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UITNODIGING

voor de vergadering van de Werkgroep voor Vogel- en 
Natuurbescherming Midden-Brabant op Dinsdag 25 januari 1994.

Plaats: De Schaapjes, OisterwiJksedreef 12, Haaren. 04242-
15735.

Aanvang: 20.00 uur.

A G E N D A

1. Opening en mededelingen.

2. Vaststelling verslag vergadering van 28 december 1993.

3. Post bespreki ng.

4. Overleg Brabants Landschap inzake jacht.

5. Voortgang diverse tellingen.

6. Rondje waarnemingen.

7. Rondvraag en sluiting.
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Van de Redaktie
Met het verschijnen van deze Peregrijn beginnen we alweer 
aan de 3e jaargang. Op zich is dat geen gebeuren om bij stil 
te staan; terugblikken doe je eigenlijk pas bij een eerste 
lustrum. Toch is er weer een jaar verstreken en dat mag best 
aanleiding zijn om even terug te kijken.
Peregrijn is ook in het afgelopen jaar regelmatig verschenen. 
In feite betekent dat elf afleveringen (juli valt af) en twee 
extra edities.
Gerard v.d.Kaa verzorgde de extra uitgaven van de Nationale 
Vogel Teldag en ook het resultaat van de huiszwaluwtellingen. 
De redaktie ontving eigen bijdragen van Roos Backx, Loek Hil- 
gers, Gerard v.d.Kaa, Hans v.Lieshout, Frits v.d.Meer, Frank 
v.d.Oetelaar, Herman Petermeijer, Ad en Sheila v.Poppel, Krijn 
Jan Provoost, Victor Retel Helmrich, Sjef Staps en Carlo 
v.Wely. Verschillende leden verzamelden kranteknipsels en zo 
was er weer kopij voor een heel jaar.

We maken elk nieuwjaar goede voornemens. Zo ook de redaktie. 
Waar mogelijk willen we Peregrijn verbeteren, rekening houdend 
met het beschikbare budget. Voor zover nog niet opgevallen: 
Peregrijn wordt voortaan geniet en Gerard zorgt voor de uit
draai van de adressen. Na gereclameerd te hebben bij de 
P.T.T., hopen we dat de spreiding in de bezorgdata tot het 
verleden behoort. De bezorgingen van november en december zijn 
overigens correct verlopen. We blijven daar attent op.

Tenslotte willen we nog de wens van het vorige jaar herhalen. 
De Werkgroep Natuurbeheer die zo'n wezenlijke bijdrage levert 
in het realiseren van onze doelstellingen, komt vaker in de 
publiciteit via de huis-aan-huis bladen dan in onze eigen 
Peregrijn. Een jaaroverzicht van gepleegde activiteiten is 
eigenlijk het enige. De redaktie betreurt dat. Voor ieder die 
Peregrijn leest en verder van niets weet, zijn we een 
vogelwerkgroep. Een goede weliswaar, maar toch! Waar gehakt 
wordt vallen spaanders en misschien zou dat laatste een toe
passelijke benaming kunnen zijn voor een informatief rubriekje 
van onze knotploeg.
Bedankt iedereen voor de geleverde kopij; Ad v.Poppel vooral 
die vaak, nagenoeg alleen, de tekst van een editie voor zijn 
rekening nam.

Herman P.
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Verslag van de vergaderlns van 28-12-1993

Aanwezig: Ad van Gorp, Rien Verhoeven, Herman Petermeljer, Louis 
Kemperman, Peter Slingerland, Roos Backx, Nico Hilgers, Gerard 
v. d. Kaa, Frank v. d. Oetelaar, Ben Mertens, Kees Ketelaars, Ciska 
van Laarhoven, Sheila en Ad van Poppel, Frans v. d. Oetelaar, Hans 
van Loon, Hans van Lieshout, Vlktor Retel Helmrlch, Frits v. d. 
Meer, Hans Smulders, Sjef Staps, Jo Swaans, en Jan Paijmans.

Afwezig met bericht: Krijnjan Provoost, Carlo van Wely, Ronald 
Smulders, Lou Bakker.

