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UITNODIGTNG

voor de vergadering van de Werkgroep voor Vogel- en 
Natuurbescherming Midden-Brabant op Dinsdag 26 april 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 5 april 1994.

3. Post bespreking.

4. Mogelijkheden Abcoven-Boterplas

5. Voortgang diverse tellingen.

6. Rondje waarnemingen.

7. Rondvraag en sluiting.



Notulen leden/jaarvergadering vw g  M idden-Brabant. 0 5 -0 4 -1 9 9 4

A an w e z ig :S je f S tap6 , Roos B ackx , G erard  v.d . Kaa , Ja n  Paym an6, Rien V erhoeven , Frits 
v. d. M eer, Han6 v. Lieshout, To ine M urray, Ronald Sm lilder6 , Peter S lingerland , Ted 
Bakker, Lou Bakker, let de Jong , Herm an Peterm eier, F rans v .d . Oetelaar, Frank v .d . 
O etelaar, Ad v.Poppe l, Sheila  v . Poppet, Dolf G ijtenbeek, Han6 Haring , Henk Sp ijkers,
Kees Kete laars , Ben M ertens, Han6 v. Loon, Carlo  v . W e ly , Jan  v . R ijsw ijk ,V lc to r Retel 
Helm rich, Lidw ien M aton , K rijn -Jan  Provoost, N ico Hilger6.

1 .A fw ez ig  m .b .: C is v. Laarhoven, Jo  S w a a n s , Loui6 Kem perm an.

2 .O ver het vergaderverslag  van 0 1 -0 3 -1 9 9 4  geen opm erkingen.

3 .  Po stbesp rek ing :Er i6 een reactie uitgegaan n .a .v . land inrichting  De H ilver (i.6 .m . 
O i6terw ijkse  M ilieuverenig ing).
Ned. V er. tot Bescherm ing van Vogel6 heeft ons po6t gestuurd over Reservaten (zij 
w illen die ze lf niet in beheer houden), over n ieuw e inhoud van het con6ulent6chap en 
over de veranderde Rode Lijst. Een verzoek om een ondersteuning van 
trekvogelbescherm ing  in T u rkye .B e s lu it : V ijftig  gulden storten .
Een brief vanuit het O ir6chotse . Men w il er 6amen met de jagers een 6oort groenoverleg 
starten . C arlo  krijgt de 6tukken en zal daarover een beslu it nem en.

4 .  Financieel Jaa rve rs lag .
Frank heeft voor ieder een duidelijk overz icht gem aakt. Het gezam elijk abonnem ent op 
het V ogeljaar geeft 6teed6 w eer ellende. Beslu it: voortaan neem t ieder die dat w il 
individueel een abonnem ent. In de loop van 1993  is op een andere (hogere rente)
spaarrekening overgegaan.
Kascontro le : Ronald en Frans hebben alle6 gecontroleerd en prim a in orde bevonden.
Zij hebben dit 6chrifte lijk  bevestigd en de penningm eester décharge verleend.
Frank w o rd t harte lijk  bedankt voor tien jaar u itstekend  penningm ee6ter6chapl

5 . Jaa rve rs lag  secre ta ris .
Het in de Peregrijn gepubliceerde jaarverslag  w o rd t ongewijzigd vastge6teld .
K rijn -Jan  w ordt hartelijk  bedankt voor het verrichte w erk .

6. Bestuu rsve rk iez ing .
De afgelopen jaren vormden zeven m ensen het bestuur. Frank en Herman w aren  aan de 
beurt om af te treden. Zij stelden zich niet herk iesbaar. Ook aftredend m aar herkiesbaar 
w aren  G erard  en Krijn. Zij worden per acc lam atie  herkozen . Ook Herman w ordt hartelijk 
bedankt voor de bestuursactivite iten  van de afgelopen jaren . Gelukkig b lijft hij 6amen met 
Ad de redactie van de Peregrijn doen.
S je f S tap s is de enige n ieuw e kandidaat voor het bestuur .O o k h ij w ordt met algem ene 
6temm en gekozen. Voorlopig zit hij in een dubbelfunctie om dat er geen n ieuw e kandidaat 
vanuit de w erkgroep Landschapsbeheer i6 benoem d.
Het bestuur ziet er nu als volgt uit: 
voorzitter: N ico 
S e cre ta ris : Krijn
Penningm eester: S je f (geassisteerd  door Frits)
Leden: Ad en G erard .

