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NOTULEN
WERKGROEP. VOOR VOGEL- EN NATUURBESCHERMING MIDDEN-BRABANT
VERSLAG VAN DE LEDENVERGADERING D.D. 27 JUNI 1989 IN "DE SCHAAPJES" TE OISTERWIJK
Aanwezig: Nico Hilgers(voorzitter), Lieneke Aangenendt, Roos Backx, Jan van Beers,
George van Daelen, Pim Eshuis, Joris Gilberts, Niels Gilissen, Gerard van
Gooi, Joop en Marianne van der Groen, Gerard van der Kaa, Frits van dë
Meer, Frans van de Oetelaar, Jean-Paul Ongenae, Jan Paymans, Ad en Sheila
van Poppel, Frans Post, Miek Slikkerveer, Sjef Staps, Jo Swaans en Mare
van de Ven
Bericht van verhindering van: Arno Braam, Loek Hilgers, Cis van Laarhoven, Frank
van de Oetelaar, Herman Petermeijer en Ronald Smulders
1. Opening
In verband met de afwezigheid van de penningmeester wordt punt 4. Bestek 1989
de agenda geschrapt. Het gesprek met Hans van de Haring is ook nog niet afgerond'
Verslag van de vergadering d.d. 30 mei 1989
N.a.v._punt 3 . deelt Joop mee, dat hij samen met Loek de vergadering bij de PNEM op
16 juni jl. heeft bijgewoond. Het betreft renovatie (in dit geval slopen van de ou
de voorziening en het plaatsen van nieuwe masten en leidingen) van de transportlei
ding van Geertruidenberg naar 's-Hertogenbosch. De oude leiding is economisch en
technisch af geschreven. Grootste knelpunt voor ons in dit traject is het stuk bij
het Haarsteegs Wiel, een slaapplaats voor veel watervogels, o.a. ook de kleine
zwaan. Dit deel ondergronds aanleggen zou echter een extra investering van negen
miljoen gulden betekenen. De PNEM zal dit zeker niet willen doen. De provincie (de
techneuten) is het daar overigens mee eens. Het enige n u t .van deelneming aan dit
soort vergaderingen is, dat waarschijnlijk enige mentaliteitsbeinvloeding plaats
vindt. Konkreet levert het niets op.
Frans Post vult aan dat men overigens op een aantal trajecten wel de zogenaamde
varkensstaartjes aan de leidingen zal aanbrengen.
— • vraagt Joop of bij het R.I.N. reeds de formulieren
zijn aangevraagd
voor de landelijke huiszwaluwtelling.
Nico weet dat ze besteld zijn; niet bekend is of ze al binnen zijn. Via deze
notulen de vraag aan Loek om ze zo snel mogelijk door te sturen naar Joop van der
Groen, Gerard van Gooi, Jo Swaans en Pim Eshuis.
N.a.v. punt 6. merkt Roos op, dat ze in Goirle twee paartjes zwarte roodstaart
heeft gezien en één paartje kuifleeuwerik.
N.a.v. punt 7. De exkursie naar Zuid-Limburg ging in verband met slecht weer niet
door.
Ten onrechte staat genotuleerd dat er wellicht een vaarexkursie zou worden gereg
voor 25 juni.
Met inachtneming van het voorgaande wordt het verslag vastgesteld.
Ingekomen post
* Vogelbescherming doet verslag van de resultaten van de aktie richting gemeenten,
om de jacht op 11 met name genoemde vogelsoorten stop te zetten. Slechts 60 ge
meenten reageerden afwijzend. Er zijn, met name ook in Midden-Brabant, erg veel
gemeenten die (nog) niet gereageerd hebben.
Joop ontvangt van Nico een kopie van de brief, waarmee hij bijvoorbeeld de ge<i. meente Esch kan aansporen om te reageren; er is daar nl. een raadsbesluit
ter zake genomen. Zo ook in Boxtel.
* Limosa, 2e aflevering van jaargang 1989.
* Stichting Brabantse Milieu Federatie stuurde het werkplan 1988/1989, vergadernotulen en een brochure over het Nationaal Milieu Beleidsplan.

2.

