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Werkschuur 

Afgelopen 3 maanden is er hard gewerkt op het perceel van de 

werkschuur, zoals de foto collage weergeeft op kaft van deze 

nieuwsbrief. Rond de vennetjes is veel gesnoeid en het pad naar 

het achterste ven heeft een mooi looppad gekregen. Dat is heel 

prettig voor de kinderen van het NatuurLab. Zo kunnen ze 

gemakkelijker en veiliger bij het ven komen.  Aan de voorkant 

van het perceel hebben we de boompjes en struiken omgelegd, 

zodat een mooie vlechtheg is ontstaan. Zoals u op de foto's kunt 

zien hebben we tijdens het werken alle soorten weer gehad. 

Heerlijke zon, maar ook stevige wind en kou.  Ook het werken in 

de sneeuw en de vorst verliep goed. Elke keer hebben we met 

veel mankracht en veel plezier gewerkt. Omdat er zoveel ruimte 

is konden we goed werken volgens de RIVM maatregelen. 
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Nieuwe werkgroep Zwaluwen Weidevogels 

Binnen het B-team is dit jaar begonnen met de vorming van een werkgroep 

zwaluwen en weidevogels. Drie leden (Bart, Jac en Victor) hebben het voortouw 

genomen om hieraan de komende jaren aan te werken met het doel de 

overlevingskansen van deze vogels in de gemeente te vergroten. Voor de 

zwaluwen betekent dit: zorg en onderhoud van voorzieningen zoals de 

zwaluwenwanden aan de Oost- en Westplas, de huiszwaluwentoren op Tijvoort 

en de gierzwaluwkasten in de wijken. Ook de monitoring van het broedsucces 

hoort hier bij. Bescherming van weide- en akkervogels houdt in met boeren 

afspraken maken om de nesten van op de grond broedende vogels tijdens 

werkzaamheden als mesten, zaaien en spuiten, te beschermen. Om dit 

succesvol te kunnen aanpakken is contact gezocht met de Weidevogelgroep 

Gilze en de provinciaal georganiseerde Akker- en Weidevogelbescherming van 

Brabants Landschap. Sinds dit jaar hebben we ons hierbij aangesloten en zijn 

begonnen met het volgen van door een cursus in 3 delen over de soorten en 

hun beschermingsmogelijkheden. In de gemeente Goirle zijn inmiddels een 4-

tal akkers op kievitsnesten onderzocht en een flink aantal nesten zijn met 

medewerking van de boeren beschermd. Het vinden van de nesten op akkers, 

het markeren en volgen van de broedsels is een leuke en leerzame bezigheid 

dat alleen met een groep mensen kan worden uitgevoerd. Een verslag van deze 

werkzaamheden met de resultaten zal in de volgende nieuwsbrief worden 

gepubliceerd. 

 

 Wie zich wil aansluiten bij onze groep kan zich bij Victor aanmelden (victor@biodiversiteitgoirle.nl)  

Hij/zij ontvangt dan informatie over de cursus, de teldagen, excursies, bijeenkomsten enz.  

 

mailto:victor@biodiversiteitgoirle.nl
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Straatnamen in Boschkens-west : nomen est omen? 

Natuurbeschermers hebben soms de neiging om te mopperen op dingen die niet goed gaan. Hoe gaat 

dat: je begint uit liefhebberij de dieren en planten om je heen te bestuderen. Vervolgens zie je de 

soorten achteruit gaan. Je ziet talloze bedreigingen die eraan ten grondslag liggen en waar je maar 

weinig invloed op hebt: versnippering, verstoring, vermesting, verzuring. En voor je het weet ben je 

zelf verzuurd. 

