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UITNODIGING voor
het bijwonen
van de vergadering van de
Werkgroep voor Vogel- en Natuurbescherming Midden-Brabant
op dinsdag 29 oktober 1991 in Herberg De Schaepjes te Haaren,
aanvang 20.00 Uur.

A G E N D A :

1. Opening
2. Ingekomen en uitgegane post
3. Mededelingen
4. Organisatie van verschillende wintertellingen
(zie de informatie elders in het mededelingenblad)
5. Programma 1991 - 1992 Landschapsonderhoud
6. Recente waarnemingen
7. Rondvraag.

Kort verslag van de ledenvergadering
Mldden-Brabant d.d. 24 september 1991.

van

de

Vogelwerkgroep

Aanwezig: Frank van den Oetelaar, Frans van den Oetelaar. Roos
Backx. Frits van der Meer, Jan Paijmans. Herman Petermeijer,
Marga van de Graaf. Gerard van der Kaa, Sheila van Poppel, Ad van
Poppel. Nico
Hilgers, Loek Hilgers, Edith Boeken en Jos
Marce1issen.
B.v.v.: Arno Braam, Lieneke Aangenendt, Pim Eshuls.
1 .Opening en mededelingen.
De Ravenexcursie naar de Veluwe gaat door zoals afgesproken. Op
voorstel
van Herman
wordt besloten de excursie1eider te
verblijden met een exemplaar van ons boek.
2. Postbespreking.
Uit de omvangrijke stapel ingekomen stukken worden hier
o.a.
vermeld: de uitnodiging om deel te nemen aan de officiële opening
van het "knotseizoen", georganiseerd door Brabants Landschap op 8
oktober in Gemert. We zullen trachten daar met en delegatie
aanwezig te zijn. (Jo Swaans e.a.)
Verder is er een uitnodiging gekomen voor een kontaktdag met de
Vogelbeschermingsconsulenten op het Brabants Natuurmuseum. Ook
hierbij zullen we proberen aanwezig te zijn.
(Loek Hilgers en
Herman Petermeijer)
3. Notulen van de vorige vergadering.
De notulen
van de
augustu3-vergadering
vastgesteld.

worden

ongewijzigd

4. Huiszwaluwtelling.
Er zijn uiteindelijk toch geen officiële te 1formulieren gemaakt.
De gegevens worden daarom "uit de losse pols" geregistreerd. Roos
en Gerard leveren hun gegevens nog in; Frits heeft nog en melding
uit Udenhout.
Joop van der Groen en Pim Eshuis worden getelefoneerd door Ad van
Poppel. Het succes met de nestkasten op de boerderij van Venrode
wordt gememoreerd:
in de opgehangen huiszwaluw-nesten bleken
binnen twee weken al broedsels aanwezig te zijn.
Ad van Poppel verzamelt alle gegevens en zal een verslag
publiceren in het volgende mededelingenblad. Zoals afgesproken,
zullen ze ook worden doorgespeeld aan de v.w.g. West Brabant,
waar Ad Nuyten en zijn vrouw de telling coördineren voor een
groot gebied rondom de stad Breda. Samen met de tellingen, die
worden uitgevoerd door Alphense vogelaars in Alphen en Gilze is
dan een aanzienlijk deel van de provincie bijna vlakdekkend
bekeken.
5. Fenologie-geoevens.
Ook hiervoor geldt, dat de verslaglegging zal verschijnen in het
volgende mededelingenblad. De deelname was nog niet overweldigend
en - mede door de weersomstandigheden - zijn de resultaten niet
spectaculair, maar voor dit soort projecten geldt: de aanhouder
wint.