7 . Te llingen : zie voorstellen Peregrijn m aart 1 99 4
Korhoen: Loonse en Drunense Duinen tellen N ico ,Krijn  en Jan .

O ir6ch o t60 Hei : Ad , Sheila , Carlo , Ci6.
Regte Hei :H enk  , Roo6, en nog enkele m ensen.
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Regenw ulp : Kam pinasche Hei: Ronald, G erard ,Peter, Ja n  P.
Regte Hei :H enk , Roos .H erm an , Hans 
Landschotse  Hei: C arlo , Kees.

Dodaars: O i6terw ijk6e Vennen : Ronald ,Fran6 , Peter, (Leo van NM)
Kam pina: Lou en Ted .
Leem kuilen: A d .She ila
Brand en Yzeren M an : N ico , Krijn.

O e verzw a lu w : Nogm aals een oproep aan ieder om op alle mogelijke plekken te 
controleren.

H u i6zw aluw : Gerard roept alle m ensen die vorig jaar gegevens verzam eld hebben, dat 
ook

dit jaar w eer te doen.

Fenologïe: De eerste  waarnem ingen w orden uitgew i66eld . leder w ordt opgeroepen je 
eerste

waarnem ingen te noteren. Een greep: Z w arte  Roodstaart 26  m aart
Fitis 26  m aart 
Zw artkop  2 april

M ortelen: De volgende excursie-afsp raken  w orden gem aakt:
10 april 06 .1  5 uur
2 4  april 0 5 .4 5  uur Altijd verzam elen op parkeerterrein aan de

Steenrijt.
7 mei 2 0 .0 0  uur Bij vragen : N ico bellenl

1 5 mei 0 5 .1  5 uur
27  mei 2 1 .0 0  uur

4  juni 0 4 .4 5  uur

7a .Ingevoegd punt :Boterp las (W estp las Goirle)
Brab .Land6chap  doet de vw g  het voorste l de Boterp las en gronden daarom heen in beheer 
te nem en. (In totaal 22  ha). Een aantal vrijw illig e rs buigt zich over het plan. Een nog 
grotere groep w il hand- en spandiensten verlenen : H erm an, V ic to r .A d , Frit6, F rank ,
Fran6, L idw ien , S je f, Ted , Lou, H enk .To ine .

Rondvraag:Han6 van Lieshout m eldt 74  amfibieën op trek .
Hans vraagt steun bij een bezw aar tegen een wegverharding.
Beslu it: Tw eehonderd  gulden voor de bezw aarm aker.

KJP/N H
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Verslag Biesbosch Excursie 
Zondag 17 april 1994
We waren deze keer mor. z'n vijftienen. 's Morgens rond
tienen gingen we in Drimmelen aan boord van een viertal stalen 
sloepen met buitenboordmotor.
Theus van den Heuvel, vogelaar en muskusrattenvanger, zou ons 
door de Biesbosch loodsen.
De zon scheen en aan de overkant van het water lag het avon
tuur, waren er vogels, bevers, kreken en poldertjes. Hoe
breed de Amer is merk je pas goed als je er midden op zit. Ik 
voel me altijd een beetje benauwd op die brede stroom, al 
liggen de sloepen nog zo vast op het water en bromt de buiten
boordmotor heel geruststellend.
De eerste kiekendief diende zich al aan toen we dicht onder de 
wal langs de rietkragen voeren. Tot twaalf uur scheen de zon, 
daarna trok de lucht dicht en werd het al frisser.
De eerste wandeling leverde meteen een groot aantal fitissen 
op en een stuk of wat tjif tjaffen, tweemaal de zwartkop, een 
sprinkhaanrietzanger en links en rechts wat winterkoninkjes. 
Voor degenen onder ons die de bruine kiek nog niet zo goed 
kenden, bood de tweede polder royaal gelegenheid die kennis te 
vergroten. Eén paartje hield minuten lang de aandacht gespan
nen en na die parade had niemand voor die vogel nog een vogel
boekje nodig.
Het ging zo eigenlijk de hele tijd: stukje varen, bootje 
afmeren, tegen de wal opklauteren, vogels kijken en weer 
varen. Twee grote beverburchten hebben we gezien en de fuiken 
waarmee Theus het muskusratten-bestand probeert op peil te 
houden. De grauwe ganzen waren er (100 broedparen) en de 
bergeenden, de tureluurtjes en slobeenden, de futen en kuif- 
eenden en aalscholvers alom. Scherpe ogen ontdekten een ijsvo
gel, we zagen krakeenden en boerenzwaluwen, de buizerd, de 
torenvalk en twee scholeksters. Tweemaal hoorden we de blauw- 
borst maar hij liet zich niet zien. Blijkbaar was het laag in 
het riet prettiger, want het werd bepaald niet warmer.
De Biesbosch is recentelijk Nationaal Park geworden. Dat 
betekent meer aandacht voor de natuur, meer bescherming ook en 
beperkingen voor vaartoerisme en jacht.
Het grote probleem is de onvoorstelbare hoeveelheid giftige 
slib die de bodem bedekt. Zo groot is dat probleem dat men nu 
speelt met de gedachte om alles maar te laten liggen in de 
hoop dat straks minder giftig slib de nu aanwezige laag zal 
gaan bedekken. Overigens: de Biesbosch is ontstaan na de 
St.Elisabethsvloed van november 1421 en is met het sluiten van 
de Haringvlietsluizen in november 1970 getij-loos geworden.
Varen in de Biesbosch is wat gerieflijker dan er doorheen 
lopen. Maar de koude NO-wind maakte met het verstrijken van de 
middag ook het varen tot geen onverdeeld genoegen.
Ik weet niet precies welke route wij gevaren hebben; de water- 
wegenkaart van de Biesbosch biedt weinig duidelijkheid. Wel 
weet ik dat Theus op het eind van de Ruigt afscheid van ons 
nam. Hij ging richting Werkendam, wij rechtsaf om via "het 
nauw van Paulus" en Spijkerboor weer op de Amer te komen.
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Het haventje van Drimmelen was toen echt een "veilige haven'!
Door de kou was het gebabbel in de bootjes aardig 

