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Winter 2021 

De Salamander, nieuwsbrief uitgegeven door het Biodiversiteitteam Goirle - Riel 

Het natuurLab is een activiteit van, voor en door kinderen, met een thema dat de kinderen zelf aangedragen 

hebben. Elke maand is er een natuurLab in Goirle voor kinderen vanaf 7 jaar. Op zaterdagmiddag 20 

november j.l. hebben we naar diersporen gezocht tijdens het natuurLab.  

Er zijn veel verschillende soorten diersporen die je kunt vinden. Diersporen die de meeste kinderen meteen als 

diersporen herkennen zijn natuurlijk pootafdrukken en poep. Tijdens het natuurLab leren de kinderen ook 

andere diersporen kennen: platgelegen gras, vraatsporen, wildwissels, plukplaatsen en nog veel meer. Met 

boekjes over pootafdrukken in de hand gingen we op weg om sporen te zoeken in de modder. Algauw vonden 

we sporen, van een hoefdier, daar waren we snel uit. Maar welk hoefdier? Dat is nog best lastig, de kinderen 

leerden letten op de lengte en de breedte van de afdruk en ze leerden over het verschil tussen voor- en 

achterpootafdrukken. 

 

Wat loopt daar ???? 

natuurLab Goirle  *  Sporen & Wildcamer  * 

 

 

 

 

 
 

Speciale opdracht voor de gevorderde  

deelnemers was op zoek te gaan naar  

sporen van een diertje dat bij het lopen  

afwisselend vier en vijf tenen laat zien  

in de pootafdruk: een bruine rat.  

Na wat zoeken vonden we deze sporen  

ook echt. We vonden nog veel meer  

sporen: pootafdrukken van een hond  

en van een woelrat. Reeënkeutels.  

Maar ook wildpaadjes tussen de s 

truiken en door hoog gras.  

Wie zouden daar over lopen? Hoe kunnen we dat te weten komen? Door de gevonden diersporen wisten we 

waar we het best een wildcamera konden plaatsen. Nu nog wat geluk hebben.  

Een paar dagen later was er resultaat: er stonden dieren op de wildcamera waarvan we sporen hadden 

gevonden, maar ook andere dieren. In het donker waren een haas, reeën, een muis en een marter voorbij 

gekomen. Overdag een gaai, koolmeesjes, een vink en een pimpelmeesje. Superleuk zoveel verschillende 

dieren met de wildcamera vastgelegd. Het overtrof onze verwachtingen!  

 

 

 

Het natuurLab is:  

* samen ontdekken * samen leren * samen experimenteren * samen denken * samen doen * 

Voor meer informatie bekijk onze flyer of neem contact op met het natuurLab-team via 

natuurlabgoirle@gmail.com. 
 

https://drive.google.com/file/d/1G4XTUlGKFgCxhPTORC6LPANKFka5YIAK/view?usp=sharing
mailto:natuurlabgoirle@gmail.com
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  Hij komt, hij komt… 

Per 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking.  

De invoering van de wet is al vele malen uitgesteld, en niet voor 

niks: het wordt wel de wetgevingsoperatie sinds de invoering 

van de0 Grondwet in 1848 genoemd. In de Omgevingswet moet 

alle wet- en regelgeving over ruimte, wonen, infrastructuur, 

milieu, landbouw, natuur en landschap samenkomen.  

 

Onder de Omgevingswet krijgen gemeenten meer 

verantwoordelijkheid, maar ook een andere rol: in plaats van de 

rol van plantoetser krijgt de gemeente vooral een regierol. De 

huidige bestemmingsplannen worden vervangen door een 

omgevingsplan en omgevingsvisie. De gemeente moet ervoor 

zorgen dat burgers en belangengroepen beter meer te zeggen 

hebben bij de besluitvorming. Participatie wordt dit genoemd. 

Omdat de natuur niet voor zichzelf kan spreken, is het des te 

belangrijker dat burgers en natuurorganisaties hun invloed op 

dit vlak gaan vergroten.  

 

Op de website www.samenvooronzeleefomgeving.nl staat veel 

uitleg over de invloed van de omgevingswet op natuur en 

landschap. Als B-Team blijven we zoals altijd de ruimtelijke 

ontwikkelingen in onze gemeente actief volgen. Tegelijkertijd 

vinden wij het belangrijk dat ook andere partijen zich sterk 

maken voor de biodiversiteit in onze gemeente.  
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Laatste werkdag bij de 
schuur van 2021 

http://www.samenvooronzeleefomgeving.nl/
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Verslag van de uilenwerkgroep Goirle en Riel 

Het was een ‘relatief’ goed jaar voor de kerk- & steenuil 

Nu de dagen korten bereidt de flora en fauna zich voor op de winter. Wij slaan de handen weer aan de ploeg 

om te zorgen dat de uilen deze periode zo goed mogelijk doorkomen. Wij willen u graag meenemen in het 

werk en de resultaten van het afgelopen jaar. 

