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Aanwezig: Nico Hilgers, Marian van de Groen,Niels Gilissen,Jules Huls,Joop
van de Groen,Caroline van Oyen,Roos Backx,Frits van der Meer, Jo
Swaans,Frans van den Oetelaar,Frank van den Oetelaar,Herman Peterrreyer,Lieneke Aangenendt,Amo Braam,Loek Hilgers.
Verhinderd:Godert Verbiest,Frans Post,Ciska van Laarhoven,Jan Paymans,Miek
Slikkerveer,Gerard van der Kaa,Ronald Smulders,Joost van Kuijk.
Doening,notulen.mededelingen: Vergadering geopend an 20.30 uur.Opmerkingen
naar aanleiding van de notulen:
-Gemeente Udenhout heeft als reactie op het verzoek van de W C
cm het onderhoud van een aantal benen bij de steenfabriek in de
geneente het onderhoud zelf ter hand generen.
-Ten aanzien van de oproep cm de 'kleine eigendennen' van de VWG
te achterhalen wordt verrteld dat er geen reacties zijn geweest.
-Heeft bestuur ondertussen Ad benaderd c m te kijken of die een
lezing over Biesbosch&Vogels wil geven? Nee.Gebeurt dat nog? Ja.
-Van Ger van den Oetelaar zijn de Kerkuilverslagen ontvangen.Zij
die besteld hebben en ter vergadering aanwezig zijn noten een eexemplaar nee. Da anderen kunnen ze bij Nico ophalen.
-Zijn de Vogeltrekdag-tellers opgegeven bij Vogelbescherming? Vol
gens Nico zou Loek dat doen, maar zijns inziens is het niet het
geval. Loek zelf was p^s later op de vergadering.
-Zijn de gemeenten met het Helvoirts Broek in hun 'demein' bena
derd in verband net verlangde wijzigingen in de bestemmingsplan
nen? Waarschijnlijk niet: zie punt hierboven.
-Zijn er door Jo al monsters genomen van het gestorte spul in de
Leemkuilen.Nee. Frans geeft Jo ter vergadering de opdracht cm dat
alsnog en snel te doen. Jo zal het nu zeker doen. Arno heeft bij
een bedrijf in Qosterhcut geïnformeerd naar kosten van analyses:
een 'basispakket' van stoffen waar de gemeenten meestal willen
weten of ze aanwezig zijn kost ƒ400,- a ƒ500,-. Gezocht wordt
dan naar onder andere zware metalen, PCB's en olieprodukten. Het
is dus niet goedkoop en besloten wordt ook goedkopere mogelijk
heden na te gaan.
-Niels, bedankt voor het leuke verslag van de Ooypolder/Niederrhein-excursie.
Hst
Tellingen:- ANNANINA'S RUST: Aangezien Frans ziek is kan hier niet op wor
den ingegaan. Frans heeft telefonisch toegezegd dat de mensen
die tijdens de januarivergadering hebben gezegd mee te zullen
doen, het inventarisatieplan krijgen toegestuurd in de loop van

de aan de jaarvergadering in maart'zal het plan toegelicht worden
en vindt een taakverdeling plaats. Opgemerkt wordt dat wel haast
is geboden, want dan is het al eind maart, hetgeen inhoudt dat
het seizoen mettertijd begonnen zal zijn.
-REGENWULP: vervalt.
-ZWARTE ROODSTAART: Komt in plaats van de Regenwulpen. Frans Post
wil dit organiseren in Tilburg en de onliggende dorpen. Tilburg
(en grote dorpen) zal

aan de hand van steekproeven geïnventa

riseerd worden op deze soort. Kleine dorpen kunnen waarschijnlijk
in hun geheel 1bekeken worden. Agrarisch gebied wordt niet meegeno
men (laten liggen dus).
Qndat Frans niet aanwezig is kunnen voora1snoep,geen afspraken wor
den gemaakt. Echter Niels (Esch), Jule^, Lieneke en Herman (allen
Tilburg) en Roos (Goirle) willen er zeker aan nee doen.
Joop:„Roep in de notulen met name Tilburgers nog eens extra op!"
Bij deze. Naar verwachting bestaat er onder de Tilburgers die niet
ter vergadering zijn inderdaad nog belangstelling.
Verzoek aan Frans:„Kan er voor mensen die nog niet met deze makke
lijk te inventariseren soort bekend zijn vooraf een kennismakingsexcursie georganiseerd worden ?"
-BUIZERD/HAVIK: Arno was van mening