                                         Zo schreef ik een paar jaar geleden een zuur stukje over de straatnamen in                                        

                                         Boschkens-West. Deze zijn vernoemd naar diersoorten die eerder nog in het                                                   

                                         gebied voorkwamen maar inmiddels zijn verdwenen, zoals kamsalamander  

                                         en oeverzwaluw. Inmiddels zijn we een paar jaar verder en kunnen we  

                                         gelukkig met dank aan B-Team én gemeente een positievere balans  

                                         opmaken. De gemeente Goirle heeft langs de oever van de Westplas 

(Surfplas) een grote oeverzwaluwwand aangelegd naar een advies en ontwerp van het B-Team. Meteen 

in het jaar na aanleg heeft zich een oeverzwaluwkolonie met tientallen vogels gevestigd in de  

wand. De vogels hebben daarbij de uitgespaarde 

 openingen in de wand uitgegraven tot nestgangen. 

 Een mooi voorbeeld van de samenwerking tussen  

gemeente en B-Team.   

Oeverzwaluwen zijn plaatstrouw en zullen zich naar alle  

verwachting komend jaar opnieuw gaan vestigen in de  

Boschkens-West. Alle reden dus om een keer te gaan  

kijken als ze in april weer uit Afrika zijn teruggekeerd. De beste plek is om vanaf de steiger aan de 

noordzijde van de plas te kijken met een verrekijker. Om de vogels niet te verstoren is het van groot 

belang om het talud van de oeverzwaluwwand niet te betreden! 

De volgende stap is uiteraard om de kamsalamander weer terug te krijgen in het grensgebied tussen 

Tilburg en Goirle. De dichtstbijzijnde populatie bevindt zich in de Kaaistoep, ten westen van de wijk de 

Blaak in Tilburg. Dat wordt nog een uitdaging gezien alle barrières zoals infrastructuur en 

bedrijventerrein. Desalniettemin wordt de allereerste stap genomen met de ontwikkeling van de 

ecologische verbindingszone Bels Lijntje (zie artikel in de nieuwsbrief). Hierin is een natuurterrein 

voorzien direct ten zuiden van de A58, naast het Bels Lijntje. Zo komt de terugkeer of nieuwvestiging 

van bijzondere amfibieën als kamsalamander, boomkikker en knoflookpad in onze gemeente een 

stukje dichterbij.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Werken aan de 
zwaluwwand 
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Honderdste regenton.  

In 2019 is Groener Goirle begonnen met de regentonactie. Dit 

hebben we gedaan in samenwerking met Beijnes 

Handelonderneming uit Udenhout. We hebben op verschillende 

plaatsen regentonnen uitgestald en folders verspreid. De eerste 

aanvraag voor een regenton was op 23 februari 2019.  

Op het voorjaarsevenement hebben we veel aan promotie gedaan 

en dit resulteerde in behoorlijk wat aanvragen. Over heel 2019 

zijn 51 regentonnen geplaatst . Dit aantal viel ons enigszins 

tegen, dus zijn we in 2020 weer opnieuw gestart om het belang 

van het besparen van water onder de aandacht te brengen, met 

een stukje in Goirles Belang. Direct daarna kwamen weer 

aanvragen binnen en in 2020 zijn 41 regentonnen geplaatst. De 

droogte van dat jaar heeft misschien wel geholpen om mensen 

bewuster te maken van het belang van een regenton. 

In februari 2021 hebben we weer een stukje in Goirles Belang 

geplaatst en nu komen er nog steeds aanmeldingen binnen. 

Dat betekent dat we de 100 gepasseerd zijn. Op 27 maart is de 

100ste ton geplaatst en  wethouder Mw. Liselotte Franssen was 

daarbij aanwezig zijn en heeft enkele plantjes aangeboden.  

Dit was mogelijk omdat we subsidie krijgen van de gemeente 

Goirle. 

 

 

 

 

Gespreide bedjes voor de oeverzwaluw 

In de nieuwsbrief van zomer 2020 schreven we al over de nieuwe 

oeverzwaluwenwand aan de Surfplas. Die eerste zomer raakten 31 

van de 180 nestgaten bewoond. Een mooi eerste resultaat, en we 

hopen natuurlijk dat de kolonie zich dit jaar verder uitbreidt. We 

gaan het zien want over enkele weken keren ze al terug van hun 

overwintering in de Sahel. De wand is er in ieder geval klaar voor! 

