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M et 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 1 gezelschap per dag vanaf 30 tot 125 personen.
Ter lering en de vermaak onze originele oud Vlaamse café- en volksspellen.
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voor de Jaarvergadering van de Werkgroep voor VogelNatuurbescherming Midden-Brabant op Dinsdag 28 maart 1995.

en

Plaats: De Schaapjes, Oisterwijksedreef 12, Haaren. 04242-15735.
Aanvang: 20. 00 uur.

A G E N D A

1. Opening en mededelingen.
2. Vaststelling verslag vergadering van 28 februari 1995.
3. Post bespreking.
4. -Vaststelling Financieel Jaarverslag 1994 Penningmeester.
-Verslag Kascontrolecommissie.
-Benoeming Kascontrolecommissie 1995.
5. Vaststelling Begroting 1995.
6. Vaststelling Jaarverslag 1994 Secretaris.
7. Bestuursverkiezing. Aftredend zijn Nico en Ad. Beiden
stellen zich herkiesbaar voor een volgende periode.
Gerard heeft aangekondigd af te willen treden.
Peter heeft te kennen gegeven tot het bestuur toe te willen
treden.
Het bestuur stelt voor om Peter in het bestuur te benoemen.
Tegenkandidaten kunnen zich tot de vergadering melden bij
het bestuur.
8. Stand van zaken huur/onderverhuur Koetshuis Helvoirt.
9. Voortgang en organisatie diverse tellingen.
10. Rondje waarnemingen.
11. Rondvraag en sluiting.
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Verslag van de ledenvergadering van de Vogel- en Natuurwerk____ groep Midden -Brabant, gehouden op 28 februari 1995
Aanwezig ; Herman Petermeijer, Ad en Sheila van Poppel, Toine
Murray, Wil Beerzen(Sovon), Hans van Lieshout, Loek
Hilgers, Frits van der Meer, Sjef Staps, Frank van
den Oetelaar, Ronald Smulders, Frans van den Oetelaar, Jo Swaans, Jan van Rijswijk, Frans Halleen
(i.v.m. structuurplan ZO-Brabant), Theo de Beer,
Dolf Geitenbeek, Peter Slingerland, Dré van Gulik,
Piet van der Hout, Gerard van der Kaa, Victor Retel
Helmrich, Lidwien Mathon, Roos Backx, Hans van
Loon, Albert Boer, Krijn Provoost en Nico Hilgers.
Afwezig met kennisgeving:

Joep Aarts, Jan Paymans en Louis
Kemperman.

1 - Opening en mededelingen
Nico opent de vergadering en heet in het bijzonder Wil
Beerzen en Frans Halleen welkom. Het verslag van de 3januari vergadering zal de volgende keer uitgedeeld worden.
We bespreken dan zowel dit verslag van januari als februa
ri .
2.

Vaststelling van het verslag van de vergadering van 31
januari 1995
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding
van het verslag worden geen opmerkingen gemaakt. Dank aan
Loek die Krijn verving.

3.

Postbespreking
- Informatie Brabants Landschap over landschapsbeheer
- Prijsvraag ivm Natuurbeschermingsjaar. Dolf vraagt of er
interesse is om een beheersplan voor de Hondsberg in te
dienen. Hierover wordt nagedacht.
- De vaste tijdschriften.

4.

Huur Koetshuis Helvoirt
Nico licht het bestuursvoorstel toe. De huur voor het pand
wordt f 5.000,= en er moet f 5.000,= voor onderhoud worden
geraamd. Dat wil zeggen dat de VWG op f 10.000,= per jaar
moet rekenen. Volgens de puntentelling van VROM kan onder
verhuur van de benedenverdieping f 990,= per maand opbren
gen. Hiervan kan 5% afgetrokken worden voor medegebruik
toilet en f 150,= voor te verlenen diensten. Zo resteert
voor de onderhuurder een bedrag van ca f 790,= per maand en
voor de VWG ca f 500,= per jaar. Voorwaarde voor onderhuur
is lidmaatschap VWG én dienstverlening (koffie, bar,
schoonhouden) . Nico vraagt of op deze basis en huurcontract
kan worden afgesloten met Brabants Landschap. De details
daarvan zullen door het bestuur geregeld worden.
Vóór dit voorstel stemmen :
21 leden
Tegen dit voorstel stemmen :
0 leden
Onthoudingen :
5 leden
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Op grond van deze stemming zal de overeenkomst worden aange-gaan. Er zal naar alle leden een brief uitgaan met de hoofd
punten van het besluit en een uitnodiging om zich als onder
huurder aan te melden tot 10 maart. De overeenkomst zal
waarschijnlijk op 1 april kunnen ingaan.
5.

Voortgang tellingen
Er worden principe-afspraken gemaakt om het komende seizoen
in ieder geval de volgende tellingen te verrichten :
- Mortelen (is nu al begonnen)
- Korhoen
- Regenwulp
- Bekentelling
- Nestkasten Oisterwijkse Bossen

In de volgende Peregrijns/ledenvergaderingen zal de organisa
tie hiervan worden geregeld.
De ganzentelling is afgesloten. Niet duidelijk is (altijd)
waar de populatie Rietganzen van de Kampina- vennen fourageert.
6.

