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este lezers,

Voor u ligt de zomereditie van onze nieuwsbrief in 2021. Op het moment van schrijven
hebben we een relatief nat voorjaar achter
ons. Vooral de maand mei was uitzonderlijk
nat. Dit heeft de natuur zichtbaar goed gedaan en ook de landbouwgewassen staan er
goed op. Hopelijk blijft de droogte ons voorlopig bespaard zodat de grondwaterstand zich
structureel kan herstellen.

Het zou dan ook mooi zijn om deze vrijwilligers
weer eens uit te nodigen voor een gezellig
samenzijn. Nu er langzaamaan meer versoepelingen optreden lijkt dit mogelijk te worden.
Achter de schermen wordt hieraan gewerkt.
Vrijwilliger of niet, middels deze nieuwsbrief
bent u weer helemaal op de hoogte van het
reilen en zeilen in onze vereniging. Wij wensen
u dan ook veel leesplezier en een goede zomer toe!

Namens de redactie,
Op de droogte hebben we geen invloed. Op de
AG
ENDA:
grondwaterstand wel enigszins. Zo kunt u in
Peter, Thijs, Roel en
Koen
deze nieuwsbrief weer lezen over de stand
van zaken over het waterstuwen project. Door
AGENDA
in natte perioden het water vast te houden
kunnen de negatieve effecten van droge periVanwege de corona maatregelen
oden worden verminderd. Naast dit project
is de agenda vooralsnog leeg.
praten we u in deze nieuwsbrief ook graag bij
We hopen vanaf het derde kwarover de uilen- en torenvalkenwerkgroep. Onze
taal weer activiteiten te kunnen
vrijwilligers hebben zich dit voorjaar weer ingegaan organiseren.
spannen om de kasten te controleren en de
kuikens te ringen.
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Met
één druk
op voor
de knop
kun je als boer agrariërs:
of tuinder inzicht
Nieuwe
App
waterbewuste
de
krijgen
in de (grond)waterstanden
van je percelen, de maaiNieuwe
App voor
planning en of er eenPerceelwijzer
beregeningsverbod geldt. Dat werkt
waterbewuste agrariërs:
snel en eenvoudig via je smartphone of tablet op perceelsdeper
Perceelwijzer
niveau,
stuw of beregeningsput.
Tevens kun je een melding sturen naar het waterschap. Erg
handig
ook
tot 10 dagen vooruit
Met
ééndat
druk
opde
deweersverwachting
knop kun je
gegeven
wordt.
Afhankelijk
van de instelling van de app kun
als
boer of
tuinder
inzicht krijje ook
berichten
ontvangen van het waterschap.
gen
in de
(grond)waterstanden
van je percelen, de maaiplanIn deen
Perceelwijzer
worden de beschikbare (meet) gegevens
ning
of er een beregeningsdoorlopend
ververst.
Desnel
opgeslagen
gegevens zijn zo maar
verbod geldt. Dat werkt
en
een beperkte
terug te kijken.
eenvoudig
via tijd
je smartphone
of Afhankelijk van de soort
metingopisperceelsniveau,
dat enkele weken
tablet
pertot een maand.
stuw of beregeningsput.
Meer weten en aanmelden: https://www.dommel.nl/
perceelwijzer/
Tevens
kun je een melding sturen naar het waterschap. Erg
handig is dat ook de weersverwachting tot 10 dagen vooruit
gegeven wordt. Afhankelijk van
de instelling van de app kun je
ook berichten ontvangen van
het waterschap.
In de Perceelwijzer worden de
beschikbare (meet) gegevens
doorlopend ververst. De opgeslagen gegevens zijn een beperkte tijd terug te kijken. Afhankelijk van de soort meting is
dat enkele weken tot een
maand.
Meer weten en aanmelden:
https://www.dommel.nl/
perceelwijzer/

Het zetten van de vang-emmers in de buxus aanplant.