Werkzaamheden 

Als in het najaar de jonge uiltjes zijn uitgevlogen en zichzelf kunnen redden met het vinden van voedsel en 

eigen onderdak, gaan we de nestkasten waar deze kuikens zijn opgegroeid winterklaar maken. We maken 

de bodem schoon en voorzien deze  van een laagje houtsnippers. Ook kijken we naar de conditie van de 

kast. Daarmee houden onze werkzaamheden niet op, want dit is ook de tijd om nieuwe kasten op te 

hangen, weg te halen, te vervangen of te repareren. Pas dan zit ons werk er tot het voorjaar op.  

Lentekriebels 

Vroeg in het nieuwe jaar worden de uilen weer actief en volgt de balts, kerkuilen gaan hier wat eerder mee 

aan de gang dan de steenuilen. In april en mei worden de eieren gelegd. Ze leggen de eieren gewoon op de 

bodem van een holle boom of onder de spanten van een oud schuurtje. Door onder meer verstedelijking 

zijn dergelijke vrije broedplaatsen steeds moeilijker te vinden. Onze nestkasten worden dan ook hooglijk 

gewaardeerd door de uilen.  

Sneeuwval 

Na de hevige sneeuwval van afgelopen februari ontstond lichte paniek omdat nestkastopeningen dicht    

gesneeuwd waren. Er moest snel gehandeld worden. Samen met de “gastgevers” hebben we de kasten 

gecontroleerd en waar nodig weer toegankelijk gemaakt. Sneeuw is funest voor uilen. Buiten dit probleem  

worden de uilen, wanneer een laag sneeuw de aarde bedekt, sterk belemmerd in het vinden van muizen. Na 

enige dagen vindt hierdoor al sterfte onder uilen plaats.   

Gastgevers 

Gastgevers zijn mensen die zo vrij zijn om in te stemmen met de aanwezigheid van  

nestkasten op hun erf of in de tuin. Ze zijn voor ons van groot belang om ons werk  

goed te kunnen verrichten. Ook zij zijn erg benieuwd naar het broedresultaat in ‘hun’ 

 kast. Zo kwamen we bij Jan en Annemarie de Brouwer die in het bezit zijn van een  

kerk- en steenuilenkast. Samen controleerden we eerst de kerkuilenkast. Helaas  

troffen we hier geen broedsel aan. Erg jammer omdat de kerkuil deze kast  

doorgaans goed weet te benutten. Enigszins ontstemd liepen we met de ladder  

naar de notenboom om de steenuilenkast te controleren. Tot onze grote vreugde  

zaten daar wel 3 jonge uiltjes in die ons met grote ogen aanstaarden. Het gemis van  

een broedsel bij de kerkuil werd hiermee onmiddellijk goedgemaakt. Annemarie  

vond het prachtig om een jong uiltje vast te houden en hiermee op de foto te gaan.  

Broedresultaten 

Benieuwd geraakt naar het broedresultaat van afgelopen jaar? Er zijn 33 steenuiltjes 

 en 16 kerkuiltjes geboren. Een goed jaar voor beide soorten, want vorig seizoen  

werden er 26 steenuiltjes en 12 kerkuiltjes geboren. ‘Relatief’ goed, omdat de praktijk leert dat hooguit de 

helft van de kuikens het eerste levensjaar haalt. Vanwege deze kwetsbaarheid blijft uilenbescherming dan 

ook hard nodig. 

Kwetsbaarheid 

Dat uilen zo kwetsbaar zijn wordt helaas niet altijd goed begrepen. Zo worden uilen tentoongesteld bij 

vogelshows en op braderieën. Dit ter vermaak van het publiek. Deze uilen ontwikkelen gedragsproblemen 

omdat het nachtdieren zijn die dan overdag blootgesteld worden aan allerlei onwenselijke prikkels. Wat ons 

betreft zou aan deze kwalijke situatie een eind moeten komen! 

 

Wij zien uit naar het volgende broedseizoen en hopen dat onze inzet leidt tot verdere verbetering van de 

uilenpopulatie in Goirle en Riel.  

