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1. Opening, notulen, mededelingen.
2. Ingekomen, uitgegane post
3. Voorstel vogelcursus
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5» Excursie programma
6. Infonnatie over steltlopers
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2. INGEKOMEN STOKKEN.
*Nieuwe Limosa.
*Tijdschrift Noord-Brabants Landschap, jrg 60, nummer 1.
*De nieuwste Roodborsttapuit is weer uit. Het betreft hier jrg O nr 2.
3. UITGEGANE STUKKEN.
* Er is een brief verzonden naar Vogelbescherming met de mededeling dat het consulentschap voortaan in handen is van Toon van de Langenberg en Godert Verbiest.
* Viktor heeft een informeel schrijven naar de Belgische vogelbescherming gestuurd,
waarin hij de aandacht vestigt op de intensieve jacht door Belgische jagers bij Etang de Belvelle in de omgeving van

Givry. Verder oppert hij daarin het idee om

samen met de Belgische vogelbescherming initiatieven te ontplooien die het beëin
digen van de jacht ter plaatse moeten bewerkstelligen.
4, VOGELCURSUS.
Het blijkt dat er ook dit jaar weer voldoende belangstelling is voor een vogelcursus. Loek en Nico willen hem dit jaar echter allen geven als er meer mensen van de
VWG aan meewerken. Ronald wil wel meedoen, Jean-Paul en Arno misschien.Is het mis
schien ook iets voor leraar in spé Godert ?
Bovendien heeft ook IVN-Oisterwijk plannen voor het starten van een vogelcursus.
Zij hebben Loek informeel benaderd voor het geven van gastles(sen).Afgezien daar
van wordt de vraag gesteld of twee groepen met toch ongeveer dezelfde doelstellinin eikaars vaarwater moeten gaan zitten. Sommige leden vinden dat zo'n cursus tot
het vaarwater van de VWG behoort en dat de VWG in de loop der jaren het alleen
recht voor het geven ervan heeft verworven. Anderen wijzen op de gemeenschappelij
ke doelstellingen en pleiten voor overleg. Besloten wordt dat na het zomerreces
de beslissing wordt genomen of de cursus wat de VWG betreft doorgaat met het oog
op voldoende medewerking vanuit de VWG. Reactie van IVN wordt dan vooralsnog af
gewacht, maar een idee was al om als VWG Tilburg als locatie voor de cursus te
kiezen. Het wordt een agendapunt voor de ledenvergadering van augustus.

NESTKASTEN:
EEN bijna traditioneel agendapunt ondertussen. Er zijn er tegen de honderd gemaakt.
Ronald en Ragnar stellen i.o.m. Loek een plan op m.b.t. een Eonte vliegenvanger-onderzoek. Zie daarvoor eerder gemaakte notulen van dit jaar. De restanten van de al
hangende kasten waren voor het seizoen schoongemaakt, maar vraag was waar ze hin
gen. Viktor zoekt daarvoor in het archief naar een (groene?) map met daarin kaar
tjes met de precieze locatie van de kasten in de Olsterwijkse bossen. Besloten
wordt dat Ronald zorg draagt voor het contact tussen hem, Loek en Ragnar om in de
winter het plan uit te werken. Onder andere Jo en Sjef timmeren de nog resterende
kasten in elkaar (?).

WINTEKPROGRAMMA.

~I d lmB n ------hiervoor zijn:-

excursies naar Zeeland en Terschelling of Texel.

- 'spreekbeurten'door diverse leden over een specialiteit.Je
moet hierbij denken aan een vogelsoort waar iemand de hele zomer op gelet heeft en
veel over te weten gekomen is, speciale öeterminatievaardigheden, een gebied waar
men vaak komt en waar men meer over weet dat interessant is voor de andere leden.
In feite is alles wat interessant is geschikt en je kunt het er een kwartier over
hebben, maar ook drie kwartier. Geopperd zijn: Ronald over de Spereer in de omge
ving van Oisterwijk, Miek over het determineren van Rietganzen en hun ondersoorten
(e.d.).Wat mij betreft kunnen daar aan toegevoegd worden: Godert over weidevogels,
terreinkeuze en terreinbeheer en Joop over de Oeverzwaluwen van Abcoven. Het is
jammer als verzamelde kennis in slechts een hoofd blijft zitten.
- onderzoekje naar tellen, telmethodes e.d. onder de VWG-leden met behulp van onder meer dia's. Organisatie & presentatie: Viktor.
- sprekers.
- video.
- film over vogels in Midden-Brabant. Hier kan Jo voor zorgen.
RONDVRAAG.
Viktat: Hij deelt een verslag je van de simultaantellingen van ganzen uit. Hiermee
werd de totstandkoming van het eerste Aviscript een feit.
Riet: Zij informeert naar een vleermuizeninventarisatie en wordt doorverwezen naar
Cis.
Frank: Hij is verhuisd naar: Kervel 44 in Oisterwijk (tel:88486).
Joop: Hij en Marian plaatsten oproep tot doorgeven van Huiszwaluwbroedolaatsen in
een Esch' blaadje. Dat leverde +_ zes reacties op. Herhalingsoproep vindt
plaats in Het Brabants Centrum. Tot nog toe zijn er in de geir. ente circa
30 nesten gevonden.
Ronald:kondiat excursie aan voor nieuwe leden.
Frits: oppert het idee om als VWG publiciteit te zoeken via leuke artikelen over
vogels. Zo kan bijvoorbeeld cok extra informatie ever de verspreiding van
bijvoorbeeld Kerkuilen achterhaald worcen. Dis cussie volgt, maar wordt niet

