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f 20,= per jaar

Met een gastvrij en vriendelijk team staan wij voor uw gezelschap klaar.
Keuze uit feest, diner o f aktieve arrangementen in een originele
breugheliaanse ambiance.
Wij reserveren voor I gezelschap per dag vanaf 30 tot 125 personen.
Ter lering en de vermaak onze originele oudvlaamse café- en volksspellen.

Haaren
boerderij de schaapjes,
oisterw ijksedreef 12,
5076 na haaren, tel. 04242-15735
b.g.g. 013-345675

d e nieuwe hoef,
gorp en ley 1,
5051 p p goirle, tel. 013-345675
b.g.g. 04242-15735
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4258
149231
630703

U I T N O D I G I N G

voor
de
vergadering
van
de- Werkgroep
voor
VogelNatuurbescherming Midden-Brabant op Dinsdag 31 januari 1995.

Plaats:

Aanvang:

De Schaapjes,

OisterwiJksedreef 12, Haaren.

en

04242-15735.

20. 00 uur.

A G E N D A

1. Opening en mededelingen.
2. Vaststelling verslag vergadering van 3 Januari 1995.
3. Post bespreking.
4. Steunpunt roof vogel vervolging
5. Voortgang diverse tellingen.
6. Ekskursieplanning.
7. Rondje waarnemingen.
6. Rondvraag en sluiting.

Nü afloop van de vergadering zal Wil Beeren een uiteenzetting
geven over de projekten die door SOVON worden uitgevoerd. Wil is
de DC (districtscoördinator) voor het district Oost-Brabant van
SOVON.
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RESULTATEN GANZENTELLING JANUARI

1995

Op zaterdag 14 december werd de tweede ganzentelling van het
seizoen 1994/1995 uitgevoerd.
Deze telling vertoonde opvallend
veel overeenkomst met de eerste telling van dit seizoen: het was
mistig. Dit keer werden er echter wel wat ganzen gezien, maar
vooral gehoord, en niet gezien.
Peter en Ronald telden de ganzen langs de spoorlijn. ZIJ hoorden
tussen 08. 35 en 08. 47 uur ca. 5 groepen overkomen, maar zagen
slechts 2 groepen van in totaal ca. 100 Rletganzen (reep. ca. 60
en 40 exx. >. Nico, die in het Helvoirts Broek, zuid stond, hoorde
ze wel, maar kreeg ze niet te zien (08. 45-09.00 uur). Loek en
Dré,
die in het Helvoirts Broek,
noord stonden,
hoorden ze
eveneens, (09.00 uur) en konden horen dat ze landden, maar konden
ze aanvankelijk vanwege de mist niet tellen. Wat later (10. 15
uur) waagden ze hier nog een poging, en nu konden ze met wat
moeite ca. 187 pleisterende Rletganzen tellen. Even later zagen
ze ze opvliegen. In Moergestels Broek, Rijens Broek, en Vlijmens
Ven/Vughtse Gement werden geen ganzen waargenomen. Rijens Broek
werd ook op zondag bezocht, maar ook toen werden er geen ganzen
waargenomen.
Overigens bezochten Ronald en Peter later in de
ochtend Kamplna nog,
en ze zagen toen regelmatig op diverse
plaatsen Rletganzen overvliegen.
Weersomstandigheden.
Er was sprake van een mist die voldoende dicht was om de
resultaten
van de telling nadelig
te beïnvloeden.
Met
een
temperatuur van ca. 4 graden
en een zwakke zuidwesten wind was
het niet echt koud. Wel viel er plaatselijk wat lichte motregen.
Waarnemers.
Deze telling werd door de volgende personen uitgevoerd.
Frans
v. d. Oetelaar en Toine Murray (Vughtse Gement en Vlijmens Ven),
Peter Slingerland en Ronald Smulders (spoorlijn Kamplna); Nico
Hllgers
(Helvoirts
Broek);
Loek
Hilgers en Dre van Gullik
(Helvoirts Broek-noord); J'o Swaans (Moergestels Broek); Ad van
Poppel (Rijens Broek). Hans van Loon en Albert Boer bezochten het
Rijens Broek op zondag.
Overige ganzenwaarnemingen.
2 dagen voor de telling telde ik in het Vlijmens- Ven 290
pleisterende Rletganzen; dit betrof zowel fabalis als rossicus
Rletganzen. Verder foerageerden er in deze groep ook 2 adulte
Kolganzen. 4 dagen na de telling telde ik wederom in het Vlijmens
Ven 5 Rletganzen,
alle rossicus.
Andere waarnemingen uit de
periode rond de telling zijn mij nog niet bekend.
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Waarnemers.
Deze telling werd door de volgende personen uitgevoerd.
Frans
v. d. Oetelaar (Vughtse Gement en Vlijmens Ven), Peter Slingerland
en Ronald Smulders (Kampina); Nico Hilgers (Helvoirts Broek); Jo
Swaans (Moergestels Broek); Hans van Loon en Albert Boer (Rijens
Broek). Ad en Sheila van Poppel besloten dat het te mistig was en
bleven thuis, maar probeerden de ganzen 's-avonds en de volgende
ochtend op Kampina te tellen.
Overige ganzenwaarnemingen.
Omdat ik, naar later bleek, als enige 's-morgens had besloten dat
het te mistig was om te tellen, en dus thuis bleef (achteraf
gezien was het misschien ook wel te mistig om te tellen), kreeg
ik 's-avonds toch wat last van mijn geweten, en ben samen met
Sheila nog op Kampina gaan kijken. Hierbij bleek dat er zo'n 140
Rietganzen arriveerden. Ook nu bleek echter weer dat een telling
hier bijzonder moeilijk is uit te voeren, zodat wij besloten om
zondagmorgen ons geluk nogmaals te beproeven, maar ditmaal langs
de spoorlijn. De Rietganzen kwamen hier recht over ons heen, en
wij telden er ca.
170. Achteraf bleek dat
dit de enige
Rietganzen waren, die in het kader van de decembertelling werden
waargenomen.
Ad van Poppel.