Op 20 maart hebben Jac, Bas, Victor, Jan en Bart gezorgd voor 

gespreide bedjes. Het zand in de gaten is aangevuld zodat ze 

nieuwe nestgangen kunnen boren om te broeden. Alleen de 

planten die spontaan in enkele gaten zijn gegroeid hebben we 

lekker laten zitten. Speciaal voor dit jaarlijks terugkerende 

onderhoud heeft Michel een hangsteiger gemaakt zodat we er 

goed bij kunnen en de voeten droog houden. Hopelijk kunnen we 

in de volgende nieuwsbrief melding maken van een tweede 

broedsucces. 

Ook de oeverzwaluwwand bij de Hoge Wal is afgelopen week weer 

schoongemaakt en voorzien van nieuw zand. 

Meer weten over de oeverzwaluw? Kijk dan eens op deze 

webpagina van de Vogelbescherming. 
 

https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/oeverzwaluw
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/oeverzwaluw
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Het Schrijverke – de natuur in boeken door Bart de Vries samengesteld. 

Sinds mensenheugenis zijn we wereldwijd bezig de natuur te ontdekken. Zo mooi en vernuftig, je raakt er 

nooit op uitgekeken. Vogels nemen er wel een heel bijzondere plaats in. Ze wijzen ons de weg, zetten aan tot 

het denken over vrijheid, en dragen raadselachtige namen. 

Klik op een titel voor meer informatie op de site van de uitgever.  

Tip: deze boeken zijn ook te leen bij (of via) de Bibliotheek Midden-Brabant. 

 

 

 

 

 

 
 

Hans Mulder - De ontdekking van de natuur: Hoogtepunten uit de natuurlijke historie 

Twintig prachtige en rijk geïllustreerde verhalen over vogels, insecten, bacteriën, 

draken en nog veel meer. De beschreven ontdekkingen zijn doorspekt met anekdotes 

over de bijzondere mannen en vrouwen die er tussen 1500 en 1900 voor hebben 

gezorgd dat wij het leven om ons heen en dat van onszelf zoveel beter begrijpen. 

Lees over de draak die in 1572 op een akker bij Bologna werd verslagen, over Van 

Leeuwenhoek, die met behulp van de door hemzelf gemaakte microscoop bacteriën in 

zijn eigen tandplak ontdekte. Of over hoe de jonge Charles Darwin tijdens zijn reis 
met de Beagle inzichten kreeg die de basis legden voor zijn evolutieleer. 

Jan Luiten van Zanden e.a. – De ontdekking van de natuur: de ontwikkeling van 

biodiversiteit in Nederland van ijstijd tot 21e eeuw 

Hoe heeft de Nederlandse natuur zich ontwikkeld van de laatste ijstijd tot heden? Nam 

de biodiversiteit alleen maar af naarmate de mens zijn vleugels uitsloeg, of waren er 

ook perioden van herstel en toenemende diversiteit? Deze vraag staat centraal in dit 

boek vol verhalen – over de huismus, de zwarte kraai, de kievitsbloem en zelfs over 

walvissen in de Noordzee en olifanten op Sri Lanka –, met elkaar verbonden door het 

grote verhaal van de ontdekking van de natuur door de mens, eerst als jager-

verzamelaar, daarna als landbouwer, vervolgens als industrieel en ten slotte als 
bioloog en natuurbeschermer 

Ben Koks - Vogels wijzen ons de weg: Landbouw en natuur in balans 

Kunnen vogels ons de weg wijzen naar een andere landbouw? Voor Ben Koks is er 

geen twijfel mogelijk: dat kan zeker. We hebben te maken met stikstofproblemen, de 

razendsnelle teloorgang van biodiversiteit en economische belangen lopen vaak dwars 

door de discussie over de toekomst van ons voedsel. Dit essay benoemt de 

pijnpunten, maar geeft ook nadrukkelijk een positieve denkrichting aan over hoe we 

een betere balans tussen natuur en voedselproductie bereiken.   

