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U I T N O D I G I N G

voor de JAARVERGADERING van de Werkgroep voor VogelNatuurbescherming Midden-Brabant op Dinsdag 5 april 1994.

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 1 maart 1994.
3. Postbespreking.
4. Vaststelling financieel Jaarverslag van de penningmeester
-bevindingen kascont rolecommissie.
-bespreking begroting 1994.
5. Vaststelling Jaarverslag van de secretaris.
6. Bestuursverkiezing. Aftredend zijn Frank, Herman, Gerard en
Krijn. Alleen Gerard en Krijn stellen zich herkiesbaar.
7. Organisatie diverse tellingen.
8. Rondje waarnemingen.
9. Rondvraag en sluiting.
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Verslag van de vogel- en natuurwerkaroep Midden—Brabant
d.d. 1 maart 1993.
Aanwezig: Jo Swaans. Frits v.d.
Meer, Roos Backx, Krijn
Provoost, Ad van Poppel, Lidwien Mathon, Jan van
Rijswijk, Nico Hilgers, Lou Bakker, Victor Retel
Helmrich, Ronald Smulders, Iet de Jong, Jan Paymans.
Frans
v.d.
Oetelaar,
Peter
Slingerland, Loek
Hilgers, Herman Petermeyer, Carlo van Wely, Henk
Spijkers,
Jan
Heesters,
Toine
Murray, Kees
Ketelaars, Gijtenbeek.
Afgemeld: Louis Kemperman, Hans van Loon, Hans van Lieshout.
Sheila van Poppel, Gerard v.d. Kaa, Sjef Staps, Cis
van Laarhoven.
1.

Qpening en mededelingen.
Nico heet in het bijzonder de mensen die voor het eerst
aanwezig zijn welkom.
Jo, Nico. Ad en Hans van Lieshout zullen in ieder geval
naar Oirschot gaan i.v.m. salamanderpoel.
Ad doet mededeling over de wijziging van de Vogelwet.
Vogelbescherming voelt zich "overvallen" en zal geen
aktie ondernemen. Er zal een brief naar Vogelbescherming
worden geschreven dat aktie hard nodig is.
Krijn doet
verslag over
gesprek met
Noordbrabants
Landschap over de jacht. (Verslagje elders in dit nummer)
Ad meldt dat er 70 mensen van 7 vogelwerkgroepen aanwezig
waren in Best op de bijeenkomst van het SOV. Rob Bijlsma
hield
een
interessante
lezing
over
roofvogels
(wespendief, havik). Binnenkort een volgende bijeenkomst
waar Ad naar toe gaat. Men heeft beslotyen door te gaan,
mits er voldoende animo is.
Loek maakt melding van de reactie op Ruilverkaveling de
Hilver. Er wordt ingegaan op de noodzakelijke groene
dooradering van de agrarische hoofdstructuur, handhaving
van de ganzenpleisterplaats Kwaden Opslag. Krijn zal de
reactie versturen.

2.

Verslag van de ledenvergadering d.d. 25 januari 1994.
Er wordt gewezen op een aantal tikfouten: Roos i.p.v.
Raas; Korhoen i.p.v. Kornhoen. Bovendien was Hans van
Loon afwezig.
Naar aanleiding van het verslag wordt opgemerkt:
De gemeente Goirle is zeer welwillend om mee te werken
aan
de
oeverzwaluwwand;
Victor
verwacht
snelle
realisatie. Er zal publiciteit gezocht worden bij de
oplevering van de wand. Een wand bij de volgende plas zal
t.z.t. aan de orde worden gesteld. De suggestie zal
worden gedaan om jacht op waterwild te verbieden.

3.

