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secretariaat- postbus f39 5030ad o/sferwijk
gironummmer:■ 3S3tt90

Uitnodiging voor de ledenvergadering.
datum: dinsdag 28 mei 1991, aanvang: 20.00 uur,
plaats: Herberg de Schaapjes, Oisterwijksedreef 12 Haaren.

Agenda
1. Opening en mededelingen.
2. Verslag vorige vergadering; besluitenlijstje.
3. Tussentijds verslag lopende tel 1ingen.
4. Organisatie huiszwaluwentel ling 1991.
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5. Waarnemingen.
6. Rondvraag.
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Afspraken 1iist van de vergadering van 23 april 1991
Als gevolg van een bijzonder vervelend misverstand zijn de
aantekeningen, die gemaakt zijn bij de vorige ledenvergadering,
verloren gegaan. Dit is daarom de eerste keer in het bestaan van
de Vogelwerkgroep,
dat u
het zult moeten stellen zonder
uitgewerkte notulen.
Uit de gezamenlijke herinnering van de
bestuursleden kon alleen het volgende,
summiere
lijstje van
gemaakte afspraken worden gereconstrueerd.
Vogel cursus Drunen:
Een aantal leden meldt zich om de cursus mede gestalte te geven:
Joop van der Groen wil op het einde van de cursus desgewenst iets
vertellen over zijn ervaringen als beginnend vogelaar. Ook is hij
bereid om een ganzen- en zwanenexcursie te leiden.
Excursies kunnen ook georganiseerd en begeleid worden door:
Ronald Smulders.
Herman Petermeijer.
Victor Retel Helmrich en
Arno Braam. Victor wil eventueel ook een lesavond verzorgen.
Als er een excursie
in de omgeving van Willemstad aandoet, dan
kan
er
een
tussenstop
worden georganiseerd bij Lieneke
Aangenendt.
Huiszwaluwentel1ing:
In de volgende gemeenten zal worden geteld door de genoemde
1eden:
Esch en Haaren: Joop van der Groen
Hivarenbeek en Alphen en Riel: Roos Backx
Diessen en de Beerzen: Pim Eshuis
Oisterwijk: Loek Hilgers en Gerard van der K a a .
Folders
en
te 1formu1ieren
zullen
worden aangevraagd bij
Voge1bescherming.