{

6. WinterteIIinqen.
Ganzentelling. Uiteraard
zal het
weer ook deze keer een
belangrijke rol spelen. De ervaring van de laatste jaren heeft
weer eens bevestigd wat we al wisten: extreem zacht winterweer
geeft extreem weinig (riet)ganzen in onze omgeving. De afspraak,
die we in het vorige seizoen hanteerden, n.1. afwachten of het
zou gaan vriezen en dan een telling improviseren.
is niet
iedereen goed bevallen. Na enige discussie wordt besloten on het
dit jaar om te keren: we stellen drie data vast (half december,
januari en februari): mochten de omstandigheden tegen zitten, dan
kan een en ander alsnog telefonisch afgeblazen worden. Zonodig
kan overigens ook een extra-te11ing worden ingelast. De januaritelling wordt gecombineerd met de midwinter-watervogeltel1ing
Loek zal informatie over deze traditionele telling inwinnen bij
Arno
Braam.
Gezien
de
zoveelste
reorganisatie
bij
"Staatsbosbeheer" zal namelijk Maarten Helmich deze activiteit
niet langer kunnen coördineren. Wellicht weet Arno vanuit zijn
werk. wie dit zal overnemen.
In ieder geval is er deelname
verzekerd - naast de te tellen ganzengebieden - voor tellingen op
de Ijzeren man. op de Leemputten en op de Oisterwijkse Vennen. Ad
treedt ook hierin op als coördinator.
Naar aanleiding van de succesvol verlopen proefte 111 ng van vorig
jaar in het Moergestels Broek en de Gement (Jo en Ciska; ruim
negentig exemplaren op 250 ha.) besluit de vergadering om deze
winter ook een Patrijzentelling door te voeren. Te tellen
gebieden: Moergestels Broek/ Gement. Helvoirts Broek, Vughtse
Gement en de Mortelen.
Voor alle tellingen geldt, dat een concrete afspraak betreffende
plekken en personen aan de vergadering van oktober zal worden
voorgelegd.
7. Rondvraag
Roos
Backx
informeert
naar
de
resultaten
van
de
kruisbekkentelling; we zullen hierop binnenkort terugkomen.
Frits van der Meer vraagt hoeveel boeken er nog in voorraad zijn.
Dat blijken ongeveer 150 stuks te zijn. Frits blijkt bovendien
geen convocatie te hebben ontvangen.
Ad van Poppel heeft een gewonde Dwergvleermuis bij zich. die door
iedereen aandachtig bekeken wordt.
Tot slot worden nog een aantal waarnemingen uitgewisseld: er zijn
twee Zwarte Ooievaars waargenomen bij het Kogelvangersven door
de gebr. v.d. Oetelaar van de JNO. Op 21 augustus is een (gewone)
Ooievaar gezien bij Zwart Blek te Oisterwijk door Gerard van der
Kaa. Herman Petermeijer meldt een waarneming van drie Kleine
Strandlopers bij de zandwinningsplas aan het Boterpad.

Loek Hilgers.

IETS OVER SPECHTEHOLEN
In het kader van een voorgenomen onderzoek naar het voorkomen van
vleermuizen in spechteholen ben ik de afgelopen winter bezig
geweest met het zoeken naar spechteholen in "De Brand". Het idee
hierachter was, dat het zoeken naar vleermuiskolonies eenvoudiger
is. wanneer een goed overzicht bestaat van de lokaties waar
concentraties
van
voor
vleermuizen
geschikte
boomholten
voorkomen. Het vleermuisonderzoek zelf werd wegens tijdgebrek
overigens niet uitgevoerd. Om na te gaan of spechten bij het
hakken van een holte een voorkeur aan de dag zouden leggen voor
bepaalde richtingen, werden de richtingen van de gevonden holen
met behulp van een kompas bepaald. De verwachting was namelijk
dat spechten een voorkeur voor de zwakste plekken van de boom
zouden hebben. Vanwege weersinvloeden zou dit de westkant kunnen
zijn. Of dit ook inderdaad zo is, weet ik niet.
Ook ben ik dit voorjaar met een dergelijk onderzoekje begonnen op
"Annannina's Rust". Hier blijkt de voorkeursrichting af te wijken
van die van "De Brand", waarbij ik me ben gaan afvragen of dit
mogelijk te maken heeft met de overheersende richting van het
padenstelsel, die in "De Brand" noordwest-zuidoost is en op
"Annanina's Ru3t" noord-zuid. Het lijkt mij interessant dit
aspect nader te onderzoeken. Aan zaken als keuze van boomsoort,
hoogte e.d. is veel minder aandacht geschonken. De figuren
hieronder hebben betrekking op resp. 105 en 50 holen van de Grote
Bonte Specht. Andere soorten zijn voorlopig buiten beschouwing
gelaten, omdat hun aantal te gering is. Om na te gaan of er
inderdaad verschillen bestaan tussen gebieden onderling zal ik de
komende winter nog systematischer gegevens gaan verzamelen.