1. Openlng en mededelingen.
Maart '94 bestuursverkiezingen. Herman en Frank stellen zich niet 
herkiesbaar.

2. Verslag vergadering d.d. 07-12-1993.

-Geen op of aanmerkingen.
-Gerard vraagt of er een bedrag wordt overgemaakt naar de 
landelijke Roofvogelwerkgroep, en zo Ja, hoeveel. Naar 
aanleiding hiervan vraagt Herman wat voor informatie en hoe vaak 
we deze informatie zullen ontvangen.

3. Postbespreklng.

-Enquette-formulier van Vogelbescherming
-Extra editie van Peregrijn met verslag van Huiszwaluwtel11ng.
Deze Peregrijn zal ook worden toegestuurd aan o. a. S0V0N,
Brabants Landschap.

-aantal exemplaren van Vogelnieuws (Vogelbescherming)
-reclame artikel over wint ervoedering t.b. v. publicatie 
-rapport ruilverkaveling De Hilver, incl. kaarten.
Naar aanleiding van de Hilver wordt medegedeeld dat er op 20 
Januari in den Boogaard te Moergestel een voorlichtingsavond zal 
zijn. Nico vraagt of er interesse is. Jo gaat er zeker met een 
aantal onderwijzers heen.

4. Bespreking 20-Jarlg jubileum.

Wat voor Ideeën leven er? Bijvoorbeeld Oeverzwaluwwa1,
vogelkiJkhut, kunstmatige huiszwaluwnesten, gierzwaluwpannen, 
ekskursles, bijvoorbeeld Naardermeer, Ijsselmeer.
Naar aanleiding hiervan nogmaals de oproep voor oude foto's 
(dia's mag ook). Inleveren voor 1 maart bij Frans v. d. Oetelaar; 
Frans zorgt voor retourgarantie.
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Ideti van 
nagedacht.

Jü swaans glerzwaluwkasten te maken wordt over

5. Teil lngen:
Bekentelling: Als gevolg van de vele neerslag van de afgelopen 
dagen zijn de meeste tellers nog niet op pad geweest voor de 
Bekentelling. Gemeld wordt verder dat het moeilijk waarnemen is 
door de hoge waterstand, en door de hoge jachtdruk. Ad van Poppel 
meldt weinig Dodaarzen en op zowel Eerste als Tweede Kerstdag 
vrij veel ganzenbewegingen van zowel Riet- als Kolgans.
Naar aanleiding van een vraag van Victor of het mogelijk is om na 
afloop van bijvoorbeeld de Ganzentelling ergens samen te komen om 
gegevens uit te wisselen wordt voorgesteld om dat te doen op de 
plaats waar de groep landschapsonderhoud op dat moment bezig is 
(navraag bij Nico).
Ad deelt formulieren uit t. b. v. Wat ervogeltel1ing 
(Midwintertel1ing), en noteert wie wat zal tellen. Deze telling 
kan worden gecombineerd met de Ganzentelling (15 januari).

kur si es:
telen 23 januar
landekskursie 6 februa
sbosch 17 april

09.00 uur verzamelen Slingerland

6. Waarnemingen.
Nico meldt enkele waarnemingen gedaan tijdens
Mortelenekskursie van 26 december: Havik, Goudvink, Sijsjes. 
Louis Kemperman meldt de waarneming van een Kuifduiker op 
Donge tijdens de Bekentelling.

de

7. Rondvraag.
-Herman vraagt of er nieuws is over de Korhoenplannen m. b. t. de 
Regte Heide en constateert dat de Werkgroep geen uitnodiging 
heeft gehad voor de happening op de Regte Heide. Herman vraagt 
uitdrukkelijk aan Loek om op de hoogte te blijven van 
ontwikkelingen van de Korhoen en graag een uitnodiging voor de 
bij eenkomst.

-Gesprek met Brabants Landschap inzake de jacht in terreinen van 
Brabants Landschap. Nico neemt aktie om de zaak warm te houden.

-Is er nog iets aan de Oeverzwaluwwand gedaan. Gerard bespreekt 
dit met Viktor.

