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I J I T ’N O I  i I C i .1 M O

voor de vergadering var» de Werkgroep voor Vogel- en 
Nat uur beschot inL ng Mi dden Br abant op D l nsdag _ 30 „august us_ .1 .y‘J4j_

Plaats: De Schaapjes, Oisterwijksedroef 12, llaaren. 04242-15735.

Aanvang: 20.00 uur.

A Cr E  N D A

1. Opening en mededelingen.

2. Vaststelling verslag vergadering van 28 juni 1994.

3. Postbespreking.

4. Resultaten tellingen afgelopen seizoen Ir» vogelvlucht.

5. Meldpunt illegale roofvogel vervol ging.

6. Ekskursie Texel.

7. Rondje waarnemingen.

8. Rondvraag en sluiting.

Nu we aan het eind van de zomer- beginnen te korner», wordt het 
tijd om de resultaten van de diverse tellingen eens op een 
rijtje te zetten. Daarom wordt eenieder die over nog niet 
ingeleverde gegevens beschikt verzocht deze mee naar de 
vergadering te brengen.



E X C U H SIE V E IISL A G  GIVHY

20 Mei vroeg in de ochtend vertrokken zeven personen via 
Oirschot naar het zuiden. Via Maastricht, Luik, Bouillon en 
Sedan werd omstreeks 14.00 uur Givry en Argonne bereikt.
Circa 450 km naar het zuiden was de lente nog niet zo ver 
gevorderd als in Nederland. De fruitbomen stonden nog in bloei 
en de notenbomen kwamen net in het blad.
Nadat de kampeerders hun "huis" in gereedheid hadden gebracht 
en met verbazing het grote aantal huis- en boeren zwaluwen was 
vastgesteld, wachtte ons in het hotel waar de meer bejaarde 
deelnemers aan de excursie werden ondergebracht, een grote 
teleurstelling. Onze reisleider moest wegens familie omstan
digheden direct naar huis terug. Frans van de Oetelaar besloot 
hem naar huis te brengen en om 16.00 uur vertrok men weer 
richting Nederland.
Een amateur werd tot vervanger benoemd en onder deskundige 
begeleiding van een aantal trouwe bezoekers aan Givry werd een 
begin gemaakt met het afwerken van het programma. Een wande
ling langs een voormalig stuk spoorbaan, dat erg veel weg 
heeft van een holle weg zoals we die in Zuid-Limburg aantref
fen, was het eerste doel. Inmiddels was vastgesteld dat in het 
centrum van Givry de Europese kanarie en de putter tot de 
broedvogels behoorden.
De spoorbaan leidt langs opgestuwde meertjes met een koor van 
groene kikkers langs beboste hellingen en overal een zeer 
weelderige begroeiing. Talloze vogels lieten zich horen en 
soms ook zien: nachtegaal, wielewaal, zwartkop, tuinfluiter 
enz. Maar het doel bleek te zijn na te gaan of de orpheus 
spotvogel nog aanwezig was en ja hoor hij liet zich duidelijk 
horen, althans voor de kenners.
Even verder in de buurt van een beek lieten zowel de grauwe 
klauwier als de geelgors zich duidelijk zien. In de bermen van 
de oude spoorbaan werden veel keverorchissen (listeria ovata) 
aangetroffen en ook de vorig jaar reeds gesignaleerde bijenor
chis (ophrys apifera).
De volgende dag werd een bezoek gebracht aan de Etang de 
Belval, gelegen direct ten oosten van Givry. Bij dit deels 
opgestuwde meer werden naast een bruine kiekendief ook zwarte 
wouw, zwarte stern, roodhalsfuut en de grote karekiet gehoord 
en gezien. Vervolgens werd in het bos van Belval gewandeld. 
Het gebied is heuvelachtig, bestaat uit bosgrond en is bedekt 
met het zeer rijk eiken-haagbeukenbos met een weelderige 
struiklaag en een prachtig plantendek. Ook hier werden weer 
orchideëen gezien. Zeer veel welriekende nachtorchis (platan- 
thera bifolia), de purperorchis (orchis purpurea) en de poppe
norchis (Acenas anthropophorum).
In het bosgebied kwamen veel wilde zwijnen en edelherten voor 
en in ieder plasje de alpenwatersalamander en natuurlijk zeer 
veel bosvogels.