Sheila van Poppel.

De Brand
(n= 105)

Annanina's Rust
(n- 50)
schaal:

= 1 gat
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VERSLAG FENOLOGIE
In het voorjaar van 1991 is de Werkgroep voor het eerst in haar bestaan een fenologie
onderzoek gestart. Fenologie is in dit geval niet meer dan het noteren van de vroegste
waarneem-data van onze zomervogels. Waarschijnlijk ten dele omdat dit de eerste keer is
geweest is het aantal terugontvangen formulieren dit Jaar nog niet erg groot geweest. Ik heb
er echter alle vertrouwen in dat dit de komende jaren zal verbeteren.
Wat de weersomstandigheden in het' voorjaar betreft moet allereerst worden opgemerkt dat de
maand april erg koud is geweest, evenals mei. Hierdoor zijn een aantal zomervogels
ongetwijfeld later opgemerkt dan normaal is. Dit kan echter een gevolg zijn van zowel lagere
aktiviteit van vogelaars, alswel geringere (zang)aktiviteit van vogels.
Niet van alle soorten die op het formulier waren vermeld werden gegevens ontvangen; dit was
met name het geval bij de wat schaarsere soorten, zoals zomertaling, wespendief, kwartel,
kleine plevier, zwarte stern, oeverzwaluw, boompieper, sprinkhaanriet zanger, rietzanger,
braamsluiper, paapje en tapuit
Hieronder volgt een overzicht van de vroegste data per soort. Van enkele soorten zijn ook
buitenlandse gegevens opgenomen omdat we zonder deze gegevens uit nog minder gegevens kunnen
putten dan nu al het geval is. Buitenlandse waarnemingen zijn echter alleen opgenomen indien
van die betreffende soort geen Nederlandse vroege waarneming is doorgegeven. Om een idee te
geven van wat als een vroege waarneming beschouwd kan worden, heb ik tevens de vroegst
bekende datum, zoals die is vermeld in de Avifauna van Noord-Brabant, opgenomen.
Bij het vergelijken van deze data valt het op dat er weinig echt vroege data werden
gevonden. Dit is, gezien de aard van het voorjaar, niet echt verwonderlijk. Uitzonderingen
hierop zijn echter de koekoek, waarvan de vroegst bekende waarneming (Avifauna, 9 april 1966
Udenhout) dit jaar door Cis werd geëvenaard. Van de tuinfluiter werd de vroegst bekende
waarneming zelfs met 3 dagen (wederom door Cis) overschreden. De vroegst bekende data waren
16 april 1952 en 16 april 1964, resp. Vught en Kampina (Avifauna van Noord-Brabant) en is nu
13-04-1991. Soorten als nachtegaal en zwartkop werden in 1991 slechts resp. 2 en 3 dagen
later als de vroegst bekende datum waargenomen.
De volgende vro eg&te dat, unï gegevens zijn ontleend aan de "Avifauna van Noord-Brabant"
(Van Erve e. a. 1967)
boomvalk
groenpoot ruiter
oeverloper
grutto
regenwulp
visdief
tortelduif
koekoek
nachtzwaluw
gierzwaluw
oeverzwaluw

24-03-1944
07-04-1966i
09-04-196C»
13-02-1966»
06-04-196414-03-1957'
18-04-1964
09-04-1966
11-04-1957
15-04-1957
02-04-1966

boerenzwaluw
huiszwaluw
gele kwikstaart
snor
sprinkhaanrietzanger
bosrietzanger
kleine karekiet
grote karekiet
spotvogel
tuinfluiter
zwartkop