S.O .V .

a ._vertegenwoordiging vanuit_onze Werkgroep
De op pagina 5 van de convocatie opgenomen informatie is niet helemaal juist. De
S.O.V. heeft de kontakten met de provincie (nog) niet verbroken. Wel ligt de rela
tie momenteel erg moeilijk. Om die reden is het beter dat de Vogelwerkgroep een an
dere vertegenwoordiging aanwijst. Frans Post zit daar nl. met een dubbelfunktie. Wij
kunnen 2 vertegenwoordigers aanwijzen.
Besloten wordt Joop en Lieneke als vertegenwoordiger van onze werkgroep aan
te wijzen.
Ad neemt deze informatie mee; een en ander hoeft daarom niet schriftelijk meege
deeld te worden.
b._Jubileum
De S.O.V. bestaat 10 jaar en wil dit vieren in het weekend van 28/29 oktober in een
kampeerboerderij. Alle leden van aangesloten vogelwerkgroepen kunnen deelnemen. Na
dere informatie volgt. Het accent zal in dit weekend liggen op gezelligheid.
®r_Volgende S . O . V . r g a d e r i n g _
Deze vindt plaats op 22 augustus 1989 in "Het Blauwe Boerke" te Best.
3. Verzoek provincie om medewerking bij aantalsschattingen
De S.O.V. was over dit verzoek dermate verdeeld, dat besloten werd dit over
te laten aan de Vogelwerkgroepen. Ad en Frans P. lichten dit punt nader toe.
Het standpunt dat de Vogelwerkgroep na enige diskussie inneemt is, dat het
opstellen van de bedoelde tabellen slechts zinvol is als kan worden uitgegaan
van betrouwbare gegevens en dus een onderbouwing met inventarisatie-gegevens.
Hierover beschikt onze vogelwerkgroep niet of onvoldoende en derhalve kunnen
we de gevraagde medewerking niet geven. Enkele individuele leden willen wel
neewerken.
4. Bestek '89
Wordt aangehouden tot de volgende vergadering.
5. Tellingen
Gerard van Gooi en Frans Post hebben in het land van Altena in totaal 3 broedende
paartjes Engelse gele kwikstaart waargenomen.
Frans P. heeft in het agrarisch gebied van het Land van Altena 35 steenuilen geteld; hij verwacht dat er 50 a 60 zullen zitten.
Miek heeft samen met Arno ruim 300 nesten van oeverzwaluwen aangetroffen rondom
Tilburg en bij Engelen/Bokhoven.
|Bk heeft bij de zandwinplas te Vlijmen 4 paartjes kleine plevier gezien.
ans P. deelt mede, dat de inventarisatie op Ananina's Rust is afgerond. Het Bra
bants Landschap is zeer ingenomen met deze inventarisatie en men heeft alle
medewerking toegezegd bij het drukken en de verspreiding.
Overigens heeft Frans nog met hen gesproken over het afschieten van kraaiachtigen.
Gebleken is dat dit zeker niet hun beleid is. Men zal aktie ondernemen om dit stop
te zetten.
Niels heeft zijn inventarisatie van weidevogels in het Helvoirts Broek afgerond.
Resultaten:
1988
1989
3
Watersnip
11
Grutto
18
16
Kievit
79
84
4
Wulp
2
4
4
Scholekster
Voorts nam hij twee uitgevlogen havikken, buizerd, torenvalk, ransuil en steenuil
waar.
Met name voor wat betreft de watersnip lijken de gevolgen van het diepploegen
zichtbaar. Joop plaatst hierbij de kanttekening dat hij de persoon kent die hier de
jacht heeft en die als grootste voorkeur het schieten van snippen heeft.

•

Exkursies

De plannen voor najaar en winter komen in augustus of september in de vergadering.
In ieder geval is Ad bereid een exkursie in de Biesbosch te verzorgen.
6.

Rondvraag

* George mist een (rode) map van 1977 uit het waarnemingenarchief. Als iemand die
thuis heeft, waarschuw George dan even!
* Mare vraagt waar zieke vogels kunnen worden opgevangen. Een idee is om de
dierenambulance in voorkomende gevallen te bellen. Zij kennen opvangadressen.
* Miek geeft een rondje voor de wouwaapjes-waarneming en voor de prachtige toename
van de oeverzwaluw.
Pim konstateert dat in zijn werkgebied heel veel boerenzwaluwen voorkomen. Hij
begrijpt daarom niet dat deze in Oisterwijk zo achteruit zouden gaan.
Frans P. heeft vastgesteld, dat ook in het land van Altena de boerenzwaluw sterk
achteruit is gegaan.
Ad vraagt om gevallen van roofvogelvervolging bij hem te melden. Ter vergadering
worden enkele gevallen genoemd.
Joop:
- wijst op een artikel in de Elsevier van 24 juni 1989 over Cis van Laarhoven en
haar vleermuisaktiviteiten.
- komplimenteert Mare voor zijn leuke vogelfotoboek, dat cirkuleert.
- heeft vernomen dat de jachtcombinatie rond Esch toestemming heeft van het mi
nisterie om 4 kraaienvanginstallaties te plaatsen.
j,- suggereert een andere tafelopstelling teneinde het vergaderen beter mogelijk te
maken.
- vertelt hoe, mede dank zij de oplettendheid van dorpsbewoners, in Esch 4 (res
terende) jonge kerkuilen van de hongerdood gered zijn.
- vertelt dat de gemeente Esch een stukje grond van 1 3/4 ha (overschot uit een
uitbreidingsplan) wil inrichten als oud Brabants landschap. Het is de bedoeling
dat een werkgroep uit Esch het beheer gaat voeren. Joop is ter zake aktief.
* Ad heeft gehoord dat de NMF toestemming heeft gegeven om in West-Brabant met een
kraaienvangkooi een blauwe kiekendief te vangen. Deze vogel zou schapen aanval
len!
Uit de nabespreking wordt als agendapunt voor de volgende keer opgevoerd:
Douw Djoons.
29 juni 1989, Marianne van der Groen