Postbespreki ng.
Krijn vermeldt de binnengekomen
veel bijzonders zit.
4

post,

waartussen

niet

Tellingen en inventarisaties 1994.
Er wordt gewezen op de tel 1ingsresultaten in 1993, die in
de Peregrijn staan.Nico vermeldt de organisatie van de
inventarisatie in de Mortelen in 1994. Deze zal op
dezelfde manier gaan als in 1993. De volgende vergadering
komt er een uitgewerkt voorstel. De volgende afspraken
worden gemaakt voor excursies:
11 maart. 20.00 uur Mortelen (Mieke Vingerhoeds):
30 maart, 7.00 uur (idem);
Ad zal onze inventarisaties aankondigen in het SOV:
Dodaars. Korhoen, Huiszwaluw. Regenwulp en Oeverzwaluw
zullen de volgende keer georganiseerd worden;
Ad brengt de volgende vergadering
nieuwe fenologie1ijsten mee.
Korhoenbescherminqsplan.
Loek geeft een toelichting op de stand van zaken. Het
voornemen om kraaien weg te vangen (schieten?)
ter
bescherming van de nesten wekt een diepgaande discussie
op. In ieder geval zal zoiets nooit moeten gebeuren
voordat de huidige situatie is vastgelegd. Anders kunnen
immers geen conclusies uit een proef worden getrokken.
De ledenvergadering lijkt overwegend negatief over het
voornemen.
Waarnemingen.
Roos heeft een zwarte wouw op de Regte Heide waargenomen.
Rondvraag.
Victor meldt een workshop over kerkuilen
in Belgie
(Leuven).
Verwacht wordt dat Gerard en Ger erheen zullen gaan.
Gijtenbeek maakt melding van een artikel in het agrarisch
dagblad over (vermeende?) verstoring door kerkuilen.
Victor meldt nog de waarneming van een kwartelkoning. die
hij apart zal doorgeven aan Ad.
Het bestuur zal 2 mensen aanwijzen voor verdere- afspraken
met het Noordbrabants Landschap over jacht.
Jo
Swaans
zal bij
Jo
Schilders informeren
voor
archiefruimte.
Daarna zagen we unieke vogel-en natuurdia's over de Regte
Heie van Henk Spijkers: prachtig!
Krijn Jan

Jaarverslag

1993

van

de

Werkgroep

voor

Vogel-_êD— Natuurbed

1.

i n l e i d i ng .
1993 was een qoed vereniqinqsjaar voor de voqelwerkqroep,
met veel activiteiten, waaraan door veel leden werd
deelqenomen. Dit iaarverslaq qeeft vooral een overzicht
van deze activiteiten en daarmee een overzicht van de
handel en wandel van de vereniqinq. Op de resultaten van
deze activiteiten in de zin van ornitholoqische waarneminqen en/of bijzonderheden, of de resultaten van de
Werkqroep Landschapsbeheer is afzonderlijk inqeqaan in
verschillende afleverinqen van Pereqrijn, het orqaan van
de vereniqinq.

2.

Algemene vereniqingszaken.
Eind 1993 telde de vereniqinq 47 leden. Daarmee schommelt
het ledenaantal al enige jaren rond de 50: een kennelijk
natuurlijk evenwicht voor een gebied als Middenbrabant.
Er is of wordt nauwelijks aan aktieve ledenwerving gedaan. De meeste nieuwe mensen komen via persoonlijke
contacten met de vereniging in aanraking. Het verloop in
het ledenbestand is onder de 10%.
In 1993 werden 11 ledenvergaderingen gehouden die door
gaans door 15 a 20 mensen werden bezocht. Er werden
eveneens 11 bestuursvergaderingen gehouden. Hierbij waren
gemiddeld 4 bestuursleden aanwezig. De organiserende
werkzaamheden binnen de vereniging rusten daardoor op
weinig schouders.
Pereqrijn verscheen in het verslagjaar eveneens 11 keer.
Er verschenen 2 extra edities met verslagen van de Inter
nationale Voqeltrekdag op zondag 10 november
en de
huiszwaluwtellingen in 1993.
Tijdens de ledenvergadering van 30 maart 1993 werden Nico
Hilgers en Ad van Poppel als bestuurslid herkozen. Nico
werd tevens als voorzitter herkozen. In de juni
vergadering trad Loek Hilgers vanwege drukke werk
zaamheden tussentijds af als bestuurslid en secretaris.
Krijn Jan Provoost werd met algemene stemmen als opvolger
gekozen.

3.