02-03-1960
06-04-1951
01-03-1962
04-04-1961
09-04-1944
25-04-1943
09-04-1955
18-04-1960
06-04-1943
16-04-1952
04-04-1950

grasmus
f itis
tjiftjaf
fluiter
bonte vliegenv.
grauwe vliegenv
zwarte roodstaart
gekr. roodstaart
nachtegaal
blauwborst
wielewaal

07-04-1960
19-03-1957
17-02-1961
20-04-1963
06-04-1963
11-04-1943
06-03-1957
29-03-1957
11-04-1952
08-03-1959
15-04-1961

Van een aantal soorten zijn waarnemingen van verschillende waarnemers ontvangen. Koekoek en
boerenzwaluw lijken wat dit betreft koploper te zijn, aangezien er van beide soorten ieder 5
waarnemingen werden doorgegeven.
Dit stelt ons in staat om een indruk te krijgen van de
spreiding van de aankomst data. Buitenlandse waarnemingen zijn in onderstaand overzicht niet
opgenomen, en verder alleen de soorten met 2 of meer meldingen.

groenpootruiter
oever loper
grutto
regenwulp
torteldui f
koekoek
gierzwaluw
boerenzwaluw
gele kwikstaart
spotvogel
tulnf1ult er

15-04
29-04
24-02
13-04
01-05
09-04
25-04
12-04
15-04
14-05
13-04

26-04
01-05
13-03
13-04
07-05
12-04
25-04
13-04
23-04
14-05
04-05

12-04
26-04
15-04
22-05

zwartkop
grasmus
fit Is
tjiftjaf
fluiter
bonte vliegenv.
grauwe vlieg.
zwarte roodstaart
gekr. roodstaart
nachtegaal
wielewaal

06-04
29-04
31-03
11-03
07-05
21-04
23-05
17-03
12-04
14-04
28-04

08-04
01-05
03-04
11-03
10-05
13-05
01-06
14-05
14-04
18-05
19-05

09-04
08-04
11-03
15-05

21-04

Overzicht resultaten Fenologie-■onderzoek 1991
Boomvalk
Groenpootruiter
Oeverloper__________
Grutto
Regenwulp_____
Visdief
Tortelduif
Koekoek______
Nachtzwaluw
Gierzwaluw
Boerenzwaluw
Hulszwaluw
Gele kwikstaart
Snor
Bosrletzanger
Kleine kareklet
Grote kareklet______
Spotvogel
Tulnflulter
Zwartkop_____
Grasmus
Fltls
lilfUaf____________
Fluiter
Bonte vliegenvanger
Grauwe vliegenvanger
Roodborsttapuit
Zwarte roodstaart
Gekraagde roodstaart
Nachtegaal
Blauwborst
Wielewaal
Kemphaan
Tureluur
Rode wouw

I

19/05/91
15/04/91
29/04/91
24/02/91
13/04/91
29/04/91
01/05/91
09/04/91
09/05/91
25/04/91
29/03/91
13/05/91
15/04/91
28/04/91
05/06/91
08/05/91
28/04/91
14/05/91
03/04/91
06/04/91
29/04/91
31/03/91
11/03/91
07/05/91
21/04/91
23/05/91
10/04/91
17/03/91
12/04/91
14/04/91
12/04/91
28/04/91
01/05/91
01/05/91
08/05/91

Hans
Ad en Sheila
Ad en Sheila
Victor
Nico; Ad en Sheila
Ad en Sheila
Cis
Cis
Nico
Ad en Sheila
Nico
Herman
Ad en Sheila
Victor
Herman
Victor
Nico
Cis; Nico
Cis
Cis
Ad
Cis
Cis; Herman: Ad
Ad en Sheila
Loek
Ad en Sheila
Herman
Ad
Victor
Cis
Nico
Cis
Ad
Ad
Victor