 

https://www.bibliotheekmb.nl/
https://www.terralannoo.nl/nl/de-ontdekking-van-de-natuur
https://uitgeverijprometheus.nl/catalogus/de-ontdekking-van-de-natuur.html
https://uitgeverijprometheus.nl/catalogus/de-ontdekking-van-de-natuur.html
https://knnvuitgeverij.nl/artikel/vogels-wijzen-ons-de-weg.html
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Helen McDonald - Schemervluchten 

Macdonalds mooiste natuuressays, over onder meer heimwee naar het oude 

platteland, zwanen vangen, paddenstoelen plukken, knokkende hazen en 

zonsverduisteringen. Het zijn kalme overpeinzingen over gevangenschap, vrijheid en 

vluchten. Macdonald neemt de lezer mee op een persoonlijke reis: ze observeert de 

massale trek van zangvogels vanaf de top van het Empire State Building, ziet 

tienduizenden kraanvogels op hun vlucht boven Hongarije en gaat op zoek naar de 

laatste wielewaal in Suffolk. Subtiel laat ze zien dat we van de natuur kunnen leren en 

er troost uit kunnen putten. Zie ook het interview in Het Parool. 

 

Toine Andernach - Baardman en boterkontje: De vogel en zijn naam 

Heet de fuut fuut omdat ie ‘fuut’ roept? Houdt de ijsvogel van ijs en kan de putter 

putten? Dit soort vragen houdt vogelliefhebbers en taalliefhebbers bezig. In dit boek 

verklaart Toine Andernach in informatieve en soms hilarische verhalen de herkomst 

van raadselachtige vogelnamen voor vogel- en taalliefhebbers en verweeft die met 

zijn persoonlijke ervaringen. De verhalen zijn voorzien van prachtige 18de en 19de-

eeuwse prenten en van bijzondere foto’s van zijn vogelvrienden. Zie ook de recensie 

in De Visdief of luister naar het radiofragment uit Vroege Vogels. 
 

Goirle en Tilburg werken aan een natuurrijker Bels Lijntje 

De gemeente Goirle en Tilburg werken momenteel samen een plan uit voor de aanleg van de 

ecologische verbindingszone Bels Lijntje. Het Bels Lijntje is een groen lint door het landschap, dat onder 

meer het natuurgebied Kaaistoep in Stadsbos013 verbindt met Kamp de Kiek, tussen Riel en Alphen. 

Om te zorgen dat bijzondere plant- en diersoorten zich door het landschap kunnen verspreiden worden 

langs dit lint op zeven plaatsen kleine natuurterreinen (“stapstenen”) aangelegd. Deze zullen gaan 

fungeren als leefgebied en foerageergebied tussen de grotere natuurgebieden. De grondaankoop en 

inrichting wordt mede gefinancierd door het Groenontwikkelfonds van de provincie. 

Bijenlandschap 

De verbindingszone maakt deel uit van het grotere plan ‘Bijenlandschap Bels Lijntje’. Dit plan gaat over 

de ontwikkeling van de ecologische en landschappelijke zone langs het fietspad tussen Tilburg en 

Turnhout. Dat is in 2018 is opgesteld door KNNV Tilburg, Stichting BioSfeer, Coöperatie Bels Lijntje en 

Brabants Landschap.  

Die zone is gericht op bestuivende insecten, zoals wilde bijen. In Nederland komen ongeveer 350 

soorten wilde bijen voor. Hiervan wordt een groot deel bedreigd. De bermen en begroeiingen langs het 

Bels Lijntje kunnen fungeren als ecologische strook waarlangs wilde bijen, vlinders en andere 

diersoorten zich verplaatsen. Denk bijvoorbeeld aan kleine marterachtigen zoals wezel en bunzing, die 

landelijk sterk onder druk staan. 

