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VERGADERINGSVERSLAG SEPTEMBER
1 .Aanwezig: Nico Hilgers,Joop van de Groen,Marian van de Groen,Sheila van
Poppel,Ad van Poppel,Gerard van der Kaa, Jo Swaans,Frank van den Oete—
laar,Frans van den Oetelaar,Roos Backx,Jan van Beers,Sjef Staps,Amo
Braam,Frans Post,Joris Gilberts,Marc van de Ven,Jan Paymans,Miek Slik
kerveer,Nils Gilissen,George van Daelen,Jan Douwes,Pim Eshuis,Loek Hil—
gers (drieëntwintig personen).
Bericht van verhindering: Ciska van laarhoven,Jules Huls,Jean-Paul Ongenae,Gerard van Gooi.
2.0peninq en notulen.
Nico opende de vergadering cm ongeveer kwart voor negen.
Opmerkingen n.a.v. verslag ledenvergadering 29.08.89:
— punt 2: Joop vraagt om het geschrevene aangaande De Elf Soorten te
schrappen. Ad vraagt of brief aan Natuurmonumenten is opgesteld. Dat is
gebeurd, maar hij moet nog verzonden worden.
— punt 4: Ad deelt mee dat ook het S.O.V. Lex Peeters achter zijn vod
den zit voor de gegevens van de bekentellingen. Maar nog steeds bestond
bij hen het misvertand over de aard van de gevraagde gegevens. Lex is
overigens op vakantie. Ad blijft vragen. Tevens meldt hij dat Tom inder
daad waamemingskaarten van de werkgroep had ontvangen en dat er offici
eel geen sprake is van een breuk met de provincie, maar dat de relatie
een andere vorm heeft gekregen.
— punt 5: Voor het bedrag wat de leden betalen wordt onbeperkt koffie
en thee geschonken.
— punt 7: Het bericht over de geldboete kwam van Mieke. Ad vraagt aan
Frans Post wat er met de 'giftonnetjes1 is gebeurd. Frans meldt dat zij
ze wel geteld en bekeken hebben, maar niet verzameld. Het is aan de pro
vincie doorgegeven, maar verder is er nog niets gebeurd. Tevens merkt hij
op dat het waarschijnlijk cm toegestane middelen gaat. Wel is het dumpen
verkeerd.
— punt 8: Met betrekking tot de hoogspanningsleiding G'berg-D'Bosch
meldt Joop dat het geschrevene zijn aanleiding vond in een overleg met
de provincie. Men concentreert

de

activiteiten op de besluitvorming bij

de provincie. Frans Post heeft de boeken besteld, naar nog niet binnen.
Ook is hij met Gerard van Gooi bij de kap bij tfeurick aanwezig geweest:
er is zorgvuldig gewerkt. Ad vraagt waarcm de financiële commissie die de
uitgave van het boek moet begeleiden niet op de agenda staat. Nico ant
woord dat er dienaangaande een mededeling volgt

3.Mededelingen.
* Contributiekorting voor jeugdleden en studerenden:
Nico licht het idee toe cm bovengenoemde korting weer in ere te herstel
len. Ad vraagt zich als oud-voorzitter af of de regeling vroeger automa
tisch voor elk jeugdlid of studentlid gold. Volgens hem niet.
Besluit: automatisme vervalt en anderen die van zichzelf vinden dat ze
weinig draagkrachtig zijn kunnen er ook een beroep op doen. Ieder moet
echter zelf het initiatief nemen.
* Financiële commissie:
De betrokkenen, Frans Post, Lieneke en Frank, hebben nog geen afspraak
gemakt: zij zullen na de vergadering iets afspreken.
* Punt 7 van de agenda (excursies)wordt vervroegd afgehandeld.
4. De post.

In:
*Nederlandsche Ornithologische unie: aankondiging themadag te Haren (Gr)
over zeevogels. Die aankondiging kwam te laat binnen.
*Noord-Brabants Landschap: verslag 'beheer kleine landschapselementen, sei
zoen '88/'89'.
‘Vogelbescherming: 'Vogels', nr 53, sept/okt '89.