MEDEDELINGEN
1. bestek 89
De werkgroep-trilogie 'Bestek '89' nadert zijn ontknoping.
Nadat, inmiddels maanden geleden, de werkgroepsbijdrage voor Roodborsttapuitabonnementen is afgescbaft en het bestuur van de leden de opdracht
kreeg cm zich nog eens te buigen over de andere voorgestelde oplossingen,
is nu het einde in zicht.
Frank heeft net Hans van de Haring overlegd. Hans is er mee accoord ge
gaan dat de werkgroepsleden na de vergadering hun consumpties afrekenen
en dat de andere regeling vervalt.
Daarnaast heeft Frank aan Lieneke een kostenoverzicht van de abonnanenten
van de vereniging gestuurd. Lieneke vult dit aan met een overzicht van de
uitleningen. Op grond van deze informatie moet een beslissing gencroen
kunnen worden, aangaande eventuele bezuinigingen op de abonnementen.

2.activiteiten Vogelbescherming
Vogelbescherming heeft besloten dat er op de Nationale Vogeltrekdag (*8
oktober 1989) een 'tellint' door Nederland getrokken kan worden. Er zijn
minder tellers dan gehoopt, maar hun aantal is

toch groot genoeg.

Ter vergadering moet bepaald worden hoeveel leden meedoen en hoeveel
telposten wij dus kunnen bezetten.
Vfenneer je mee wilt doen, naar niet naar de vergadering kunt moet je dat
even doorgeven.
Vogelbescherming organiseert op 9 september aanstaande een jubileunmanifestatie in de RAI te Amsterdam. Thema: Vogels zijn grenzeloos.
Je kunt je op eigen houtje opgeven, maar het kan ook in werkgroepver
band.
Hieronder.het programma:
10.00
10.30
10.35
10.40

Ontvangst met koffie.
Introductie van de dag door middel van een diapresentatie.
Mr. F.W.R. Evers, voorzitter van Vogelbescherming: Welkomstwoord.
Drs. S. Woldhek, direkteur van Vogelbescherming: De trek van
zangvogels, de prestaties van kleine vogeltjes en de bedreigingen
tijdens de trek.
11.10 Dhr. P.J. (Koos) van Zomeren, schrijver, leest voor uit eigen werk.
11.20 ZK.H. prins Bernhard reikt gouden lepelaars uit aan personen die
zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de bescherming
van vogels.
11.40 Professor J. Lever: Steltlopers en wetlands. Vogels die op hun
lange omzwervingen afhankelijk zijn van de waterrijke gebieden.
12.10 Intermezzo.
12.20, Dhr. N. de Haan, plv. direkteur van Vogelbescherming sluit de
ochtend op verrassende wijze af.

12.30- 13.40 Pauze.
13.40 Opening middagprogramma
13.45 Or. J. de Korte: Zeevogels, een vaak vergeten groep vogels die een
groot deel van hun leven op zee doorbrengt.
14.15 Africa Soli, Westafrikaanse band.
14.25 Ganzenfilm, première van de nieuwe film van
C J. Musch en T. Tinbergen.
15.10 Aankondiging resoluties voor betere bescherming van vogels.
15.25 Afsluiting manifestatie.