 
Bron: gemeente Goirle en gemeente Tilburg 

Tel je mee? Zie pagina 10 

https://www.debezigebij.nl/boek/schemervluchten/
https://www.parool.nl/kunst-media/schrijfster-helen-mcdonald-ik-zie-nu-nog-scherper-zonder-witte-ruis~bd6a79de/
https://www.bornmeer.nl/winkel/baardman-en-boterkontje/
https://www.visdief.nl/recensie-baardman-en-boterkontje-toine-andernach/
https://www.visdief.nl/recensie-baardman-en-boterkontje-toine-andernach/
https://www.bnnvara.nl/vroegevogels/artikelen/waarom-de-baardman-baardman-heet


 

PAGINA 7 NIEUWSBRIEF VOOR 

MEDEWERKERS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Salamander lente 2021         pagina 7 

B-teams Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk dagen uit tot grote ambitie in biodiversiteitsherstel 

Initiatief: Maak biodiversiteitsherstel kern van het gemeentelijk beleid 

 

 

 

Alles telt, als het om biodiversiteitsherstel gaat: elke burger, elke gemeente, elk stukje grond, elke tuin, groot 

en klein. Dat dragen de drie Biodiversiteitsteams van Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk (GHO) actief uit. Zij 

schreven voor hun gemeenten de eerste aanzet voor een ambitieus gezamenlijk biodiversiteitsbeleid. In het 

komend halfjaar willen zij met de gemeenten werken aan grotere en zichtbaarder stappen. Hoog tijd, schrijven 

de B-teams, voor werken aan biodiversiteitsherstel: juist gemeenten zijn nu aan zet. 

Gezond herstel van de Covid-19 crisis: biodiversiteit 

Biodiversiteitsverlies, verlies van soorten leven, komt vooral door klimaatverandering, verdroging, 

ruimtegebruik, afbraak en verdringen van natuur, vervuiling en gebruik van schadelijke en giftige stoffen. 

Rapport na rapport bevat indringende en toenemend alarmerende cijfers over biodiversiteitsverlies. Het belang 

is immens. Volgens de Verenigde Naties kunnen Global Goals (door de GHO-gemeenten onderschreven) voor 

armoede, honger, gezondheid, water, steden, klimaat, oceanen en land alléén worden bereikt met 

biodiversiteitsherstel. En de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) zet in een manifest over een gezond herstel 

van de Covid-19 crisis, biodiversiteit op één. 

Zulke grote problemen, wat moeten gemeenten daarmee? Juist gemeenten zijn, citeren de B-teams de VNG, in 

de beste positie om mondiale doelen te koppelen aan wat er lokaal moet gebeuren. De drie gemeenten beslaan 

een fors, groen gebied met veel overeenkomende kenmerken. Daar maken we volgens de B-teams verschil 

door met overtuiging samen te werken, kennis te delen, gezamenlijke doelen te stellen, uitvoering op elkaar af 

te stemmen en waar nodig en nuttig met één stem te spreken. Wat voor klimaatverandering en stikstof-

problematiek tientallen jaren duurde: eindelijk aandacht en maatregelen, moet voor biodiversiteitsherstel veel 

sneller gaan. 

Kern van het gemeentelijk beleid 

De B-teams willen dat gemeenten biodiversiteitsherstel de kern maken van hun beleid. Soms vergt dat geld, 

maar vooral gaat het om aandacht, kennis, visie, durf, anders handelen en véél uitleggen: mensen willen wel, 

maar kennen vaak de consequenties niet van wat ze doen. Gemeenten moeten hun burgers opzoeken, kennis 

opbouwen en delen, en doelen stellen en niet te vergeten: meten of die worden gehaald. Álle gemeentelijke 

processen moeten gericht op biodiversiteitsherstel. Dat betekent bijvoorbeeld zichtbaar het goede voorbeeld 

geven in het groenbeleid, voor alle lopende en toekomstige nieuwbouwprojecten natuurinclusief bouwen 

verplichten en in aanbestedingen kiezen voor aanbieders die bewust duurzaam en natuurvriendelijk werken. 