BIMAG (Boeren Insecten Monitoring Agrarische Gebieden)
Veel van onze agrarische leden zijn ondertussen als deelnemer betrokken bij het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb). Ook onze werkgroepen dragen hun steentje bij
door de monitoring op zich te nemen. Zo wordt de vogelstand
op 11 locaties al drie jaar gevolgd.
Sinds eind april is daar een onderzoek (monitoring) naar
nachtvlinders in het agrarisch natuurbeheer bijgekomen.
Vang-emmers met een blauwe lamp worden daarbij in de
vroege avond opgesteld in het veld. Blauw licht in het duister
trekt nachtvlinders aan. Deze vallen vervolgens in een emmer waar ze niet meer uit kunnen komen. In de ochtend worden de ‘gevangen’ vlinders bekeken en geteld. Van iedere
vlinder wordt een foto gemaakt die in een systeem ingevoerd
wordt. Specialisten kijken welke soort vlinder het is.
Van april tot oktober worden de emmers om de twee weken
opgesteld en de gegevens verzameld.

In ons gebied wordt gemonitord op de percelen van Toine
Maas. Ronnie van Gerven is daar onze gastheer en werkt
mee aan de monitoring. Tot begin juni waren de nachten erg
koud waardoor er weinig nachtvlinders gevangen zijn.
De doelstelling van het project BIMAG is: het inzicht krijgen
op de insecten rijkdom in de agrarische omgeving. Het volgen van de nachtvlinders in aantallen en soorten kan daarbij
helpen. Nachtvlinders schijnen ook een goede graadmeter te
zijn voor landschapskwaliteit, waardoor het volgen van deze
soort op de langere termijn, ons ook iets leert over onze leefomgeving. Laten we hopen dat we de komende jaren steeds
meer nachtvlinders aantreffen in onze meetemmers.
Het project wordt mogelijk gemaakt en begeleid door LTO
Noord, Boerennatuur en de Vlinderstichting. Op ruim 80
plaatsen in Nederland (8 in Noord Brabant) staan de emmers opgesteld op boerenerven.
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Project Bodem, Water, Biodiversiteit
gen om de toestand te inventariseren. pen april was dat goed te zien: er stond
Doel is uiteindelijk de stuwtjes weer in nog steeds water in de sloten.
Afgelopen najaar heeft onze vereniging conditie te brengen en met de perceelmet de ZLTO een steekproef gedaan
eigenaar te kijken hoe we de bediening
naar de toestand en het gebruik van de kunnen optimaliseren.
Waterbergen in bermsloten
stuwtjes in ons werkgebied. Daarbij
Bij het project op de Burgemeester Vokwam naar voren dat er werk aan de
Watersturen op de Burgemeester Vogelslaan werd duidelijk dat bermsloten
winkel is.
gelslaan
een belangrijke rol kunnen spelen in
Veel stuwtjes functioneerden niet of
Het project op de Burgemeester Vogels- het vasthouden (conserveren) van wamatig.
laan verkeerd in de afrondingsfase: de ter. Het bestuur heeft gekeken of we
meer gebruik kunnen maken van die
stuwtjes zijn geplaatst.
Het vasthouden van water wordt steeds
bermsloten. Het water wordt dan niet
belangrijker. De afgelopen jaren waren Het organiseren van bijeenkomsten lijkt direct richting beekdal afgevoerd. Eigedroog tot zeer droog en ook dit jaar is
eerdaags weer mogelijk zodat we de
naar van veel bermsloten, de gemeente
er nog niet echt veel water gevallen.
laatste afspraken met de perceeleige- Heeze-Leende, wil graag meedenken.
Gemiddeld valt er voldoende water
naren kunnen maken.
maar de vraag is of het op het goede
Er zijn nu 5 zoekgebieden waar onze
moment valt. Zeker in het late najaar
Door de goede samenwerking met de
vereniging kijkt naar de mogelijkheden.
en de winter is het handig om zoveel
perceeleigenaren, de gemeente en het In twee gebieden willen we ook daadmogelijk water vast te houden zodat
waterschap is er gezamenlijk iets moois werkelijk met de perceeleigenaren
tot stand gekomen: het water kan in
maatregelen treffen. Wordt dus verhet grondwater wordt aangevuld.
een gebied van ruim 100 ha een halve volgt.
De komende maanden zullen alle stuw- meter hoger geborgen worden. Afgelotjes in Heeze-Leende een bezoek krijStuwtjes