Steunpunt Roofvogelvervolging
Hans van Lieshout geeft hierop een toelichting, onder
verwijzing naar de informatie in Peregrijn van begin
januari. De stand van zaken is dat er inmiddels 30 contact
personen zijn van 11 werkgroepen. Op 11 maart a.s. is er
weer een bijeenkomst in Boxtel. Jagers worden daar niet
toegelaten; wel zal ondersteuning aangeboden worden aan
eventuele initiatieven van jagers. Er is een registratiesy
steem opgezet en er is - op aanvraag - tentoonstellingsma
teriaal beschikbaar.

7.

Waarnemingen
Er worden slechts enkele waarnemingen gemeld.

8.

Ruimtelijk Structuurplan ZO-Brabant (ingelast)
Frans Halleen legt zijn aanwezigheid uit. Hij wil vanuit
een organisatie inspreken/deelnemen aan het opstellen van
een Ruimtelijk Structuurplan ZO-Brabant. Daartoe zou hij
eventueel lid willen worden. Er is onduidelijkheid over de
status en de stand van zaken van dit plan. Frans vermoedt
een "groot-Eindhoven gedachte" die alleen gericht is op
expansie (huizen, industrie, verkeer) ten koste van natuur
gebieden en de Ecologische hoofdstructuur. Krijn zal
hierover informatie zoeken. Frans wordt aangeraden contact
op te nemen met de Werkgroep Milieu- en Natuur Eindhoven
en/of de BMF en/of Vogelwerkgroep De Kempen om te vragen of
er geen geschiktere organisaties zijn. Zonodig wil ook de
VWG wel participeren, met Frans als vertegenwoordiger.
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9.

Rondvraag
- Victor meldt dat de Gemeente Goirle (de heer De Kort)
a.s. week wil gaan werken aan de voorzieningen voor de
oeverzwaluwen in de Boterplas. Ze plaatsten geen afraste
ring maar willen meewerken aan beplanting. Victor neemt
initiatief; Loek, Ad, Hans en Henk willen meewerken. De
streekpers zal worden geïnformeerd.
- Wil Beeren (Sovon-districtscoördinator) houdt een plei
dooi voor medewerking aan Sovon activiteiten. MiddenBrabantse waarnemingen komen nu in landelijke overzichten
niet of nauwelijks aan de orde.

Afgesproken wordt dat bekeken zal worden welke gegevens over
kolonievogels nog verstrekt kunnen worden.
Bovendien zal bekeken worden hoe waarnemingen/inventarisaties
vanaf 1995 ook dan het Sovon worden nieuwsbrieven gevraagd en
een minder omvangrijke administratie.
De kaarten + handleidingen van het Sovon zijn voor een ieder
beschikbaar.

Den Bosch 17 maart 1995
Krijn Jan Provoost
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Jaarverlag 1994 van de Werkgroep voor Vogel- en Nat
scherming Midden-Brabant

1.
Inleiding
1994 was een bruisend verenigingsjaar, vol activiteiten zoals
excursies, tellingen, onderzoek etc. Ook werd weer een stevig
bijdrage aan landschapsonderhoud geleverd. In Peregrijn, liet
verenigingsorgaan, wordt in de meeste gevallen verslag gedaan
van deze activiteiten, ook in inhoudelijk opzicht (waarnemin
gen, bijzonderheden).
Dit jaarverslag beperkt zich - net als het vorige - tot het
geven van een overzicht van de handel en wandel van de vereni
ging, zoveel mogelijk onder verwijzing naar de verslaglegging
in Peregrijn.
2.

Algemene verenigingszaken
Per 31 december 1994 telde de vereniging 54 leden. Dit is een
toename van 7 leden ten opzichte van 31 december 1993. In het
verslagjaar werden 10 ledenvergaderingen gehouden die gemid
deld door 20 leden werden bezocht. Op de jaarvergadering op 5
april waren 30 leden aanwezig.
Het bestuur vergaderde 11 keer. Meestal waren 3 è 4 bestuurs
leden aanwezig. De bestuurstaken rusten op die manier op een
gering aantal mensen. Het moet mogelijk zijn in een vereniging
van ruim 50 leden een iets groter bestuur te bemensen,waardoor
het verenigingsleven nog bruisender kan worden.
Peregrijn verscheen in het verslagjaar eveneens 11 keer (zie
ook elders in dit verslag).
Tijdens de jaarvergadering op 5 april werden Krijn Provoost en
Gerard v.d. Kaa herkozen als bestuurslid. Herman Petermeijer
en Frank v.d. Oetelaar waren eveneens periodiek aftredend,
maar stelden zich niet herkiesbaar. Voor Herman werd geen
opvolger gevonden. Voor Frank v.d. Oetelaar werd met algemene
stemmen Sjef Staps als opvolger gekozen. Het bestuur zag er
aldus na de jaarvergadering als volgt uit :
Nico Hilgers
Voorzitter
Krijn Jan Provoost Secretaris
Sjef Staps
Penningmeester
(tevens
namens
Werk
groep
Landschapsbe
heer) .
Gerard v.d. Kaa
Lid
Ad v. Poppel
Lid
Herman en Frank werden op de jaarvergadering hartelijk bedankt
voor hun jarenlange inspanningen voor de werkgroep.
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3.