Mortelen
Kreekrak
Kreekrak
Leemputten
Drunense Duinen: Ossendrecht
Kreekrak
Olrschot. Wllhelmlnakanaal
Olrschot. Spoordonkseweg
Ardeche
Kreekrak en Wouw
Zuld-Limburg
Udenhout, De Brand
Kreekrak
Glvrv. Etang de Belval
Tilburg. Moerenburg
Udenhout. De Brand
Argonne
Mortelen en Udenhout
Mortelen
Olschot. SDOordonkseweg
Bergevk. Kromhurken
Olrschot. Heerenbeek
Olrschot. Tilburg en Tilburg
Tilburg. Splnder
Olsterwllkse Bossen
Annanlna's Rust
Walcheren. Domburg
Tilburg. Rugdllk
Soerendonk. Leenderheide
Mortelen
Kamplna
Olrschot. Spoordonkseweg
Loon op Zand. Blauwe Meer
Loon op Zand. Blauwe Meer
Udenhout. De Brand

L\\
Medewerkers:
Waarnemingen werden ontvangen van Cis van Laarhoven, Ad en Sheila van
Victor Retel Helmrich, Nico Hilgers, Loek Hilgers, Herman Petermeijer
Van met name de Givry waarnemingen heeft een deel van de waarnemingen
ekskursie van de Vogelwerkgroep, zodat in een aantal geval sprake is
waarnemers. Deze zijn mij echter niet allemaal bekend.

Poppel, Roos Backx
en Hans van Liesho
betrekking op een
van meerdere

Ad van Poppel.
ORGANISATIE GANZENTELLINGEN
In de september-vergadering is afgesproken dat we de komende winter weer
simultaan-tellingen van de ganzen in Midden-Brabant zullen uitvoeren. Er is
toen tevens afgesproken dat we zullen tellen in december, Januari en
februari, en dat we deze tellingen samen zullen laten vallen met de
landelijke telling. Het bestuur stelt daarom voor de tellingen te laten
plaatsvinden op de zaterdagen 14 december, 18 januari en 15 februari.
Indien de weersomstandigheden hier aanleiding toe geven kunnen er eventueel
extra tellingen worden ingelast. De tell/ingen duren tot uiterlijk 10.00
uur, zodat er na de telling nog geruime mogelijkheden aanwezig zijn om deel
te kunnen nemen aan de aktiviteiten van de werkgroep Landschapsonderhoud.
Voor uitwisseling van resultaten zouden we dan na de telling samen kunnen
komen op de plaats waar de Landschapsonderhoudsploeg hun bezigheden hebben.
Een aantal mensen heeft zich reeds opgegeven voor deelname:
Gerard
Nico en Frank
Loek

Kampinase Heide
Helvoirts Broek
Vlijmens Ven

Ad
?

Rijen6 Broek
Moergestels Broek

Deze gebieden zullen in ieder geval geteld moeten gaan worden. Het is niet
de bedoeling dat uitsluitend de hierboven genoemde mensen de tellingen gaan
uitvoeren; zij kunnen hierbij namelijk zeker hulp gebruiken, terwijl ook de
verdeling nog gewijzigd kan worden. Verdere afspraken zullen tijdens de
oktober-vergadering gemaakt worden.

ORGANISATIE WATERVQGELTELLING.
In het week-end 18-19 januari zal wederom de jaarlijkse watervogeltel1ing
plaatsvinden. Voor wat ons werkgebied betreft zouden de volgende gebieden
geteld kunnen worden. Leemputten, Ijzeren Man, Kampina, Oisterwijkse
Bossen, Huis ter Heide en Maas. Indeling en verdere afspraken volgen.

ORGANISATIE EVENTUELE PATRIJSTELLING.
Tijdens de september-vergadering is verder gebleken dat er interesse
bestaat om deze winter eventueel een patrijzen-telling uit te voeren. Zoals
vorig jaar is gebleken is dit met name de moeite waard wanneer er een laag
sneeuw ligt, waardoor de patrijzen eenvoudig zijn te tellen. Aangezien dit
een erg onzekere factor is, kunnen we voor een dergelijke telling dus nog
geen datum afspreken. Wel kunnen we alvast proberen een aantal gebieden op
te sommen die geteld zouden kunnen worden. Enkele gebieden die reeds zijn
genoemd zijn:
Moergestels Broek Ji O
£/ 4
Omgeving Kleine Oisterwijkse Heide
Mortelen j 0
Zwaluwenbunders /H
£ AS <
£
Rijens Broek

Helvoirtse Broek
Oisterwijkse Baan/Moerenburg £ & £ ^
De Schijf, Hilvarenbeek
^Loonse Heide
/?£ A. /7 W ^
Gilzesche Heide
Ad van Poppel.