AKTIVITEITEN-OVERZICHT
dinsdag
woensdag
zat erdag
zaterdag
donderdag
dinsdag
zat erdag
zat erdag
zondag
woensdag
dinsdag

31
15
18
18
23
28
11
11
12
15
28

j anuari
februari
februari
februari
februari
februari
maart
maart
maart
maart
maart

ledenvergadering
best uursvergadering
simultaan ganzentelling
landelijke roofvogeldag, Meppel
ledenavond vogelbescherming, Breda
ledenvergadering
contactdag contactpersonen roofvogel
bekent el1ing
bekent el1ing
best uursvergaderi ng
1edenvergaderi ng

Op vele zaterdagen in de winter bestaat de mogelijkheid om de
handen uit de mouwen te steken; niet alleen om de verrekijker te
hanteren, maar ook om met 1andschapsonderhoud bezig te zijn. Voor
meer informatie hierover kun Je bij Sjef of Jo terecht.
Op 18 februari is er te Meppel een landelijke
Informatie hierover bij Hans van Lieshout.
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roofvogeldag.

Werkgr oep
in

sa m e n w e r k i n g me t

g'lbcs

Nederland is een druk bevolkt land. In de loop der jaren hebben veel ongerepte gebieden en grote aantallen planten
en diersoorten plaats moeten maken voor de snel groeiende mensenbevolking. "Woeste" gronden komen nauwelijks
nog voor, evenmin als de wolven, beren, gieren en arenden die lang geleden ons land bewoonden. De meeste
Nederlanders zoeken tegenwoordig "wilde" dieren op in dierentuinen o f in het buitenland. Toch is er ook in
Nederland nog heel wat moois bewaard gebleven. Voor de liefhebber en de goede waarnemer valt er hier nog
verschrikkelijk veel aan (min o f meer) ongerepte natuur te genieten en te bewonderen. Neem bijvoorbeeld onze
roofvogels. Twaalf soorten kennen wij in Nederland, die hier broeden en hun jongen grootbrengen. Daarnaast
worden we regelmatig bezocht door een aantal soorten die in Nederland (deels) de winter doorbrengen of
doortrekken. De grootte en het patroon en de kleuren van het verenpak zijn heel verschillend. Wat ze allemaal wel
gemeen hebben zijn de kenmerkende kromme snavel, scherpe klauwen en felle blik.
BruedvogeU
De bekendste broedvogels zijn Buizerd en Torenvalk. De Buizerd zien we vaak op een paal langs de kant van de
(snel)wcg zitten, loerend op een prooi in de muizenrijke wegbermen. De Torenvalk is vooral bekend door zijn
manier van jagen waardoor hij, snel vleugelklappend, op een plaats in de lucht blijft hangen (bidden), om vervolgens
een stootduik naar beneden te maken bij het zien van iets eetbaars. Beide soorten zijn voornamelijk muizeneters en
jagen graag in het half-open land.
Havik en Sperwer hebben vooral vogels op hun menu staan. In snelle vlucht achtervolgen ze hun prooi die
vervolgens, meestal in de lucht, geslagen wordt. De Havik is onder de in Nederland broedende roofvogels, de
grootste en sterkste. De Sperwer lijkt op de Havik, maar is een stuk kleiner. Beide broeden bij voorkeur in
bosgebieden.
M inder bekend zijn Boomvalk en Wespendief. Zowel de Wespendief als de Boomvalk overwinteren in Afrika. Ze
arriveren begin mei in Nederland, zoeken een geschikte nestplaats, brengen hun jongen groot en vertrekken in de
nazomer weer naar het warme, insectenrijke Zuiden. Boomvalken zien we vaak in groepen boven open heideterreinen, jagend op libellen, grote insekten en vogels van het open land. Wespendieven maken weinig geluid en gedragen
zich onopvallend. Ze eten voornamelijk wespenbroed, zoals hun naam al aangeeft.
Van de drie Nederlandse kiekendiefsoorten is de Bruine Kiekendief het bekendst. Ze zijn goed te observeren
wanneer ze, hun vleugels in v-vorm, boven rietvelden, sloten en akkerland vliegen. Blauwe en Grauwe Kiekendieven
zijn erg schaars en worden vooral in Noord-Nederland aangetroffen. Nog schaarser zijn de Rode en de Zwarte
Wouw. De Rode Wouw is een aaseter en wordt zó vaak het slachtoffer van vergiftiging, dat de soort er nauwelijks in
slaagt om zich hier als broedvogel te vestigen. Van de Zwarte Wouw en de Slechtvalk tenslotte zijn maar enkele
broedgevallen in Nederland bekend.
Wintcrgasten en doortrekkers
's Winters, wanneer Scandinavië en Siberië door dikke pakken sneeuw en ijs zijn bedekt en het voedsel onbereikbaar
is geworden, zoeken de daar broedende roofvogels hun heil in de meer zuidelijk gelegen landen, waaronder
Nederland. Soorten die we in deze periode hier regelmatig aantreffen zijn de Ruigpootbuizerd, het Smellcken en de
Zeearend. Daarnaast wordt Nederland periodiek aangedaan, afhankelijk van o.a. klimatologische omstandigheden,
door Visarenden en Roodpootvalken.
Zijn roofvogels schadelijk?
Roofvogels hebben hun naam niet mee. "Roven" is een negatief begrip. Heel lang werd gedacht dat roofvogels
schadelijk waren. Een roofvogel die een prooidier sloeg werd gezien als een rover en moordenaar, en aldus