- 6 februari. Zeeland (Grevelingen/ganzen).
Deelgenomen werd door 5 leden; verslag in Peregrijn van maart
1994 .
- 17 april, Biesbosch.
Deelgenomen werd door 15 personen onder leiding van muskusrat
tenbestri jder /vogelaar Theus v.d. Heuvel; verslag van deze
pool-expeditie in Peregrijn van april 1994.
- 20 /22 mei, Givry.
Aan deze excursie namen 7 mensen deel. Nico moest echter
vanwege droevige familieomstandigheden direct terug (Frans
bracht hem).
Verslag van deze excursie in Peregrijn van augustus 1994.
- 15/17 oktober, Texel.
Aan deze excursie vanwege het 20-jarige bestaan van de werk
groep, werd door 18 personen deelgenomen (14 leden en 4 fami
lieleden ) .
Verslag van deze excursie in Peregrijn van november 1994.
4.
inventarisatie en onderzoek
Inventarisatie De Mortelen 93/94/95
In het verslagjaar werd het westelijk gedeelte van De Mortelen
geïnventariseed via individuele bezoeken én in excursieverband. De excursiedeelname (6 excursies) viel ten opzichte van
vorig jaar wat tegen. Niettemin werden wel, door de individue
le waarnemingen,
voldoende waarnemingen verkregen. In het
afrondende jaar 1995 zal op grond van de resultaten van 1993
en 1994 nog naar specifieke informatie worden gezocht. Hier
voor is inmiddels door Nico een plan opgesteld dat in de
ledenvergadering van 25 januari 1995 werd behandeld.
Korhoen
De potentïele waarnemingsplaatsen Regte Heide, Oischotse Heide
en Loonse- en Drunense Duinen werden 3 maal door gemiddeld 3
personen bezocht. Bij de eerste telling werden op deze loca
ties een koppel en 2 lianen gesignaleerd. Later werd op de
Regte Heide een dode hen aangetroffen. Het aantal levende
korhoenders in Midden-Brabant bedraagt dus 3 hanen (in latere
tellingen bevestigd).
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Ganzen
Er werd 3 keer een ganzen- telling georganiseerd. (18 december
1993, 15 januari en 12 februari 1994).
Werden op 15 januari ca. 100 Rietganzen op de Kampina geteld,
op 12 februari waren het er 258.
De fourageerplaats is onduidelijk/wisselend. Het lijkt er op
dat de ganzen op 15 januari fourageerden in het Rijens-Broek
en dat de 258 exemplaren in februari in het Helvoirts-Broek
fourageerden. Dit was toen weer veel droger dan in januari. De
ganzen- tellingen werden door gemiddeld 10 personen verricht.
Huiszwaluwtellinq
In de zomer van 1994 werden de broedresultaten van de Huiszwaluw in Midden-Brabantse gemeenten gevolgd. Hierover heeft
(nog) geen afzonderlijke verslaglegging plaatsgevonden. De
indruk is dat 1994 een slecht jaar was.
Regenwulpentelling
Op 15, 22 en 29 april en 6 mei werden door totaal 7 S 10 leden
Regenwulpen geteld op de Kampinasche-, Regte- en Landschotse
Heide. Ook over deze resultaten is (nog) niet afzonderlijk
gerapporteerd.
Kerkuilen
Over de kerkuilentelling die werderom in 1994 in ons werkge
bied plaatsvond is eveneens (nog) geen verslag verschenen. De
coördinatie en rapportage werd door Gerard van der Kaa ovetgenomen van Ger van den Oetelaar.
Dodaars
In 1994 werden Dodaars specifiek geteld op de Ijzeren Man,
Kampina, Leemkuilen en de Oisterwijkse Vennen. Er werden 2 tot
3 systematische inventarisaties verricht door 5 & 7 personen.
Er vond geen afzonderlijke rapportage plaats.
Bekentelling
Zowel in het winterseizoen 1993/1994 als 1994/1995 vond weer
een bekentelling plaats. De telling in 3994/1995 werd georga
niseerd door tiet SOV
(Samenwerkingsverband
Oost-Brabantse
Vogelwerkgroepen) en betrof 3 tellingen (november en december
1994 en januari 1995) . In Peregrijn van oktober 1994 werd de
opzet van deze telling gepubliceerd. In Peregrijn van december
1994 werden de eerste resultaten van deze telling vermeld. In
ons werkgebied werden (trajecten van) de Esche Stroom, Oude
Ley, Reusel en Kleine Aa door een beperkt aantal leden van
onze werkgroep geïnventariseerd.
Kruisbek
In het januari nummer 1994 zette Ad van Poppel de Kruisbek in
het zonnetje, op grond van onderzoek van het waarnemingenar
chief. Mede naar aanleiding daarvan ging op 20 februari een
viertal leden op zoek naar Kruisbekken op de Utrecht. Resul
taat : 5 Kruisbekken, (verslag in Peregrijn februari 1994)
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nestkasten Oisterwiikse Bossen
In mei en juni 1994 controleerde een viertal leden de ca 55
nestkasten in de Oisterwijkse Bossen, die daar inmiddels 5
seizoenen hangen. In deze periode was nog nooit een broedgeval
van de Bonte Vliegenvanger vastgesteld. In het seizoen 1994
werd één broedgeval vastgesteld. Verslag van deze controles in
Peregrijn van mei en juni 1994) .
Uaiaarsonderzoek Kampina
10 september 1994 was waarschijnlijk de vogeldag in het leven
van Ronald Smulders en Peter Slingerland. Zij ontdekten 8
Zwarte Ibissen op de Kampina-vennen. (verslag in Peregrijn
september 1994). Dit smaakte naar meer. Zij besloten tot het
intensief volgen van de volgelstand op de Kampina gedurende
het winterhalfjaai . In Peregrijn van december 1994 geven zijn
inzicht in de eerste resultaten.
Fenoloqie-Onderzoek
Aan het fenologie-onderzoek, dat in 1991 begon, werd dit jaar
door 8 personen deelgenomen. In peregrijn van november 1994
geeft Ad van Poppel een overzicht van de resultaten van dit
jaar, en vergelijkt deze met voorgaande jaren. Conclusie uit
dit verslag is dat het fenologie-onderzoek méér is dan een
wedstrijdje van eerste waarnemingen van broedvogels door een
paar elkaar beconcurrerende leden. Daarom wederom de oproep de
fenologie-li jst dit jaar in te vullen én in te leveren. Het
overzicht zal daardoor in betekenis toenemen.
N.B.