Aan de westkant van Givry ligt een akkerbouwgebied met holle 
wegen en hier en daar op de top van de heuvels kleine bosjes, 
vaak bestaande uit naaldhout en ook jeneverbessen. Dit gebied 
werd op de derde excursiedag doorkruist. De naaldbosjes maar 
meer nog de jeneverbesstruelen waren zeer rijk aan bloemen, 
waaronder ook weer orchideëen. Het soldaatje (orchis milita- 
ris), de vliegenorchis (orchis insectifera), wit bosvogeltje 
(cephalanthera longifolia) en de bokkenorchis werden aan het 
orchideëenlijstje toegevoegd. Hier liep een kort geplande 
wandeling uit de hand en werd het vele uren lopen.
Opvallend in dit landbouwgebied met veel tarwe, gerst en 
zonnebloemen was het weinig voorkomen van akkeronkruiden als 
klaproos, slangekruid en kamille. Ook hier wordt de landbouw 
steeds intensiever bedreven.
En helaas komen wij aan onze laatste excursiedag die gaat in 
oostelijke richting naar het beekdal van de 1'Aine, een schit
terende snelstromende meanderende beek met veel oude bomen, 
knotwilgen en knotessen langs de oever. Een ideale beek voor 
de grote gele kwikstaart, de waterspreeuw en de ijsvogel. De 
eerste twee werden wel, de laatste niet gezien.
Het beekdal werd in noordelijk richting gevolgd op weg naar 
Beaulieu en Argonne, een klein dorp gebouwd rondom een oud 
klooster op het eind van een hoge heuveltop. Het dorp ligt 
ruim 100 meter hoger dan de omgeving in het zuiden. Het uit
zicht is prachtig. Het dorp zelf bestaat uit veel gerestau
reerde huizen met de nodige hotels en restaurants. Echt een 
touristische attractie.
In het omliggende bosgebied werd weer gewandeld met als hoog
tepunt een wandeling op de grens van het stuk bos en een klein 
beekdal met veel moerasjes. Ook hier weer zeer veel bosvogels 
en in een karrespoor met plassen allerlei soorten waterdier
tjes en natuurlijk salamanders, kikkervisjes en een geelbuik- 
vuurpad. De wandeling werd afgesloten met een flinke regenbui.
Het is inmiddels zondag en we moeten terug. We gaan niet terug 
via de autoroute du Soleil maar via het Maasdal. Bij Givet de 
grens tussen Frankrijk en België over en dan langs de Maas 
naar Hasture. Daar werd tot slot van de excursie een bezoek 
gebracht aan een fraaie zij beek van de Maas, de 1'Hermation, 
een snelstromende beek diep uitgesneden in een hoog liggend 
plateau. Fraaie hellingbossen begrenzen de beek en het pad 
kronkelt door het bos heen. Ook hier weer zeer veel bosvogels 
en door zijn gegraaf verried ook de das zijn aanwezigheid.
Om circa 19.00 uur waren we weer terug in Oirschot en kwam er 
een einde aan een geslaagde excursie naar Givry, die helaas 
voor twee deelnemers zo slecht begon.

Haaren, 11 augustus 1994 
A.B. Gij tenbeek



W erkgroep roofvogels  
nu landelijke  organisatie
Roofvogels zijn  in en staan in het 
middelpunt van de belangstelling. 
Daaraan hehhen de aktivitciten van 
de W K N O N  (Wei k groep Roof
vogels Noord- en Oost-Neder
land) cIc afgelopen jaren zeker loc 
bijgedragen.
Door ccn netwerk van vrijwilligers 
wisten zij in de provincies 
Friesland, Groningen, Drenthe, 
Overijssel, Gelderland en 
Flevoland (sinds kon) door het 
verrichten van inventarisaties en 
onderzoek, de roofvogelpróblcma- 
tick inzichtelijk te maken. De tijd 
leek dan ook rijp voor de 
W K N O N  om haar vleugels lande
lijk  uit te slaan.
f’cr 22 maart jl. werd tic W R N O N  
in samcnweiking met Vogelbe
scherming Nederland ccn landelij
ke werkgroep onder de naam: 
Werkgroep Roofvogels Nederland 
(W R N ).
De belangrijkste doelstelling blijft 
het bestrijden van roofvogclvcrvol- 
ging. Naast het aandragen van ge
gevens ten behoeve van politic en 
Algemene Inspectiedienst houdt tle 
werkgroep zich bezig met het 
geven van voorlichting.
Door artikelen, lezingen, zelfge
maakte videofilms, fototentoon
stelling cn ccn lespakket wijst tic 
W R N  op het belang, tic functie cn 
de schoonheid van roofvo gels. 
Daarnaast wordt veel aandacht be
steed aan brocdbiologisch onder
zoek.