verstomd, maar eenmaal op de vaste wal kregen we weer 
praatjes.
Warme koffie, chocolademelk en brandewijn waren op dat moment 
veel meer waard dan wij ervoor betaalden. Thuis trok de kou 
heel langzaam weg en konden we nog wat mijmeren over dat 
unieke stukje Nederland.
'n Tikkeltje mens-onvriendelijk deze dag, maar toch!
Met dank aan Krijn-Jan die alles regelde, Nico die veel be
taalde (kas) en Theus die ons de weg wees.
De deelnemers: Tet, 'Roos, Ted, Frank, Frans, Hans, Herman, 
Jan, Louis, Lou, Nico, Peter, Ronald, Toine en Sjaak (van 
Roos).

Herman P.

HOUTSNIP

Schel stoot de houtsnip kreten uit: 
Tjck, tjek- wilt u dit goed onthouden! 
Beluistert u een dof geluid 
Dan is hij snip- en snipverkouden

MUS

Mijn oom Guus te 's-Gravenhagc 
Heeft een oude donderbus 
Om op adelaars te jagen 
Maar de man schiet altijd mus

IVO
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WAARNEMINGEN

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

Aalscholver 22-02-1994 56 Essche Stroom, Haaren PS
05-03-1994 5 Kolkven RS
20-03-1994 34 Mortelen, Steenrijt, overvliegend RS
20-03-1994 6 Mortelen, Kinderbos, overvliegend RS
05-04-1994 1 Leemputten IdJ

Blauwborst 12-04-1994 1 De Brand AvP, SvP
Blauwe kiekendief 21-03-1994 1 Kampina, mannetje KK, BM
Boomklever 03-04-1994 1 Oisterwijkse Bossen, Rustoord GvdK

09-04-1994 2 De Brand NH
Boomleeuwerik 05-03-1994 1 Kolkven RS

20-03-1994 1 Kampina RS
13-04-1994 5 Oirschotse Heide AvP, SvP

Bosui 1 10-01-1994 1 Oisterwijk, Gemeente kantoor GvdK
22-01-1994 1 Olsterwijk, v. RIJckevorsellaan GvdK
31-01-1994 2 Oisterwijk, bebouwde kom GvdK
12-02-1994 1 Olsterwijk, Bernhard Vrlenslaan GvdK

Brilduiker 18-02-1994 3 Waalwijk, Drongelens Kanaal PS
Canadese Gans 27-03-1994 5 Leemput t en IdJ
Dodaars 19-03-1994 2 Kampina, Ganzeven PS

29-03-1994 2 Kampina, Flesven PS
Ekster 18-03-1994 6 Tilburg, 6 uitgevlogen Jongen LK
Geelgors 10-04-1994 2 Mortelen AvP, SvP