Zoals aangegeven in dit onderdeel van het jaarverslag
werd niet over alle tellingen en inventarisatie aprart
gerapporteerd. In de meeste gevallen zijn de waarnemin
gen uiteraard wel in het waarnemingenarchief terecht
gekomen.

Ruimtelijke ordening en natuurbescherming
In het verslagjaar 1994 vonden in dit verband
aktiviteiten van (leden van) de werkgroep plaats.

de

volgende

Landinrichting De Hilver
In maart 1994 reageerde Loek namens de werkgroep op het voorontwerpplan voor Lnadinrichting De Hilver. Dit plan is een
voorbeeld van de omwenteling in landinrichting. Er wordt
substantieel bijgedragen aan natuurontwikkeling in dit plan.
In de reactie wordt aandacht gevraagd voor de natuurwaarden in
de Agrarische Hoofdstructuur: deze mag niet verworden tot een
"woestijn" voor landschap en planten en dieren. Daarom wordt
gepleit voor een "dooraderirig" van het landbouwgebied met
kleinschalige verbrndingszones, die geen afbreuk doen aan de primaii- agrarische functie. Daarnaast wordt gevraagd om de
Kwaden Opslag beter te beschermen als pleisterplaats voor
ganzen.
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Boterplas Abcovense Bosjes Goirle
Een aantal leden van de werkgroep bezon zich op een inrich
tingsplan voor een 22 ha groot gebied rond de Boterplas en
mogelijk beheer door de Vogelwerkgroep. Dit op uitnodiging van
Stichting Noordbrabants Landschap (Peregrijn juni 1994). Er
bleek tijdens een aantal ledenvergaderingen te weinig draag
vlak om met vertrouwen het beheer van dit gebied op ons te
kunnen nemen.
Oeverzwaluwenwand Westplas/Katsboqte Goirle
Een plan van een aantal leden van de werkgroep om een oeverzwaluwwand in de Katsbogte in te richten (Peregrijn februari
1994) werd door de gemeente Goirle positief ontvangen. Naar
het zich laat aanzien zal de gemeente in 1995 een aantal
maatregelen treffen.
Discussie over de jacht met Brabants Landschap
Op 25 februari 1994 overlegde een 8- tal leden van onze werk
groep met het bestuur en de Directie van Brabants Landschap.
Onderwerp was het verzoek de jacht op de terreinen van Bra
bants Landschap verder te beperken of te verbieden. Brabants
Landschap gaf een uitvoerige toelichting op het jachtbeleid
van de Stichting. Kernpunt is dat men een terughoudend beleid
voert maar dat een verbod zou leiden toe minder koop-mogelijklieden, terwijl aankoop een kernactiviteit van de Stichting is,
gelet op de doelstellingen. Afgesproken werd in kleiner ver
band nog eens gedeailleerd bij het jaeht-beleid stil te staan.
Dit overleg werd gevoerd door Victor en Krijn. Verslag
van
beide bijeenkomsten verscheen in Peregrijn van maart en okto
ber 1994.
Ontgronding Oirschot
Namens de werkgroep werd door Loek bezwaar bij Raad van State
gemaakt tegen een illegale ontgronding aan de Oirschotse Baan
in Oirschot. Dit bezwaar kwam in 1994 nog niet in behandeling.
MER militair oefenterrein Oirschot
Loek verzorgde een inspraakreactie namens de werkgroep in de
mi 1ieu-effect-rapportage over de herinrichting van het mili
tair oefenterrein in Oirschot.
Salamanderpoel Fa.n. de Voqt, Oirschot
Een viertal leden van de werkgroep nam initiatief en voerde
beschermingsmaatregelen uit met betrekking tot een poel in
Oirschot, waar o.a. de Grote Kamsalamander voorkomt.
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6.