Voor het komend jaar wil men het 
landelijk netwerk van roofvogclon - 
dcrzockcrs verder uitbouwen cn de 
gebieden waar vervolging plaats 
vindt verder landelijk in kaart 
brengen. In samenwerking met 
Vogelbescherming Nederland 
wordt er naar gestreefd om ccn 
jaarlijks weelkerende landelijke 
roofvogeldag te organiseren. Leden 
ontvangen het roofvogclperiodick 
"D e Takkcling” .
In het bestuur van tle W R N  zitten 
afgevaardigden van Vogelbescher
ming Nederland, S O V O N , Staats
bosbeheer, Algemene Inspectie
dienst en Ministerie van l .N V . 
Laatstgenoemd ministerie heeft ccn 
startsubsidie verleend voor de 
werkgroep, zodat de landelijk 
coördinator Maria Cruist part-timc 
in dienst van tic stichting is kunnen 
treden.
Fcnicdcr die belangstelling heeft 
voor roofvogels cn/of daadwcrkc- 
lijk  aan het invcntarisaiicwcrk of 
bcschermingsaktivitcitcn w il mee
doen, kan zich aansluiten. De m ini
mum contributie bedraagt fl. 10,- 
pcr jaar. H iervoor ontvangen leden 
bet tijdschrift De Takkcling , het 
jaarverslag cn een uitnodiging voor 
alle activiteiten.

I let adres van de Werkgroep 
Roofvogels Nederland: mw. M. 
Q uist, Ackingawcg 3, 8-126 G N  
Appelscha, telefoon 05162-2660, 
fax 05162-3330.

H aviken vliegen m et chip
Fvcnals voiig jaar zijn  ook dit broed- 
seizoen enkele tientallen jonge havi
ken van een chip voorzien. F ik  jaar 
worden uit verschillende havikshor- 
sten in de Peel cn in andere delen van 
liet land de eieren of jongen gestolen. 
Vorig jaar ging Vogelbescherming 
Nederland in samenwerking met de 
Algemene Inspectie Dienst en mede
werkers van het Natuurhistorisch 
Museum De Peel tot actie over. Toen 
in mei de jongen uil het ei kropen, 
werden zij voorzien van ccn elektro
nische transponder. D it is een minus
cuul zendertje dat onderhuids wordt 
aangebracht. 1 let heeft de grootte van 

De vervolging van ccn luciferkop cn wordt door middel 
roofvogels houdt van ccn injectienaald bij de vogel in- 
manr niet op. gebracht.

^
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Hiervoor werd ilc hulp ingcrocpcn 
van een dicrenar ts.
De ingébrachte transponder, ook wel 
chip genoemd, zend ccn unieke code 
uit die met ccn speciaal detcctic-ap- 
paraat op afstand afgclczcn kan wor
den.
De werking van de chip is van onbe
paalde duur cn heeft voor de vogel 
geen negatieve invloed.
F.lkc ‘gedopte’ vogel blijft door m id
del van dit elektronische identificatie
systeem, te allen tijde individueel 
herkenbaar. I let is overigens ccn 
goedkoop systeem cn kost zo’n 

• fl 25,- per chip.
Wanneer tle haviken uit het nest weg- 
gchaald worden, zijn ze eenvoudig 
op te sporen.

Roofvogelvervolg ing  
gaat m aar door
De vervolging van roofvogels cn an
dere dieren bleef in I993 in de zes 
noordelijke provincies onverminderd 
aanhouden. Voor de bestrijding van 
deze vogclgrocp maakten de daders 
weer overvloedig gebruik van voor 
dit doel vei boden landbomvvci gif
ten. Deze middelen hebben een zeer 
‘probate’ uitwerking op aaseters. 
Ondanks het feit dat het G D I te 
Lelystad, gedwongen door bezuini
gingen, geen inzendingen van parti
culieren meer accepteert, konden in 
de loop van het jaar nog 175 dieren 
afkomstig uit Nederland worden on
derzocht.
Voor het eerst werd er ccn dooi braak 
in tic opsporing van daders bereikt. 
Maar liefst achtmaal kon met succes 
proccs-vci baal opgemaakt worden. 
I iclaas wortli ook lncr tic hypothese 
dat tle daders van tle vervolging van 
roofvogels cn andere roofdieren 
vooral in jagerskringen moeten wor
den gezocht, bevestigd. F.cn aanhou
dende zorgelijke constatering.