Alhoewel er cia's van de afgelopen Givry-excursie aangekoncigd waren kon cit

ja.TT.er genoeg niet doorgaan wegens het ontbreken van een projector.
9. WAT EP. VERTE? VOOR BELANGRIJKS TE?. SPRAKE KWAN.
* Op de oproep van VWG in het Kerkklokske

m.b.t. locatie Huiszwaluwbroeöplaat-

sen zijn vijf reacties binnengekomen. Besloten wordt cat dinsdag 7 juli aan
staande Jo, Ronald, Loek, Viktor, Arno, Sjef en Nico bijeenkomen te Oisterwijk om zelf de locaties op te sporen.
* In Amsterdam, Groningen en Alraere worden meer en meer Gierzwaluw-cakpannen
op de daken gelegd. Almere is er zelfs mee bedekt. Resultaten laten zich goed
aanzien.
* De lezing in Café De Roskam te Tilburg over de Boomkikkers van de Leemputten
door Ben Krombach was zeer geslaagd.
* Door Arno is t.b.v. de VWS Deel 4 van De Topografische Atlas van Nederland
gekocht. Deze komt in handen Van George t.b.v. het waarnem.ingenarchief.
* Bijna alle Kerkuilkasten zijn inmiddels coor diverse VMG-leden gecontroleerd.
De stand lijkt enigszins stabiel te zijn. In Boerdonk is een Kerkuil terug
gevangen, welke geringd was in Udenhout.
* Er ontspon zich een discussie over het nut van het ringen. Opgemerkt werd
dat het ringen in feite veel planmatiger en systematischer uitgevoerd zou
moeten worden. Gunstige uitzonderingen zijn in dat geval de projecten m.b.t.
%
o.a. Zilvermeeuwen, ganzen en zwanen. Eigenlijk zou alles zo projectmatig
ter hand genomen moeten worden. Uiteindelijk bleven de meningen verdeeld.
Voorstanders vonden dat het ringen zich legitimeerde door de te verkrijgen
en inmiddel

al verkregen informatie, welke de bescherming ten goede komt.

Tegenstanders waren van mening dat de vogels zoveel mogelijk met rust ge
laten moeten worden, omdat er veel verstoring plaatsvindt/-vond en vroegen
zich af of extra informatie zónder meer wel voldoende legitimatie vormt om
door te blijven ringen. De discussie is geëindigd zonder besluiten. Sorrie,
ik vergis me, besloten is om er een agendapunt van te maken.
* Joop heeft een behoorlijke tijd vertoefd bij de Oeverzwaluwkolonie bij Abcoven. Daar heeft ie heel interessante waarnemingen gedaan, welke bovendien
zo accuraat zijn dat het de moeite is dat hij daar ooit eens iets meer over
verteld. Naar ik wil natuurlijk niet aandringen, Joop.
Hij vraagt iedereen die informatie heeft over oeverzwaluwen dat even aan hem
te laten weten. Ook info matie over beschikbare literatuur is daarbij welkom.

3 juli 1987, Arno Braam
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Jo Cis Sjors Sjef Victor Ronald en Nico
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1987.

trokken donderdag

ochtend in stromende regen zuidwaarts.
Tij dens de koffie onderweg en ook bij de tussenstop in Han sur Lesse
kregen we helaas niet meer vertrouwen in het weer. Bij het "belvedère"
van Han sur Lesse stonden wel mooie kogelbloemen.
Vrijdagsmorgens liepen we achter de camping over dat mooie pad.
Toen de eerste zonnestralen door de bewolking braken ontdekte Victor