Tellingen en inventarisaties.
Ganzentelling.
In jan. en dec. werd de gebruikelijke ganzentelling
uitgevoerd. Verslag hierover in Peregrijn van april en
dec. 1993.
Huiszwaluwtelling.
In het zomerseizoen 1993 werd wederom een huiszwaluwtel
ling georganiseerd, waarover in dec. 1993 in Peregrijn
verslag werd gedaan.
Bekentelling.
Deze vonden rond de jaarwisseling 92/93 en 93/94 plaats.
In nov. 1993 werden de resultaten van 92/93 vermeld.
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Watervogeltelling.
Over deze telling, die in januari 1993 plaatsvond,
in Peregrijn van dec. 1993 verslag gedaan.

werd

Korhoentelling.
Deze vonden plaats op 12 en 25 april en 9 mei. De resul
taten hiervan zijn niet afzonderlijk vermeld. Het gaat
echter om zo weinig exemplaren op zo weinig plaatsen, dat
de individuele dieren met naam en toenaam bekend zijn.
Regenwulptelling.
Ook de resultaten van deze tellingen die op 16, 27 en 30
april en op 7 mei plaatsvonden, zijn niet afzonderlijk
vermeld, maar zijn wel terug te vinden op afzonderlijke
waarnemingskaarten.
Dodaarstelling.
Resultaten van deze tellingen eveneens op de afzonderlij
ke waarnemingskaarten.
Kerkuilen.
Het verslag over de kerkuilentelling van 1992 verscheen
in het nummer van Peregrijn van mei 1993.
Landelijke trekvogeltelling d.d. 10 okt. 1993.
Hierover verscheen een verslag in Peregrijn van nov.
1993. Er werd in 6 gebieden door 2 mensen geteld.
Inventarisatie De Mortelen 1993/1994.
In het voorjaar van 1993 werd met een tweejarige inventatrisatie van broedvogels in De Mortelen begonnen. De
aanpak/organisatie van deze inventarisatie is weergegeven
in Peregrijn van feb. 1993. De resultaten zullen via een
methode van individuele- en groepstellingen tot stand
moeten komen. In 1994 zal een tussenrapportage over de
resultaten van 1993 plaatsvinden, om de aanpak in 1994
eventueel bij te sturen. Er vonden in 1993 3 groepsexcursies naar De Mortelen plaats.
Fenologie-onderzoek.
Het fenologie-onderzoek dat in 1991 en 1992 werd
begonnen, werd in 1993 voortgezet. Een negental leden
leverde een kaart met eerste waarnemingen van broedvogels
in. Om betere conclusies uit het onderzoek te kunnen
trekken, zou een grotere deelname aan dit onderzoek
moeten plaatsvinden. Het bijhouden van de fenologielijst
is een kleine moeite. In Peregrijn van september 1993
verscheen een samenhangend overzicht van de resultaten
van het fenologie-onderzoek tot dan toe.
Ruimtelijke ordening en natuurbescherming.
In juni werd een brief aan de gemeentebesturen van de
middenbrabantse gemeenten gestuurd waarin het schaven van
wegbermen aan de orde werd gesteld. Er werd een aantal
suggesties gedaan om dit schaven zoveel mogelijk
achterwege te laten, of op een genuanceerde manier uit te
voeren. Doel van deze brief was de verschraling van

wegbermen en de soortenrijkdom te bevorderen.
In augustus werd een brief gestuurd aan de middenbrabantse waterschappen over waterbeheer en slootonderhoud.
Gepleit werd voor een minder intensief maaibeheer en voor
een aktieve bijdrage van de waterschappen aan de bestrij
ding van verdroging. Van waterschap De Dommel werd een
antwoord ontvangen, waarin inspraak in het onderhoudsplan
van dit waterschap werd toegezegd.
In november werd gereageerd op het Milieu Effecten Rap
port over de Oirschotse Heide. Conclusie was dat er bij
de herinrichting van dit militair oefenterrein eigenlijk
geen milieuvriendelijke alternatieven zijn. Het zou beter
zijn geweest om alternatieve locaties te onderzoeken:
d.w.z. het terrein verplaatsen naar een minder kwetsbaar
gebied.
In het verslagjaar werd -in ieder geval tijdens de leden
vergaderingen- nogal wat aandacht besteed aan de jacht.
Er werd in de pers gereageerd op het verschijnsel "wildbeheerseenheden" en er werd een afspraak met Stichting
Noordbrabants Landschap gemaakt om over het afschaffen
van de jacht op de terreinen van het landschap te over
leggen.
5.