Werkgroep Landschapsbeheer
Aan het landschapsonderhoud werd in het winterseizoen 19941995 door gemiddeld 8 leden van de werkgroep deelgenomen. Eén
zaterdag werden zelfs 12 vrijwilligers geteld. Frans van den
Oetelaar was 17 dagen present en stak daarmee Jo Swaans de
loef af die een keer wegens ziekte verstek moest laten gaan.
De werkzaamheden vonden plaats in landgoed De Hondsberg waar
in totaal 567 uur werd gewerkt (1993: 820 uur). Ook werden nog
50 knotwilgen geknot. In totaal werd ca 300mJ hout gezaagd en
verwijderd. De werkgroep levert daarmee (in stilte) een tast
bare bijdrage in het vrijwillig landschapsonderhoud én in het
positieve saldo van onze vereniging.
7._________________
Peregrijn
Peregijn beleefde in 1994 z'n 3e jaargang. Het verenigingsorgaan verscheen 11 keer en vervult inmiddels een onmisbare
functie in het verenigingsleven. In het januari nummer stond
Herman stil bij de betekenis van het blad. Behalve de agenda's
en verslagen van de ledenvergaderingen (juni en augustus
werden afzonderlijk uitgedeeld) werd - zoals uitgebreid stil
gestaan bij de resultaten van onze ornithologische en ander
activiteiten. Daarnaast werden samenvattingen uit tijdschrif
ten opgenomen, de resultaten van de waarnemingskaarten, een
artikel over de wijzigingvan de vogelwet enz.
Ad van Poppel, die soms tekent voor de nagenoeg volledige
inhoud van Peregrijn en Herman Petermeijer, die er altijd in
slaagt om - ondanks de late aanlevering van bijdragen - het
blad tijdig bij de leden te krijgen, vervullen als redactie
van Peregrijn een onmisbaar team in liet functioneren van onze
werkgroep.
8 .____________________

Diversen
- Onze vereniging droeg in 1994 f 50,= bij aan de Turkse
Vogelbescherming en f 200,= ter dekking van de kosten van
bezwaar tegen een illegale wegverharding in Oir schot.
- In 1994 werd namens onze werkgroep door Hans van Lieshout
enthousiast deelgenomen aan de oprichting van een meldpunt
Illegale Roofvogelvervolging. Dit meldpunt werd in 1995 gerea
liseerd.
Het Samenwerkingsverband Oost-Brabantse Vogelwc-rkgroepen
(SOV) werd in 1994 nieuw leven ingeblazen. Op 26 februari
kwamen 70 vogelaars namens 7 vogelwerkgroepen in Best bijeen.
Rob Bijlsma hield een inleiding over de Havik en de Wespendief .
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- Brabants landschap presenteerde een Korhoenbeschermingsplan
voor de Regte Heide. Namens onze werkgroep was Loek Hilgers kritisch- waarnemer.
Henk Spijkers was op de ledenvergadering aanwe zig om met
enthousiasme en prachtige dia's over het plan en het gebied
Regte Heide te vertellen. De leden waren niet zonder meer
enthousiast om in te stemmen met het wegvangen van Kraaien ter
bescherming van het Korhoen : ieder weggevangen Kraai wordt
binnen korte tijd vervangen door een nieuweling, Daarom werd
een verantwoorde opzet van de proef verlangd!
- Een groot aantal leden was individueel actief: met vogelen,
in het landschapsbeheer, met de pen via ingezonden stukken
over jacht, op bijeenkomsten over ruimtelijke ordening, op
verjaardagen onder kennissen en familie en door een milieu- en
natuurvriendelijk gedrag, dat uitnodigt en overtuigt naar de
omgeving. Ieder op zijn of haar eigen wijze. Zonder deze
individuen was er geen vogelwerkgroep. Zonder deze mensen was
er geen beweging voor een betere, duurzame wereld!
BEDANKT !
Krijn Jan Provoost
maart 1995

Den Bosch 17 iaart 1995

KJP
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TELLINGEN 1995.