behandeld. De Jachtwet van 1885 kende een premiestelsel waarbij het te vuur en te zwaard bestrijden van roofvogels
werd gestimuleerd. De wreedheid waarmee de bestrijding van roofvogels gepaard ging, en het feit dat sommige
soorten geheel dreigden te verdwijnen, riepen weerstand op. Ook werd de vermeende schadelijkheid van deze dieren
steeds meer ter discussie gesteld. Onderzoeken in binnen- en buitenland wezen overtuigend uit dat predatie (het
doden van andere dieren als voedsel) geen bedreigend verschijnsel is. Integendeel. Predatie is een sturende en
stabiliserende kracht in de natuur, en zelden nadelig voor prooidicrpopulaties. Uiteindelijk werden vanaf 1941 alle
roofvogels in Nederland onvoorwaardclijk beschermd verklaard.
De jaren zestig en zeventig
ln de jaren zestig en zeventig werden de roofvogels opnieuw ernstig bedreigd. Ditmaal door hel gebruik van een
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aantal, voor de landbouw gebruikte, chemische bestrijdingsmiddelen met zwaar giftige bestanddelen. De gevolgen
waren rampzalig. Duizenden stervende en dode (roof)vogels werden her en der aangetrolfen. Daarnaast tastte het gif
de vruchtbaarheid aan en werden de eierschalen zo dun dat ze voortijdig braken. Het werd stil in onze bossen.
Dankzij de tomeloze inzet van een aantal vogelliefhebbers werden na ongeveer tien jaar de meeste schadelijke
middelen in Nederland verboden. En onmiddellijk trok de roofvogelstand weer aan.
Menselijke vervolging
Door de wettelijke bescherming van roofvogels en het verbod op schadelijke bestrijdingsmiddelen in de landbouw,
floreerden rond 1980 sommmige roolvogelsoorten als nooit tevoren. Daarnaast werden een aantal bossen, die in de
eerste helft van deze eeuw waren aangepland, steeds geschikter als leef- en voedselgebied voor met name Buizerd,
Havik, Sperwer, Boomvalk en Wespendief. Niet iedereen was hier even gelukkig mee. Roofvogels eten muizen,
insekten en zangvogels, maar ook konijnen, duiven en fazanten. Ondanks het feit dat het denkbeeld over de
schadelijkheid van deze dieren allang was achterhaald, werden in bepaalde kringen roofvogels met argusogen
bekeken. Het bleef niet bij boze blikken alleen. Plaatselijk werd op grote schaal tot daadwerkelijke vervolging
overgegaan. Roofvogels werden geschoten, vergiftigd, geklemd, nestbomen werden omgezaagd, eieren en jongen
uitgehaald en broedsels verstoord. De vervolging nam dusdanig onrustbarende vormen aan dat een aantal
(roof)vogelliefhebbers, natuurbeschermingsorganisaties en overheidsinstanties in 1982 besloten tot de oprichting
van de Werkgroep Roofvogels Noord- en Oost-Nederland (WRNON). Aanvankelijk lag de nadruk op de
noordelijke provincies. Ook elders in het land kampte men echter met vervolging. Een landelijke olTcnsicf tegen deze
praktijken bleek wenselijk. Vandaar dat in maart 1994 werd overgegaan tot een landelijke werkgroep, in samenwer
king met Vogelbescherming Nederland: Werkgroep Roofvogels Nederland.
Werkgroep Roofvogels Nederland (WRN), voorheen Werkgroep Roofvogels Noord- en Oost-Nederland (IIRNON)
Doelstelling: Vanaf de oprichting van de oorspronkelijke werkgroep in 1982, was het belangrijkste doel een einde te
maken aan de structurele vervolging van roofvogels. Langzamerhand werd duidelijk dat kennis over roofvogels
onontbeerlijk is om ze daadwerkelijk te kunnen beschermen. Vandaar dat de laatste jaren een tweede doelstelling
nagestreefd wordt, welke deels in dienst staat van het eerste, namelijk het op gestandaardiseerde wijze verzamelen
van zo veel mogelijk informatie over roofvogels.
Werkwijze
De diverse werkgebieden worden grondig geïnventariseerd op territoria, brocdgevallen, brocdsucccs en leeftijdsop
bouw van de populatie. In een aantal gebieden worden de vogels gewogen, gemeten en geringd. Al deze gegevens
worden vastgelegd op standaardformulieren. Tijdens en naast het inventariseren wordt gelet op verdachte dode
vogels en andere onregelmatigheden. De dode vogels worden opgestuurd naar het Centraal Diergeneeskundig
Instituut (CDI), waar getracht wordt de doodsoorzaak te achterhalen. De afgelopen jaren heeft de WRN een methode
ontwikkeld waarbij onomstotelijk kan worden aangetoond of, en in welke mate, er in een gebied vervolging
plaatsvindt. Wanneer dit het geval is, wordt contact gezocht met de eigenaar, Rijkspolitie en/of de Algemene
Inspectie Dienst (AID) teneinde de dader(s) op te sporen.
Omdat vervolging van roofvogels vaak gebaseerd is op een onjuist beeld en misplaatst wantrouwen ten opzichte van
deze dieren, houdt de WRN zich naast het inventarisatie- en opsporingswerk veel bezig met voorlichting Dit
gebeurt o.a. door artikelen, lezingen, een lespakket voor de lagere school, zelfgemaakte videofilms en een
tentoonstelling over roofvogels.