3. tellingen/excursies
Het broedseizoen zit er weer op. Er zijn diverse tellingen verricht en
nu kan aan de verslaglegging gedacht worden.
Veel resultaten liggen nog bij de tellers thuis. Kan iedereen die ze
nog niet ingeleverdheeft bij degene die de tellingen organiseerde ze
aan hem haar afgeven of opsturen ?
Wat excursies betreft zijn er al verschillende ideeën naar boven gekomen.
Deze ideeën zijn:-naar de Biesbosch (voorafgegaan door lezing van Ad)
-naar de pier van IJrnuiden (zeevogeltrek)
-naar Cap Gris Nez (zeevogeltrek)
-naar de zandwinplas bij Vlijmen
-naar West Brabant (Markiezaatsmeer,Krarrnier, Volkerak)
Andere voorstellen zijn van harte welkcm.
Cp de vergadering wordt het prograima voor zover mogelijk vastgesteld.

4. kerkuilen
De bescherming van Kerkuilen is een traditionele activiteit van de VWS.
Tbt voor kort hield zich er m a r een klein aantal mensen nee bezig, m a r
dat is danig veranderd in 1989. Vanaf nu zullen zeker negen

mensen van

de VWS zorg besteden aan het hangen van kasten, het schoonmaken ervan,
het controleren op broedgevallen, het onderhouden van contact met de
menselijke bewoners in de cmgeving, het opsporen van nieuwe broedgeval
len, enzovoort.

De Kerkuilengroep binnen de VW3 wordt misschien nog met

enkele leden uitgebreid, zodat er enkele ganeenten bijgencnen kunnen wor
den.
Cp 4 augustus jongstleden is de groep bij Gerard van der Kaa sanengekomen. Belangrijkste resultaat van de bijeenkomst is dat er een veel effi
ciëntere organisatie is opgezet, dat er een goede administratie kcmt,
dat er plannen voor de kotende jaren zijn g e m a k t en dat er voor dit
alles een nieuw enthousiasme is ontstaan.

-vervolg KerkuilenCm een idee te geven over de plannen voor de kenende jaren volgen hier
wat punten uit de door Joop opgestelde notulen van de bijeenkomst bij
Gerard:

D i t j a a r s t a a t in het teken v a n a c h t e r s t a n d inlopen:
— e e n g e z a m e n l i j k e aanpak realiseren, w a a r m e e iedere m e d e w e r 
k e r u i t de v o e t e n kan;
— alle uit het v e r l e d e n b ekende a d r e s s e n o p n i e u w b e z o e k e n c.q.
o v e r d r a g e n aan de d e s b e t r e f f e n d e gebieds k o n t r o l e u r ;
— v e r v a n g i n g v a n o u d e k a s t e n c.q. ombouw, d a a r w a a r n o o d z a k e 
lijk;
— de a d m i n i s t r a t i e en r a p p o r t a g e o p n i e u w organiseren;
— zo m o g e l i j k al n i e u w e k a s t e n plaatsen.
V o o r 1990 m o e t o n z e d o e l s t e l l i n g zijn:
— e e n v l e k k e l o o s v e r l o p e n d e k o n t r ó l e van alle g e p l a a t s t e k a s 
t e n (kast s c h o o n v o o r ni e u w broed g e v a l ; w o r d t er gebroed?
v i n d t er e e n t w e e d e b r o e dgeval plaats?);
— g o e d e p r e s e n t a t i e v a n ons pro j e k t naa r buiten;
— u i t b r e i d i n g g e v e n aan het aantal g e p l a a t s t e kasten;
— o p s p o r e n v a n n a t u u r l i j k e b r o e d gevallen;
— g o e d e r a p p o r t a g e en a d m i n i s t r a t i e v e v a s t l e g g i n g v a n alle
gegevens.
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Verslag ledenvergadering van de werkgroep d.d. 29 augustus 1989.

1. Aanwezig: Jarr Faymans, Miek Slikkerveer, Nils GiLissen

van de Ven,

Jórls^jSilberts, Ad van Poppel, Sheila van Poppel/^Lisetji van
der Kaa, Gerard van der Kaa, He

jer, Cis van Laar

hoven, Pim Eshuis, Marian van der Groen, Hans van Lieshout,
Jo Swaans, Jglës HuT&> Robs Backx, Lieneke Aangenendt, Frans
Post, Jean-Paul Ongenae, Godert Verbiest, Viktor Retel Helmrich,
Jan van Beers, Frans van den Oetelaar, Nico Hilgers, Loek Hilgers, Arno Braam, Frits van der Meer.
Bericht van verhindering: Frank van den Oetelaar.

2. Opening, notulen, mededelingen.

De vergadering wordt cm 20.15 uur geopend.

