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Vogelvaria 

Met ingezonden mededelingen van leden 
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< HOOLVEN, VESSEM > 

< BOSUIL ONDER HET MAAIVELD > 

Ik werd getipt door een persoon die mij 
vertelde dat hij een bosuil, uit een hol uit 
de grond had zien vliegen. Dit hol was 
ontstaan nadat een  zwarte den met kluit 
was omgevallen. Doordat de wortels wa-
ren meegekomen  ontstond hier een vrij 
diep smal gat van ruim een halve meter 
diepte. Twee weken later op 3 april 2008 
ben ik met deze persoon gaan kijken. We 
troffen in het gat in de grond een nest 
(meer een kuiltje) aan met één bosuilei 
dat duidelijk was uitgevreten. De oorzaak 
van de verstoring is ons niet duidelijk. 
Maar een bosuilbroedsel zestig centimeter 
onder het maaiveld vond ik toch het ver-
melden waard. 

Geert Sanders 
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< HOOGCASTEREN, HOOGELOON > 

< KERKUIL EN KAUW GEBROEDERLIJK BIJEEN > 

Tijdens een kastcontrole voor de kerkuil  
op 19 mei 2007 heb ik een foto gemaakt 
van dit broedsel kerkuilen. De foto 
(onder) toont één van de vijf pulli die in 
de kast zaten. Bijzonder was dat bovenop 
dezelfde kast zich een nest bevond met 
jonge kauwen. Prachtig hoe het toch vaak 
in harmonie zeer dicht bij elkaar leeft. Al 
geloof ik wel dat er heel wat schermutse-
lingen aan vooraf zijn gegaan. Omdat de 
kast bijna uit elkaar viel heb ik er in ja-
nuari 2008 een extra kast bij gehangen, 
die in het zelfde jaar werd gebruikt door 
de kerkuil. Tijdens de kastcontrole op 21 
mei troffen we twee adulten, vijf eieren 
en twee pulli in de nieuwe kast aan.  
Bij mij thuis heb ik ook vier grote kasten 
hangen die door kauwen bezet zijn en 
soms door een bosuil. Terwijl er elk jaar 
een bosuil zit te roepen en ik ook een 
paar keer jongen bosuilen heb gehad gaat 
het toch ook vaak mis, Ik vermoed toch 
door de druk van kauwen. 

Geert Sanders 
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< RK ST PETRUS, BERGEIJK > 

< GEGIER IN DE KERK > 

In de kerk van Bergeijk hangen sinds 
1989 twee kerkuilkasten die van 1990 tot 
en met 1994 bezet werden door kerkuilen 
maar sindsdien onderdak bieden aan kau-
wen. Behalve deze holenbroeders komen 
in de kerk al jaren achtereen ook gier-
zwaluwen voor. Op 25 mei 2006 doen 
Sjors de Kort en Mark Sloendregt weer 
hun ronde in verband met de jaarlijkse 
kastcontroles en treffen in het trappen-
portaal van de kerk in Bergeijk een gier-
zwaluw aan. De vogel is ongedeerd maar 
hulpeloos en uitgeput. We nemen de gier-
zwaluw voorzichtig naar boven en zetten 
deze vlakbij de dakgoot waar zich ook 
drie gierzwaluwnesten bevinden. Na enige 
tijd verlaat de vogel de zolder en neemt 
met een ijle duikvlucht het luchtruim. 
Gierzwaluwen zijn ware luchtacrobaten en 
hebben te korte pootjes om te lopen. Ze 
verblijven een groot deel van hun leven in 
de lucht waar ze in het broedseizoen ook 
dwarrelende strootjes verzamelen als 
nestmateriaal. Van deze strootjes wordt 
een fraai kommetje gemaakt waar twee á 
drie witte eieren worden gelegd. Bij één 

van de nesten werd door ons eens een 
braakballetje met insecten gevonden. 
Gierzwaluwen vliegen bij donker weer 
met laaghangende bewolking laag en als 
tijdens een uitvaart de grote deuren 
openstaan komt het voor dat gierzwalu-
wen de kerk invliegen. Kees Wouters, de 
koster, laat de deuren dan uren open-
staan zodat de gierzwaluwen er weer uit 
kunnen.  

Sjors de Kort  
en Mark Sloendregt 
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< HEIKE, DOMMELEN > 

< BEKENTELLING EN EEN BOOMKLUIT > 

Het begin van ons beektraject ligt in Wes-
terhoven waar de Beekloop samenkomt 
met de Keersop. Het eindtraject ligt in  
Dommelen waar de Keersop weer over-
gaat in de Dommel. In het eerste traject 
tot aan de Valentinuskapel tellen we wilde 
eenden, waterhoentjes en dodaars. We 
hopen op het stukje rivier een ijsvogel te-
gen te komen. Helaas hebben we de ijs-
vogel in de laatste tellingen nog maar één 
keer gezien. Bij de Keersopperwatermolen 
ligt een vistrap waar we een paar grote 
gele kwikstaarten ontdekken, vanaf hier 
begint het laatste traject door het Heike. 
De Keersop meandert hier en er liggen 
enkele forse omgewaaide bomen langs de 
rivier. Een rond gat met graafsporen in 
een boomkluit verraad de nestingang van 
een ijsvogel. Geheel onverwachts vliegen 
twee bosuilen onder deze kluit vandaan 
en er hangen enkele donsveren bij een 
gat tussen de wortels. We kijken ze na en 
hopen dat ze snel weerkeren.  