-Hans van Lieshout meldt dat het er naar uitziet dat de Goudvink 
bij de kooivogels gevoegd zal worden. Is het mogelijk om daar 
samen met Vogelbescherming aktie tegen te ondernemen ? Controle 
wordt straks haast onmogelijk met het ringsysteem. Hans van 
Lieshout zal Nico wat informatie toesturen over zaken die 
controle van ringensysteem belemmeren.

-Hans van Lieshout deelt mede dat er aktie is ondernomen
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betreffende de Grote kamsalamander te Oirschot om diverse 
beschermingsmaatregelen te treffen.

-Jan heeft diverse krantenartikels voor archief.
-Ad van Poppel meldt dat het SOV (Samenwerkingsverband Oost 
Brabantse Vogelwerkgroepen op 26 februari een kontaktdag te Best 
zal organiseren.

Sluiting om 22.05 uur met een oudejaarsborrel.

Nadien laat Hans van Lieshout ons genieten van zijn dia's over
Polen.

SJef Staps

Ganzenexcursie

Zondag 6 februari gaan we weer eens ganzen kijken in de Zeeuw
se Delta.
De enorme aantallen die tijdens eerdere tochten deze winter 
zijn waargenomen doen vermoeden dat onze excursie best suc
cesvol kan zijn.

Op grond van die waarnemingen hebben we gekozen voor een 
"rondje Grevelingen". Dat betekend dat we rijden langs de bui
ten gorzen van Willemstad, de Bommelse gorzen tussen Den Bommel 
en Stad a.h. Haringvliet en de buitendijkse schorren van het 
Volkerak. We gaan kijken bij Moriaanshoofd en de Flauwers- en 
Weversinlagen tussen Zierikzee en Westerschouwen.

Via de Brouwersdam en het oude land van Goeree rijden we langs 
het Zuiderdiep tussen Stellendam en Dirksland. Vandaar gaan we 
weer richting huis. Dat kan naar keuze over de Philipsdam naar 
Steeribergen-Kruislandof rechtstreeks via Wi 1 lemstad-Kluridert.

We vertrekken om 09.00 uur vanaf station Oisterwijk dat ligt 
het meest centraal en je kunt er goed parkeren.
Als de weersomstandigheden twijfels doen rijzen m.b.t. het door 
gaan, bel dan naar Herman (013 425388). Bij het station staat 
dan ook wel iemand die verteld wat we doen.
Wanneer meerijders f0.05 per km bijdragen in de branstofkosten 
is dat voor de rijders wel prettig. De route bedraagt ca.300 km 
De eventueel te nuttigen koffie meegerekend, zullen de kos

ten met f20,- wel gedekt zijn.

Herman P.
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•JiT HET WAARNEMINOENARCHIEK: DE KRUISBEK

in cie reeks soort over z i cht en van het waarneml ngen-archi et dit 
keer de Kruisbek. Waarom de Kruisbek ? Dit omdat er het afgelopen 
half Jaar van deze invasiegast redelijk wat waarnemingen zijn 
binnengekomen. Het leek mij de moeite om eens na te gaan hoeveel 
waarnemingen in andere jaren van deze soort binnenkomen.
Het eerste wat meestal opvalt wanneer er Kruisbekken in de buurt 
zijn, is het geluid dat ze maken. Dit is een luid en vrij ver 
dragend, vrij snel herhaald kiep-kiep. Wanneer men dit geluid 
hoort loont het vaak de moeite om omhoog te kijken, want de kans 
is dan vrij groot dat men een groepje Kruisbekken te zien zal 
krijgen. Omdat Kruisbekken vooral tijdens de vlucht roepen, gaat 
het in dergelijke gevallen vaak om overvliegende exemplaren, maar 
met een beetje geluk ziet men ze ook wel in dennebomen (grove 
den, spar, lariks) zitten, op zoek naar voedsel. Dit voedsel 
bestaat uit de zaden, die de Kruisbek met zijn speciaal
aangepaste snavel (de punten van de onder- en bovensnavel 
kruissen elkaar; vandaar de naam!) uit de dennekegels weet te
peuteren. Omdat de produktie van dennezaad niet in alle jaren 
even goed is, moet de Kruisbek in sommige jaren zijn Noord- en 
Oost Europese broedgebieden massaal verlaten om elders voldoende 
voedsel te vinden. Ir» dergelijke gevallen kunnen we ze onder 
andere in Nederland aantreffen. Dat we tot nu toe niet zo veel
waarnemingen van deze soort hebben is misschien niet zo
verwonderlijk, want als men het geluid van de soort niet zo goed 
kent is het een weinig opvallende vogel. Desalniettemin is het 
misschien toch wel interessant om deze soort extra in de gaten te 
houden. Hieronder de waarnemingen uit het waarnemingen-archief 
t/m 31-12-1993.