I

Als reactie op de notulen kwamen de volgende opmerkingen:
Naar aanleiding van pagina 1 (Joop): De gemeenten Esch en Uden hebben

het verzoek van Vogelbescherming m.b.t. het sluiten van de jacht op de
elf vogelsoorten nog in beraad.
Naar aanleiding van pagina 2 (Miek): Er zijn 264 broedparen van de Oeverzwaluw vastgesteld. Van de 4 paren Kleine plevier hebben er 3 gebroed met
in totaal 9 jongen.

Naar aanleiding van pagina 3: De nieuwe vertegenwoordigers van de werk
groep bij het S.O.V. hebben het besluit m.b.t. het meewerken aan aantalsschattingen aan het S.O.V. meegedeeld.

B

ar aanleiding van pagina 4: Joop vraagt zich af waarom de tafelopstelng niet veranderd is en deelt mee dat de vier kraaienvangkooienTöxj
ch verdeeld zijn over circa 10.000 hectare.

Mededeling:
Frans Post meldt dat door de aanleg van het retentiebekken in het Beerzedal gedurende het broedseizoen een broedsel van Wespendieven is mislukt.
Dit geldt eveneens voor Blauwborsten, Nachtegalen, Bosrietzangers, etcetera.
Diverse leden wijzen erop dat het ongehoord is dat zoiets onder toeziend
oog van een natuurbeschermingsorganisatie (Natuurmonumenten) kan gebeu
ren. Dit, terwijl zij door bijvoorbeeld Jan van Diermen ( die in opdracht
van Natuurmonumenten
IS

de broedvogels ter plaatse inventariseerde) tijdig

gewaarschuwd. Men vraagt zich af waarcm de werkzaamheden in het

broedseizoen zijn uitgevoerd.
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5. Bestek '89.

Reeds bij het eerste punt van de agenda presenteerde Nico een nieuw voor
stel aangaande de betalingsregeling net Hans van de Haring: de bijdrage
per lid welke door de vereniging betaald werd kant voortaan voor rekening
van de leden. Daarmee kant het bedrag per bezoekend lid per vergadering
op vijf gulden.
Dit in afwijking van hetgeen wat in het mededelingenblad van augustus on
der mededeling 1 vermeld stond, namelijk dat de bijdrage in zijn geheel
zou vervallen en dat alleen de consumpties afgerekend hoefden te worden.
Desondanks en net enige druk van de voorzitter om de discussie over het
bestek tot een einde te brengen aanvaard de vergadering het voorstel.
Lieneke heeft van Frank geen lijst ontvangen met de kosten van de tijd
schriften waarop de werkgroep geabboneerd is. Toch wordt besloten cm
geen tijdschriften af te zeggen. De argumenten daarvoor zijn dat de mees
te tijdschriften het behouden waard zijn, omdat

ze in de bibliotheek

van onze werkgroep thuishoren of omdat de uitgevende organisaties de steun
waard zijn. Er zou misschien een paar tientjes op te bezuinigen zijn.....
Nico besluit het agendapunt met de conlusie dat de discussie van de afge
lopen maanden toch tot een bevredigende bezuiniging op de uitgaven heeft
geleid, namelijk zo'n achthonderd gulden per jaar.

6. Acties Vogelbescherming.

De belangstelling voor de manifestatie 'vogels zijn grenzeloos' is gering.
Ter vergadering is er niemand die er naar toe gaat.
Als teller voor de Nationale Vogeltrekdag geven zich op: Loek, Lieneke,
Arno, Jean-Paul, Frans van den Oetelaar, Jo en Jan Paymans. Deze opgaves
zijn bindend. Vogelbescherming verwacht ons.

7. Tellingen en excursies.

Enige resultaten van de tellingen kernen ter tafel.
*Qnlangs is de Oeverzwaluwkolonie bij de put bij Vlijman zonder reden afge
graven, terwijl de vogels nog broedende waren. Hieraan werd door zowel Cmroep Brabant als VARA's 'Vroege Vogels' aandacht besteed. Frans Post meldt
dat de daders inmiddels een geldboete hebben moeten betalen. Miek deelt
mee dat de verstoorde vogels een nieuwe broedplaats vonden bij Bokhoven.
*Miek: Zij heeft in de loop van het seizoen geen Woudaapjes meer gehoord
in de Leemkuilen. Wel zag ze er onlangs een Ralreiger.
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lading beter dan alleen Vogelwerkgroep. Voorstel wordt aanvaard.
- Hoe is de stand van zaken net betrekking tot het boek ? Het ant
woord is dat er inmiddels een aanzet is voor een financiële ccmnissie en
dat het volgende keer op de ledenvergadering uitgebreider ter sprake zal
komen.