Overige activiteiten
Voorjaar 1992 werd een symposium, inclusief forum, georganiseerd over roofvogelvervolging. Aan het forum werd
deelgenomen door een aantal personen die rechtstreeks o f zijdelings betrokken zijn bij de roofvogel (vervol gings)problematiek. De lezingen en het verloop van de discussie werden gepubliceerd in de proceedings "Roofvo
gels: bedreigend of bedreigd?".
Oktober 1993 verscheen de Ecologische Atlas van de Nederlandse Roofvogels. Dit standaardwerk werd in opdracht
van de voormalige WRNON geschreven door Rob Bijlsma, in samenwerking met A. Blomert, W van Manen en M
Quist. Inmiddels is de derde druk in omloop. In de "Takkeling", het tijdschrift van de WRN dat drie maal per jaar
verschijnt, komt van alles aan bod: ervaringen van waarnemers in het veld, recente informatie, mededelingen,
methodologische vraagstukken en overzichten van roofVogelliteratuur. Sinds er sprake is van een landelijke
werkgroep worden elders in het land steunpunten opgericht om het roofvogel(beschermings)werk te stimuleren
Tevens worden cursusdagen verzorgd voor het inventariseren van de verschillende soorten.
Lidmaatschap
Eenieder met belangstelling voor roofvogels en degenen die zich daadwerkclijk willen bezighouden met het
roofvogelwerk; is van harte welkom lid te worden van de WRN. Hel minimale lidmaatschap bedraagt 11 15,- per
jaar. U bent dan tevens geabonneerd op de "Takkeling". Het lidmaatschapsgeld kan worden overgemaakt op giro
76284 ten name van Werkgroep Roofvogels Nederland, onder duidelijke vermelding van naam, adres en woon
plaats.
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Werkgroep Roofvogels Nederland
In sam enwerking met Vogelbescherming N ederland