De waarnemingen die in 1993 in het waarnemingenarchief zijn 
opgenomen zijn de volgende:
07-08-1993 l.oonse en Drunense Duinen 1 ex. (AvP)
18-09-1993 Klein Speyk 15 exx. (.vla JS)
02-10-1993 Oi st erwi j k 3 exx. (CvL)
03-10-1993 Oi st erwi j k 1 dood ex. (LH, JS)
04-10-1993 Moddervelden 6 exx. (NH, LBP
06-10-1993 Moddervelden 10 exx. (NH, LB)
10-10-1993 Oisterwijk, Wolvensteeg 12 exx. (LH)
15-10-1993 Oi rschot 8 exx. (CvL)
20-10-1993 Strabrechtse Heide 25 exx. (LH e. a. )
26-10-1993 Oi st erwi j k 30-35 exx. (FvdO)
28-10-1993 De Brand 12 exx. (AvP, SvP)
11-11-1993 Loonse Heide 1 ex. (AvP)
21-11-1993 Ter Braakloop 1 1 exx. (JS)
28-11-1993 De Brand 1 ex. (AvP)
24-12-1993 Oi st er wi j k 3 exx. (LH)
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Opvallend hierbij is dat de eerste waarneming nog een 
zornerwaarneming betreft. Dit komt overeen met het feit dat 
Kruisbekken in invasiejaren meestal al vroeg verschijnen. Pas in 
oktober echter lijkt de aankomst van Kruisbekken goed door te 
zetten; zowel het aantal waarnemingen als het aantal individuen 
per waarneming lijkt op zijn hoogtepunt te zitten, terwijl in 
november zowel het aantal waarnemingen als het aantal individuen 
per waarneming al flink is teruggelopen. In december zien we dan 
dat nog slechts 1 waarneming werd doorgegeven.
Na grote invasies blijven er soms een aantal Kruisbekken achter, 
die dan in hun overwinteringsgebied tot broeden kunnen komen. Dit 
broeden vindt overigens soms al erg vroeg in het jaar plaats, 
want in februari kan men ze al broedend aantreffen, en in april 
vliegen de jongen reeds uit. Als broedplaatsen komen de 
uitgestrekt ere dennebossen op de hogere zandgronden in 
aanmerking. Het wat slordige nest wordt gebouwd in bomen; meestal 
betreft dit naaldbomen. Wellicht dat er in Nederland van een 
toename van de Kruisbek als broedvogel sprake is. Zo lezen we in 
de Atlas van de Nederlandse Broedvogels dat er tot 1973 3 zekere 
en een twintigtal waarschijnlijke en mogelijke broedgeval1en zijn 
vastgesteld, en in de jaren 1973-1978 respectievelijk 82 en 93 è 
104. De totaal schatting voor 1973-1978 bedraagt 25 è 75 
broedgeval1 en. In de Atlas van de Nederlandse vogels echter wordt 
deze schatting op grond van nieuwe gegevens (drastisch !) herzien 
tot 350-400. Verder vermeldt deze atlas: "In 1978-1983 broedden 
er, althans in jaren waaraan geen invasie voorafging, minstens 
400-500 paren in ons land, waarvan ruim 90 % op de Veluwe. In
1980 en 1984, dus na de invasies van 1979 en 1983, telde 
Nederland naar schatting resp. 700-1. 100 en 4.000-5.500 paren, 
waarvan ongeveer de helft op de Veluwe voorkwam en minder dan \0% 
ten zuiden van de grote rivieren en langs de kust". Hoewel 
gegevens met betrekking tot broedgeva11 en tot nu toe in het 
archief van de Werkgroep ontbreken, moet niet worden uitgesloten 
dat er zo nu en dan eens een of enkele broedparen aanwezig zijn. 
Het feit dat de soort zich als broedvogel nogal onopvallend 
gedraagt maakt het een moeilijk te inventariseren soort die 
gemakkelijk over het hoofd wordt gezien. Volgens een
inventarisatie die is uitgevoerd in het kader van een MER studie
zouden er op de Oost elbeersche Heide zelfs tientallen broedparen 
aanwezig zijn. De nauwkeurigheid waarmee hier geteld is, is mij
niet bekend. Mogelijk nog geschiktere terreinen zouden De 
Utrecht, Gorp en Rovert, Oisterwijkse Bossen en Kampina en 
Loonsche- en Drunensche Duinen kunnen zijn. Omdat het aantal 
broedparen na invasiejaren vaak hoger ligt, zou het de moeite
kunnen zijn om dit jaar eens extra aandacht te besteden aan het 
voorkomen van broedgevallen van Kruisbekken in ons werkgebied.
Om te kunnen beoordelen of 1993 inderdaad een goed Kruisbekken 
jaar was is het noodzakelijk om te weten of er dit jaar meer 
waarnemingen van Kruisbekken werden verzameld dan voorgaande 
Jaren. Bij het doornemen van het gehele waarnemingenarchief van 
de Werkgroep zijn de volgende waarnemingen aangetroffen.
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Waarnemingen van Kruisbekken, opgenomen in waarnemingenarchief 
tot en met 1992.