9. Wat verder ter tafel kwam.

Nieuwe boeken:
Tijdens de behandeling van de post kwamen er nogal wat nieuwe uitgaven
ter sprake.1) De Atlas van de flora van Noord Brabant. Miek koopt deze
boeken bij de K.N.N.V. voor een aantal leden waarvan zij de namen heeft.
2) Nieuwe druk van 'Broedvogels van Schouwen Duiveland.
3) Broedvogeldistricten van Nederland. Frans Post besteld
zes exemplaren voor (ieder een ex.) Loek, Lieneke, Miek, Arno, Joop en
Jan Paymans.
4) Historische atlas van Noord Brabant. Boekwerk net de topo
grafische kaarten van rond 1900 van heel Brabant !
5) Vogels van West Europa. Een nieuwe vogelgids.
Bibliotheek:
Lieneke vertelt dat ze met de V.U.T. is en werk gaat maken van de vergro
ting van de toegankelijkheid van de bibliotheek. Zij zal daarover overleg
gaan voeren met Loek. Ook wil ze nagaan welke tijdschriften die voor de
werkgroep van belang zijn te leen zijn bij bibliotheken in de regio.
Blauwe reigers: snel weg ?
Frans Post meldt dat de fietstunnel bij Maurick niet doorgaat wegens be
zwaren van de gemeente: de tunnel zou de entourage van het kasteel aantas
ten. Daarnaast laat Rijkswaterstaat op op 1 septsnber 1989 de bomen kap
pen langs de snelweg. Frans zelf en Gerard van Gooi gaan kijken.
Joop vult aan dat in het bestek vermeld staat dat er zo weinig mogelijk
bomen gekapt zullen worden, ook niet als ze een klein beetje in de weg
staan. Ze beginnen expres na het broedseizoen en de strook (0-15 m breed)
is zo smal mogelijk gehouden. Cp papier is er dus wel zorgzaam met het
parkbos angesprongen. Frans beaamt dat, maar vult aan dat in 1989 in de
betreffende strook wel Blauwe reigers tot broeden zijn gekomen.

/

gadering wrden'at-JzastqesteW :
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26 september -> lezing Biesbosch, 30 sep

tember -> excursie Grote Peel (organisatie bij bestuur, minstens zes deel
nemers), 4 november -> excursie Biesbosch.

8. Rondvraag,

Mare: toont een krantenartikel waarin bericht wordt over de aanwezigheid
van 17 Ooievaars te Volkel.
Ad: De werkgroep heeft geen inspraak gehad in de ruilverkaveling waar de
aanleg van het retentiebekken in het Beerzedaldeel van uitmaakt. Toch
moeten wij in de toekomst attenter zijn op dit soort zaken. Ook al is een
aantal jaren terug besloten dat we ons meer op vogels zouden richten en
minder op de (vruchteloze) bestemmingsplanprocedures, dit soort zaken
vraagt toch om meer aandacht van ons ?!
In reactie op deze opmerking is er even discussie of de beslissing her
zien moet worden. Daartoe wordt niet besloten, maar beaamd wordt dat de
werkgroep inderdaad op dit soort dingen attenter moet reageren.
Gerard van der Kaa: Hij heeft een brief ontvangen van het Kerkuiloverleg.
Daarin wordt gevraagd of degene die zich in onze werkgroep met Kerkuilen
bezighouden bij de gemeenten willen navragen hoeveel zogenaamde C-2-vergunningen betrekking hebben op deze vogels. Geopperd wordt dat het over
leg dit zelf veel makkelijker kan uitvogelen, bijvoorbeeld bij het Minis
terie van Landbouw.
Herman: Vraagt zich af of er meer voor de nieuwe leden gedaan kan worden
Kan daar meer aandacht aan besteed worden ? Het antwoord is dat die aan
dacht er is en dat er dit najaar een nieuw progranma opgesteld zal worden
Joop vertelt uit eigen ervaring dat het zeer lonend is om gewoon andere
leden te vragen of je een keer meekunt tijdens een inventarisatiebezoek,
een telling of zemaar een keer. Ook excursies zijn extra mogelijkheden
voor de nieuwe leden.
Hans: Hij verstoorde laat in het seizoen op een onverwachte plaats een
broedsel van Kerkuilen. De vogels bleven te lang weg en begonnen later
op dezelfde plaats met een nieuw broedsel. Hij waarschuwt anderen dat het
controleren van de broedsels dus niet zonder gevaar is. Anderen kunnen
dat niet geheel beamen. Zij hebben zoiets nog nooit meegemaakt. Meestal
was er anders een andere oorzaak aan te wijzen.
Viktor: Na maandenlange afwezigheid de vergadering weer opsierend, wil
hij iedereen die hem in Soedan geschreven heeft daarvoor bedanken.
Arno: Waarom zijn de mensen van het waarnemingenarchief er niet ? Hij
heeft nog een stapel oude kaarten.
Joop: -