dat door het opzetten van een

systematische inventarisatie van deze soorten neer inzicht zou
worden verkregen in de spreiding van zowel de vogels als de ver
volging ervan. Ter vergadering is echter niet genoeg belangstel
ling: er staan al zoveel inventarisaties op het programma.Wtel zul
len een aantal mensen regelmatig bepaalde bossen bezoeken.
Het blijft dus bij een herhaalde oproep: LET HET KOMENDE SEIZOEN
TIJDENS WANDELINGEN OF GERICHTE BEZOEKEN EXTRA GCED OP OF ERGENS
BÜIZERDEN EN HAVIKEN ZITTEN EN OF ZE WEL OF NIET VERVOLGD WORDEN.
Geef vastgestelde vervolging door aan Ad die in de Werkgroep Roof
vogelvervolging zit.
Ideeën zomarproqramma:
- excursie Boomleeuwerik is gepland op 12 maart 1989. Verzamelen
bij kerk Odenhout an 7.00 uur. Daarna naar Drunensche Duinen.
Contactpersoon: Nico.
- Chivry/Argonne: Behalve rijke amfibiënstand (o.a. Geelbuikvuurpad, Alpenwatersalamander,Boomkikker) , rijke flora en prachtig
landschap warden verwacht: Putter,Orpheusspotvogel,Europese kana
rie,Grauwe klauwier, Oeverzwaluw, Ijsvogel,Wespendief, Rode en
Zwarte wouw, Blauwe en Bruine kiekendief. Roerdomp, enzovoort.

Voorstel: vertrek op 3 mei, thuiskomst ep 7 mei.
Coördinatie: ?????, maar gedacht werd aan Loek.
- excursie naar Zuid Limburg. Eind mei. Vergadering vooraf (april)
deels wijten aan soortbesprekingen van bijvoorbeeld Glanskop, A p 
pel vink. Kleine bonte specht. Grote gele kwikstaart. Die vergade
ring was echter wel min of meer bezet door diapresentatie " Met
Gerard van Gooi naar....... Turkije".
- excursie Budel Dorplein.
- excursie Ankeveensche plassen (laatste nummer Natuurbehoud meld
georganiseerde vaarexcursies in het gebied).
- excursie Weerribben (Natuurbehoud: idem)
Rondvraag:- Joep I: B&W in Esch zijn voornemens een besluit te nonen t.a.v.
de sluiting van de jacht op De Elf Vogelsoorten. Vergunningen met
jachtccmbinaties lopen af in 1990 en 1992. Vanaf dan wil men de
beperking in de vergunningen op laten noten. Voor tussenliggende
tijd wordt aan jagers een intentieverklaring voorgelegdwaarin ze
gevraagd wordt de bedoelde jacht te beëindigen.
Marian meldt dat zoiets ook in Moergestel speelt.
- Joep II: Tot 22 maart liggen de concepten van de voorontwerpbeheersplannen van de landbouwgronden in/aan de Geelders en de
Scheeken ter inzage op het secretariaat van het Rijkslandbouw
centrum te Tilburg. De plannen zijn opgesteld door de Provinciale
Comtissie Beheer Landbouwgronden.
Is dat niet interessant voor de VW3 ? Ja. Lieneke probeert de plan
nen te krijgen.
- Joop III: Gelezen het Kerkuilverslag is hem duidelijk geworden
dat de VW3 naam heeft opgebouwd met het Kerkuilenwerk. Daarnaast
merkt hij een grote invloed op van de activiteiten van de kerkuil
inventariseerders en de gepresenteerde lokaties van broedparen.
Ook in Midden Brabant lijkt dat het geval. Cnrïat in verleden geble
ken is dat het werk niet door een man gedaan kon worden

( te be

lastend) is een tijd terug besloten cm dat op te delen. Hoe staat
het daarmee? Hij heeft er langs niets meer van gehoord.
Nico:,, Een deel van het werk is verdeeld, maar het moet nog afge
maakt worden."
Nico en Joop

nemen op korte termijn contact roet elkaar op en zor

gen dat de overdracht snel geschiedt.
Aanvulling notulen: de post.
Geen post de deur uit. Wel het volgende in het busje van Frank:
- Kritisch Bosbeheer: Molm: jrg 8, nr 4 dec 88.
- Qriolus: jrg 54 nr 4 dec 88
- Ardea: jrg 75 afl 2 1988
- Vogeljaar: laatste nunmer

j-N.O.U.:4 maart, themadag over
Banc d'Arguin.Amsterdam.
:29 april,jaarvergadering
en thora Aalscholvers.