En dit moet nog water vasthouden…
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Wisselende resultaten broedgevallen steen- en kerkuilen 2021
Het afgelopen voorjaar leverde binnen
de gemeente Heeze-Leende meer steenuil broedgevallen op dan het voorgaande
jaar. Het voorlopige resultaat bedraagt
37 broedgevallen; waarvan 3 vrije
broedparen (deze laatste zijn dus geen
kastbroedgevallen). Het aantal mislukte
broedgevallen is vrij hoog. Het is niet

Werkgroepen bijeenkomst
Het lijkt er op dat we de komende
tijd weer iets in verenigingsverband
kunnen en mogen organiseren. Een
voorstel van het bestuur is om met
de vrijwilligers een avond te beleggen om bij te praten over de activiteiten van de werkgroepen. Enkele
jaren geleden was dat een erg succesvolle avond. Tijd om dat weer
eens te herhalen. Ook de werkgroepen zijn tijdens het laatste anderhalf jaar erg beperkt in hun activiteiten geweest. Alleen met de nodige voorzorgsmaatregelen zijn er
een beperkt aantal activiteiten
voortgezet.

altijd duidelijk wat hiervan de oorzaak is. deze periode veel dode kerkuilen geDeels zal de oprukkende steenmarter
meld. Inmiddels zijn er 4 jonge kerkuilen, 91 jonge steenuilen en 7 moeder
hiervoor verantwoordelijk zijn.
De kerkuilenkasten leverden dit voorjaar steenuilen geringd.
slechts 4 broedgevallen op, dit is minimaal. De koude periode in februari heeft
hier zeker een rol in gespeeld. Er zijn in
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Water afkoppelen
De gemeente Heeze-Leende biedt een
stimuleringsregeling aan voor het afkoppelen van water. Eerder bent u hier
ook al per mail van op de hoogte gebracht. Het laten infiltreren van regenwater op eigen terrein is voordelig voor
u en uw omgeving. Zo zal het riool minder snel volstromen bij hevige regenval
en voorkomt u dat de bodem te snel
uitdroogt tijdens droge perioden. Om
inwoners te stimuleren biedt de gemeente een gratis adviesgesprek aan
plus een financiële bijdrage. Water-

schap de Dommel verdubbelt deze
bijdrage.
Bent u van plan uw tuin te vergroenen
door verhard oppervlak te verwijderen?
Neem dan snel contact op met de afkoppelcoach via lanny.olie@nlgaat.nu o
ff telefoonnummer 06-58076183.
Of kijk voor meer informatie op:
https://www.heeze-leende.nl/afval-enmilieu/afkoppelen-vanhemelwater_42968/item/
stimuleringsregeling-afkoppelenregenwater_79218.html

COLOFON
Plattelandsvereniging Hei,
Heg & Hoogeind streeft naar
een mooi buitengebied waar
natuur, landschap en
gezonde boerenbedrijven
naast elkaar kunnen
bestaan. Informatie over
onze activiteiten vindt u op
www.heiheghoogeind.nl

Eerste snee hooi in de pers, 16 juni 2021
Patrick Cardinaal bezig met het “duinen” van het hooi, zodat het in
balen geperst kan worden.
Dit is de eerste snee gras afkomstig van het nieuwe ontwikkelde natuurgebied in de Riesten in Leenderstrijp.
Vanwege kans op verstoring van broedvogels en o.a. reeën en hazen
worden deze percelen later gemaaid dan gangbaar is.
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