Werkgroep landschapsbeheer.
In het septembernummer van Peregrijn werd verslag gedaan
door de werkgroep landschapsbeheer over de activiteiten
in het seizoen 92/93. In een vijftal projecten werd door
gemiddeld 7a8 personen 820 uur lanschapsonderhoud
gepleegd.

6.

Perearijn.
In 1993 ontwikkelde Peregrijn zich verder tot een
volwaardig verenigingsorgaan. In de 11 reguliere nummers
verscheen het verslag van 10 ledenvergaderingen,
resultaten van de ontvangen waarnemingskaarten,
interessante krantenknipsels, verslag over bepaalde
projecten (b.v. Nestkasten Spinder) of vogels (korhoen,
blauwe kiekendief).
Peregrijn is daardoor een belangrijk communicatiemiddel
binnen de vereniging geworden.

7.

Diversen.
Op 27 mei ging een aantal leden van de vereniging voor
een meerdaagse excursie naar Givry. Men kwam met
enthousiaste verhalen en mooie dia's terug. In ieder
geval werd de afspraak gemaakt deze inmiddels bijna
folkloristische excursie voort te zetten.
De inventarisatie van opgezette vogels in het Natuurmu
seum werd voortgezet, zij het wat minder intensief.
Getracht wordt om met 4 personen om de twee weken een
aantal uren te inventariseren.
Er werden contacten gelegd met de gemeente Goirle over de
inrichting van een oeverzwaluwwal bij Abcoven. Deze zal
in 1994 worden gerealiseerd.
8
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Na afloop van een aantal ledenvergaderingen werd aandacht
besteed aan bepaalde thema's (b.v. Korhoenbeschermingsplan) of werden dia's getoond. Deze activiteit wordt in
het algemeen zeer op prijs gesteld en verdient meer
aandacht.

Krijn Jan Provoost
maart 1994.

Nog nooit sprak de kluut te kloetinge
heb ik bij mijn ontmoetingen
van iemand ooit vernomen
hoe kluten aan hun kleintjes komen
men stuurt ons steeds op dit gebied
weer met een kluutje in het riet
Frits.

AKTIVI TEITEN-0VERZICHT
dinsdag
vrijdag
woensdag
zondag
vrij dag
dinsdag
vrij dag
vrij dag
woensdag
do-zo
d1nsdag
woensdag
dinsdag

29 maart
15 april
13 april
17 april
22 april
26 april
29 april
6 mei
18 mei
19-22 mei
31 mei
15 Juni
28 Juni

Jaarvergadering
Regenwulpt el1ing
best uursvergadering
ekskursle Biesbosch
Regenwulptel1ing
ledenvergadering
Regenwulptel1ing
Regenwulpt el1ing
bestuursvergadering
meerdaagse Givry-ekskursie
ledenvergadering
bestuursvergadering
ledenvergadering