5. Najaarsproqrairma en organisatie excursies.
* Deurnese Peel/ Mariapeel:
Nico heeft met dhr Bronswijk afgesproken voor zaterdag 30.09.89. Cp die
zaterdag blijkt echter alleen Joop te kunnen. Mare vraagt of de excursies
in het vervolg op zondag gezet kunnen worden.
In dit geval zouden dan wel kunnen: Mare en vriendin,Joris, Jan Douwes
en Jan Paymans.
Besluit: excursie zaterdag afgelast. Nico kijkt of dhr Bronswijk op zon
dag wil en kan. Zo niet, dan moeten belangstellenden zelf de excursie
verder organiseren.
* Schiermonnikoog.
Ondanks het succes van de.excursie in '88 en de in het recente verleden
getoonde belangstelling voor een herhaling, zijn er te weinig toezeggin
gen. De excursie wordt afgeblazen. Het blijkt dat diverse mensen reeds
een korte vakantie op de waddeneilanden hebben gepland. Los van elkaar
worden in ieder geval Schier, Texel en Vlieland bezocht.
* Biesbosch.
De datum wordt veranderd in zondag 5.11.89. Vertrek 8.00, station Tilburg.
Elke deelnemer m a k t vooraf ƒ 12,50 over op rekening van de penningmees
ter van de werkgroep. Afgesproken wordt vier boten met motor te huren,

3,

zodat plaats is voor 20 personen. Ter vergadering zegden toe: Joris,
Mare en vriendin. Jan Paymans, Miek, Nils, George, Pim, boek, Nico, Ad,
Sheila, Ad, Frank, Frans, Jan van Beers.
6 .Mededelingen van het S.O.V..
Joop deelt mee dat er geen vergadering is geweest. Het agendapunt hoeft
op de oktobervergadering niet opgevoerd te worden, want het S.O.V. kant
pas in november weer bij elkaar.
7 .Organisatie deelneming nationale vogeltrekdaq.
Nico legt de actie voor het laatst kort uit. Afgesproken wordt om op acht
november on 5.00 uur bij station Oisterwijk te vertrekken. Jan Paymans,
Lieneke, Jean-Paul en A m o rijden samen naar Oisterwijk en organiseren
zelf het vervoer. Ook Loek, Nico, Cis en Jo nemen met elkaar contact op.
A m o vraagt of iemand misschien de programma1s ,die die zondag door de
NOS over de trekdag worden uitgezonden,kan opnemen.
8.Vertrek Ronald Smulders.
Ronald licht toe waarom hij uit het bestuur stapt. Hij blijft wel lid.
Totdat zijn taken door anderen zijn overgenanen is hij nog beschikbaar
voor een

overgangsperiode die tot in de winter mag duren.

Taakoverdracht:
— Nieuwe leden: er is nog geen vervanger gevonden. Ronald belegt met de
nieuwe leden nog een bijeenkomst cm samen voor de komende tijd een pro
gramma op te stellen.
— Maarnemingsarchivaris: gevraagd wordt iemand die samen net George het
werk voor het archief wil verzorgen. Wil je informatie over de aard van
het werk en de tijd die er in gaat zitten neem dan even contact op net
George.
— Bestuurslid: hiervoor is nog niemand benaderd. Heb je interesse ? Laat
het even weten aan Nico.
9.Instelling Ccmnissie Lezingen en Excursies.
Frans Post, Loek en Nils willen het organiseren van lezingen en excursies
op zich nemen. Zij zullen al op de oktobervergadering met een programma
kamen.
Uit de vergadering kant het voorstel cm in het vervolg cm en om een ver
gadering met'lezing te organiseren. In die gevallen moet gepoogd worden
cm