Tijdens de laatste vergadering is afgesproken welke tellingen we
in 1995 zullen organiseren. Hierbij zijn onder meer Korhoen en
Regenwulp genoemd.
Verder zullen ook de aktiviteiten m. b. t.
Kerkuil en de nestkasten in de Oisterwijkse Bossen worden
voortgezet. Wat gebiedsinventarlsaties betreft zal zoals bekend
de Mortelen weer worden geïnventariseerd, maar de afspraken
hiervoor zijn gemaakt. Ook het fenologie-onderzoekJe zal bij
voldoende
belangstelling
worden
voortgezet.
Of
we
de
inventarisatie van Dodaars en Huiszwaluw voortzetten, zullen we
tijdens de vergadering moeten beslissen.
Regenwulp.
In ieder geval zullen Kampina en Regte Heide geteld moeten
worden, eventueel ook Landschotse Helde. Uitgaande van 3 of 4
tellingen zullen in ieder geval 21 en 28 april, en 5 mei geteld
moeten worden en eventueel 14 april en/of 12 mei. Dit betreft
steeds
vrijdagavonden.
Meerdere
tellers
per
telgebied
is
waarschijnlijk wenselijk. Daarnaast is het de moeite om alle
andere terreinen die daarvoor in aanmerking komen te bekijken.
Dit hoeft in eerste instantie niet tijdens de si multaantel1ingen
te gebeuren. Telling begint om ca. één uur voor zonsondergang,
dus steeds rond 20.00 uur en duurt tot in de schemering.
Korhoen.
Het is voor deze soort wenselijk tenminste 2, maar liever 3
tellingen uit te voeren. Dit hoeven geen si multaantel1ingen te
zijn, dus tellers zijn min of meer vrij te gaan tellen wanneer
het uitkomt. Voorgesteld wordt echter 1 telling in de eerste
helft van april, lx in de tweede helft van april, en lx in de
eerste helft van mei. Gebieden die in leder geval bezocht moeten
worden zijn Regte Heide, Oirschotse Heide en Loonse- en Drunense
Duinen.
Nestkasten Oisterwijkse Bossen.
De nestkasten zijn inmiddels allemaal schoongemaakt, en waar
nodig en mogelijk wat gerepareerd . Om te weten welke vogelsoorten
er gebruik van zullen maken, en in welke mate dat gebeurt, zullen
de nestkasten in het broedseizoen weer enkele keren gecontroleerd
gaan worden.
Geprobeerd zal
worden om dat
gedurende het
broedseizoen 3 keer te doen. Deze controles zullen globaal
plaatsvinden in de perioden 24 april-6 mei, 15-27 mei en 5-17
Juni. Mocht Je belangstelling hebben, neem dan vóór iedere
controle contact op met mij.
Ad van Poppel.

14

VERSLAG KORHOEN-INVENTARJ SATI E 1994.
Ook ln 1994 heeft de Werkgroep haar welhaast
traditionele
Korhoentelling weer voortgezet;
dit ondanks het feit dat er
nauwelijks nog Korhoenders aanwezig zijn. Helaas komt deze vorige
zin ln vrijwel alle verslagen van de afgelopen Jaren weer terug.
Ook de constatering dat de populatie tot een ongekend dieptepunt
is teruggezakt ls niet nieuw meer. Over de resultaten van 1994
kunnen
we kort
zijn.
In slechts
3 terreinen
werden nog
Korhoenders waargenomen.
Dit zijn Rechte Helde, Loonse- en
Drunense Duinen en Oirschotse Helde. In deze 3 terreinen telden
we in 1994 nog respectievelijk 2, 1 en 1 Korhaan. Dit betekent
een totaal van nog 4 Korhanen in 1994. Over het aantal wijfjes
zijn minder goede uitspraken mogelijk, omdat tijdens de tellingen
vooral de hanen, die naar min of meer vaste bolderplaatsen komen,
redelijk tot goed kunnen worden geteld. De hennen doen dit in
mindere mate, en kunnen daarom niet zo goed worden geteld. In de
meeste gevallen zal het aantal hennen ongeveer gelijk zijn aan
het aantal hanen.
Waarnemingen 1994.
Rechte Helde:

februari
maart

2 hanen , 2 hennen (Henk Spijkers)
2 hanen , 2 hennen (Henk Spijkers)

Loonse- en Dr. Duinen

7 april,
19 mei,

1 haan (Jan Paymans)
1 haan (Jan Paymans)

Oirschotse Helde:

13 apri 1
8 mei

1 haan (Ad en Sheila van Poppel)
1 haan (Ad en Sheila van Poppel)

Verder werden van Henk Spijkers nog enkele andere gegevens
ontvangen, n. 1. de vondst van een slaapnest van een hen op Gorp
aan de Leye (datum niet meteen terug kunnen vinden, med. Henk
Spijkers) en een waarneming van een wijfje op 19 september ln het
waterwingebied aan de Gilzerbaan (waarnemer J. v. Gameren).
Tellers.
De volgende personen verzamelden gegevens. Henk Spijkers (Rechte
Heide), Jan Paymans, Nico Hilgers en Krljn-Jan Provoost (Loonseen Drunense Duinen), Ad en Sheila van Poppel (Oirschotse Helde).
Ad van Poppel.
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VERSLAG REGENWULP-TELLINGEN 1994,