24-09-1983 De Utrecht, Goor-Hertgang 8 exx. HvB
25-09-1983 Ti 1 burg, De Blaak 1 ex. GvD
27-10-1983 Rechte Heide 1 ex. AB, TvL
30-12-1983 Gorp de Ley 3 exx. MS

30-01-1991 Huis ter Heide 6 exx. JP
06-02-1991 Til burg, Oude Warande 1 1 exx. RB, HP
28-03-1991 Huis ter He i de 6 exx. JP
14-06-1991 Loonsche Duinen 2-5 exx. AvP, Svp

De konklusie dat 1993 -samen met 1983 en 1991- een
Kruisbekken jaar was lijkt dus gerechtvaardigd te zijn. Het feit 
echter dat vele waarnemingen van leden van de Werkgroep niet in 
het archief terecht komen, alsmede het feit dat het aantal 
gemelde waarnemingen van Jaar tot .laar sterk kan variëren, maakt 
een vergelijking tussen verschillende jaren wat riskant. In 
onderstaand overzichtje van het aantal waarnemingskaarten dat ter 
opname in het archief werd aangeboden kan men zien dat niet in 
alle jaren een even grote inspanning is geleverd.

Aantallen waarnemingskaarten per jaar.

1982 198 kaarten
1983 296 kaarten
1984 6 kaarten
1985 - kaart en
1986 1 kaart
1987 3 kaarten

1988 5 kaart en
1989 22 kaart en
1990 96 kaart en
199 1 64 kaar t en
1992 31 1 kaar ten
1993 462 kaarten

De volgende personen hebben door het insturen van waarnemingen 
geholpen bij het tot stand komen van dit overzichtje. Zonder hun 
bereidheid hun waarnemingen door te geven was een dergelijk 
overzicht niet mogelijk geweest. Roos Backx, Lou Bakker, Arno 
Braam, Hans van Buel, George van Daalen, Cisca van Laarhoven, 
Toon v. d. Langenberg, Nico Hilgers, Loek Hilgers, Frans v. d. 
Oetelaar, Jan Paymans, Herman Petermeijer, Ad van Poppel, Sheila 
van Poppel, Miek Slikkerveer, en Jo Swaans. Ook de overige
regelmatige inzenders van waarnemingen wil ik hierbij wederom 
bedanken. Mochten je na het lezen van dit artikeltje nog 
waarnemingen van Kruisbekken te binnenschieten die nog niet in 
het waarnemingenarchief zijn opgenomen, dan kun je natuurlijk 
alsnog waarnemingskaarten hiervoor invullen.