Nadere afspraken met betrekking tot de ekskursies volgen nog.
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ZONDAGMIDDAG 6 FEBRUARI. BROUWERSDAM
Stralende zon. vinnig koude zeewind: vijf Midden Brabantse
vogelaars turen naar honderden futen, die beneden aan de dijk
in het Grevelingenmeer liggen te dobberen. Zit er geen roodhalsfuut tussen ? Het is een prachtig gezicht: dat zilveren
geschitter van vogelkleuren en water.
Aan de zeekant: een roodkeelduiker: ondanks de verte duidelijk
herkenbaar aan z'n trotse houding. Er waren op dat tijdstip
veel dagjesmensen: steenlopers, paarse strandlopers hielden
het dan ook helaas voor gezien. Wel zwommen er een eind verder
een stel.zwarte zeeeenden.
Even van tevoren hadden we in de Heerenkeet koffie gedronken.
Daar in de buurt zagen we honderden rotganzen, kokmeeuwen en
een enkele stormmeeuw. Boven een zandbankje in de Oosterschelde. maakte een hele grote vlucht bonte strandlopers fascineren
de manoeuvres. Op zondagmiddag3e zwemtocht was ook een middel
ste zaagbek en een brrlduiker.
Op de heenweg hadden we bij Den Bommel meteen prijs met de
ganzen: naar schatting zo'n 4000 brandganzen: prachtige en
slimme vogels ! Wat een tactieken om ervoor te zorgen dat zij
veilig kunnen blijven grazen.
De kolganzen lieten zich die dag niet door onze kijkers ver
schalken. We kwamen ook slechts enkele tientallen grauwe
ganzen en een klein groepje overvliegende rietganzen tegen.
Herman haalt z ’n schouders op als het. om de flamingo's gaat:
dat zijn van die exoten ! Maar toch zou het weer een bijzonder
gezicht geweest zijn, als we ze ergens in de Zeeuwse wateren
hadden zien fourageren.
Op de heenweg zagen we langs de Maas weinig ganzen, maar bij
de uitwatering van het Drongels Kanaal wel een grote verzame
ling smienten, kuifeenden en wintertalingen.
In ons waarnemingenboekje hebben we verder genoteerd: dodaars,
aalscholver, blauwe reiger, knohbelzwaan.
bergeend, pijl
staart, slobeend, tafeleend, eideis, buizerd. bruine kieken
dief. torenvalk, meerkoet, scholekster, kluut. zilverplevier,
kievit. kanoetstrandloper. wulp. rosse grutto. tureluur en
koperwiek. Daarmee zijn koolmezen, merels, kauwen enz. niet
zomaar gewone vogels !
Het. was ondanks de zon best een koude dag: had ik toch maar
m'n pyamabroek aangehouden. Maar' opnieuw was er veel te genie
ten van het water, de vogels, de weidsheid van de landschap
pen .
We waren met. vijven!* wel een heel klein aantal
1 Dank aan de
twee chauffeurs; Horman bleef bovendien onvermoeibaar zijn
telescoop tevoorschijn halen. Ik ga er ook voor een
sparen.
*
Louis Kemperman, Jan Paymans. Horman Petermeijer,
Peter Slingerland en Carlo v.Wely.
Cario
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Tellingen 1994.