Steunpunt Brabant

AAN: A. van F'oppel
Griegstraat 449
5011 HL Tilburg

Sterksel, 8 januari

1995,

E^etreft: Steunpunt Roo-f vogel ver vol gi ng Brabant.
Geachte Hr./Mevr.
Op 20 december 1994 heeft de Werkgroep Roofvogels Nederland
(WRN) een Steunpunt opgericht voor Brabant.
Via telefoonnummer
04937-93564 (voor Oost Brabant)
en telefoonnummer 01696-74165
(voor West Brabant) kan iedereen
melding doen van roofvogel vervolging. Van roof vogel vervolging is sprake als deze vogels
warden geschoten, gevangen,
vergiftigd, jongen of eieren uit
het nest worden gehaald en als nestbomen worden omgezaagd.
Zelfs als er in de winter horsten vernield worden is er vol
gens de huidige wetgeving sprake van roof vogel vervolging.
Bij het aantreffen van dode roofvogels is het belangrijk dat
hiervan de doodsoorzaak vastgesteld wordt. Tevens dient vast
gesteld te worden welke soort roofvogel het betreft.
Wanneer
er duidelijk sprake is van een ver keersongeval of raamslachtoffer kan verdere actie achterwege blijven.
Ei" zijn in heel Brabant contactpersonen nodig om de meldingen
te controleren. Het is ondoenlijk om dit met enkele mensen te
doen, hiervoor is het werkgebied te groot. Wij zoeken indivi
duele vogelaars,
toezichthouders in dienst bij natuurbeschermingsorganisaties,
leden van vogel werkgroepen, IVN's,
KNNV’s
en dergelijke verenigingen, die bereid zijn om de meldingen te
controleren. Als er sprake is van een dode roofvogel waarvan
de doodsoorzaak niet duidelijk
is dient deze naar de politie
of Algemene Inspectie Dienst
(AID)
gebracht te worden.
Er
dient dan middels een standaardformulier van Vogelbescherming
aangifte gedaan te worden en de vogel dient door de politie of
AID opgestuurd te worden naar het Centraal
Diergeneeskundig
Instituut (GDI) voor het vaststellen van de doodsoorzaak.
Contactpersonen ontvangen nadere instructies hoe ze dienen te
handel en.
Na een aangifte zal door het secretariaat van het Steunpunt
het onderzoek gevolgd worden. Als er sprake is van roofvogelvervolging zal
de grondeigenaar
in kennis gesteld worden.
Vooral
voor natuurbeschermingsorganisaties kan dat betekenen
dat ze verzocht worden om het jachtrecht op hun gronden niet
Lange M eelt I. 6029 HW Sterksel.
Teleloon 04907 64847
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langer te verpachten aan "Verdachte" jagers. Als er voldoende
bewijs is tegen een jager of valkenier zal nagegaan worden of
de politie of AID procesverbaal
opmaakt en bij justitie zal
geïnformeerd
worden naar de vervolging van een dergelijk
procesverbaal. Verder zal er op aangedrongen worden dat een
dergelijke jager zijn jachtakte of in het geval van een valke
nier zijn vogelvergunning kwijt raakt. Bij Wild Beheers Eenhe
den en de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging Vereniging
(KNJV) zal
er op aangedrongen worden dat een dergelijk lid
geroyeerd wordt.
Melders - en contactpersonen worden op de
hoogte gebracht van het resultaat wat bereikt wordt.
Voor de toekomst wordt er ook gedacht aan het opzetten van
broedvogel inventarisaties.
Hierbij zullen "Verdachte" gebie
den voorrang
krijgen.
Als uit een broedvogelinventarisatie
blijkt dat er in een gebied aanwijzingen zijn van roofvogelvervolging zal
het gebied op een zwarte lijst geplaatst wor
den. Dergelijke gebieden zullen dan extra in de gaten gehouden
worden en het
is denkbaar dat hieraan publiciteit gegeven
wordt.
Als er bij Uw vereniging een of meerdere personen bereid zijn
om als contactpersoon op te treden verzoekt ondergetekende om
dit voor 1 maart 1995 te melden middels bijgevoegd formulier.
Op zaterdag, 11 maart
1995, om 13.00 uur wordt er in de Mid
delbare Agrarische School, Schouwrooij 2 te Boxtel, een bij
eenkomst
georganiseerd voor de contactpersonen. Op die dag
zal er zal
nader ingegaan worden op de taak van contactperso
nen en is er een lezing over roofvogels.
Degenen die zich als
contactpersoon aanmelden zijn bij deze uitgenodigd voor die
dag doch worden wel verzocht om middels bijgevoegd formulier
te melden of zij komen.
Ik verzoek U om binnen Uw vereniging ruime bekendheid te geven
aan het bestaan van het Steunpunt Roof vogel vervolging met het
verzoek om roofvogel vervolging altijd te melden.
De regionale pers heeft aan de oprichting ook reeds ruime
aandacht besteed.
Mogelijk kan Uw vereniging in haar werkge
bied de plaatselijke pers nog benaderen en op die manier nog
meer bekendheid geven aan het bestaan van het Steunpunt Roof
vogel vervol gi ng Brabant.
Om over de afgelopen twee jaar meer
inzicht te krijgen in
roofvogel vervolging wordt U verzocht om gegevens daaromtrent
aan ondergetekende door te geven.
Als er bij U terreinen
bekend zijn waar (vermoedelijk) sprake is van roof vogel vervalging, dan vernemen ik dat graag van U.
WRN kunt U steunen door lid te worden. U wordt
Het werk
lid door
<:ing van F 15,- op gironummer 762B4 tnv Werkgroep Rc/ vogel\s Nederland te Appelscha. Leden krijgen het
mededeli r genblad de Takkeling gratis.
Met voqpl
Hans van
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Verslag van de oprichtingsvergadering voor een steunpunt tegen
roof vogel vervolging, gehouden op dinsdag, 20 december 1994,
om
10.30 uur in het Vogelasiel Someren e.o.
Boerenkamplaan 32 te
Someren.
Aanwezig;
Maria Quist van de Werkgroep Roofvogels Nederland,
Hans F'eeters van Vogelbescherming Nederland,
Mart Roijakkers van de Algemene Inspectie Dienst,
Ton Beliën van het Milieubureau Regiopolitie Brabant Zuid
oost.
Arie Rauwhof en Gerard Bosschers van Staatsbosbeheer,
Theo Quekel'van Brabants Landschap,
Wil Beeren, Districtscoördinator van S0V0N (district 16),
Bert Bronswijk van de Vogel werkgroep Asten-Someren,
■John Veriiken van de Vogel werkgroep de Peel,
William Verpoort van de Vogel werkgroep Nijmegen-Limburg,
Henk van Tuijl en Marco Renes van de Vogelwerkgroep Best,
Peer Busink van de Vogelwerkgroep de Kempen,
Ad en Sheila van Poppel, Ronald Smulders en Hans van Lieshout
van de Vogelwerkgroep Midden Brabant,
Toon en Marijke de Smit van het Vogelasiel Someren e.o.
Ooening en kennismaking aanwezigen;
Na een welkomstwoord door Hans van Lieshout deelden de aanwe
zigen mede welke organisatie/vereniging ze vertegenwoordigden.
Uitleg van de plannen;
De initiatiefnemer, Hans van Lieshout gaf uitleg over het plan
om in samenwerking met WRN en Vogelbescherming Nederland te
komen tot een steunpunt tegen roofvogel vervolging.
De verwachting is dat een steun- en meldpunt roof vogel vervol ging in Brabant effectiever zal werken voor Brabantse gevallen
van roofvogel vervolging.
Door te werken onder auspiciën van WRN wordt een landelijke
aanpak, werkwijze en verslaglegging gegarandeerd.
Met het opzetten van een netwerk van contactpersoon over heel
Brabant
(te werven via vogelwerkgroepen en dergelijke vereni
gingen) is een brede steun gegarandeerd.
In "verdachte" gebieden kunnen in samenwerking met vogelwerkgroepen inventarisaties opgezet worden.
De politie en AID
kunnen ingeschakeld worden bij het toezicht in deze gebieden.
Door voorlichting en educatie kan het belang van roofvogels
voor het ecologisch evenwicht uitgedragen worden.
Vaststellen werkgebied en meldpunt:
Brabant werd als werkgebied vastgesteld.
Het telefoonnummer
van Toon de Smit (04937—93564) werd meldpunt goedgekeurd.
Uit
de vergadering kwam de suggestie naar voren om Charles Brosens
van het
Vogelrevalidatiecentrum Zundert
(01696—74165)
te
benaderen en te trachten bij hem een meldpunt voor West Bra
bant te installeren. Deze suggestie werd goedgekeurd en zal
vermoedelijk door de mensen uit West Brabant gemakkelijker
gebeld worden.
(Inmiddels is hij hiermee akkoord gegaan.
Hij
heeft ook reeds een netwerk van z o ’n 35 mensen die hij kan
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bellen om meldingen te controleren).
Secretariaat steunpunt:
Er is niet alleen een secretariaat nodig, doch er zullen ook
enkele mensen bereid moeten zijn om wat organisator 1 sche
werkzaamheden te verrichten.
Voorlopig zal dit werk gedaan
gaan worden door Peer Busink, Wil Beeren en Hans van Lieshout.
Contactpersonen;
Alle Brabantse vogel werkgroepen en soortgelijke verenigingen
zullen aangeschreven worden met het verzoek om contactpersonen
te leveren.
Voor deze contactpersonen zal
in maart
1995 een
contactdag georganiseerd. worden. Hierna zal ook een definitief
"bestuur" voor het Brabantse Steunpunt vastgesteld worden.
Alle verenigingen moeten in gelijke mate de gelegenheid krij
gen om hierin te participeren.
Publici tei t ;
Na afloop van de vergadering is de pers uitgenodigd en zullen
de plannen bekend gemaakt worden. Voor deze snelle publiciteit
is gekozen omdat Hans Peeters en Maria Quist aanwezig waren.
Ingangsdatum;
Omdat het telefoonnummer van het meldpunt bekend gemaakt wordt
worden vanaf
heden alle meldingen geregistreerd. Voor het
controleren van meldingen zal mogelijk nog wat geïmproviseerd
moeten worden tot het netwerk van contactpersonen opgezet
is.
Er zijn echter nu reeds voldoende toezeggingen personen die
bereid zijn om melding te controleren.
Rondvraag;
-