Stelt voor om de volledige naam van de vereniging weer in ge

bruik te nemen: Werkgroep voor Vogel- en Natuurbescherming. Dat dekt de
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Daamaast vertelt ze tijdens een inventarisatie van de zandgaten 11 paar
Waterral, minstens 1 paar Porseleinhoen en 2 paar Kleinst waterhoen te
hebben gevonden. Vorige jaren bleef het steeds beperkt tot 1 paar Water
ral en 1 paar Porseleinhoen.
*Frans Post: In totaal hebben in de graanvelden in het Land van Altena dit
seizoen 3 paar Bruine kiekendief gebroed. Ook loonwerkers waren min of
neer op de hoogte, omdat zij met het canbinen goed op moesten letten dat
ze niet in de nesten (met grote takken) maaiden. Het naaien geschied ove
rigens nadat de jongen uitgevlogen zijn.
Tevens werden daar in de polders nog 2 paar Grauwe gors gevonden. De Grut
to viel tegen: er waren weinig broedparen. Wel zijn, met name buitendijks,
veel Blauwborsten gevonden ( meer dan 100 paar). Op

rivierstrandjes wer

den meerdere paren Kleine plevier vastgesteld.
Afsluitend merkt Frans op dat hij en Gerard op een dag een keer dertig
bestrijdingsmiddelentonnetjes hebben geraapt. De meeste bevatten nog rest
jes !
*Roos: vond

in Hilvarenbeek, Alphen en Riel 52 paar Huiszwaluwen, welke

plaatselijk Nonnekes werden genoemd. Aan een boerderij (Groot loo) zaten
40 nesten !
*Pim: vond in de Beersen en Diessen 36 paar Huiszwaluw. Waarschijnlijk za
ten er nog veel meer, want hij was niet overal geweest.
*Ad: Hij, Sheila, Cis en Joop hebben deze zcmer 32 atlasblokken op vleer
muizen onderzocht net de Bat-detector. Van vier soorten kon de aanwezig
heid met zekerheid worden vastgesteld. Aantalsschattingen kunnen nog niet
gegeven worden. Het betreft: Dwergvleermuis,Watervleermuis, Laatvlieger
en Rosse vleermuis.
Daarnaast kwam er naar aanleiding van het artikel in Elsevier een melding
bij een van hen binnen dat er aan een huis aan de Burgemeester Vogelslaan
in Oisterwijk 130 Dwergvleermuizen hingen.
Ze zullen in de toekanst doorgaan met dit werk en daarbij mogelijk de
Kerkuil-mensen in de werkgroep inschakelen.

Voor het najaarsprograirma komen de volgende ideeën naar voren:
Mare: Naar de Grote Peel; begin oktober, met gids.
Ad: Wil wel excursie naar Biesbosch begeleiden. Met lezing vooraf.
Frans Post: Wil Poelmans wil waarschijnlijk, maar kan zeker een lezing
geven over vogels in Venezuela (is misschien ook een idee voor de uitbrei
ding van ons werkgebied) en Jan van Diermen geeft goede lezingen over de
Sperwer.
Joop: Kan de heer de Jong benaderd worden voor een lezing over de Kerkuil ?
Het bestuur stelt voor de septembervergadering een programma op. Ter ver-
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en dergelijke voorbij: de vacature voor een redacteur is opgevuld en ook
voor het typewerk en de lay-out zijn mensen gevonden.
*In verband met het jubileum van het S.O.V. is er op 28 en 29 oktober 1989
een weekend wat toegankelijk is voor alle leden van de aangesloten werk
groepen. De zaterdagmiddag wordt gevuld met een excursie in de angeving.
Daarna wordt er door het S.O.V. voor een maal gezorgd. Het avondprogramwordt gevormd door de nieuwste film van Brabants Landschap. Na afloop is
er gelegenheid voor een drankje. Overnachting is mogelijk.
De zondagochtend kan iedereen vrij besteden. De verwachting is dat er een
aantal gebieden in de omgeving bezocht worden.
Plaats: Kampeerboerderij 'Het Uilennest', Gijzenrooi 7, te Geldrop.
*Verder delen Joop en Lieneke mee dat het

waamemingenarchief van het

S.O.V. opnieuw gestart is. Tem Heijnen zal binnenkort een stukje over het
archief voor 'De Roodborsttapuit' schrijven. Hij merkte tevens op dat van
N onze werkgroep nog steeds geen kaarten voor het archief ontvangen waren.
*Tom Heijnen vraagt iedereen die waarnemingen heeft van de Zwartkopmeeuw
in Noord Brabant deze aan hem door te geven. Hij wil er een stuk over
schrijven.