het huishoudelijke gedeelte beperkt te houden en alleen het noodzake—

lijkste te bespreken.Voorgesteld wordt an de lezingen cm 21.00 uur te la
ten beginnen, zodat iedereen ze tot het einde kan bijwonen.
Het voorstel wordt aangenomen. Al op de oktobervergadering wordt begonnen:
van 20.00— 21.00 uur vergadering en daarna de lezing van Ad over de Biesbosch.
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10.Werkgroep landschapsbeheer.
De plannen zijn om eind oktober te beginnen. De groep moet echter nog met
een inventarisatie van het werk beginnen. Duidelijk is wel dat er voor
namelijk op het landgoed van Brabants Landschap te Moergestel gewerkt zal
worden.
11.Rondvraag.
*Joop: Hij is benaderd door een Kerkuilengroep uit Drunen. Het bleek dat
hun werkgebied en dat van onze werkgroep elkaar overlapten. Joop heeft
met betrekking tot de begrenzing afspraken gemaakt. Drunen gaat in Vlij
men en Haarsteeg werken voor de Kerkuilen.
*Jan van Beers: Wat staat er voor het winterseizoen aan tellingen op het
prograitma ? Miek wil in ieder geval dit jaar weer ganzentellingen gaan
organiseren. Behalve de'traditionele' simultaantellingen wil ze ook
avondschemertellingen in december op het programma zetten. Ze kant er op
de novembervergadering op terug. Frans Post vraagt of Mieke rekening houdt
net de tellingen van de provincie in half december. Jan vult aan dat
de Natuurwerkgroep Boxtel de kanende winter slaapplaatstellingen doet aan
de Rietganzen van Kampina. Samen nat Luc Denteneer houdt hij voor deze
groep een lezing over ganzen.
*Frans Post: Hij doet als hoofdredacteur verslag over de voortgang van het
boek. Men is een jaar aan de gang en het gaat allemaal te traag. Voor een
jaar werken is er te 'weinig rendement. Binnen de redactie is daarover eni
ge teleurstelling. Hiertegenover staat dat er nog steeds 25 artikelen zul
len komen van zes a zeven pagina's. Er is een aantal artikelen afgevallen,
maar er zijn ook nieuwe auteurs gevonden. Gevolg is echter dat het boek
geen afspiegeling meer zal

zijn van karakteristieke soorten en gebieden

in Midden-Brabant.
*Marc: De gemeente Uden gaat niet in op het verzoek van Vogelbescherming
an de jacht op De Elf Soorten te sluiten, airiat de soorten toch niet op
haar grondgebied zouden voorkomen. Daarnaast stelt hij voor an de beta
lingsregeling met Hans van de Haring toch weer te veranderen, omdat die
in zijn huidige vorm slecht is voor de leden. De voorzitter wenst de dis
cussie echter niet opnieuw te openen en de vergadering volgt hem daarin.
*Ronald Smulders: Hij vraagt de leden om waarnemingen in te leveren. Miek
geeft hem de resultaten van de inventarisatie van Oeverzwaluwen. Ook ko
men er waarnemingen van Ijsvogel(broedgevallen) op tafel. Jo meldt het
voorkomen van meerdere paren van de Das in Midden Brabant. Zij hebben
jongen voortgebracht. Frans Post meldt dat ook hier het verkeer een be
langrijk deel van de jaarlijkse aanwas vernietigt.
Joop merkt op dat in Brabant toch de Meervleermuis voorkomt. De soort is
gevonden bij de Galderse Meren. Ad en Sheila ontdekten ze ook bov
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gevonden bij de Galderse Meren. Ad en Sheila ontdekten ook exenplaren
boven kanalen in onze regio.
Duidelijk is dat er langzamerhand een behoorlijk actief groepje binnen de
werkgroep is ontstaan wat zich met vleermuisstudie bezighoudt.
S1otopmerkinqen.
De lezing van Ad, die na de vergadering zou plaatsvinden,vervalt, omdat
een diaprojector ontbrak. Hij wordt verschoven naar de oktobervergadering.
Nieuw gezicht op de vergadering: Jan Douwes, van Tetterodestraat 75,
5012 JD Tilburg. Tel: 013-553515.