Loek Hilgers
21 mei 1991
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VAN DE REDACTIE
In het mededelingenblad voorafgaande aan de ledenvergadering van
30 mei
1989 geeft het bestuur uiting aan het
idee om het
mededelingenblad te veranderen.
Het zou een tijdschrift moeten
worden van ongeveer hetzelfde formaat maar wellicht met wat meer
allure.
De gedachte
leefde dat het een echt clubblad moest
worden, min of meer professioneel geredigeerd, met een eigen naam
en,
waarom
niet,
in
kleur.
Vaste rubrieken zouden de
herkenbaarheid kunnen vergroten en illustraties de leesbaarheid.
De redactie zou moeten worden uitgebreid tot twee, misschien drie
mensen, want één man zou dat onmogelijk kunnen realiseren.
De 28 aanwezigen van die vergadering op 30 mei dachten daar
echter anders over, heel anders mogen we wel zeggen. Letterlijk
staat in de notulen: "Er zijn geen mensen die het
in elkaar
zetten van een verenigingsblad op zich willen nemen. De behoefte
eraan lijkt ook afwezig.
Arno moet maar doorgaan,
zoals ie het
tot nu toe deed. Dat is goed."
En Arno ging door, tot ieders genoegen mogen we aannemen en goed.
zoals al werd vastgesteld. Mensen komen,
mensen gaan.
Arno ging
op zeker moment ook,
voor wat betreft het mededelingenblad vond
hij het welletjes. Dat moet ook kunnen in 1991, maar als bestuur
sta je dan toch voor de vraag: wat nu? Met wat schoonheids
foutjes en een bescheiden omvang
is
er
toch
weer een
mededelingenblad verschenen en het is uiteraard de bedoeling dat
dit blijft gebeuren. Binnen het bestuur zijn we toch weer eens
terug gegaan naar de ideeën van 1989, want zo slecht waren die nu
ook weer niet. Bovendien is sindsdien de behoefte aan een eigen
tijdschriftje alleen maar toegenomen, omdat de "Roodborsttapuit"
van het S.O.V. op zijn zachtst gezegd amechtig ligt te zieltogen.
We namen daarom aan dat de uitspraak van de leden destijds geen
opdracht was om alles a 11i id te laten zoals het toen was. Dat
zou, nu Arno de
voorkeur heeft
gegeven aan
het gewone
lidmaatschap, ook helemaal niet kunnen.
We gaan derhalve met uw welnemen heel bescheiden en langs de weg
der geleidelijkheid proberen ons blad vorm te geven
in de zin
zoals we dat in 1989 dachten.
Misschien dat het te zijner tijd
een naam krijgt; misschien komt er wat meer kleur aan te pas:
misschien zal er een grotere verscheidenheid aan kopij kunnen
worden verwerkt; misschien vormen we eens een echte redactie:
misschien krijgen we wel regionale bekendheid: misschien....
Voorlopig hebben Victor,
die best eens een
illustratie wil
leveren, Loek die het typewerk verzorgt en corrigeert en ik die
wat schrijfwerk verricht en copiëert. de intentie om er tijd en
moeite in te stoppen.
Wellicht zijn er meer
leden dan we nu denken die dat. de een
meer, de ander minder,
ook willen doen.
We zullen daar als
werkgroep wel bij varen.
Herman P.
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Onderstaand artikel
van de hand van Ad van Poppel is, soms wat
ingekort, verschenen in een aantal huis-aan-huisbladen.
VLEERMUIZEN EN VOGELS,
Hoewel de Werkgroep voor Vogel-en Natuurbescherming MiddenBrabant
zich
traditioneel
voornamelijk bezighoudt
met
vogel onderzoek in de ruime zin van het woord,
is dit zeker niet
de enige activiteit.
Zo houdt een actief groepje zich al
jarenlang zeer intensief bezig met landschapsonderhoud (knotten
van wilgen e.d.). Ook heeft de Werkgroep zich in het verleden
ingezet voor een schoonmaakactie
in de Udenhoutse Leemkuilen en
een veilige oversteekplaats voor padden en kikkers in Oisterwijk
om maar enkele "nevenactiviteiten"
te noemen. Misschien minder
bekend is het gegeven dat enkele
leden van de groep zich
geleidelijk aan zijn gaan bezighouden met vleermuisonderzoek.
Hoewel vleermuizen ook goed kunnen vliegen behoren ze niet tot de
groep der vogels, maar tot de zoogdieren. De jongen die ze baren
worden na de geboorte nog enkele weken gezoogd. Dit is zowat de