_

pvoal-oe

*De breuk tussen het S.O.V.iheeft definitief vorm gekregen. De vertegen
woordiger van de Dienst R.N.V. zal in de toekomst alleen uitgenodigd
worden voor vergaderingen als het S.O.V. dat van belang acht.
*Verder waren er van de bij het S.O.V. aangesloten werkgroepen veelal ne
gatieve reacties op het verzoek van de provincie om nee te werken aan de
aantalsschattingen. Sommigen stelden voorwaarden aan die medewerking en
verwachten dat daaraan niet voldaan zal worden.
Tot zover de mededelingen van onze vertegenwoordigers bij het S.O.V.
Naar aanleiding van dit agendapunt kondigen Lieneke, Loek, Nico en Ad
aan dat zij in ieder geval naar het jubileumweekend zullen gaan.
Nico heeft bovendien een brief gestuurd aan de voorzitter van het S.O.V.,
waarin hij vraagt of die er niet voor kan zorgen dat Lex Peeters zijn
gegevens van de Bekentellingen (voor zover betrekking hebbend op Midden
Brabant) opstuurt aan Ronald Buskens. Dit op verzoek van de redactie van
ons vogelboek. Ronald wil er namelijk een artikel over schrijven voor in
de bundel, maar heeft de gegevens nog steeds niet ontvangen, terwijl ze
wel toegezegd zijn. Ter vergadering bleek dat er inmiddels een misver
stand over was: het is niet de bedoeling dat alle telresultaten opge
stuurd worden, maar slechts een deel.
Ad zegt toe dat hij er ook nog eens naar zal infonteren.
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Loek vult aan dat de Districtscommissie van Natuurmonumenten (waar hij
lid van is) bepraarheeft aangetekend tegen de gang van zaken.
Desondanks wordt besloten dat er een brief op stelten moet worden ge
stuurd naar het bestuur van Natuurmonumenten in 's Graveland.

3. De post.
Ingekomen:
- Kritisch Bosbeheer: Molm, juli 1989.
- Vogelbescherming/S.O.V.O.N.: Vogelnieuws, nr 2 1989.
- Brabants Landschap: Brabants Landschap, juni 1989.
- Vogelbescherming: aankondiging van de manifestatie 'Vogels zijn grenze
loos' op 9-9-89.
: schrijven met betrekking tot organisatie Nationale
Vogeltrekdag op 8-10-89.
: in de collectie van haar winkel zijn twee nieuwe boe
ken opgenomen, te weten:'De belangrijkste vogelgebieden in Europa' en 'At
las van Belgische Broedvogels'.
- De Kerkuilengroep van de werkgroep: notulen bijeenkomst d.d.4-8-89.
- P.N.E.M.: gespreksnotitie van bijeenkomst over de hoogspanningsleiding
Geertruidenberg - 's Hertogenbosch.
- Ministerie van Landbouw: 'Broedvogels van het Noordelijk Deltagebied'.
Deze uitgave is bij het ministerie te bestellen voor ƒ 20,— .
- B.M.F.: aankondiging regiooverleg d.d. 11-9-89.
- Brabants Landschap: stukken m.b.t. aanvraag hinderwetvergunning door
boer in Helvoirts Broek. Indienen bezwaren voor 21-8-89.
- R.I.N.: toezending Huiszwaluw-formuli^ren.
- Redactie van het boek: notulen redactievergadering d.d. 27-4-89.
Uitgegaan:
- Persbericht voor lokale krantjes met verzoek om aanmelding broedgevallen Kerkuil.
- Aangifte van de vernietiging van een houtwal bij de Kleine Oisterwijkse Heide door boeren. Verstuurd aan de Rijkspolitie te Oisterwijk.

4. Mededelingen van het S.O.V.■

Met betrekking tot de 'Roodborsttapuit' wordt meegedeeld dat er een nieuw
nummer uit is. Het betreft het eerste nimmer van 1989. Dat betekend dat
nummer 3 van 1988 is vervallen. Cm dat te compenseren en vanwege het ju
bileum van het Samenwerkingsverband wordt nummer 2 van '89 een dubbeldik
exemplaar. Gelukkig zijn de problemen met de bezetting van de redactie