 

 

Gastgever de Brouwer  

met steenuil 
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De ontwikkeling van een uniek stukje Goirlese natuur 

Hoe vier partijen elkaar vinden in een zompig veld 

 

In de Zuidrand van Goirle, zeg maar de dorpsrand achter de Kerkstraat en Bergstraat, is het laatste jaar veel 

veranderd. Grote bomen zijn gekapt en fabriekspanden zijn en worden gesloopt. Deze maken langzaam 

plaats voor woningbouw. Verder is achter de Nieuwe Leij circa 12 hectare nieuwe natuur ontwikkeld. 

 

“Natuurontwikkeling” is een paradoxaal begrip. Zeker als zware machines een waardevol stuk landschap 

overhoop halen kan ik me helemaal voorstellen dat mensen hier vraagtekens bij zetten. Natuur is toch 

datgene wat spontaan ontstaat? Wat denken wij mensen hieraan te moeten ontwikkelen? Toch is het 

graafwerk nodig om een situatie te herstellen die meer ruimte kan bieden aan natuurlijke processen. Een 

beek zoals de Nieuwe Leij hoort te meanderen: ze is zo meer bestand tegen klimaatextremen en biedt meer 

ruimte aan bijzondere plant- en diersoorten. 

 

Zo ook zijn er ingrijpende maatregelen nodig voor het herstel van soortenrijke, beekbegeleidende 

hooilanden (“beemden” zoals deze vroeger langs alle Brabantse beken te vinden waren). Op veel 

landbouwgronden hebben zich in de loop der jaren veel meststoffen opgehoopt, met name fosfaat. Met 

veel meststoffen groeien een paar planten heel hard; met weinig meststoffen kunnen veel meer soorten 

floreren. Door de meest bemeste bovenlaag af te graven kan de natuurlijke rijkdom aan bloeiende planten 

op deze locatie weer een kans krijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echte koekoeksbloem: een 

voorbode van een bloemrijk 

hooiland 

 

Kempische Landgoederen 

Veel bijzondere plantensoorten zijn echter zo ver naar 

uithoeken van ons land verdreven dat ze het Leijdal nooit op 

eigen kracht zullen bereiken.  Om de natuur hierbij een zetje 

in de goede richting te geven hebben vier partijen de handen 

ineen geslagen voor een hooitransplantatie. Landgoed Gorp en 

Roovert, eigenaar van het nieuwe natuurgebied, heeft maaisel 

van een goed ontwikkeld hooiland gekregen van landgoed De 

Hoevens. Beide landgoederen werken al samen binnen de 

stichting Kempische Landgoederen. Dit maaisel is vervolgens 

over het veld verspreid door vrijwilligers van het 

Biodiversiteitteam (B-Team) Goirle-Riel. De ontwikkeling van 

de soortenrijkdom wordt gemonitord door vrijwillige 

soortspecialisten van de KNNV-afdeling Tilburg. KNNV is de 

landelijke vereniging voor veldbiologie.  

 

Het doel van de actie is dat zaad uit het “donor-hooiland” 

terecht komt in het nieuwe natuurterrein en daar gaat kiemen. 

De natuurlijke uitgangssituatie voor de betreffende planten 

moet dan natuurlijk wel aanwezig zijn. Gelukkig blijkt dat het 

geval: de percelen zijn drassig en staan waarschijnlijk onder 

invloed van schoon kwelwater en weinig meststoffen. Tijdens 

de actie van het B-Team zijn al kenmerkende soorten 

aangetroffen zoals de echte koekoeksbloem. Een hoopvol 

teken en wellicht een voorbode van meer kleurrijke 

plantengroei in het voorjaar. 
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Vervolg Hoe vier partijen elkaar vinden in een zompig veld 

 

In de nabijgelegen poel is ook een invasieve exoot aangetroffen, namelijk parelvederkruid. Deze planten 

zijn uiteraard verwijderd om schade aan het ecosysteem te voorkomen. Elders in de omgeving zijn 

natuurbeheerders en waterschappen veel geld kwijt om woekerende exotische waterplanten te bestrijden. 

Hopelijk zijn we dit hier voor. Het blijft daarom ontzettend belangrijk om aquarium- en vijverplanten (en 

dieren) nooit in het wild uit te zetten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meehelpen? 

Komend jaar willen we nog vaker in dit gebied aan de slag, variërend van maaibeheer tot 

exotenbestrijding. Hiervoor moeten we nog afspraken maken met landgoed Gorp en Roovert. Wil je hier bij 

meehelpen, stuur dan een mailtje naar Rob van Dijk, dan hou ik je op de hoogte van de planning van 

werkzaamheden. 