Ad van Poppel.
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UAARNEMINGEN

De volgende waarnemingen werden voor opname in het waarnemingen 
archief ontvangen:

Aalscholver 22-12-1993 2 Goirle, Boterplas AvP, SvP
23-12-1993 2 Goirle, Boterplas AvP, SvP

Barmsijs 29-11-1993 2 Kampina KK
Bergeend 25-12-1993 1 De Brand, Zandley AvP, SvP
Blauwborst 05-05-1993 2 De Brand NH
Blauwe kiekendief 19-12-1993 1 De Utrecht, wijfje VRH
Bonte kraal 26-12-1993 6 KI. Oisterwijkse Heide JS
Bosui 1 05-05-1993 2 De Brand NH

28-08-1993 1 Moergestel, Tilburgse weg KK
29-11-1993 1 Kampina JP

Canadese gans 02-01-1994 1 Leemkuilen, tussen boerenganzen SvP, AvP
Goudvink 28-11-1993 5 Oisterwijkse Bossen LH

26-12-1993 1 Oisterwijkse Bossen LH
Graspieper 28-12-1993 10 De Logt CvL
Grauwe vllegenv. 16-08-1993 2 Tilburg, Koningshoeven KK
Groene specht 18-12-1993 1 Oisterwijk, fietspad sportpark GvdK
Groenling 25-12-1993 32 Kleine Oisterwijkse Heide JS
Havik 05-05-1993 1 De Brand NH

27-12-1993 1 De Brand NH
Houtsnip 05-05-1993 2 De Brand NH, LB
Kievit 03-11-1993 136 Kampina KK
Klapekster 03-11-1993 1 Kampina KK
Kleine zwaan 18-12-1993 310 Vughtse Gement VRH

26-12-1993 3 Helvoirts Broek AvP
26-12-1993 5 Helvoirt, Loonse Baan overvliegend AvP
29-12-1993 3 Helvoirts Broek AvP, SvP
29-12-1993 280 Vughtse Gement AvP, SvP

Kolgans 25-12-1993 21 Achterste Stroom, overvliegend LH
25-12-1993 12 Oirschot, Spoordonkseweg, overvl. CvL
27-12-1993 6 Oirschot, Spoordonkseweg, overvl. CvL
03-01-1994 125 Tilburg, Loonsche Heide AvP

Kui f eend 09-01-1994 67 Galgeven AvP, SvP
NiJlgans 22-12-1993 2 Goirle, Boterplas AvP, SvP

01-01-1994 2 Goirle, Leydal Vossereyten AvP,SvP
02-01-1994 2 Leemkuilen AvP, SvP

Kramsvogel 29-10-1993 4 Dongen, De Rekken JP
28-11-1993 93 Dongen JP
25-12-1993 120 Kleine Oisterwijkse Heide JS

Kruisbek 04-10-1993 6 Oisterwijk, Moddervelden NH, LB
04-10-1993 19 Oisterwijk, Moddervelden NH, LB
24-12-1993 3 Oisterwijk LH
09-01-1994 2 Galgeven AvP, SvP

Kwartel 20-05-1993 1 De Brand NH
Patrijs 29-08-1993 9 Moergestel, Molenakker KK

29-10-1993 11 Dongen, De Rekken JP
01-12-1993 21 Moergestel, Zandstraat KK
22-12-1993 13 Moergestel, Molenakker KK
22-12-1993 9 Moergestel, Broekzijde KK
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Patrijs 28-12-1993 3 Oirschot, Nieuwe Dijk CvL
Rietgans 26-12-1993 35 Oisterwijk, Panneschuur overvl. NH, PS

27-12-1993 50 De Brand, overvliegend NH
28-12-1993 90 Oisterwijk, overvliegend noord LH
03-01-1994 5 Kolkven, overvliegend AvP

Smient 22-12-1993 4 Goirle, Boterplas AvP, SvP
23-12-1993 10 Goirle, Boterplas AvP, SvP
25-12-1993 1 Udenhout, Leemkuilen AvP, SvP

Staart mees 18-12-1993 Oisterwijk-Haaren, langs spoorlijn GvdK
Torenvalk 18-12-1993 3 Haaren, spoorlijn naar Boxtel GvdK