Verzocht werd om terughoudend te zijn bij het ge
bruik van opgezette roofvogels tijdens tentoonstel
lingen etc om verzamelen hiervan niet in de hand te
werken.
In persberichten etc niet te spreken van "Verdachte"
gebieden maar van "Aandachts gebieden".
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WAARNEMINGEN
Dg volgende waarnemingen werden voor opname in het waarn*mingen
archief ontvangen:
Aalscholver

02-11-1994

30

Leemkuilen

04-11-1994

18

Ka mp ln a ,

04-11-1994

50

Regte

05-11-1994

2

13-11-1994

PS

overvliegend

Heide,

Ka mp l n a ,

18 E s s c h e

overvlieg,

overvliegend

1 Ka mp l n a ,

vrouwtje

2

Ka mp l n a ,

vrouwtje

05-11-1994

1 Ka mp l n a ,

mannetje

19-11-1994

2

Ka mp l n a ,

mannetje

26-11-1994

1 Ka mp l n a ,

mannetje

09-11-1994

2 Loonse

19-11-1994

1 Kamplna

Bosuil

11-12-1994

1 Ka mp l n a ,

Buizerd

13-11-1994

5 Oisterwijk/Quatre

Bonte

kraai

Helde,

RB
RS, PS

zuidwest

RS, PS

16-11-1994

kiekendief

zuidwest

Stroom

04-11-1994

Blauwe

PS

zuidoost

PS
PS

+ mannetje

RS, PS
RS, PS

+ vrouwtje

RS, PS
LH, JS, F v M

Spinder

RS, PS
AvP, S v P

Huisvennen

PS

Bras

AvP

29-11-1994

38

Haarsteeg,

F u ut

04-11-1994

22

Kil

Goudvink

05-11-1994

2 Kamplna

28-11-1994

4 Ka mp l n a ,

24-10-1994

1 Mortelen

JP

05-11-1994

1 Kamplna

RS, PS

12-11-1994

1 Kamplna

RS, PS

12-11-1994

1 Klokketorenven

LH

22-11-1994

1 Ha ar en,

JR, D G

25-11-1994

1 Gorp

12-11-1994

1 Ka mp l n a ,

16-11-1994

1 Essche

04-11-1994

1 Kamplna

PS

05-11-1994

1 Kamplna

RS, PS

09-11-1994
12-11-1994
16-11-1994

1 Kamplna
1 Kamplna

PS
RS, PS

1 Kamplna

PS

19-11-1994

1 Kamplna

RS, PS

26-11-1994

1 Kamplna

21-11-1994

9 Helvoirts

Canadese

gans

Havik

Houtsnip

Ijsvogel
Klapekster

Kleine

zwaan

Kolgans

Krakeend

NiJlgans

RS, PS
JP

Beerze

De Gev e r

HvdH

de Ley

16-11-1994

10 E s s c h e
21

05-11-1994

NH

van Hurwenen

28-11-1994
Kraanvogel

pleisterend

RS, PS

Hulsvennen

Stroo m,

LH

Vu g h t

RS, PS
Broe k,

Str oo m,

LH

noord

ov er vl .

LH

zuidwest

Olsterwijk,

overvliegend

zuidwest

LH

6 Oisterwljk,

overvliegend

noordoost

FvdO

1 Ka mp l n a ,

RS, PS

Ganzenven

06-11-1994

14 L e e m k u i l e n

NH

25-11-1994

11 L e e m k u i l e n

JS

5

02-11-1994

66

Leemkuilen

PS

06-11-1994

38

Leemkuilen

NH

12-11-1994

Ka mp l n a ,

RS, PS

26-11-1994

Ganzenven

Ooievaar

23-08-1994

Putter

05-11-1994

4 Kamplna
7 Ga l d e r , Breda, p l e i s t e r e n d
2 Ka mp l n a , o v e r v l i e g e n d H a a r e n s e

21-11-1994

1 De

21-11-1994

1 Helvoirts

Rekk en,

12

D o ng e n,
Broek,

pleisterend

noord

RS, PS
Dijk

DG
RS, PS
JP
LH

Rietgans

Slobeend

04-11-1994

14 Ka m p t na

PS

05-11-1994

20

Kamplna

RS, PS

16-11-1994

22

Kamptna

PS

16-11-1994

108 E s s c h e

St r o o m ,

16-11-1994

32 8

19-11-1994

59

20-11-1994

11 O i s t e r w i j k ,

21-11-1994

Oisterwljk,

Ka mp ln a ,

11 L u l s s e l ,

21-11-1994

85

04-11-1994

110

04-11-1994

32
28

06-11-1994

10 o v e r t r e k k .

zzw.

groepen

LH
zw.

Kamplna

21-11-1994

05-11-1994

overtrekk.

overvliegend
's-nachts

zw.