HUISZVALUV IMVEITARISATIE 1991
WERKGROEP VOOR VOGEL- EH NATUURBESCHERMING MIDDEN-BRABANT

Naar aanleiding van een alarmerende achteruitgang van de huiszwaluw in
Nederland gedurende de laatste jaren besloot Vogelbescherming in 1991
speciale aandacht aan de huiszwaluw te schenken. Een van de aktiepunten was
het inventariseren van de nog aanwezige huiszwaluwen in Nederland. Ook onze
werkgroep vond het zinvol een bijdrage aan deze inventarisatie te leveren,
vandaar dat we besloten om middels oproepen in plaatselijke en regionale
kranten te proberen een overzicht te krijgen van de huiszwaluwen die ons in
Midden-Brabant nog resten. Hierbij werden zowel de bebouwde kom als het
buitengebied betrokken. Helaas kwam het plaatsen van oproepen in de
plaatselijke pers om allerlei redenen niet altijd even goed uit de verf.
Verder was ook de hoeveelheid tijd die de diverse waarnemers in de
inventarisatie konden steken niet altijd voldoende om tot een volledige
inventarisatie te kunnen komen. De gevonden aantallen moeten dan ook met de
allergrootste voorzichtigheid worden gehanteerd.
Hoewel we toch nog 156 broedparen konden vaststellen, staat het wel min of
meer vast dat er in een aantal gemeenten sprake is van een ondertel 1ing. De
mate van ondertelling is helaas niet bekend.

Telgebied
In principe zou de telling plaatsvinden in het gehele werkgebied van de
Vogel werkgroep, d.w.z. Midden-Brabant. Een duidelijk afgebakend werkgebied
heeft de werkgroep echter niet, waardoor er ook geen duidelijk telgebied
werd afgebakend.
Broedende huiszwaluwen werden aangetroffen rond Berkel-Enschot, BiestHoutakker, Bpoxtel, Diessen, Haaren, Hi1varenbeek, De Moer, Moergestel,
Oirschot, Oisterwijk, Oost- en Middelbeers en Udenhout.
In Tilburg werd wel wat rondgefietst om broedende huiszwaluwen op te
sporen, maar helaas bleef dit zonder resultaat.

Resultaten
In onderstaand overzichtje staan de resultaten van de inventarisatie. Het
gaat hierbij om de resultaten per kern, maar inclusief het buitengebied, of
gebied. Voor wat betreft eigen gegevens van de bebouwde kommen van zowel

Berkel-Enschot als De Moer moet worden opgemerkt dat de gegevens puur
gebaseerd zijn op toevallige ontdekkingen en er in deze twee kernen dus
zeker niet systematisch naar nesten is gezocht. Ook in enkele andere
gevallen is er waarschijnlijk in onvoldoende mate gezocht naar mogelijke
nesten. De gevonden aantallen moeten dan ook gezien worden als absolute
minimum aantallen.

Hi1varenbee k

46 nesten

Diessen

8 nesten

Udenhout

30 nesten

Oirschot

4 nesten

Biest-Houtakker

17 nesten

Oisterwij k

4 nesten

Haaren

15 nesten

Berkel-Enschot

4 nesten

Oost- en Middelbeers

13 nesten

Moergestel

3 nesten

Boxtel, Venrode

10 nesten

De Moer

2 nesten

156 nesten

Totaal

Gegevens 1990
Helaas beschikken we in slechts 1 geval over gegevens van zowel 1990 als
1991. Dit betreft een aantal kolonies in Hi1varenbeek. Hoewel de aantallen
per kolonie nogal verschillen, blijkt het totaal aantal van al deze
broedplaatsen samen nauwelijks te verschillen.