 

 

Rob van Dijk, Biodiversiteitteam Goirle-Riel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actie in een van de hooilanden  

 

De komende jaren zal het 

natuurgebied steeds meer 

tot wasdom komen. 

Ook bijzondere diersoorten 

zijn te verwachten. Nu al zijn 

er in het hooiland 

zeldzame vogels 

gesignaleerd zoals 

watersnip en patrijs. Gaat u 

hier wandelen met de hond, 

denk dan alstublieft aan 

deze vogels en houd uw 
hond aan de lijn.   

Wij 

wensen 

iedereen 

een groen 
2022! 
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Het Schrijverke – de natuur in boeken door Bart de Vries samengesteld. 

 

De Regte Heide, Gorp en Roovert, Ooijevaarsnest, of een ander natuurgebied... Het is fijn om een plek te 

hebben waar je graag en vaak komt. Met twee nieuwe boeken kunnen we uitgebreid stilstaan bij die 

verbintenis tussen mens en natuur. Verder is er aandacht voor het plezier van veldbiologie, het wel en wee 

van onze broedvogels, en een pittige bijdrage aan de discussie over natuurbeheer in ons land.  

Fijne leesdagen!  

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Mary Clare, Gary Ferguson - De grote samenhang: hoe we de band met de natuur 

kunnen herstellen 

We zijn als mensheid losgeraakt van de natuur. Om de klimaatcrisis af te wenden 

moeten wij de verbinding tussen de natuur en ons eigen fysieke en mentale welzijn 

herstellen. We staan niet los van de natuurlijke wereld. Bovendien zijn er sterke 

parallellen tussen de ecologie van de natuur en die van de samenleving. Als we de 

band met de natuur herstellen, leven we meer vanuit aandacht, ontwikkelen we 

wijsheid en ontdekken we onze plek in het grotere geheel. 

 

Marcel van Ool - Het innige landschap: een kleine geschiedenis van de Plek 

Veel mensen hebben in de natuur geen plek waarmee ze zich verbonden voelen. Maar 

als we ons contact met de aarde willen herstellen, dan gaat dat via die plek, waar 

respect voor de natuur vanzelfsprekend is. Van Ool neemt de lezer mee langs de 

Plekken van schrijvers, dichters en natuurbeschermers. Hij besteedt aandacht aan 

veranderingen in het landschap die verlies van de Plek veroorzaken, en draagt hier 

oplossingen voor aan. 
 

Sander Turnhout - Basisboek Veldbiologie: zelf de natuur in 

Dit boek leert je hoe je wilde planten en dieren kunt herkennen, hoe een natuurgebied 

in elkaar zit, maar ook hoe je zelf eenvoudig veldwerk kunt doen. Het boek bevat een 

inleiding over wat natuur eigenlijk is en op welke manieren je daar over na kan 

denken en mee om kan gaan. Ook geeft het een overzicht van abiotische factoren, 

landschappen, grondsoorten en aquatische kringlopen. De hoofdmoot wordt gevormd 

door de soorten flora en fauna, met aandacht voor ecologie, taxonomie, onderzoek en 

monitoring. Zie ook het artikel in Trouw. 
 

https://www.bibliotheekmb.nl/
https://www.uitgeverijtenhave.nl/boek/de-grote-samenhang/
https://www.uitgeverijtenhave.nl/boek/de-grote-samenhang/
https://knnvuitgeverij.nl/artikel/het-innige-landschap.html
https://knnvuitgeverij.nl/artikel/basisboek-veldbiologie.html
https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/sander-turnhout-schreef-het-basisboek-veldbiologie-draai-een-tegel-om-en-kijk-wat-eronder-kruipt~b99b9aae/
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SOVON - Verschenen of verdwenen: ruim een eeuw Nederlandse broedvogels in 

beweging 

In dit naslagwerk lees je alles over opkomst en ondergang van 70 broedvogelsoorten 

van 1900 tot heden. 120 jaar aan verandering is in beeld gebracht met ruim 500 

foto’s, verspreidingskaarten met historische gegevens en infographics over 

populatieaantallen. Inclusief  themahoofdstukken over de invloed van het klimaat, 

biodiversiteit, de komst van exoten en een blik op de toekomst. Zie ook dit artikel in 

Trouw. 