18-12-1993 1 Tilburg, fietspad Ti 1b-OisterwiJk GvdK
Watersnip 03-11-1993 1 Kampina KK
Wespendief 28-08-1993 2 Moergestel, De Hoefkens overvlieg. KK
Wielewaal 20-05-1993 1 De Brand NH
Zwarte zwaan 04-12-1993 2 Moergestel, Molenakker BM

Waarnemingen en/of ingevulde waarnemingskaarten werden ontvangen 
van: Lou Bakker CLB), Loek Hilgers (LH), Nico Hilgers (NH), 
Gerard v. d. Kaa (GvdK), Kees Ketelaars (KK), Cisca van Laarhoven 
(CvL), Ben Mertens (BM), Jan Payrnans (JP), Ad van Poppel (AvP),
Sheila van Poppel (SvP), Victor Retel Helmrich (VRH), Peter
Slingerland (PS), en Jo Swaans (JS)
Overigens werd tijdens de laatste vergadering van enkele
waarnemers nog een aantal waarnemingskaarten ontvangen die
betrekking hadden op 1992. Deze waarnemingskaarten zijn uiteraard 
in het waarnemingenarchief opgenomen, maar omdat ze inmiddels 
niet meer zo actueel zijn, zijn ze niet in de waarnemingenrubriek 
opgenomen.

Ad van Poppel.

AKTIVITEITEN-QVERZ1 CHT

zondag 23 j anuar i Mortelen, 09.00 uur Slingerland
dinsdag 25 j anuar i ledenvergadering
zondag b februari Ekskursie Zeeland
zaterdag 12 f ebruari Ganzent el 1ing
woensdag 16 f ebruari best uursvergader ing
zondag 20 f ebruari Mortelen, 08.00 uur Slingerland
eind f ebruar i Lac du Der ?
dinsdag 1 maart 1 edenvergaderi ng
woensdag 16 maart best uursvergader ing
dinsdag 29 maart J aarvergaderi ng
zondag 17 apr i 1 Ekskursie Biesbosch

Sommige van de ekskursies betreffen voorstellen. Nadere
informatie volgt t.z. t.
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RESULTATEN GANZENTELLING JANUARI 1994,
In navolging van voorgaande jaren werd besloten om ook in het 
seizoen 1993-1994 de inmiddels traditionele ganzentellingen uit 
te voeren. De opzet is vrijwel gelijk aan die van de voorafgaande 
Jaren, dat wil zeggen 3 tellingen verspreid over het seizoen, en 
wel zodanig dat er elke maand 1 telling plaatsvind. De teldata
voor dit telseizoen zijn vastgesteld op 18 december, 15 januari 
en 12 februari, dat wil zeggen dat er op zaterdagochtend geteld 
wordt, waarbij dan in overleg bij slechte weersomstandigheden 
uitgeweken kan worden naar de zondagochtend. Bij de keuze van
teldata is zoveel als mogelijk rekening gehouden met landelijke
tellingen. De opzet van de telling is zodanig dat in de ochtend 
1 of meer mensen de ganzen tellen die hebben overnacht op
Kampina, terwijl andere mensen de ganzen tellen die na het 
vertrek van Kampina arriveren op de traditionele 
pleisterplaatsen, of die hier bij aanvang van de telling
eventueel al aanwezig zijn. Wel is het zo dat in het verleden de 
overnachtende ganzen op Kampina zelf werden geteld; vanwege de 
verstoring die dit op kan leveren is er nu echter voor gekozen om 
de wegvliegende ganzen nabij de spoorlijn te tellen, en dus niet 
op de slaapplaats zelf. De pleisterplaatsen die bij de telling 
worden betrokken zijn: Helvoirts Broek noord en zuid, Vughtse 
Gement en Vlijmens Ven, Moergestels Broek en Rijens Broek. 
Hierbij worden de resultaten van de tweede telling gepresenteerd.

Weersomst andigheden.
Met een temperatuur van ca. 5*C. was het weer tijdens deze 
telling aan de warme kant. Verder was het zwaar bewolkt, maar het 
bleef overal droog. De wind was matig, tot vrij krachtig uit 
westelijke richting.

Resultaten.