De B-teams nodigen de drie gemeenten uit, hun eerste aanzet voor beleid al zoveel mogelijk te gebruiken. Na 

een geslaagde conferentie in Goirle vroegen de gemeenteraden begin 2020 in een motie om een gezamenlijk 

biodiversiteitsbeleid. In 2021 willen de B-teams dit herstelbeleid samen met ambtenaren in een nieuwe 

conferentie vergaand concretiseren en daarna de stap maken naar politiek en bestuur: aan tafel zitten met 

raadsleden en wethouders, kennis overdragen, dilemma’s bespreken, keuzen maken en er samen voor zorgen 

dat het gebeurt. Zodra we elkaar weer in het echt in de ogen kunnen kijken gaan we met de gemeenten grote 

stappen maken, stellen de B-teams zelfverzekerd en vastberaden. 

 

Mieke Hendrikx (Biodiversiteitsteam Hilvarenbeek), Joop van Hezik, (Biodiversiteitsteam Oisterwijk), Anjo 

Roorda (Biodiversiteitsteam Goirle-Riel) 
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Nieuws uit de werkgroep planologie 

Met de werkgroep planologie hebben we momenteel de focus op twee gebieden: het dal van de Nieuwe Leij 

(Zuidrand Goirle) en het dal van de Oude Leij bij Riel. Om met het laatste gebied te beginnen: hier liggen twee 

voornemens voor woningbouw, te weten Leijvennen en Leijoevers. Het plan Leijvennen hebben we in de 

nieuwsbrief al eerder besproken. Het B-Team is hier samen met de Brabantse Milieufederatie en Vereniging het 

Groene Hart Brabant in beroep gegaan tegen de bouw van 6 villa’s in de natuur. De komende tijd zullen de 

zittingen zijn, om te beginnen met een voorlopige voorziening om te zorgen dat het bestemmingsplan niet 

onverhoopt in werking treedt. Aan de andere kant van de Leij ligt het plan Leijoever. De gemeente is niet 

meegegaan met onze zienswijze dat het plan te dicht op de Leij wordt gebouwd en teveel groen wordt 

aangetast. Op 2 februari jl. heeft de meerderheid van de gemeenteraad ingestemd met het plan. Het B-Team 

gaat niet in beroep tegen deze uitspraak; hopelijk worden onze punten meegenomen door de diverse 

omwonenden die wel in beroep willen gaan. Gezien onze beperkte capaciteit ligt onze aandacht nu primair bij 

Leijvennen. 

Iets meer succes boeken we in de Zuidrand Goirle. Voor de ontwikkeling van het Van Besouw-terrein komen we 

gelukkig tot afspraken met ontwikkelaar NBU. Na vaststelling van het bestemmingsplan vorig jaar hebben we 

voorstellen gedaan om 1) meer natuurinclusief te bouwen, 2) (licht)uitstraling naar het naastgelegen 

natuurgebied te beperken en 3) natuur in de tuinen te stimuleren. Voor dat laatste punt gaan we een actie 

opzetten waarbij de toekomstige bewoners een nestkast en een inheemse heester voor in de tuin krijgen 

aangeboden, inclusief tips om een natuurrijke tuin aan te leggen. 

Bij het woningbouwplan op het Havep-terrein zijn we lange tijd niet actief betrokken. Onlangs hebben we van 

de projectontwikkelaar een toelichting gekregen op het definitieve stedenbouwkundig plan. Binnen deze 

kaders gaan we ons best doen om de projectontwikkelaar te overtuigen om natuurinclusief te ontwikkelen, 

verstoring van het Leijdal te voorkomen en om zeer stringente kaders vast te leggen voor inrichting en beheer 

van de zogenaamde “natuurtuin”: particulier uitgeefbare natuur in het beekdal.  