 

 

Rob Bijlsma - Kerken van goud, dominees van hout: over de verwording van de 

Nederlandse natuurbescherming 

Vogelonderzoeker Bijlsma stelt de natuurbescherming stevig aan de kaak. Voor 

natuurbeschermers is natuur geen natuur zonder graafmachines, omgezaagde bossen 

en massarecreatie. Natuurbescherming moet een verdienmodel zijn, een tak van 

industrie waar duizenden mensen een baantje vinden. Deze goegemeente heeft 

bedisseld dat de levende natuur geen millimeter mag afwijken van het gewenste 

‘profiel’. Zie ook dit artikel in de Volkskrant. 
 

Zwaluwen in Goirle. 

 

de Oeverzwaluw. 

Deze soort komt eind maart terug van zijn verblijf in Afrika en blijft tot in augustus en september in ons 

land. Het is een vogeltje ter grootte van een mus, egaal bruin van boven en wit van onder , met een 

bruine borstband onder de witte keel. Staart kort, bruin licht gevorkt. Ze maken nesten in steile oevers 

en zandhopen. Waar ze ijverig gangen van ca. 70cm in uitgraven. Wie ze wil zien kan zich het best 

opstellen op de lange steiger in de Surfplas van Goirle. Vanaf mei kun je daar vandaan de vogels van 

dichtbij laag over het water naar insecten zien jagen. Ook jagen ze snel en beweeglijk  in de groene 

ecologische zone langs het fietspad en de bebouwing van Boschkens-West.  

Het B-team heeft op twee plaatsen door de gemeente z.g.n. oeverzwaluwenwanden laten aanleggen. 

Een aan de Oostplas in 2012, met 39 nestgaten en een aan de West- of Surfplas in 2019, met 180 

nestgaten. De bezetting van de nestgaten, waarachter door de vogels zelf een nestpijp in het zand is 

geboord, wordt jaarlijks door ons bijgehouden. Van afstand wordt met een kijker en telescoop gekeken 

in welke gaten vogels in en uit vliegen. In totaal hebben we gedurende het broedseizoen 4x tellingen 

verricht per wand.  

De wand aan de Oostplas was dit jaar weer volledig bezet, d.w.z. 39 nesten. We konden in juni goed 

zien dat de jonge vogels met korte tussenpozen door de ouders werden gevoerd. Tot eind augustus 

werden nog bezette nesten gezien. Dit duidt op tweede broedsels in de wand wat niet ongewoon is. Wel 

is opmerkelijk dat er in een nest twee keer werd gebroed omdat voor een tweede legsel bij voorkeur 

een nieuw gat wordt uitgegraven. Dit in verband met het voorkomen van teveel veerluizen in de nesten. 

In de wand aan de Westplas telden we maximaal 145 bewoonde nesten verspreid over de gehele wand. 

Ook hier waren, in het licht van een lage zon in het westen, goed jongen te zien die door oudere vogels 

werden gevoerd.  

 

 

https://www.kosmosuitgevers.nl/boek/verschenen-of-verdwenen/
https://www.kosmosuitgevers.nl/boek/verschenen-of-verdwenen/
https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/ruim-een-eeuw-nederlandse-vogelgeschiedenis-laat-zien-vogels-zijn-de-kanaries-in-de-mijn~bf8babf7/
https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/ruim-een-eeuw-nederlandse-vogelgeschiedenis-laat-zien-vogels-zijn-de-kanaries-in-de-mijn~bf8babf7/
https://www.atlascontact.nl/boek/kerken-van-goud-dominees-van-hout/
https://www.atlascontact.nl/boek/kerken-van-goud-dominees-van-hout/
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/roofvogelaar-rob-bijlsma-rekent-af-met-de-managers-van-de-nederlandse-natuur~bb57f5d4/
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Zwaluwen in Goirle. 

 

de Oeverzwaluw. 

Deze soort komt eind maart terug van zijn verblijf in Afrika 

en blijft tot in augustus en september in ons land. Het is een 

vogeltje ter grootte van een mus, egaal bruin van boven en 

wit van onder , met een bruine borstband onder de witte 

keel. Staart kort, bruin licht gevorkt. Ze maken nesten in 

steile oevers en zandhopen. Waar ze ijverig gangen van ca. 

70cm in uitgraven.  

Wie ze wil zien kan zich het best opstellen op de lange 

steiger in de Surfplas van Goirle. Vanaf mei kun je daar 

vandaan de vogels van dichtbij laag over het water naar 

insecten zien jagen. Ook jagen ze snel en beweeglijk  in de 

groene ecologische zone langs het fietspad en de bebouwing 

van Boschkens-West.  