Deze tweede telling leverde een aantal van ca. 90-100 Rietganzen 
op. Dit betrof een groep overvliegende Rietganzen die door Victor 
en Frits om ca. 09. 15-09.20 uur werden gezien tussen Berkel- 
Enschot en Udenhout. Aangenomen wordt dat deze onderweg waren van 
Kampina naar het Rijens Broek. Het Rijens Broek kon echter niet 
op 15 januari worden geteld, en werd zodoende op 16 januari 
geteld. In het Helvoirts Broek - Noord werden om 09.20 uur door 
Loek ca. 55 Rietganzen waargenomen die vanuit het zuiden kwamen 
aanvliegen, maar toch doorvlogen in een noord tot noordwestelijke 
richting. Helaas was als gevolg van het verslapen van Gerard van 
der Kaa de Kampina-telploeg onderbemand. Gelukkig echter kon 
Ronald wel zijn bed uit, en werd de belangrijkste lokatie toch 
bezocht. Hoewel van 08.00 tot ca. 10.00 uur werd gepost aan de 
spoorlijn ten noorden van Kampina, werden hier evenwel geen 
ganzen gezien. Ook in het Moergestels Broek, Helvoirts Broek Zuid 
en in de Zwaluwenbunders werden geen ganzen gezien.
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Waarnemers.

Deze telling werd door de volgende personen uitgevoerd. Victor 
Retel Helmrich en Frits v. d. Meer (Vughtse Gement en Vlijmens 
Ven), Ronald Smulders (Kampina), Loek Hilgers (Helvoirts Broek, 
Noord), Nico Hilgers (Helvoirts Broek, Zuid), Jan Paljmans en 
Hans van Loon (Rijens Broek), Jo Swaans (Moergestels Broek) en Ad 
van Poppel (Tilburg, QuiriJnstok/Zwaluwenbunders).

Waarnemingen bulten de telling.

De dagen voor en na de telling werden enkele aanvullende 
waarnemingen gedaan. Zo werden volgens een mededeling van Nico 
Hilgers op 12 Januari door Lou Bakker om ca. 09.00 uur ca. 150 
ganzen gezien die over "De Kajuit" te Oisterwijk vlogen 
(Rietganzen op weg vanaf Kampina naar het Rijens Broek ?). Op 13 
Januari werd om 13.35 uur boven de Quirijnstok te Tilburg een 
groep van ca. 110 vrij laag overvliegende Rietganzen gezien, die 
neerstreken op de Loonsche Heide. Bij nadere observatie bleek het 
om ca. 117 f abal ls-ganzen te gaan (Ad van Poppel). Aangezien 
ganzen hier zelden aan de grond komen is dit een wat onverwachte 
waarneming. De telling in het Rijens Broek door Jan Paijmans en 
Hans van Loon op 16 Januari leverde 66 foeragerende ganzen op 
(soort niet met zekerheid vastgesteld), alsmede 63 overvliegende 
ganzen (ook deze konden niet met zekerheid worden 
gedetermineerd). Vanwege de onzekerheid over de soort bezochten 
Ad en Sheila van Poppel het Rijens Broek een dag later ook, en 
zagen 53 ganzen arriveren die, nadat ze even later waren geland, 
konden worden gedetermineerd als faballs Rietgans. Ook de 
waarnemingen van het Rijens Broek eerder dit seizoen kwamen wat 
onverwachts, vooral ook vanwege het ontbreken van winterse 
weersomstandigheden. De vraag dringt zich op of een en ander te 
maken heeft met de natte omstandigheden in het Helvoirts Broek, 
waardoor het Helvoirts Broek momenteel niet zo geschikt is als 
voedselgebi ed.

Ad van Poppel.

0PR0EP
Mochten er nog mensen zijn die hun gegevens van de diverse 
tellingen (Bekent el1ing, Wat ervogeltel11ng) nog niet hebben
ingeleverd, dan worden die vriendelijk verzocht dit voor
1 februari 1994- alsnog te doen.

Liedje van Margrietje (Hilgers)
Een vogelaarster op Terschelling 
Deed mee aan een ijsduikertel1ing 
Ze was heel fanatik 
Maar door haar reumatiek
Was die telling voor haar echt een kwelling.
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