Naast deze ontwikkelingen zijn we ook nog aangehaakt bij de ontwikkeling aan de Bakertand. Hier is een 

woonwijk en een natuurzone gepland, waarbij met name van de natuurzone steeds meer afgeknabbeld wordt 

om meer woningbouw toe te staan.      

 

Excursie zwaluwenwerkgroep Goirle en Riel                      

Bezoek aan de locatie voor een zwaluwentoren 

Vrijdagochtend 8 januari troffen Bart, Jac en Victor  

elkaar in De Tuin in Goirle om van daaruit te fietsen 

 naar de plaats waar een speciale toren zal verrijzen  

voor zwaluwen en vleermuizen. Het plan voor een  

zwaluwentoren is door het B-team in 2019 gelanceerd  

en met de gemeente is overeengekomen dat het een  

plek kan krijgen bij de plas langs de Leij aan de  

Poppelseweg. Onderweg stopten we even langs de  

Poppelseweg omdat we dachten ringmussen te zien.  

Het bleken huismussen te zijn in gezelschap van  

spreeuwen. Dit stukje Goirle ter hoogte van de  

voormalige douanewoningen ligt nu weggedrukt  

tussen de weg en het industrieterrein Tijvoort.   

Het laat nog restanten zien van het verleden:  

een oude eik, een restant van een oude beukenhaag  

en een doodlopend landweggetje.  

We zagen daar: Huismus, Spreeuw, Houtduif, Merel,  

Roodborst, Heggenmus, Koolmees en Vink.  
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Voorbereiding zwaluwentoren in volle gang 
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  Vogelrijke plek 

De plas bleek een vogelrijke plek te zijn voor 

watervogels. Er zaten wilde eend, krakeend 

(paartje), grote zilverreiger, meerkoet en 

waterhoen op de plas. Langs de Leij op een 

akker zat een blauwe reiger.  In de bomen 

zaten koolmees, putter en vink. We liepen 

door de Nobelstraat het industrieterrein op 

om de plekken te zien waar huiszwaluwen het 

afgelopen jaar hebben genesteld. In totaal 

telden we 11 plaatsen waar nog oude nesten 

of afdrukken daarvan onder dakranden te 

zien waren. Aan een woning in de Hemeltjes 

telden we 7 nesten. De andere betroffen 

enkele nesten onder overstekende 

dakranden. 

 

Breehees 

We fietsten met een omweg terug naar Goirle 

om langs oude bekende nestplaatsen te 

fietsen. 

Bekende nestplaatsen van steeds 1 nest 

onder de dakrand zagen we op de volgende 

adressen: Poppelseweg 11, Eerste Schoor 2 

en 4. Verderop stopten we bij Breehees 2a. 

waar nog een 6 tal oude nesten aan de gevel 

te zien waren. 

We ontdekten ook nog onder de nok overstek 

van Eerste Schoor 2 een slaapplaats van 

boomkruipers. Te herkennen aan de vele 

kalkstreepjes tegen de muur onder. Ze slapen 

daar als een kluitje bij elkaar gepropt. Bij het 

bruggetje over de Leij waar nog niet zo lang 

geleden een stal vlak langs de beek stond, 

zagen we een nog waterhoentje het water 

inschieten. Via Breehees fietsten we over de 

Watermolensteeg huiswaarts. Net in de bocht 

van de Leij achter het Havepterrein liet een 

IJsvogel zich nog mooi zien met een 

gevangen visje in zijn bek.  

De honderd jaar oude populieren op die plek 

waren toen al geveld en geruimd. Een 

kenmerkend beeld van Goirle voorgoed 

verdwenen. Een trieste conclusie van een 

verder leuk vogelfietstochtje. 
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7 nesten Hemeltjes 

Aan de voor- en achterkant huiszwaluwnesten  
(ooit 18 geteld). 