#

eerste Orpheusspotvogel. Voor ons allen een nieuwe soort. Later
ek de soort vrij algemeen te zijn. Eenmaal de zang goed gehoord
hebbend is ie toch vrij gemakkelijk te herkennen. Gestimuleerd door

deze opsteker trokken we naar het meer van Belval. Nauwelijks uit
de auto werden we onthaald op flinke aantallen rode en zwarte wouwen,
buizerden, een boomvalk en twee sperwers. Een enkele bruine kiek
liet zich (ook blij met eindelijk de zon) zien. Twee roerdompen werden
dichtbij gehoord. Tijdens de rit die we daarna maakten werden verschei
dene grauwe klauwieren gezien. *s Avonds te Noirlieu hoorden we een
kerkuil. Zaterdag werd wel de mooiste dag. *s Morgens bewonderden
we het geweldige landschap en prachtige plantengroei rond de kalk—
afgraving van Contault. Enkele soorten:poppenorchis, purperorchis,
grote keverorchis, soldaatjesorchis, wildemanskruid, reseda. Ook
hier grauwe klauwier, orpheusspo tvogel. 1s Middags door het werkelijk
schitterende Bois de Monthier en langs £tang de Bossard gewandeld.
Opvallend veel wespendieven zagen we, zelfs een slangenarend en
van heel dichtbij een ijsvogel. Vlak voor Possesse liepen we nog wat
door de weilanden . Er werden maar liefst 4 territoria van gr. klau
wieren vastgesteld. Zondag zagen Jo en Nico in een verwaarloosde
H^öomgaard nog een hop (vlakbij Senard) . Overigens zag Victor 3 weken
Vetter in dezelfde boomgaard een roodkopklauwier. Op de terugweg
hebben we nog bij Autry langs de Aisne gewandeld. Inde mooie steile
kanten hadden oeverzwaluwen hun nestholen gegraven.
In de korte tijd dat we in de Argonne vertoefden telden we 106 vogel
soorten. Dankzij de goede zorgen van Sjef (hij had een prima uitgeruste
vouwwagen bij zich) was de excursie ook in andere opzichten bizonder
geslaagd.

EXKURSIE NAAR HET MEINWEG-GEBIED
Op 5 juli j.1. telde de Vogelwerkgroep slechts 7 vroege vogels plus 1 introducé,
die om 05.00 uur vertrokken naar het Limburgse Meinweg-gebied. Van Viktor moet
zelfs gezegd worden, dat hij eigenlijk een nog laat aktieve nachtvogel was, want
die kwam rechtstreeks van een feest af! Overigens was daar verder niet veel van
te merken, behalve dan dat hij aan het eind van de wandeling op het terras van
"Het Wapen van Herkenbosch" zat te knikkebollen.
Verdere deelnemers aan deze exkursie waren Joop van der Groen, Nico Hilgers,
mevr.van Oyen, Riet Potten en haar man Leo, Ronald Smulders en ondergetekende.
Het was fantastisch weer en we konden mede daardoor volop genieten van het land
schappelijk bijzonder mooie Meinweggebied.
De exkursie was speciaal naar dit gebied gericht voor waarneming van de grauwe
klauwier en de appelvink. De grauwe klauwier was z'n afspraak echter vergeten
(hetgeen ik niet zo gek vind want hij was op 3 mei en op 8 juni ook al voor
niets gekomen!) en de appelvink is slechts héél vluchtig gezien door de meest
ervarenen onder ons.
Joop heeft zeer nauwgezet bijgehouden welke vogels we waargenomen hebben: in to
taal waren dat 31 vogelsoorten waarvan er 6 alleen gehoord werden en niet ge
zien. Het is misschien wel aardig om op te sommen welke vogels werden waargeno
men (h = alleen gehoord) :
een formatie van 4 blauwe reigers, buizerden waaronder een mooie witte (enige
twijfel was er geruime tijd of het geen jonge havik was), houtduiven, grote bon
te specht, veldleeuwerik, boomleeuwerik, gierzwaluw, boompieper, witte kwik
staart, roodborsttapuiten (man, pop én juvenielen), gekraagde roodstaart, nach
tegaal (h) , merel, grote lijster, fitis(h), tjiftjaf, goudhaantje(h), boomkruiper, grauwe vliegenvanger, koolmees, zwarte mees, pimpelmees, kuifmees, staartmees, Vlaamse gaai(h), appelvink, vink, goudvink, kruisbek, rietgors(h) en geelgors(h).
Niet alleen onze gevederde vrienden toonden zich fraai. Op de heenweg zagen we
al een ree langs de rijksweg staan en tijdens onze wandeling konden we een kop-’tje reeën prachtig waarnemen. Wij stonden onder de wind, waardoor ze niet
gealarmeerd werden en zeer op hun gemak langsliepen.
Ook zagen we prachtige kevers en een paar keer hagedissen. Adders hebben we he
laas niet gezien, hoezeer Nico ook onder het gras heeft gekeken.
Al met al was het een bijzonder aardige exkursie, zeker de moeite waard!
Marianne van der Groen.
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Voorstel excursie programma en overige data
28-8 Bijeenkomst ganzenjachtcomm,
1-9 Ledenvergadering
k - ' ) Korhoentelling;vox'zamelpl. kerk te kiel 19.00u.

steltlopers.
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e of 3

week van oktober Cap Gris Nez of Texel; weekend excux

1^-10 Bestuursvergadering
27-10 I.EliEN VERGADERING
1-11 Excursie Ilaasvlaktc: zeetrekwaamemingen.
11-11 Bestuursvergadering

2‘i-ii !, b/envergadering