13-04-1994 1 Oirschotse Heide AvP, SvP
Goudvink 05-04-1994 2 Tilburg, Wllhelmlnakanaal sluis 3 BM
Groene specht 05-03-1994 1 Kampina PS

09-04-1994 1 De Brand NH
10-04-1994 1 Mortelen AvP, SvP

Grutto 15-03-1994 2 Kleine Oisterwijke Heide FvdM
28-03-1994 2 Moergestels Broek FvdM

Havik 26-03-1994 1 Oude Warande LK
30-03-1994 1 Rijens Broek, Rekken JP

Ijsvogel 31-03-1994 1 Oisterwijk, Rietven BM
Keep 10-04-1994 1 Mortelen AvP, SvP
Kievit 10-02-1994 13 Belverdsestraat GvdK
Klapekster 27-03-1994 1 Kampina PS
KI. bonte specht 10-04-1994 2 Mortelen AvP, SvP
KI. mantelmeeuw 24-03-1994 1 Tilburg, Wllhelmlnakanaal LK

10-04-1994 2 Leemkuilen AvP, SvP
Knobbelzwaan 20-02-1994 1 Tilburg, Wllhelmlnakanaal LK
Kokmeeuw 05-03-1994 Kampina, 200-300 exx. PS
Koperwiek 10-04-1994 3 Mortelen AvP, SvP
Korhoen 13-04-1994 1 Oirschotse Helde AvP, Svp
Krakeend 27-03-1994 2 Kampina PS
Kramsvogel 06-03-1994 45 Tilburg, Lage Witsle LK

10-04-1994 2 Mortelen AvP, SvP
Kruisbek 27-03-1994 4 Gorp en Rovert -pr. + mog. 2 J. RB

28-03-1994 3 Gorp en Rovert -wijfje mog. 2 J. RB
Nachtegaal 05-03-1994 1 Brekxse Hoven, Zonnewende LK
Nijlgans 04-03-1994 2 Leemkuilen RS
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Nijlgans 05-03-1994 4 Oisterwijkse Vennen RS
10-04-1994 2 Mortelen AvP, SvP

Oeverzwaluw 12-04-1994 3 Leemkuilen AvP, SvP
Patrijs 26-01-1994 6 Berghuizensestraat GvdK

01-02-1994 2 Berghuizensestraat GvdK
01-02-1994 1 Belvertsestraat GvdK
02-02-1994 c Berghuizensestraat GvdK
07-02-1994 1 Belverdsestraat GvdK
07-02-1994 1 Berghuizensestraat GvdK
09-02-1994 3 Belverdsestraat GvdK
11-02-1994 1 Berghuizensestraat GvdK
12-02-1994 ' 2 Belverdsestraat GvdK
12-02-1994 2 Belverdsestraat GvdK
03-03-1994 2 Berghuizensestraat GvdK
04-03-1994 2 Belverdsestraat GvdK
25-03-1994 2 Kolenven IdJ
10-04-1994 2 Mortelen AvP, SvP

Pijlstaart 19-03-1994 1 Kampina PS
Scholekster 30-03-1994 47 Rijens Broek, Wilhelmlnakanaal JP
Slobeend 18-02-1994 5 Waalwijk, nabij Drongelens Kanaal PS

19-03-1994 3 Kampina, Ganzeven PS
20-03-1994 2 Leemputten AvP, SvP
27-03-1994 2 Kampina, Ganzeven PS

Sperwer 06-03-1994 1 Tilburg, wijk Wandelbos LK
Staartmees 20-03-1994 2 Tilburg, wijk Wandelbos LK
Waterrai 19-03-1994 1 Kampina, Duikersven PS
Wulp 15-03-1994 20 Kampina PS
Zwarte specht 19-02-1994 Oe. Moergestel, Zonnewende/Galgeven PS e. a.

