijen op de
goede locatie te zijn om honing te verkrijgen en wat er door het jaar heen aan werkzaamheden waren rondom het
imkeren. Frans had veel kennis over de geneeskracht van de bijenproducten en de culinaire mogelijkheden met
honing. Het werd ondertussen ook donker en bij gebrek aan elektriciteit werden er kaarsjes aangestoken.
Het was erg gezellig, en tegen 11 uur 's avonds vertrok de groep, met de fiets, weer richting Rooi.
Mooie actie van onze groep vrijwilligers, was het idee om in september in de tuin (paradijsje van Hilma) wat
werkzaamheden te verrichten zoals schoonmaken van de paden en onkruid uit de kruidentuin halen.
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Natuurwerkdag in de kloostertuin 10-09-2019
Op deze dinsdagmorgen om 9.00 uur begonnen we met
8 vrijwilligers aan de schoonmaakactie in kloostertuin.
Gewapend met bezems, harken, schoppen, rieken enz.
gingen we aan de slag. Het was prachtig weer en tijdens
het werk was het genieten van deze mooie omgeving.
Er werd flink doorgewerkt en om 11.30 uur kwamen
al 3 zusters uit het klooster die lucht hadden gekregen
van onze werkzaamheden een kijkje nemen.
Mooi om te zien dat ze blij en dankbaar waren omdat
ze met hun rollators weer een rondje konden maken.
Om 12.30 uur waren we klaar met de werkzaamheden
die we gepland hadden. Hilma had voor een lekkere lunch
gezorgd waar we in het “paradijsje” van genoten.

Natuurwerkdag in de pluktuin bij Miss Hyacinth 8-11-2019
Dit was als “tegenprestatie” voor de gastvrijheid bij Miss Hyacinth op vrijdagmiddag en andere activiteiten
gedurende het seizoen.
Op deze vrijdagmiddag hielpen we met 7 vrijwilligers en Jan, Ans en hun kleinkinderen erbij om de pluktuin
winterklaar te maken.
Er werd goed gewerkt en het was vooral een gezellige middag.
Vele handen maken licht werk…

Diverse activiteiten 2019
Coördinatorenoverleg
Op woensdagavond 23-10 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.
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Symposium Biodiversiteit en Leefgebieden 2019
Op donderdag 19-12 was er het Symposium Biodiversiteit en Leefgebieden 2019 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.
Er waren informatiestands, lezingen, flitspresentaties en workshops.
Met 9 vrijwilligers van onze Weidevogelgroep en IVN Sint-Oedenrode waren we hierbij aanwezig.
De lezingen die werden gegeven zijn te downloaden op:

https://www.ravon.nl/symposiumbiodiversiteit2019

Deelname activiteiten van de Stichting Weidevogelbescherming Meierijstad.
Voorlichtingsavond
Op donderdagavond 31 januari organiseerde de Stichting Weidevogelbescherming Meierijstad in de Schaapskooi in
Schijndel een voorlichtingsavond speciaal voor boeren en vrijwilligers over:
• de ontwikkelingen van weidevogel-en akkervogelbeheer in Brabant
• mogelijkheden voor akker- en weidevogelbeheer in het leefgebied open akkers op zandgronden in
• o.a. Schijndelse, Rooise en Jekschotse Heide.
De sprekers waren Jochem Sloothaak van BrabantsLandschap en Nelis Klaasen, veldmedewerker Collectief ANB
Midden-Brabant. Op deze avond waren ca. 50 aanwezigen waarvan 15 vrijwilligers van onze Weidevogelgroep.

NL Doet

Op zaterdagmorgen 16-3-2019: 9.00-14.00 uur was de NL Doet actie
‘schoon weidevogelgebied Rooi’.Van onze Weidevogelgroep deden
6 vrijwilligers mee (Maria, Frits, Mia, Henk, Piet en Wil) en van
Weidevogelgroep Schijndel deden 2 vrijwilligers mee (Ger en Nan).
Er werd gestart bij de locatie van Miss Hyacinth en alle deelnemers
werden gastvrij ontvangen door Jan en Ans. Na de koffie werd door de
8 deelnemers begonnen met het schoonmaken van paden, bermen en sloten. Veel vuilniszakken vol met zwerfvuil,
plastic en blikjes werden verzameld en afgevoerd. Het weer viel mee ondanks de vooruitzichten.
Om 12.30 werd gestopt met opruimen en konden we genieten van de lekkere snert met brood waar Ans voor had
gezorgd. Het was een gezellige en geslaagde dag.

Wandeling
Op woensdagavond 8-5-2019: 18.30 uur was er een wandeltocht
die georganiseerd werd door WVG Boerdonk NB54.
Van onze Weidevogelgroep deden hieraan mee:
Greet, Jan, Gradje, Wil, Piet en Jens. Samen met Weidevogelgroep Schijndel, Jekschot en Boerdonk waren er totaal
20 deelnemers. Er werd gestart vanaf Leekzicht, Coxsebaan 4 in
Boerdonk.De tocht ging langs mooie ruime gras en maispercelen.
Het hoogte punt was een bezoek aan de nieuw gerealiseerde
waterberging in het door Waterschap AA en Maas gerealiseerde
project “Blauwe Poort Laarbeek”. Mooi om daar vanaf de
uitkijktoren eens te gaan kijken, te wandelen en genieten van wat
er daar in dit plasdrasgebied zit aan watervogels, plevieren, kieviten, e.d.
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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 2019 was de gemiddelde leeftijd 66,7 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”

Februari 2020.
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