enige overeenkomst die vleermuizen met echte muizen hebben.
Vleermuizen krijgen slechts één jong per jaar, maar ze kunnen
daarentegen wel vrij oud worden, namelijk tien tot dertig jaar.
Behalve met hun ogen "zien" vleermuizen ook met hun oren dankzij
een geavanceerd echolokatie-systeem. Dit stelt hen in staat in
het donker de insecten te vinden waarmee ze zich voeden. Het is
vooral dit laatste aspect wat vleermuizen zo uniek maakt.
Tot slot nog iets over de plaatsen, w a a r ‘vleermuizen wonen.
Veel vleermuizen wonen wellicht dichter bij u in de buurt dan u
had gedacht. Misschien bent u zelf wel één van die bevoorrechte
mensen die al dan niet gewild onderdak biedt aan deze beschermde
diertjes en wonen ze bij u in huis.
Erg waarschijnlijk is dat
overigens ook weer niet, want zoveel vleermuizen hebben we
tegenwoordig niet meer in Nederland.
Grofweg kunnen we vleermuizen indelen in twee groepen, n.1.
gebouwbewonende en boombewonende soorten.
Erg strikt
is deze
scheiding overigens niet.
Nederland
telt
momenteel
nog
ongeveer zeventien soorten
vleermuizen, waarvan
echter minstens
vijf soorten dermate
zeldzaam zijn
dat we ze eigenlijk niet eens meer kunnen
meetellen. Van de overige twaalf soorten zijn er maar acht die we
nog in redelijke aantallen tegen komen. Momenteel proberen we in
Nederland meer inzicht te verkrijgen in het voorkomen en de
verspreiding van vleermuizen.
Ook u kunt aan dit onderzoek
meewerken door ons te laten weten of uw huis onderdak biedt aan
vleermuizen. Niet alleen levert u op deze manier een waardevolle
bijdrage aan het vergroten van onze kennis van vleermuizen, maar
tevens zullen wij dan graag van de gelegenheid gebruik maken U
wat meer over deze bedreigde diergroep te vertellen. Maar dat
onze vleermuizen geen bloed drinken en dat ze evenmin zullen
proberen in uw haar verstrikt te raken zullen we vast niet meer
hoeven te vertellen.
Voor meldingen van vleermuiskolonies kunt u terecht bij:
Werkgroep voor Vogel- en Natuurbescherming Midden-Brabant
Ad en Sheila van Poppel
tel . : 013 - 552030 .
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C O L L A G E .
De rubriek van de kranteknipsels.
redactioneel:
Deze rubriek bevat samenvattingen van artikelen., die in de
afgelopen maand(en)
in de pers zijn verschenen.
2e hebben
allemaal betrekking op natuur en milieu. Leden die deze artikelen
in zijn geheel willen lezen kunnen er tijdens de vergadering naar
vragen. Uw redakteur heeft ze bij zich.
In "Platform",
het periodiek over actuele beleidszaken van het
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij wordt in een
dertien pagina’s groot artikel aandacht besteed aan de Ganzennota
die op
15 november
1990 door
staatssecretaris Gabor is
gepresenteerd.
Een
viertal woordvoerders van belanghebbende
groeperingen geeft zijn visie op deze nota, die officieel "Ruimte
voor Ganzen" heet.
- Mr.drs.
C.L.M.
de
Quay.
voorzitter van de Koninklijke
Nederlandse Jagersvereniging zegt: "We hebben in Nederland geen
ganzenprobleem, maar een financieel probleem."
- L.D. de Jong van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van
Vogels zegt: "Jacht op ganzen is verwerpelijk in het licht van
onze internationale verantwoordelijkheid."
- H. de Gier. melkveehouder en voorzitter van het Centrum voor
Landbouw en Milieu vindt:
" Goede schade- en gedoogrege1ing is
van belang voor de medewerking van boeren."
- D r s . R. van Oostenbrugge van de Directie Natuur- Milieu- en
Faunabeheer tenslotte zegt: "Internationale verantwoordelijkheid
en regionale samenwerking zijn hoofdlijnen van het ganzenbeleid."
Zeer lezenswaard !
NRC-Handelblad publiceerde op resp. 5 en 17 april artikelen over
de D a s .
- Onderzoekers van de Biologiewinkel van de Rijksuniversiteit van
Groningen beweren dat de verzuring van het milieu de regenworm
bedreigt. Driekwart van het voedselpakket van de Das bestaat uit
regenwormen, dus !!