Het B-team heeft op twee plaatsen door de gemeente z.g.n. 

oeverzwaluwenwanden laten aanleggen. Een aan de Oostplas 

in 2012, met 39 nestgaten en een aan de West- of Surfplas 

in 2019, met 180 nestgaten. De bezetting van de nestgaten, 

waarachter door de vogels zelf een nestpijp in het zand is 

geboord, wordt jaarlijks door ons bijgehouden. Van afstand 

wordt met een kijker en telescoop gekeken in welke gaten 

vogels in en uit vliegen. In totaal hebben we gedurende het 

broedseizoen 4x tellingen verricht per wand.  

De wand aan de Oostplas was dit jaar weer volledig bezet, 

d.w.z. 39 nesten. We konden in juni goed zien dat de jonge 

vogels met korte tussenpozen door de ouders werden 

gevoerd. Tot eind augustus werden nog bezette nesten 

gezien. Dit duidt op tweede broedsels in de wand wat niet 

ongewoon is. Wel is opmerkelijk dat er in een nest twee keer 

werd gebroed omdat voor een tweede legsel bij voorkeur 

een nieuw gat wordt uitgegraven. Dit in verband met het 

voorkomen van teveel veerluizen in de nesten. 

In de wand aan de Westplas telden we maximaal 145 

bewoonde nesten verspreid over de gehele wand. Ook hier 

waren, in het licht van een lage zon in het westen, goed 

jongen te zien die door oudere vogels werden gevoerd.  

 

 

 

 

 
 

 

Bron afbeelding:  

Alle vogels van Europa - F.Jiguet & A.Audevard 

 

Oeverzwaluwwand Goirle 

 



 

PAGINA 9 NIEUWSBRIEF VOOR 

MEDEWERKERS 

  

Bron afbeelding: Alle vogels van Europa - F.Jiguet & A.Audevard 

 

De Huiszwaluw. 

De huiszwaluw is doorgaans ietsje later dan de  

oeverzwaluw van zijn winterverblijf in Nederland 

 terug. Hij is iets groter dan de oeverzwaluw en  

zwart aan de bovenkant, wit van onder zonder  

borstband. Met licht gevorkte staart en een  

opvallende witte stuit. Voedsel bestaat uit de  

muggen, vliegjes e.a. insecten die door hem al  

vliegend uit de lucht wordt geschept.  

Vanaf half-mei komen we deze soort tegen op  

de volgende plaatsen in onze gemeente:  

Industrieterrein Tijvoort en Poppelseweg,  

de manege De Heideruiter, Nieuwkerksedijk Zuid, Oude Tilburgsebaan 

[Riel], Looienhoek[Riel]. De nesten bestaan uit kommetjes van klei die 

tegen de gevel onder dakranden en goten worden gemetseld. Sinds vorig 

jaar is voor de huiszwaluw een speciale voorziening aangebracht in een 

faunatoren die in een plas staat op de hoek Nobelstraat-Poppelseweg.  

Omdat de toren pas op 23 april kon worden geplaatst werd de toren in 

2021 nog niet bewoond maar wellicht wel het komende jaar.  

Het maximaal aantal getelde nesten in Goirle bedroeg dit jaar 36 nesten 

met in twee kolonies van 10 en 17 bewoonde nesten aan een gevel. In 

Riel zijn de nesten dit jaar nog niet allemaal geteld. 
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Bron afbeelding:  

Alle vogels van Europa - F.Jiguet & A.Audevard 

 

Huiszwaluwnest in Goirle 

De Boerenzwaluw. 

Deze zwaluwsoort wordt na hun terugkeer uit Afrika 

meestal als eerste weer in ons land gezien. Hij is 

herkenbaar aan zijn zwarte kop met rode keel, witte buik 

en borst en de opvallend lange staartpennen van zijn v-

vormige staart. Net als de ander zwaluwen een snelle 

vlieger die op verschillende hoogten zijn voedsel zoekt. Bij 

somber, druilig weer vliegt hij laag en tussen de bomen. 