In
1994 werden door de Werkgroep weer Regenwulp-tel1ingen
georganiseerd. De gebieden die systematisch werden geteld zijn:
Kampina,
Regte Heide en Landschotse Heide.
Daarnaast werden
incidenteel terreinen als Loonse- en Drunense Duinen, Rovertse
Heide, Huis ter Heide en Oirschotse Heide bezocht (Ad en Sheila
van Poppel). Dit omdat als gevolg van een hoog neerslag getal
gedurende de voorafgaande winter en voorjaar delen van de
hierboven genoemde gebieden plas en dras stonden, en hierdoor in
principe geschikt waren als slaapplaats voor Regenwulpen. Deze 4
gebieden leverden echter een te verwaarlozen aantal slapende
Regenwulpen op. Op de Rovertse Heide werd op 15 april slechts één
overvliegend exemplaar waargenomen. In de Loonse- en Drunense
Duinen werd in de nacht van 22 april 1 overnachtende Regenwulp
waargenomen. Het bezoek aan Huis ter Heide op 2 mei leverde geen
Regenwulpen op,
evenals het
vroege ochtend bezoek aan de
Oirschotse Heide op 8 mei.
Resultaten.
Kampina
15
22
29
6

april
april
april
mei

Regte Heide

125
236
± 150
18

1
3
71
7

Landschotse Helde
148
544
225
7

Waarnemers:
Kees
Ketelaars
(Landschotse Heide),
Ronald Smulders,
Peter
Slingerland en Jan Paymans (Kampina); Roos Backx (Regte Heide),
Ad en Sheila van Poppel (Loonse- en Drunense Duinen, Rovertse
Heide, Huis ter Heide en Oirschotse Heide).
Ad van Poppel.
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Rooster van aftreden.

1995

1996

1997

X

Nico Hilgers

1998

X

Krijn-Jan Provoost

X

X

Sjef Staps

X

X

Ad van Poppel

X

X

Peter Slingerland *
* Peter maakt nu weliswaar nog geen deel uit van het bestuur. Het
bestuur stelt echter voor om Peter per 28 maart 1995 in het
bestuur te benoemen.

AKTIVITEITEN-OVERZICHT
dinsdag
28
woensdag 12
vrijdag
21
dinsdag
25
zondag
30
zondag
14
woensdag 17
zondag
21
do/ma 25 -29
dinsdag
30
vrijdag
2
woensdag 14
27
dinsdag

maart
april
april
april
april
mei
mei
mei
mei
mei
Juni
Juni
Juni

ledenvergadering
best uursvergadering
Mortelen-ekskursie
ledenvergadering
Mort elen-ekskursie
Mort elen-ekskursie
bestuursvergadering
Mortelen-ekskursie
Gi vry
ledenvergadering
Mortelen-ekskursie
best uursvergadering
ledenvergadering

De coördinatie voor de ekskursies naar
de Mortelen berust bij
Nico. Voor vragen kun Je dus bij Nico terecht (04241-4258).
Vertrokken wordt steeds vanaf het parkeerplaatsje langs de
Steenrijt.
Oorspronkelijk was afgesproken dat ook vertrokken kan
worden vanaf de Johannes-kerk te Oisterwijk. Tijdens de laatste
vergadering
is echter afgesproken dat
Station Oisterwijk een
betere vertrekplaats is. Hier wordt vertrokken 15 minuten voor
het
vertrek
vanaf
de
parkeerplaats
aan
de
Steenrijt.
Vertrekplaats is dus het parkeerplaatsje langs de Steenrijt of
het Station
teOisterwijk. De hierbovengenoemde vertrektijden
gelden voor
de Steenrijt; voor het station Oisterwijk geldt
dus
een vertrektijdstip dat 15 minuten vroeger is.
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WAARNEMINGEN
De volgende waarnemingen werden voor opname in het waarnemingen
archief ontvangen:
Aalscholver

Blauwe

kiekendief

Boomklever
Boomleeuwerik

Bosuil
Canadese

gans

Goudplevler

Grauwe

Groene

gans

specht

Grutto

02-02-1995

1 Goirle,

04-03-1995

4

15-03-1995

1 Donge

RB

Bankven

RS, P S

overvlieg.

Kamplna,

LK
AvP, S v P

Leemkuilen

19-03-1995

5

21-01-1995

1 Kamplna,

mannetje

04-03-1995

1 Kamplna,

mannetje

18-03-1995

1 Wandelbos

RS, P S
RS, P S
LK

Tilburg

18-02-1995

3

Kamplna

RS, P S

27-02-1995

5

Kamplna

RS, P S

04-03-1995

7

Kamplna

RS, P S

12-03-1995

9

Kamplna

17-03-1995

1 Mortelen ,

RS
AvPSvP, DG

wijfje

11-02-1995

18

Kamplna,

Ganzenven

RS, P S

18-02-1995

5

Kamplna,

Ganzenven

RS, P S

27-02-1995

6

Kamplna,

Ganzenven

RS, P S

04-03-1995

3

Kamplna,

Ganzenven

RS, P S

12-03-1995

5

Kamplna,

Ganzenven

RS

17-02-1995

4

Tilburg,

Grlegstraat

AvP, S v P

22-02-1995

5

Tilburg,

Griegstraat

AvP, S v P

23-02-1995

38

Tilburg,

Grlegstraat

AvP, S v P

02-03-1995

2

Tilburg,

Griegstraat

AvP, S v P

03-03-1995

13

Tilburg,

Griegstraat

AvP, S v P

04-03-1995

36

Tilburg,

Griegstraat

AvP, S v P

06-03-1995

4

Tilburg,

Grlegstraat

AvP, S v P

27-02-1995

15

12-03-1995

9

27-02-1995

1 Kamplna

04-03-1995

2

12-03-1995

1 Kamplna

04-03-1995
12-03-1995

RS, P S

Kamplna
Kamplna,

overvliegend

NW.