Ti1burg

24.10.89_Arno Braam

MEDEDELINGEN
- Van Vogelbescherming is het onderstaande verslag van de Nationale Vogeltrekdag ontvangen. In het mededelingenblad van november zal van de hand
van Lieneke een werkgroepverslag van de dag verschijnen.—

nederlandse vereniging
tot bescherming van vogels
Aan alle Veldmedewerkers
Nationale Vogeltrekdag

Geachte mevrouw/mijnheer,
Zondag 8 oktober zal de annalen van Vogelbescherming ingaan als een
wonderbaarlijke dag. Zelden hebben de media zoveel aandacht aan de wilde
vogels besteed, tot in Engeland en Frankrijk toe. Zelden zijn zoveel mensen
op de been gekomen en naar buiten gegaan om wilde vogels te zien als in de
namiddag van die dag, waarop het ANP-Nieuws elk uur meldde hoeveel
trekvogels ons land passeerden op weg naar het zuiden.
In Zeist was alle aandacht geconcentreerd op drie uitzendingen die de NOS
'live* aan de Nationale Vogeltrekdag wijdde. U, in het veld, hoorde daar
misschien wel van, maar zag dat niet. U signaleerde de vogeltrek, af en toe
wellicht zelfs onder regenbuien, 's morgens kil en fris, in de namiddag
wellicht wat overmeesterd door toenemende vermoeidheid: 12 uur vogeltrek
waarnemen, portofonisten die vele kilometers aflegden om alle gegevens te
verzamelen, telefonisten die na een wat moeilijke start alles op tijd
doorbelden, vogelwerkgroepen die langs diverse trajecten voor warme soep en
koffie zorgden; kortom door u alles is een uitzonderlijke prestatie

geleverd. U, in het veld tussen IJmuiden en Winterswijk, vormde de
ruggegraat van de Nationale Vogeltrekdag. Wat een goede organisatie en een
enthousiaste inzet van zo'n 800 vrijwillige vogeldeskundigen en -vrienden
kunnen bewerkstelligen, heeft 8 oktober ons geleerd.
De dag heeft zeker de doelen bereikt die vooraf gesteld waren.
- Het belang onderstrepen van Nederland als doortrek en overwinteringsland.
- Het verschijnsel vogeltrek onder de aandacht brengen bij een grote groep
mensen.
- Laten zien dat er in Nederland op grote schaal op serieuze wijze aan
vogelonderzoek wordt gedaan.
- De aktie tegen de moord op trekvogels in Spanje, die 8 oktober gestart is,
heeft bovendien meer dan 15.000 briefkaarten opgeleverd.
- De dag heeft tenslotte waardevolle gegevens opgeleverd, waar het gaat om
de' interpretatie van radarbeelden.

Vogelbescherming dankt u voor uw medewerking, uw inzet en uw
uithoudingsvermogen van harte. Bijgevoegd vindt u een overzichtje van de
top-45 die over Nederland vloog, een stand overigens die niet zo zal
blijven, want nu al is bijvoorbeeld duidelijk, dat onder de overige soorten
zoveel zwarte mezen zijn geteld dat ze zeker de boompiepers zullen
verdringen. Over dat alles krijgt u nog uitvoerig bericht. Er verschijnt
over enige tijd een rapport, met alle resultaten, en graag zullen wij u dat
sturen als een bescheiden blijk van onze grote waardering voor uw
medewerking.

RESULTATEN:
soort
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Spreeuw
Kokmeeuw
Kievit
Koperwiek
Houtduif
Vink
Kauw
Aalscholver
Overige soorten
Graspieper
Witte kwikstaart
Niet gedetermineerd
Kneu
Zilvermeeuw
Sijs
Wilde eend
Roek
Ringmus
Veldleeuwerik
Holenduif
Zanglijster
Boerenzwaluw
Groenling
Grauwe Gans
Grote lijster
Buizerd
Stormmeeuw

aantal
277697
45043
21257
20327
19839
19454
17480
15607
8707
7040
6086
5731
5482
4149
3932
3626
3307
3250
2699
2580
2529
2202
2190
2170
2144
1607
1517

soort
28.
29.
30.
31 .
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

aantal

Wulp
Keep
Watersnip
Kramsvogel
Koolmees
Sperwer
Merel
Pimpelmees
Rietgors
Smient
Putter
Grote Mantelmeeuw
Goudplevier
Geelgors
Heggemus
Scholekster
Gele kwikstaart
Kleine mantelmeeuw
Grote gele kwikstaart
Boompieper