Korhoen

Tijdens de laatste vergadering ls afgesproken ook dit Jaar weer
de traditionele Korhoentel1lng uit te voeren. De vraag werd
gesteld of het nodig is om data af te spreken, waarop alle
gebieden
gelijktijdig
worden
geteld.
Een
dergelijke
slmultaantel1lng
ls
gezien
het
bijzonder
kleine
aantal
Korhoenders, alsmede de waarschijnlijk niet of nauwelijks nog
bestaande
uitwisseling tussen
deelpopulat les
niet
meer
noodzakelijk. Wel ls het belangrijk dat alle terreinen waar nog
Korhoenders voorkomen COirschotse Heide, Rsgte Helde en Drunense
Duinen), tenminste 3x geteld zullen worden, waarbij lk voor wil
stellen om 1 telling in de eerste helft van april te houden, 1
telling ln de tweede helft van april, en 1 telling ln de eerste
helft van mei. Omdat het nodig kan zijn om een telling met
meerdere personen uit te voeren, wil lk voorstellen dat er per
terrein een coördinator wordt aangesteld die verantwoordelijk is
voor de uitvoering van de telling in dat terrein. Indien ln een
terrein dus meerdere tellers nodig zijn, dan moet de betreffende
coördinator dit regelen.
Regenwulp
Verder ls afgesproken dat ook voor de Regenwulp enkele tellingen
georganiseerd zullen worden. Deze tellingen zullen moeten worden
uitgevoerd tussen ongeveer half april en half mei. Gebieden die
ln aanmerking komen zijn: Kamplna, Regte Helde en eventueel
Landschotse Helde. Daarnaast worden incidenteel wel eens andere
terreinen door kleine aantallen Regenwulpen gebruikt om er te
slapen. Gezien het waarschijnlijk te kleine aantal tellers lijkt
het verstandig om eerst de hierboven genoemde gebieden proberen
te bezetten, waarbij we ons In eerste Instantie moeten richten op
Kamplna en Regte Heide.
Het bestuur wil voorstellen om 4
tellingen, steeds op vrijdagavond, uit te voeren. Als data worden
voorgesteld: 15 april, 22 april, 29 april en 6 mei. BIJ meer dan
voldoende belangstelling kunnen eventueel nog andere terreinen
worden geprobeerd. Telling begint om ca. een half uur tot een uur
voor zonsondergang, dus steeds rond 20.00 uur.
Dodaars
Hoewel de intensiteit van de telling vorig Jaar te oordelen naar
het aantal terugontvangen telformul1eren onvoldoende was om van
een geslaagde telling te kunnen spreken, bestond er toch nog
interesse om ook dit Jaar weer een telling van het aantal
broedparen van de Dodaars ln Mldden-Brabant uit te voeren.
Afgesproken ls dan ook dat dit punt voor de maart-vergaderlng
nader uitgewerkt zal worden. Van mensen die hun medewerking
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toezeggen wordt verwacht dat ze hun telgebied tenminste 3 keer in
de periode apri1-augustus (minimaal 2 weken tussen de bezoeken)
zullen bezoeken. Mensen die hiertoe niet in de gelegenheid denken
te zullen zijn, kunnen beter geen eigen gebied nemen, maar iemand
anders eventueel assisteren.
Oeverzwaluw
Naar aanleiding van de plannen die bestaan met betrekking tot de
oprichting van een Oeverzwaluwenwal te Goirle is het misschien
wel de moeite om een telling van de Oeverzwaluw uit te voeren in
geheel Midden-Brabant. Lokaties die eventueel in aanmerking
kunnen komen voor broedende Oeverzwaluwen zijn:
Leemkuilen,
Wilhelmlnakanaal, Blauw Meer te Loon op Zand, Put van Reef te
Gllze, en natuurlijk de plas te Goirle. Mogelijk zijn er hier en
daar nog andere geschikte lokaties. Let er eens op. Bij voldoende
belangstelling kunnen hierover tijdens de april-vergaderlng
misschien nadere afspraken gemaakt worden.
Hulszwaluw
Evenals voor de Oeverzwaluw hoeven ook voor deze soort nog geen
afspraken gemaakt te worden. Dit kan tijdens de april of mei
vergadering.
Fenologle
Inmiddels zijn tijdens de laatste vergadering de formulieren
uitgereikt. Mocht Je nog geen formulier hebben ontvangen, neem
dan even kontakt met mij op.
De Mortelen
Naast deze tellingen zal er zoals iedereen Inmiddels bekend zal
zijn een broedvogelinventarisatie in De Mortelen plaatsvinden.
Vorig Jaar werd het oostelijke deel geïnventariseerd, waarna dit
Jaar
het
westelijke
deel
aan de
beurt
is.
Naast
de
groepsekskursies die georganiseerd zullen worden, wordt iedereen
opgeroepen zo vaak als mogelijk een inventar1satiebezoek af te
leggen. Nico coördineert een en ander. Bij hem kun Je dus terecht
voor vragen, opmerkingen of kaartmateriaal.
Ad van Poppel.
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WAARNEMINGEN
De v o l g e n d e w a a r n e m i n g e n
ar c h i e f ontvangen:

werden

voor

Aalscholver

opname

ln het

waarnemingen

03-01-1994 10 Essche Stroom, overvliegend
1 Rljens Broek, opvlieg. De Donge
13-02-1994
Blauwe kiekendief 26-02-1994
1 Kamplna, 1 mannetje
1 Kamplna, overvliegend
Bonte kraal
09-01-1994
Boomklever
16-01-1994
1 Velders Bos
1 Kamplna, overvliegend
Boomleeuwerlk
28-09-1993
Bosuil
04-01-1994
1 Mortelen, De Bol
1 Mortelen, Soeperdonken
02-02-1994
1 Mortelen, Zwarte voorten
11-03-1994
Dodaars
2 Kamplna, Hulsvennen
10-02-1994
Goudvink
16-01-1994
2 Velders Bos
3 Ter Braakloop
30-01-1994
3 Mortelen, Woekensesteeg
04-02-1994
1 Drongelens kanaal, Vught
03-01-1994
Groene specht
27-02-1994
1 Loonse- en Drunense Duinen
10-02-1994
1 Kamplna
Havik
04-01-1994
1 Mortelen, De Bol
Houtsnip
14-01-1994
1 Mortelen, Zwartvoorten
16-01-1994
1 Velders Bos
Ijsvogel
21-09-1993
1 Leemkuilen
1 Kolenvensestroom, Blezenmortel
20-11-1993
16-01-1994
1 Velders Bos
Keep
1 De Brand
Kleine bonte sp.
21-09-1993
20-01-1994 20 Helvolrts Broek, noord
Kleine zwaan
3 groepen overvliegend Soeperdonken
25-12-1993
Kraanvogel
10-02-1994
4 Kamplna
Krakeend
08-01-1994 100 Olrschot, Soeperdonken/BrlnksdlJk
Kramsvogel
20-01-1994 75 Mortelen
Rljens Broek, 2500 exx.
13-02-1994
4 Mortelen, Echteldonksesteeg
17-01-1994
Kruisbek
3 Venrode
31-01-1994
3 Mortelen, Soeperdonken
31-01-1994
4 De Utrecht
26-02-1994
2 Ooievaarsnest
77-02-1994
17-02-1994 14 Leemkuilen
Kuifeend
2 Velders Bos
16-01-1994
Kulf mees
2 Kamplna
28-09-1993
Nljlgans
3 Leemkuilen
13-03-1994
1 Olrschot, Hedel
16-01-1994
Patrijs
22-02-1994 15 Moergestels Broek
5 Blest-Houtakker/Lage Haghorst
22-02-1994
23-02-1994 32 Moergestels Broek + Blest-Houtakker
1 Mortelen, Oude Grint
11-03-1994
1 Mortelen, Het Goor
11-03-1994
Ransuil
03-01-1994 200 Kamplna
Rletgans
17-01-1994 13 Beekse Bergen-Moergestel, plelst
6 Oisterwljk, Kerkhoven, overvlieg.
22-01-1994
22-01-1994 130 noordzijde Tilburg, overvlieg.
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PS
JP. HvL
JP
JP
CvL
RS
CvL
CvL
SvP, AvP
RS
CvL
JS
CvL
PS
IdJ
RS
CvL
CvL
CvL
IdJ
IdJ
CvL
LB, TB
PS
JV (CvL)
RS
CvL
PS
JP, HvL
CvL
CvL, JS
CvL, JS
CvW
RB
IdJ
CvL
RS
AvP, SvP
CvL
JS, CvL
JS, CvL
JS
AvP,SvP
AvP, SvP
PS
PS
PS
VR

Roodkeelduiker
Smient
Steenuil
Tjiftjaf
Taf eleend
Veldleeuwerik
Vuurgoudhaant Je
Watersnip
Wilde eend
WltgatJe
Witte kwikstaart
Zwarte specht

Zwarte wouw

12-02-1994
06-02-1994
10-03-1994
16-01-1994
06-03-1994
20-01-1994
17-02-1994
08-01-1994
24-02-1994
10-02-1994
17-02-1994
22-02-1994
05-02-1994
03-01-1994
08-01-1994
18-02-1994
27-02-1994

1
29
1
1
1
9
11
40
1
1
50
4
1
1
1
1
1

Wilhelminakanaal, De Rekken plelst.
Galgeven
Goirle, Boterplas
Oirschot, Krukkert
Tilburg, noordzijde
Ijzeren Man, Vught
Leemkuilen
Oirschot, Soeperdonken/Brinksdljk
Goirle, ln tuin Wilgengaard
Kamp!na
Leemkuilen
Moergestels Broek
Oirschot, Gijzelaar
Drongelens kanaal, Vught
Oirschot, Soeperdonken/BrInksdlJk
Gorp en Rovert, nestholte hakkend
Regte Heide

VR
RS
AvP, SvP
CvL
AvP
PS
IdJ
CvL
RB
RS
IdJ
JS, CvL
CvL
PS
CvL
RB
RB

Waarnemingen en/of ingevulde waarnemingskaarten werden ontvangen
van: Roos Backx (RB), Lou Bakker (LB), Ted Bakker (TB), Iet de
Jong (IdJ), Cis van Laarhoven (CvL), Hans van Loon <HvL),Jan
Paijmans (JP), Ad van Poppel <AvP>, Sheila van Poppel (SvP),
Victor Retel (VR>, Peter Slingerland (PS), Ronald Smulders (RS),
Jo Swaans (JS), J. Verouden (JV, via CvL) en Carlo v. Wely (CvL).
Ad van Poppel.