199Q

1991

Groot Loo

nr 15

40 nesten

31 nesten

Breehees

nr. 2a

5 nesten

14 nesten

Srenger v. Eijkstraat

nr. 6

2 nesten

1 nest

47 nesten

46 nesten

Totaal

Kunstnesten
Gezien de successen die hier en daar behaald zijn met het aanbieden van
speciaal voor huiszwaluwen vervaardigde en geplaatste kunstnesten besloot
de Vogelwerkgroep ook hiermee op bescheiden schaal te gaan experimenteren.
Allereerst werden er een aantal kunstnesten geplaatst aan de school "De
Zwaluw" in Oisterwijk. Dit is gepaard gegaan met enige publiciteit. De
huiszwaluwen hebben hier helaas geen gebruik gemaakt van de aangeboden
huisvesting.
Op het adres lieuwendijk 47 te Oirschot zijn 3 nestplankjes gehangen
+ 4 losse kommen.
Op Venrode zijn 2 nestplankjes gehangen. Er hebben hier 10 paren gebroed,
waarvan 2 gebruik hebben gemaakt van de aangeboden kunstnesten.

Verantwoording gegevens
De volgende personen hebben hun medewerking verleend aan de telling.
Roos Backx,

(Hi1varenbeek), Nico Hilgers (Udenhout), Gerard van der Kaa

(Biest-Houtakker, Oisterwijk, Oirschot), J. Panhuyzen (Haaren), Pim Eshuis
(Oost- en Middelbeers en Diessen), Ciska van Laarhoven en Jo Swaans
(Venrode), Ad en Sheila van Poppel (Berkel-Enschot en De Moer), Loek
Hilgers (Moergestel), Frits van de Meer en Herman Petermeijer.

Dankwoord
Een woord van dank aan al diegenen die aan de inventarisatie hebben
bijgedragen (zie onder verantwoording gegevens),

In het bijzonder aan de

heer Panhuyzen te Haaren die ondanks het feit dat hij geen lid is van de
vogel werkgroep zich extra heeft ingezet voor de telling.

Ad van Poppel.

Bijlage: aantal Huiszwaluwnesten per adres

Hi1varenbeek

Groot Loo nr. 15

31 nesten

Breehees nr. 2a

14 nesten

Srenger v. Eijkstraat nr. 6

Totaal Hilvarenbeek

1 nest

46 nesten

Biest-Houtakker

Biestsestraat nr. 41

3 nesten

52

5 nesten

Vossenhol nr.

12a

3 nesten

13

3 nesten

14

1 nest

22

1 nest

23

1 nest

17 nesten

Totaal Biest-Houtakker

Oisterwijk

Oirschot

Udenhout

Waterhoefweg nr. 78

2 nesten

Rozephoeve

2 nesten

Hieuwendijk nr. 47

2 nesten

Broekstraat nr. 14b

2 nesten

Schoorstraat

Haaren

Eind

nr. 29
30

Oost- en Middelbeers

1 nest
3 nesten

35

1 nest

37

2 nesten

41

8 nesten

nesten

Totaal Haaren

Diessen

26 nesten
4 nesten

Hofstraat

3 lokaties met in totaal

4 lokaties

8 nesten

13 nesten

De Moer

Middelstraat nr. 13

2 nesten

Berkel Enschot

De Kraan nr. 4

2 nesten

Moergestel

Mgr. Bekkersstraat nr. 13

1 nest

Mgr. Bekkersstraat nr. 19

1 nest

2 lokaties met In totaal

3 nesten

Rag.enexc.
ursic.
Zondag 27 oktober vertrekken we vanaf station Oisterwljk naar Velp waar de
heer Tom Renssen wacht om ons naar de Imbosch te begeleiden.
Ve rijden niet later dan 08.00 uur weg.
Als de weersomstandigheden echt slecht zijn gaan we niet.
Ro] bij twijfel zaterdagavond naar Herman (013-425388)
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