RS
RS, P S

Kamplna

RS, P S
RS

1 Kamplna
35

RS, P S
Haarensedijk,

Kamplna,

plelst.

RS

27-02-1995

1 Kamplna

RS, P S

04-03-1995

1 Kamplna

RS, P S

04-02-1995

1 Kamplna

PS, J P

04-02-1995

1 Kamplna

04-02-1995

1 Loonse

11-02-1995

1 Kamplna

12-02-1995

1 Loonse

18-02-1995

1 Kamplna

RS, P S

27-02-1995

1 Kamplna

RS, P S

12-03-1995

1 Kamplna

Kolgans

18-02-1995

1 Kamplna,

Kraanvogel

11-03-1995

15

Tilburg,

wijk

11-03-1995

8

Tilburg,

wijk

04-02-1995

2

Kamplna

04-02-1995

2

Kamplna

PS, J P

27-02-1995

2

Kamplna

RS, P S

04-03-1995

3

Kamplna,

Havik

Klapekster

Krakeend

RS, P S
en

Drunense

Duinen

en

Drunense

Duinen

NH
RS, P S
NH

RS
tussen

Canadese

ganzen

RS, P S

Wandelbos,

overvlieg.

LK

Wandelbos,

overvlieg.

LK
RS, P S

Groot

18

Huisven

RS, P S

Krakeend

12-03-1995

3

Kuifeend

21-01-1995

25

Kampina,
Kamplna

Groot

Hulsven

RS, P S
RS, P S

RS

04-02-1995

59

Kampina

04-02-1995

61

Kamplna

PS, J P

18-02-1995

40

Kampina

RS, P S
RS, P S

27-02-1995

28

Kamplna

Kruisbek

12-03-1995

3

Kamplna

Nijlgans

02-02-1995

2

Goirle,

04-02-1995

2

Kamplna

RS, P S

11-02-1995

2

Kamplna

RS, P S

18-02-1995

6

Kampina

RS, P S

27-02-1995

2

Kampina

RS, P S

04-03-1995

4

Kampina

12-03-1995

t Kamplna,

19-03-1995

6

Leemkuilen

AvP, S v P

Patrijs

11-03-1995

2

Tilburg,

LK

Putter

12-03-1995

1 Kamplna

Rietgans

21-01-1995

180

Kamplna,

pleisterend

18-02-1995

10

Kamplna,

overvliegend

RS, P S

mannetje

RS, P S

Roodborsttapult

Scholekster

RS
Bankven

RB

RS, P S
Ganzenven

RS

Vossenberg

RS

04-03-1995

1 Kamplna,

12-03-1995

3

18-02-1995

25

15-03-1995
19-03-1995

Kamplna,

Ganzenven

RS, P S

RS

mannetjes

Rijens

Broek

LK

67

Rijens

Broek

LK

35

Leemkuilen

AvP, S v P
RS, P S

11-02-1995

1 Kamplna

27-02-1995

6

Kamplna

12-03-1995

6

Kampina,

19-03-1995

2

Leemkuilen

AvP,SvP

Smient

11-02-1995

7

Kamplna

RS, P S

Tafeleend

02-02-1995

8

Goirle,

04-02-1995

20

Watersnip

04-02-1995

2

Loonse

18-02-1995

2

Kamplna

Wintertaling

27-02-1995

38

Kamplna,

Wulp

18-02-1995

35

Kamplna

RS, P S

04-02-1995

1 Kamplna

RS, P S

11-02-1995

1 Kamplna

RS, P S

18-02-1995

2

Kamplna

RS, P S

27-02-1995

2

Kampina

04-03-1995

1 Kamplna,

12-03-1995

2

18-03-1995

1 Kamplna

Slobeend

Zwarte

specht

Zwartkopmeeuw

RS, P S
RS

Ganzenven

RB

Bankven

PS, J P

Kamplna
en

Drunense

Duinen

NH
RS, P S

Lelleven

RS, P S

RS, P S
Melanledreef

RS, P S
RS

Kamplna

RS, P S

Waarnemingen en/of Ingevulde waarnemingskaarten werden ontvangen
van: Roos Bockx <RB), Dolf Gijtenbeek (DG), Nico Hilgers (NH),
Louis Kemperman (LK), Ad van Poppel (AvP), Sheila van Poppel
(SvP),
Jan Paymans
CJP), Peter Slingerland <PS) en Ronald
Smulders <RS).
Ad van Poppel.
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