Restant Waarnemingen Uit Ons Logboek
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Verslas gesprek St. Noordhrah^^ LandschapA^ogelwerkeroep Midden-Brahant op 25 fehmari
ISg4 op Nemelaer over de jacht

Aanwezig namens VWG: Herman Petermeijer, Jo Swaans, Victor Retel Helmrick, Frits v.d.
Meer, Nico Hilgers, Ad van Poppel, Lidwien Mathon, Krijn Provoost.

Namens N

BL: van Wijnen, Gijtenbeek, Baan.

Openine
De heer van Wijnen heet de VWG van harte welkom. Vervolgens geeft NBL een overzicht
van het standpunt van NBL en de ontwikkelingen daarin. D e Stichting voert al vanaf begin
jaren ’80 discussies over jacht op eigen terreinen op grond van beheersvisies. Er is een grondhouding
dat jacht onnatuurlijk is, maar er moet soms toch ingegrepen worden: natuurbeheer, wildschade.
Om die reden is de jacht gaandeweg steeds meer beperkt in soorten, gebieden en termijnen.
De Stichting voert een veel stringenter beleid dan op grond van de Jachtwet zou mogen.
Daarenboven wil de Stichting een rigide "anti" standpunt voorkomen. Daardoor zouden veel
terreinen minder makkelijk o f niet meer verworven kunnen worden, omdat eigenaren zich
aan anti-jachtstandpunt ergeren. In dat verband wordt verwezen naar Natuurmonumenten waarvan
het bezit veel minder is toegenomen dan dat van NBL.
Er worden vraagtekens geplaatst bij de mogelijkheden van een zichzelf regulerende natuur
(in volle omvang) in de Nederlandse situatie.
Victor Retel Helmrick bedankt NBL voor de ontvangst. Hij geeft vervolgens het woord aan
Kriin Provoost die een toelichting geeft op het standpunt van de aanwezige begunstigers van
NBL.
Hij wijst op de veranderde visie op natuurbehoud- en ontwikkeling, die ook in het terreinbeheer
van NBL tot uitdrukking komt: steeds minder "beheer"; steeds meer "zelfregulering". Voor
de jacht betekent dit: in beginsel afschaffen. De natuur moet de kans krijgen zichzelf te reguleren
en dan bezien o f en waar en hoe "bijsturing" nodig zou kunnen zijn. Andere terreinbeheerders
doen dit ook. Dat is het kernpunt.
Individueel kunnen er nog vele andere argumenten tegen de jacht zijn, maar die worden hier
achterwege gelaten. D e VWG zou het op prijs stellen als het bestuur van NBL zich nog eens
bezint over de jacht. Bedacht moet worden dat erg veel begunstigers tegen jacht zijn, dat bestuurlijk
draagvlak (2e Kamer) ook steeds smaller wordt: dat moet het bestuur ook beseffen.
Afspraken
1. 2 leden van de VWG maken een afspraak met Baan om feitelijke info over de jacht bij

NBL te verkrijgen.
2. Naar aanleiding van de behandeling van de Jachtwet in 2e Kamer zal in bestuur het jachtbeleid
van NBL nog eens aan de orde worden gesteld. Is er ruimte/aanleiding tot verscherping
beleid? Daarbij zal zeker ook de maatschappelijke verandering een rol spelen.

3. Op termijn, na afronding aankopen/EHS, zal zeker een nieuwe visie worden ontwikkeld
met als uitgangspunt: in beginsel geen jacht.
4. De VWG zal waargenomen misstanden mbt jacht op terreinen NBL (goed gedocumenteerd)
melden. NBL kan dan sancties treffen tegen betreffende jagers.
5. Er is bereidheid om bij gebleken behoefte tot een volgend gesprek te komen. Initiatief
kan zowel uitgaan van VWG als NBL.
Krijn Provoost.
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