05-03-1994 2 Kampina PS
05-03-1994 4 Brekxse Hoven LK
10-04-1994 3 Mortelen AvP, SvP

Zwarte zwaan 08-03-1994 Leemkuilen -paartje + Jongen IdJ
21-03-1994 2 Oisterwijk, Rosep, Posthoorn JP

Waarnemingfen en/of ingevulde waarnemingskaarten werden ont vangen
van: Roos Back::, Nico Hilgers, Iet de Jong, Gerard v. d. Kaa,
Louis Kenperman, Kees Ketelaars, Frits v. d. Meer, Ben Mertens,
Jan Paymans . Ad van Peppel, Sheila van Poppel, Peter Slingerland,
Ronald Smulders,

Ad van PoppeX.
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Dierenbeschermers eisen in brief:

Jachtverbod op 
vossen in zoogtijd
DEN HAAG -  De Dierenbe
scherming en de stichting Kri
tisch Faunabeheer eisen in een 
brief aan staatssecretaris Gabor 
(Natuur) dat de jacht op vossen 
in de zoogtijd moet worden 
verboden.
Volgens de beide organisaties 
worden jaarlijks enkele duizen
den jonge vosjes door jagers uit 
hun burcht gehaald en afge
maakt. Daarbij zouden schop
pen en geweerkolven worden 
gebruikt en zouden vossewel- 
pen tegen bomen worden dood
geslagen.
De Koninklijke Nederlandse Ja- 
gersvereniging in Amersfoort 
(KNJV) is het met de organisa
ties eens dat de vossejacht in de 
zoogtijd moet worden stopge
zet. Die is in strijd met de 
principes van het weidelijk (fat
soenlijk) jagen, aldus de vereni
ging. De KNJV vindt echter wel 
dat de vos in Nederland be
jaagd moet worden. „Het aan
tal vossen neemt enorm toe. Ze 
richten veel schade aan onder 
weidevogels, lepelaars en pur

perreigers. Wij zijn voorstander 
van een gevarieerde wildstand. 
Daar horen vossen ook bij. 
Maar niet in die mate dat ze 
kwetsbare diersoorten opvre
ten”, aldus Z. Lulof.
De KNJV pleit daarom voor 
een andere aanpak van de vos
sejacht. Die zou niet in de lente 
en zomer moeten plaatsvinden^ 
maar in de herfst en winter. 
Lulof: „Dan is het echter wel 
noodzakelijk dat jagers een ver
gunning krijgen om met een 
lichtbak te jagen.”Het gebruik 
van lichtbakken is nu slechts in 
uitzonderingen toegestaan.
De Dierenbescherming reageert 
verrast op de uitlating van Lu
lof. „Als dat zo is, kunnen we 
gezamenlijk optrekken voor een 
verbod op de vossejacht in de 
zoogtijd”, aldus woordvoerster 
A. Hertsenberg. Helemaal eens 
zijn de jagers en de Dierenbe
scherming het overigens niet. 
De Dierenbescherming wil vos
sejacht alleen toestaan als met 
cijfers kan worden aangetoond 
dat ze schade aanrichten. D amp ,

Bovenstaand'artikel verscheen in de editie van Het Nieuwsblad van 
zateraq 16 april jl. Wellicht hebben verschillende van ons het 
daarin of elders gelezen. Voor degenen die er geen kennis van heb
ben genomen publiceren we het nu in Peregrijn.
Vraag: Zouden jagers echt meer begrip gaan krijgen voor argumen

ten teqen hun sport. We hebben al eens 'ri foto gezien van een jager 
met een verrekijker. Wie weet i
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AK'TI VITEITEN-OVERZICHT

dinsdag 26 apri 1
vrijdag 29 apri 1
vrijdag 6 mei
zaterdag 7 mei
zondag 15 mei
maandag 16 mei
ao-zo 19--2 2 me:
vrij dag 27 mei
dinsdag 31 mei
zaterdag 4 j uni
woensdag 15 j uni
dinsdag 2 8 j uni

ledenvergadering 
Regenwulpt el1ing 
Regenwulptelling
Mortelen <20.00 uur, Steenrijt) 
Mortelen (05. 15 uur, Steenrijt) 
best uursvergadering 
meerdaagse Givry-ekskursie 
Mortelen (21.00 uur, Steenrijt) 
ledenvergadering
Mortelen (04.45 uur, Stenrijt)
bestuursvergadering
ledenvergadering

Eventueel nadere afspraken met betrekking tot de ekskursies 
volgen nog.
De ekskursies naar de Mortelen vertrekken vanaf de parkeerplaats 
langs de Steenrijt. De ekskursies van 7 mei en 27 mei zijn o. a. 
bedoeld voor de inventarisatie van de Houtsnip. Bij twijfel over 
het doorgaan bij slechte weersomstandigheden van de ekskursies 
naar de Mortelen contact opnemen met Nico (04241-4258).

De slobeend lonkte naar het vrouwtje 
Maar kreeg de slobkous op de kop 
I lij liep genadeloos een blauwtje 
En kwam er nooit meer bovenop

I V O
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