Piet Wuyts 
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< VRIJWILLIGERS VAN HET JAAR 2008 > 

< UILENBESCHERMING IN NOORD-BRABANT >

Mark en Wil hebben namens onze vereni-
ging al heel wat uren gestoken in het be-
schermingswerk van de steenuil en de 
kerkuil. Dat is ook bij de commissie Be-
scherming Steenuil en Kerkuil in Noord-
Brabant niet onopgemerkt gebleven. Zij 
hebben Mark en Wil dan ook uitgeroepen 
tot vrijwilligers van het jaar. En daarmee 
wil ik namens de hele vereniging hen van 
harte feliciteren. Het vele werk dat gaat 
zitten in het plaatsten van kasten het in-
ventariseren en controleren van broedsel 
wordt door Mark en Wil met veel enthou-
siasme gedaan. En daar zijn we natuurlijk 
heel blij mee. Vorig jaar is er van hun 
hand ook een degelijk en fraai verzorgd 

rapport verschenen getiteld ‘Steenuilen 
en kerkuilen in de gemeente Veldhoven, 
2006 – 2007’. Dat rapport is aangeboden 
aan de gemeente en heeft geresulteerd in 
diverse compensatiemaatregelen voor 
een nieuw aan te leggen industrieterrein.  
Wat ook goed is, is dat zij bij hun diverse 
werkzaamheden leden en niet-leden van 
de vogelwerkgroep betrekken. Bovendien 
nemen zij ook nog actief deel aan vele 
andere activiteiten van de vogelwerk-
groep.
Ik hoop dat Wil en Mark deze werkzaam-
heden nog lang en met veel enthousias-
me zullen voortzetten. Want een vereni-
ging als de onze moet het toch vooral 
hebben van passie en gedrevenheid. 

Jan Kolsters 
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Oorkonde van Brabants Landschap, 19 juni 2008 
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< STRABRECHTSE HEIDE DAG, 2008 > 

< INFORMATIEF EN GEZELLIG > 

Na een aantal jaren afwezigheid had onze 
Vogelwerkgroep De Kempen dit jaar weer 
een stand op de jaarlijkse Strabrechtse 
Heidedag, bemand door de twee 'Pieten', 
Piet van Happen en Piet van der Krieken.  
De VWG-poster met de klapekster erop 
sierde één van de zijkanten van de stand; 
aan de andere kant hingen een paar 
prachtige foto's met vogels, door Robert 
Kastelijn gefotografeerd op de Strabrecht-
se heide. Verder lag er allerlei informatie 
over onze Vogelwerkgroep en stonden 
Piet en Piet alle belangstellenden te 
woord. Dat leverde ons zelfs een nieuw lid 
op! 
De stand van onze Vogelwerkgroep was 
overigens niet de enige stand, waar onze 
leden die dag actief waren. 
Zo was er ook een SOVON-stand met in-
formatie over het speciale onderzoek naar 
nachtzwaluwen op de Strabrechtse heide 
en in het Leenderbos.  
De film over twee piepkleine nachtzwa-
luwjongen trok veel bekijks. Unieke beel-
den uit het leven van nachtzwaluwjongen 
met o.m. het voeren, lekker warm weg-
kruipen onder papa of mama nachtzwa-
luw, het nog onbeholpen bewegen van de 
jongen (leek meer op stuiteren), pa met 
een zender op z'n staart. Daarnaast had 
Pieter Wouters verschillende foto's en ge-
gevens opgehangen en er was een heuse 
opgezette nachtzwaluw.  

Verder was er nog veel meer te zien en te 
beleven voor jong en oud:  een film over 
de Strabrechtse heide,  insecten bekijken, 
demonstraties van het drijven van scha-
pen en het handmatig plaggen van de 
heide; stands van organisaties zoals 
Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, 
Dassenwerkgroep, Kempisch Heide-
schaap, Vogelasiel Someren, muskusrat-
bestrijding, plattelandsvereniging Hei, 
Heg en Hoogeind (met ook daar een ac-
tieve VWG'er). En alsof dat alles nog niet 
genoeg was, kon zowel de boekenkast als 
de provisiekast (o.a. met honing en kaas) 
aangevuld worden. 

Speciaal voor kinderen was er een rover-
spad, maar ze konden zich ook laten 
schminken of knutselen; verder was er 
een figurentheater.  

De SOVON-stand had overigens Water-
schap De Dommel als buurman.  
Het was grappig om te zien dat het uitde-
len van koekjes hetzelfde resultaat ople-
vert als de lichtvallen, die in het kader 
van het nachtzwaluwonderzoek uitgezet 
waren. Met de lichtvallen werden nacht-
vlinders en andere insecten gevangen; 
met de koekjes "ving" men (veel!) men-
sen. 

Hetty Fokkens 