Nesten maakt deze soort in half-donkere ruimtes onder 

afdaken en in stallen, schuurtjes en andere gebouwen. In 

het centrum van Goirle heeft voor de tweede keer op rij 

een paartje het nest gemaakt in het laadperron van 

winkelcentrum De Hovel. Net als vorig jaar werden er ook 

nu uitgevlogen jongen gezien. Een bijzonderheid die 

wellicht ten einde komt als De Tuin (het parkje met poel 

naast het laadperron) zal worden bebouwd. De 

boerenzwaluw komt nog op veel plaatsen buiten de 

bebouwde kom voor, met name daar waar open veestallen 

staan. Een nauwkeurige telling van de aantallen in de 

gemeente heeft nog niet plaatsgevonden maar daar kan 

het komende jaar mee worden gestart nu we een groter 

aantal vrijwilligers bereid hebben gevonden mee te doen. 

winkelcentrum De Hovel. Net als vorig jaar werden er ook nu uitgevlogen jongen gezien. Een bijzonderheid die 

wellicht ten einde komt als De Tuin (het parkje met poel naast het laadperron) zal worden bebouwd. De 

boerenzwaluw komt nog op veel plaatsen buiten de bebouwde kom voor, met name daar waar open veestallen 

staan. Een nauwkeurige telling van de aantallen in de gemeente heeft nog niet plaatsgevonden maar daar kan het 

komende jaar mee worden gestart nu we een groter aantal vrijwilligers bereid hebben gevonden mee te doen. 

Het voorkomen van de boerenzwaluw in Nederland vertoont een neergaande trend. Het is daarom van belang het 

voorkomen in onze gemeente te blijven volgen. 
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De Gierzwaluw. 

Geen familie van de hierboven genoemde 

zwaluwen maar behorend tot een andere 

soortgroep lijkt de gierzwaluw op het eerste 

gezicht op een echte zwaluw. Geheel zwart 

met onzichtbare poten en een kort snaveltje 

scheert deze vogel vanaf mei tot augustus 

door straten en tussen de daken van het 

dorp. Daarbij verorbert een vogel duizenden 

muggen en vliegjes per dag. Oorspronkelijk 

broedt hij in Goirle en Riel onder 

pannendaken, onder dakgoten en in muren. 

Maar vanwege de hogere isolatie-eisen in de 

woningbouw zijn die nestelplaatsen niet 

meer toegankelijk en volgestopt met 

isolatiemateriaal.   
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Bron afbeelding: Alle vogels van Europa - F.Jiguet & A.Audevard 

 
De soort is daarom voor zijn voortbestaan hier, grotendeels aangewezen op de aanwezige kunstmatige 

nestplaatsen in de vorm van ingebouwde of opgehangen gierzwaluwenkasten. Gelukkig is deze soort 

wettelijk beschermd, d.w.z. dat de individuele vogel, zijn nest en nestplaats niet opzettelijk mogen worden 

beschadigd of opgeruimd. Om die reden worden in de woningen van woningbouwverenigingen sinds de 

invoering van die wet (Nb-wet 2017)  op plaatsen waar daken en gevels zijn vernieuwd, speciale 

nestkasten in de gevel ingebouwd. We vinden ze in Goirle bijvoorbeeld aan de Frankische Driehoek, in de 

Thomas van Diessenstraat en de Ezelvennenstraat. Ook de gemeente heeft de noodzaak van bescherming 

ingezien en in 2020 meer dan zestig speciale nestkasten onder bewoners verspreid. Zo hoopt ze deze 

soort voor de toekomst in de gemeente te behouden. Middels een enquête onder de bewoners houdt het 

B-team bij hoeveel kasten jaarlijks worden bewoond. In het afgelopen jaar was dit nog nul. Niet vreemd 

omdat het enkele jaren duurt voordat de vogels de kast hebben gevonden.  

 

 

faunatoren op de hoek 

Nobelstraat-Poppelseweg ten 
behoeve van de huiszwaluw.   
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Raad van State akkoord met aanleg nieuw landgoed Leijvennen 
Gepubliceerd:  13-12-2021 

De Raad van State heeft in haar uitspraak van 8 december goedkeuring gegeven aan het 

bestemmingsplan voor nieuw landgoed Leijvennen. Verschillende natuurorganisaties waren tegen het 

besluit van 7 juli 2019 van de gemeenteraad van Goirle tot vaststelling van het bestemmingsplan in 

beroep gegaan bij de Raad van State. De Raad van State heeft alle inhoudelijke bezwaren van de 

natuurorganisaties ongegrond verklaard. Wel moet de gemeenteraad van Goirle een zeer kleine 

aanpassing van de regels doorvoeren, een aanpassing die inhoudelijk geen enkel gevolg heeft voor het 

plan. 

 

Landgoed Leijvennen 

Landgoed Leijvennen is een ruim 15 hectare groot nieuw landgoed in de gemeente Goirle, NoordBrabant. 