- Uit de koker van de Vereniging Das en Boom komt een absoluut
verbijsterend verhaal over dassen die in Engeland worden gebruikt
voor gevechten met honden.
Er zouden daar weddenschappen worden
afgesloten hoelang de Das het uithoudt.
Een volwassen Das
verweert zich urenlang.
Als het waar is: Bah !
In de Volkskrant van 27 april j.1. stond een kort verhaal over de
trekroutes van de Zwartkop:
"Jonge vogels kunnen in hun eentje
een trekroute afleggen zonder hulp van oudere, ervaren vogels."
Volgens de
Duitse bioloog
Andrew Helbig volgen de jonge
Zwartkoppen een koers die in hun genen is gegrift.
Nog een artikel over de Lynx die wellicht
in de toekomst in het
Nationaal Park Veluwezoom zal worden uitgezet. NRC-Handelsblad, 5
apri1.
- De Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten laat onderzoeken,
of de
lynx kan worden uitgezet op de Veluwe: direkteur ir. E.
Hessels houdt kritische geluiden over de levenskansen van de lynx
vooralsnog af. De Wageningse hoogleraar dr. J. van Haaften zegt
zeker te weten dat het dier
in Nederland nooit is voorgekomen.
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“Het is hier allemaal veel te kleinschalig. Het dier heeft een
rustig gebied nodig."
In Natuurbehoud,
het huisorgaan van Natuurmonumenten,
wordt
gemeld, dat de opdracht voor het onderzoek naar de "zin.
mogelijkheid, knelpunten en consequenties van de herintroductie
van de lynx in onze bezittingen op de Zuid-Oost Veluwe" is
verleend aan de bioloog Roel Cosijn. Natuurmonumenten bezit daar
zo'n 5000 aaneengesloten hectaren.
In de rubriek "GLOBAAL" in Algemeen Dagblad een bloedstollend
berichtje
over
het
stadsbestuur
van
Antwerpen,
dat
opspuitingswerkzaamheden heeft
laten uitvoeren op een terrein
bij de Zandvliets luis, waardoor
minstens 1500
nesten met
broedende Visdieven zijn vernield en zeker 2000 jonge vogels de
verstikkingsdood zijn gestorven.
Tenslotte een schitterend verhaal over twee merels die hun jongen
grootbrengen op het balkon van een hoge flat. De auteur vertelt
de hele geschiedenis van de nestbouw tot het
moment dat
vadermerel zijn jongen één voor één de afgrond induwt maar ze
tegelijkertijd behoedt voor een fatale val. Volkskrant 30 maart.
FENOLOGIE-WAARNEMINGEN.
De meesten van ons hebben de
laatste paar weken telkens weer
uitgekeken naar de aankomst van zomervogels,
zoals die ene
zwaluw, die nog geen zomer maakt en al die andere lenteboden.
Aangezien tijdens de laatste paar vergaderingen een groot deel
van deze vroege
waarnemingen
met
enige
trots
over de
vergadertafel vlogen.
leek het het bestuur een goed idee om deze
aankomstdata dit keer eens te verzamelen en er na afloop van de
zomer
een overzichtje van samen te stellen.
Tijdens de
vergadering van april is afgesproken, dat er een waarnemings1ijst
zal worden ontworpen. Die lijst is er en tref je aan in de post
voor de meivergadering. Mogelijk worden niet alle soorten die op
het formulier zijn vermeld ook werkelijk waargenomen; in dat
geval kan er voor die soort dus niets worden ingevuld. Aangezien
echter ook weer niet alle soorten zijn opgenomen - alleen de wat
meer algemene - bestaat natuurlijk ook de mogelijkheid dat jouw
bijzondere soort er niet bij staat.
In dat geval kun je die er
onderaan bijschrijven natuurlijk. Uiteraard willen we op de
eerste plaats waarnemingen verzamelen uit het eigen werkgebied
(Midden-Brabant), maar ook waarnemingen van daarbuiten zijn
aardig. Gelieve ook de waarnemingen, die al door middel van de
bekende waarnemingskaartjes zijn gemeld toch op het fenologieformulier in te vullen !
In de kolom "Bijzonderheden" kunnen zaken als zang.
roep,
zichtwaarneming. overvliegend e.d. worden vermeld. Als iedereen
zijn lijstje uiterlijk op 1 juli inlevert zal ik na de vakantie
een overzicht samenstellen dat in het mededelingenblad zal worden
gepubliceerd.
Ad van Poppel.
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DATA:

zo. 26 mei 1991:

Excursie Oostvaarderplassen
vertrek: 07.00 uur Centraal Station Tilburg
of:
07.45 uur Station Den Bosch
informatie: 013 - 425388

d i . 28 mei 1991:

Ledenvergadering

WO

. 12 juni 1991 :

di . 25 juni 1991:
?

juni 1991 :

Bestuurvergadering
Ledenvergadering
Lezing van Ad van Poppel over vleermuizen
Excursie vleermuizen o.l.v. Ad van Poppel
afspraak voor datum en tijd na de lezing
op 25 juni.

Op een Meerkoet.
Een meerkoetenvrouw uit Scharwoude
was zwanger nog voor dat zij trouwde.
Daaraan had zij de pest
want nu had zij geen nest
en haar eieren verkleumden van koude.
(Margriet Hilgers)
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V.W.G. MIDOEN-BRABANT
1991.00
LANDSCHAPSBEHEER
A rtik e l
t ' s c t o r URSUS
t - a i 1e r
*•s n d e m - a s s e r
R ü iq v a rn a
H usqvarna
Husqvarna
la d d e r

v e r v a n g i ngsw aarde

re s tw a a rd e

te rm ijn

a fs c h rijv in g

2500.00
500.00
3200.00
1000,00
1800.00
1250.00
400.00

0.00
0.00
0.00
300.00
300.00
200.00
0.00

2.00
2.00
10.00
1.00
5.00
5.00
0.00

1250.00
250.00
320.00
1500.00
300.00
210.00
0.00

to ta a l
WERKGROEP
At t i k e i
^ ■ 'p o s itie p a n e le n
- om passen
deco u pe e rzaag
l amp
k e r k u i 1k a s t e n
•->v. n e s t k a s t e n
*•■ 17 h l e f k a s t

3 B 30.00
v e rv a n g i ngsw a a rd e

250.00
300.00
500.00
200.00
3000.00
1000,00
400.00

res tw a a rd e

0,00
0.00
0 . 00
0.00
0.00
0.00
0.00

te rm ijn a fs c h r ijv in g

5.00
10 . 00
10.00
10 . 00
10.00
10.00
0 . 00

Letaal

550.00

B E G R O TIN G 1991
INKOMSTEN
A: E x p l o i t a t i e
L-i-nd sc hap s be h e e r :
o n d e rd e le n
b ra n d sto f
re p re s e n ta tie
o p b ren gsten

U IT G A V E N

n e tto re s u lta a t
per onderdeel

2000.00
1000.00
50000
9000.00
5500.00

P: E x p l o i t a t i e
W e rkgroe p:
c o n trib u tie s
som i n i s t r a t i e k o s t e n
ra a i huur
in te rn e a c t iv it e it e n
re p re s e n ta tie
rro p a g a n d a m a te rla a i
■ ursussen/® x c u r s i e s
? b o n n e m e n te n
d o n a tie s

1800.00
750.00
p . m.

600.00

400.00
200.00
800.00
330.00
165.00
465.00
—730.00

C : L u s t rumbu.rtde 1 :
K o s t p r i j s 2e d r u k
o p b re n g st u i t verkoop

7100.00
7100.00
0.00

Dr S t o r t i n g e n :
'■ 'srvang i r i g s f o n d s
ta n d s ch a p sb s h e e r
'■■’e r \ s n g i n g s f o n d s
'e r' g ro e p

3830.00
550.00
- 43S 0.00

a n v c jo r z i e n
tof aal

50.00
30.00
50.00
20.00
300.00
100.00
0 . 00

18500.00

390 - 00
18500.00

- 390,00

0.00