LH

overtrekkend

Bankwelden

Helvoirts
Kil

PS
RS, PS

Bro ek ,

LH
LH

noord

LH

van H u rwenen

NH

Ka mp ln a ,

Ganzenven

PS

Ka mp ln a ,

Ganzenven

RS, PS

2 Leemkuilen

NH

09-11-1994

15 Ka mp ln a ,

Ganzenven

12-11-1994

31

Ka mp ln a ,

Ganzenven

RS, P S

5 Ka mp ln a ,

Ganzenven

RS, P S

26-11-1994

PS

Smelleken

28-11-1994

1 Berkel-Enschot,

Smient

05-11-1994

2 Ka mp l n a ,

Ganzenven

RS, P S

12-11-1994

4 Ka mp l n a ,

Huisvennen

RS, P S

T af e l e e n d

Oisterwijkse

Baan

FvdM

05-11-1994

32

Ka mp l n a ,

Groot

Huisven

RS, PS

09-11-1994

48

Ka mp l n a ,

Groot

Huisven

PS

12-11-1994

36

Ka mp l n a ,

Huisvennen

RS, P S

16-11-1994

42

Ka mp l n a ,

Groot

PS

26-11-1994

60

Ka mp l n a ,

Hulsvennen

25-11-1994

Hulsven

RS, PS

4 Leemkuilen

JS
RS, PS

Waterral

05-11-1994

1 Kamplna

Watersnip

16-11-1994

10 K a m p l n a

Wintertaling

04-11-1994

180

Ka mp l n a ,

Duikersven

PS

05-11-1994

37

Ka mp l n a ,

Duikersven

RS, PS

06-11-1994

21

Ka mp l n a ,

Ganzenven

PS

12-11-1994

34

Ka mp ln a ,

Huisvennen

RS, PS

16-11-1994

124

Ka mp ln a ,

Duikersven

PS

19-11-1994

80

Ka mp l n a ,

Duikersven

RS, PS

26-11-1994

38

Kamplna,

Hulsvennen

RS, PS

PS

Wit ga t Je

12-11-1994

1 Kamplna

Zwarte

05-11-1994

2 Kamplna,

Melaniedreef fZandbergsven

RS, PS

12-11-1994

Hulsvennen

RS, PS

19-11-1994

1 Ka mp l n a ,
1 Ka mp l n a ,

Hulsvennen

RS, PS

26-11-1994

1 Ka mp l n a ,

Belvertsven

RS, PS

29-11-1994

2 Gansoyense

27-11-1994

2 Hazenest,

Zwarte

specht

zwaan

Zwartkop

RS, PS

Uiterwaard
Rauwbraken,

AvP
man. + vr.

VRH

Waarnemingen en/of Ingevulde waarnemingskaarten werden ontvangen
van: Roos Backx (RB), Dolf Gijtenbeek (DG), Hans v. d. Haring
(HH), Loek Hilgers (LH), Nico Hllgers (NH), Frits v. d. Meer
(FvdM), Frans v. d. Oetelaar (FvdO), Jan Paymans (JP), Ad van
Poppel (AvP), Shella van Poppel (SvP), Vlctor Retel Helmrich
(VRH), Jan Reuser (JR), Ronald Smulders (RS), Peter Slingerland
(PS) en Jo Swaans (JS).
Ad van Poppel.
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MAARNEMINGEN
De volgende waarnemingen werden voor opname in het waarnemingen
archief ontvangen:
LH

16-12-1994

5 Kolkven

30-12-1994

4 Ka mp ln a ,

07-01-1995

7 C a p e l s c h e U i te r w.

02-12-1994

1 Kamplna

10-12-1994

1 Kampplna,

30-12-1994

1 Ka mp l n a ,

10-12-1994

1 Kamplna

RS, PS

Boomklever

17-11-1994

1 Heerenbeek

CvL

Aalscholver

Blauwe

Bonte

kiekendief

kraai

ov er vl.

zw.

RS
RS, PS

rondvliegend

PS
RS, PS

mannetje

RS

mannetje

F uu t

16-12-1994

9 Kolkven

LH

Goudvink

17-11-1994

3 Heerenbeek

CvL

Grauwe gans

07-01-1995

9 Capelsche

Groene

17-11-1994

1 Heerenbeek

CvL

02-12-1994

1 Ka mp ln a ,

PS

15-12-1994

1 Loonse-

specht

kwiks t. 0 5 - 0 1 - 1 9 9 5

Grote

gele

Grote

zaagbek

2

Veer,

Bergsche

RS, P S

Maas

Huisvennen

AvP, S v P

en D r u n e n s e D u i n e n

HP

Moerenburg

1 Ka mp l n a ,

24-12-1994

1 Kamplna

RS

03-01-1995

1 De Bra n d

LK

05-01-1995

1 Boterplas

Houtsnip

15-11-1994

1 Mortelen,

Ijsvogel

04-12-1994

2

27-12-1994

1 Wllhelminakan.

03-01-1995

1 H a a re n,

03-12-1994

1 Kamplna

RS, PS

18-12-1994

1 Kamplna

AvP, S v P

24-12-1994

1 Kamplna

RS

30-12-1994

1 Kamplna

RS

1 Wllhelmlnakanaal

LK

Klapekster

KI.

mantelmeeuw

Kleine

zwaan

02-01-1995
30-11-1994
09-12-1994
11-12-1994
17-12-1994
07-01-1995

w i jf j e,

RS

03-12-1994

Havik

HP
Meijerijse

Ka mp ln a ,

BM

3

AvP

PS

124 V u g h t s e G e m e n t

PS
LH

30 Crom v o l r t

LH

199 V u g h t s e G e m e n t
16 C a p e l s c h e

Veer,

Krakeend

30-11-1994

9 Leemkuilen

30-12-1994

2

07-01-1995

6 Capelsche

Kramsvogel
Kuifeend

03-01-1995
16-12-1994
30-12-1994

4 De

Meerkoet

30-11-1994

Patrijs

sluis

Vughtse Gement

81

1 Brinksdljk,

30-11-1994

LH, T v B

Ti lb u r g ,

Nemelaer

04-12-1994

Nijlgans

CvL

Baan

Hulsvennen

Kraanvogel

0 7 - 0 1 - ' 95

ganzenven

Ka mp ln a ,

Bergsche

foer.