Bocht in de Leij 
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Kijk ook eens ..... 
 

Wil je de wilde bij verder helpen 

beschermen? Doe dan mee aan 

de Nationale Bijentelling op 17 of 18 

april. De Nationale Bijentelling is een 

landelijk bijenonderzoek waar iedereen 

aan mee kan doen. Het enige wat je hoeft 

te doen is een half uurtje de bijen in jouw 

tuin of op jouw balkon te tellen. De 

Nationale Bijenteling heeft als doel om 

zoveel mogelijk over bijen te weten 

komen, zodat we de wilde bij beter 

kunnen beschermen. Daarom vragen we 

iedereen mee te doen aan dit landelijke 

bijenonderzoek. Schrijf je alvast in 

op nationalebijentelling.nl en zet je in 

voor de wilde bij. 
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Colofon.  

De Salamander is een nieuwsbrief uitgegeven door 

Stichting Biodiversiteit Goirle - Riel.  

De Salamander verschijnt 4 maal per jaar.  

Redactie: Nel van Aggelen & Bart Kobes  

 

Email nieuwsbrief : nieuwsbriefbteam@outlook.com 

Voor het afmelden voor deze nieuwsbrief  klikt u hier 

 

 

 

 

  

 

 

Stichting Biodiversiteit Goirle -Riel streeft de  

navolgende doelstellingen na: 

1. actief buiten aan de slag te gaan met onderhoud van het  

landschap en het herstellen van het leefgebieden van dieren die in onze omgeving thuis horen; 

2. educatie en voorlichting:  inwoners van Goirle, jong en oud, gaan we betrekken bij onze natuurlijke 

leefomgeving en we vergroten hun kennis over de natuur. Hiermee hopen we dat onze inwoners 

mogelijkheden aangrijpen om zelf wat de doen aan het behoud en ontwikkelen van natuurwaarden.   

3. Advies en beleid: we beïnvloeden de beleidsvorming en planvorming van de gemeentelijke overheid, 

projectontwikkelaars, woningstichting en particuliere initiatiefnemers, wanneer dit vanuit het oogpunt van 

natuurwaarden van belang is. Dit doen we door hen gevraagd en ongevraagd advies te verstrekken. 

Particulieren en bedrijven zullen we in principe alleen op verzoek adviseren. 

4. Kennis en onderzoek: we vergaren, behouden, delen en ontwikkelen kennis van de natuur in het 

algemeen en van de natuur in de gemeente Goirle in het bijzonder. Deze informatie communiceren we 

zoveel mogelijk naar de bevolking. 

 

U kunt bovenstaande doelen mee helpen te verwezenlijken door als donateur de stichting te steunen. Een 

donateurschap kost minimaal €10,- per jaar. Aanmelden als donateur kan telefonisch of schriftelijk bij het 

secretariaat.  

 

Stichting Biodiversiteit Goirle-Riel 

voorzitter: Anjo Roorda 

secretaris: Jan Hes         

penningmeester: Jan Hes  

bestuurslid: Rob van Dijk, Hans van der Schoot, Victor Retel Helmrich 

secretariaat: tel. 06-24529826  

website: www.biodiversiteitgoirle.nl  

E-mail  : contact@biodiversiteitgoirle.nl  
Bankrekening NL91 TRIO 0254 7289 36, ten name van Stichting Biodiversiteit Goirle 

Bankrekening NL91 TRIO 0254 7289 36, ten name van Stichting Biodiversiteit Goirle 

https://www.nationalebijentelling.nl/
https://www.nationalebijentelling.nl/iktelmee/
mailto:nieuwsbriefbteam@outlook.com
mailto:biopost@outlook.com?subject=afmelden%20nieuwsbrief
mailto:nieuwsbriefbteam@outlook.com?subject=Stuur%20mij%20geen%20nieuwsbrief%20meer%20!
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