Het nieuwe landgoed grenst aan het Natura 2000 gebied Regte Heide & Riels Laag. Naast de bestaande 

natuur wordt op het landgoed ruim 8 hectare nieuwe natuur gerealiseerd, waaronder een ruim 300 meter 

lange ontbrekende schakel in de Ecologische Verbindingszone langs de beek de Oude Leij. Tevens zal er 

over een lengte van ruim 700 meter beekherstel plaatsvinden: de ligging en vorm van de beek in het 

landgoed wordt ingrijpend gewijzigd. De ecologische- en landschappelijke kwaliteit van het plangebied 

en de directe omgeving wordt hiermee enorm vergroot. 

 

Het Brabants Landschap wordt na de aanleg van het landgoed eigenaar van zowel de bestaande als de 

nieuwe natuur op het landgoed. Daarmee is een kwalitatief hoogwaardig en duurzaam beheer en 

onderhoud ervan ook voor de lange termijn verzekerd. Op het landgoed worden meerdere wandelpaden 

aangelegd zodat het toegankelijk wordt voor bezoekers. Na de positieve uitspraak van de Raad van State 

zal begin 2022 met de aanleg van het nieuwe landgoed Leijvennen worden gestart. 

 

Meer informatie is te vinden op de website van het nieuwe landgoed: www.landgoed-leijvennen.nl 

 

 

 Nieuws uit de werkgroep planologie 

 

De afgelopen tijd hebben we ons met verschillende zaken bezig gehouden: 

Allereerst de zaak Leijvennen. Raad van State heeft geoordeeld dat in het plan Leijvennen een kleine 

onvolkomenheid zit die aangepast kan worden. Het gros van onze argumenten is door Raad van State 

‘op bijzondere wijze’ van tafel geveegd. Hierin maakt Raad van State bijzondere redeneringen, zoals: 

- Een natuurgebied dat met publiek geld is aangelegd en al 25 jaar door natuurbeheerders wordt 

beheerd, is weliswaar “feitelijk natuur” maar geen “bestaande natuur”. 

- De ontwikkeling van 8.000 m3 aan woningen is niet te betitelen als stedelijke ontwikkeling. 

- De in het gebied aanwezige weg is van cultuurhistorische waarde als onverharde weg, maar mag 

wel worden verhard.  

De uitspraak heeft grote implicaties: de provinciale landgoederenregeling (bedoeld om de kwaliteit van 

het buitengebied te verbeteren) is nu zodanig opgerekt dat hier talloze onwenselijke bouwprojecten 

mogelijk mee zijn in en rondom beschermde natuurgebieden. We gaan samen met de BMF onderzoeken 

of hiervoor actie vereist is richting de provincie. De zaak heeft aandacht gekregen van landelijke media: 
begin januari zal Nieuwsuur hier een nieuwsitem aan besteden. 

www.landgoed-leijvennen.nl
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In de zaak Leijoever heeft Raad van State wel geoordeeld dat het bouwen in een ecologische 

verbindingszone onrechtmatig is. De plannenmakers moeten terug naar de tekentafel. Hopelijk ontstaat 

hieruit een beter plan. 

 

We worden nauw betrokken om te adviseren in de stedenbouwkundige ontwikkelingen op het Havep-

terrein. Hier hebben we regelmatig contact met de ontwikkelaar en het stedenbouwkundige bureau. Het 

plan heeft veel potentie om uit te groeien tot een volwaardig natuurinclusieve woonwijk.  

Tenslotte hebben we bij de gemeenteraad ingesproken bij de behandeling van de Omgevingsvisie. 

Alhoewel in de Omgevingsvisie wordt benoemd dat bij ruimtelijke plannen de biodiversiteit moet 

verbeteren, zien wij toch verschillende ontwikkelingen die slecht zijn voor natuur en landschap. Van 

windturbines boven bos tot nieuwe bedrijventerreinen in beekdalen: het is te hopen dat de gemeente 

onze adviezen ter harte neemt.   

 

 

Het Havep terrein   
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Kijk ook eens ..... 
 

Er zijn verschillende mogelijkheden om 

bewuster om te gaan met water in je tuin. 

Je kunt de regenpijp afkoppelen, 

waardoor schoon regenwater niet naar 

het riool hoeft. Je kunt een regenton 

plaatsen om regenwater in op te vangen, 

een groen dak aanleggen om regenwater 

op te slaan en zoveel mogelijk tuintegels 

verwijderen, waardoor regenwater de 

grond kan intrekken. Maar wat komt er 

allemaal kijken bij het afkoppelen van de 

regenpijp of het aanleggen van een groen 

dak? Stap voor stap helpen we je graag 

op weg ->klik op logo 
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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 
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