RS, PS

Maas

CvL

In w e i l a n d

PS

Ganzenven
Veer,

RS

(paartje)

Bergsche

Maas

RS, PS

Huisven

LK
LH
RS

Brand

28 K o l k v e n
18 Ka mp l n a ,

Ganzenven

+ Gr.

PS

114 L e e m k u i l e n
!1000 C a p e l s c h e

Uiterwaard,

Bergsche

Maas

RS, PS

30-11-1994

4 V u g h t s e Gement
49 L e e m k u i l e n

PS
PS

03-12-1994

10 Ka mp l n a ,

overvliegend

RS, PS

24-12-1994

3 Ka mp l n a ,

rondvllegend

17-11-1994

1 Nieuwe

07-01-1995

10 O v e r d l e p s e

14

RS
CvL

Dijk
Polder

RS, PS

Rietgans

30-11-1994

120

Kampina

04-12-1994

158

Kamp ina ,

Hulsvennen

LH, T v B

06-12-1994

123

Lu is sel ,

Bankwelden

LH

09-12-1994

140

Kamp lna ,

Huisvennen

PS

09-12-1994

42

Vlijmens

Ven

10-12-1994

17 Ka mp lna ,

19-12-1994

57

Helvoirts

24-12-1994

59

Ka mp ina ,

26-12-1994

56

Helvoirts

31-12-1994

55

Biezenmortel,

PS

PS

overvliegend
Broek

NW

RS, PS

noord

LH

overvliegend
Broek

noord

noord

RS

(rossicus

ov e r v l .

11.30

?)

uur

NH
NH

3 1 - 1 2 - 1 9 9 4 2 0 0 + O i s t e r w i J k s e mol en , o v e r v l . 17. 3 0 u u r N H
03-01-1995
25 L o o n s e - ian D r u n e n s e D u i n e n overvl.
VR
07-01-1995

210

Vlijmens

Ven

RS, P S

12-01-1995

290

Vlijmens

Ven

AvP

18-01-1995

5 Vlijmens

Ven

AvP

Roerdomp

02-11-1994

1 Ka mp ln a ,

Huisvennen

AdW/CvL

Slechtvalk

10-12-1994

1 Kamplna

17-12-1994

1 Kampina

RS, PS

30-12-1994

1 Kampina

RS

03-12-1994

4 Ka mp lna ,

Ganzenven

17-12-1994

1 Ka mp lna ,

Ganzenven

RS, PS

Smient

30-12-1994

1 Ka mp ina ,

Groot

RS

Taf eleend

02-12-1994

52

Kampl na ,

Groot

03-12-1994

44

Ka mp lna ,

Gr.

10-12-1994

23

Ka mp ina ,

Groot

Hulsven

16-12-1994

64

Kolkven

17-12-1994

18 Ka mp in a ,
18 Ka mp lna ,

Groot

Hulsven

Slobeend

0 7 - 0 1 - ' 95

30-12-1994

2000

RS, PS

Hulsven

C a p e l s c h e Veer,

Bergsche Maas
Hulsven

Huisven

Wintertaling

03-12-1994

8 Kampi na ,

10-12-1994

14 Kampi na ,

Duikersven

17-12-1994

40 Ka mp ina ,

Groot

24-12-1994

18 Ka mp lna ,

Gr.

30-12-1994

20

Duikersven

Ka mp lna ,

13-11-1994

1 Heibloemdijk

Witte
Wulp

17-01-1995

1 Ti lb ur g ,

Zwarte

specht

RS, PS
RS, PS
RS, P S

Ganzenven

W i t g a t Je

220

PS

en Ganzenven

Gr. H u i s v e n e n G a n z e n v e n
Wilhelminakanaal

0 5 - 0 1-1995300+Tilburg,

07-01-1995

RS, PS

LH

Vink/keep

kwikstaart

RS, PS

RS, PS
RS, PS

en G a n z e n v e n
e n Gr.

Huisven

RS
RS
CvL

Loonse

Heideweg

Veer,

Bergsche

Capelsche

HP
RS, PS

en G a n z e n v e n

Huisven

Huisven

RS

AvP
Maas

RS, P S

17-11-1994

1 Heerenbeek

03-12-1994

1 Ka mp lna ,

10-12-1994

1 Kampina

RS, PS

24-12-1994

2 Kampina

RS

30-12-1994

1 Kampina

RS

roepend

CvL
noord.

Huisvennen

RS, P S

Waarnemingen en/of ingevulde waarnemingskaarten werden ontvangen
van: T.v.Baal (TvB), Loek Hilgers (LH), Nico Hilgers <NH), Louis
Kemperman (LK), Cis van Laarhoven (CvL), Ben Mertens <BM>, Herman
Petermeljer
<HP) A. v. Poppel
(AvP),
Shella van Poppel
(SvP),
Victor
Retel
Hemrich
<VR>, Peter
Slingerland
(PS),
Ronald
Smulders, en Ad de Weijer, via Cis van Laarhoven (AdW/CvL).
Ad van Poppel.
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