1335
1168
1149
1120
1091
975
881
855
740
690
586
509
488
235
204
203
186
122
96
69

DATA
&L 31.10.89: ledenvergadering
zo 05.11.89: excursie Biesbosch. Vertrek: 8.00 uur, centraal station Tilburg
wo 15.11.89: bestuursvergadering
di 28.11.89: ledenvergadering met na afloop lezing van Henk Sierdsema over
Zuid-Zweden, vogels & vleermuizen
wo 13.12.89: bestuursvergadering
ai 19.12.89: Landelijke Dag van NOU, SOVON en Vogelbescherming, Congres
centrum De Reehorst, Wageningen. Zaal open: 9.30 uur.

WAARNEMINGEN
Blauwe reiger: 31.08.89 Landschotse Hei, 7 ex./30.08.89 Landschotse Hei,
7 ex. Bontbekplevier: 31.08.89 landschotse Hei, 2 ex. Bonte strandloper:
31.08.89 Landschotse Hei, 6 ex./II.09.89 Keijenhurk, minstens 1 ex
(AB,TL,PK). Bosruiter: 31.08.89 landschotse Heide, 1 ex./30.08.89 Krcmven, landschotse Heide, 2 ex. Dodaars: 31.08.89 landschotse Heide, 3 ex./
30.08.89 Kranven, Landschotse Hei, 3 ex./ 11.09.89 Kranven, Landschotse
Hei, 1 ex (AB,TL,PK). Groenpootruiter: 31.08.89 landschotse Hei, 4 a 8 ex./
30.08.89 Berkven, Landschotse Hei, 5 ex./ 30.08.89 Keijenhurk, minstens
3 ex./ 11.09.89 Kranven, Landschotse Hei, 3 ex (AB,TL)./ 11.09.89 Keijen—
hurk, 14 ex (AB,TL,PK). Kemphaan: 31.08.89 Landschotse Hei, 3 ex./ 11.09.89
Kranven, landschotse Hei, 1 ex (AB,TL)./ 11.09.89 Keijenhurk, minstens 1 ex
(AB,TL,PK). Kievit: 11.09.89 Kranven, Landschotse Hei, 210 ex (AB,TL)./
31.08.89 landschotse Hei,374 ex./ Keijenhurk,110 ex (AB,TL,PK). Kleine ple
vier: 31.08.89

landschotse Hei, 4 a 9 ex. Kleine strandloper: 31.08.89

landschotse Hei, 5 ex. Oeverloper: 31.08.89 landschotse Hei, 2 ex./ 30.08.89
Wit Holland, landschotse Hei, 1 ex./ 11.09.89 Keijenhurk, 1 ex (AB,TL,PK).
Tureluur: 30.08.89 Keijenhurk, minstens 2 ex./ 31.08.89 Landschotse Hei, 3 ex
Watersnip: 31.08.89 landschotse Hei,68 ex./ 30.08.89, Kranven, Landschot,
39 ex./ 11.09.89 Kranven, Landschotse Hei, 76 ex (AB,TL)/ 11.09.89 Keijen—
hurk, minstens 1 ex (AB,TL,PK). Wulp: 11.09.89 Kranven, Landschot, 113 ex
(AB,TL). Zwarte ruiter: 31.08.89 Landschotse Hei, 15 ex./ 11.09.89 Keijen—
hurk, minstens 1 ex (AB,TL,PK)./ 30.08.89 Keijenhurk, minstens 1 ex.

Waarnemingen in deze rubriek zijn niet te gebruiken door derden. Daarvoor
wendt men zich tot de waarnemers of de waamemingsarchivarissen. Waarne
mingen werden ditmaal verricht door: Arno Braam (AB of wanneer geen ini
tialen vermeld zijn). Toon van de Langenberg (TL) en Peter Keij (PK).