(bron Jaarverslag I993 W R N O N )

/ lans Peelers



jusime m  de bochl
Illegaal schietende en stropende
jagers behouden gewoon hun geweer
ln  augustus 1992 lid» ik in dit lilnd 
over een illegale vossejaclit in de ge
meente Soincrcn gemeld. Middels 
kunstlicht probeerden enkele jagers 
's nachts vossen dood te schieten, 
omdat ze vonden dat de vossen- 
stand in hun jachtgebied te hoog 
was. Dat 7.c tijdens hun nachiclijke 
avontuur geen vos maar een ree 
schoten, was een bijkomstigheid.
Na zo'n onderzoek hen je als poli
tieman benieuwd naar de gevolgen 
voor zo'n jager.

Ken verdachte, dc bestuurder van het 
voertuig, waarmee het veld middels 
kunstlicht afgezocht werd naai vos
sen, kreeg een boete van fl. 250,-. I lij 
was niet in het bezit van een jachtakte 
en fungeerde bij de jachtcombinatic 
als drijver.
Naast hem zat een jager, die een ko- 
gelgcwccr bij zich had. I lij kwam er 
vanaf met een boete van fl. 300,-, ter
wijl hij het inbcslaggenomcn geweer 
terug kreeg.
I lij werd ervan verdacht die nacht 
een ree dood geschoten te hebben 
zonder vergunning. I lij heeft dit 
steeds ontkend.

In een tweede auto werd die nacht 
een jager aangetroffen the een kogel- 
geweer voorhanden had wat niet op 
zijn jachtakte stond. I lij bekende te
vens betrokken te zijn  geweest bij liet 
slachten en vervoeren van tic illegaal 
geschoten ree. I lij ksvam ervan af met 
een boete van fl. 500,-.

De eigenaar van het wapen, een dron
ken jager die achter was gebleven in 
de jachthut, weid niet vervolgd.
Ik vind de boetes aan de lage kant. 
Dc waarde van tic inbcslaggenomcn 
wapens alleen al vertegenwoordigt 
namelijk een veelvoud van dc opge
legde boetes.
Krgcr nog is het feit dat bij geen tier 
bedoelde jagers dc jachtakte is inge
trokken en allen voor het jachtsei
zoen 93/9*1 een nieuwe jachtakte heb
ben gekregen. Aan jagers, die veroor
deeld worden voor feiten zoals bo
vengemeld, is onze kostbare natuur 
niet toe te vertrouwen.

Onbegrijpelijk dat degenen die ver
antwoordelijk zijn  voor het 
afgeven/intrekken van jachtakten hun 
verantwoordelijkheid niet hebben ge
nomen. Wat is de kracht van artikel 
13 lid 2 onder c van de jachtwet, 
waarin staat dal hel imperatief is 
voorgeschreven dat bij misbruik van 
de bevoegdheid om te jagen, de jacht
akte wordt geweigerd? hen verleende 
jachtakte kan worden ingetrokken 
ingevolge artikel l-f lid 2 onder c (fa
cultatief).

Dit geval staat overigens niet op zich. 
Liet» jager uit de gemeente, tevens 
wethouder aldaar en dus iemand 
waarvan ecu voorbeeld verwacht mag 
worden, schoot in januari 1992 met 
zijn jachtgeweer een reiger dood. Dc 
reiger was bezig zich te goed te doen 
aan de vissen in zijn vijver. O ok

legert hem is proces-verbaal opge
maakt, maar zijn jachtakte bezit hij 
nog steeds.
Kn wat te denken van een jager, te
vens lid van de Reewild Advies
commissie, die tijdens een rceenjacht 
een buizerd dood schiet? O ok hij is 
nog steeds in bezit van een jachtakte. 
Je vraagt je af of het niet beter is van 
dc artikelen 13 en 1*1 de leden 2 onder 
c tril de Jachtwet te schrappen? 
Overtollige regels zorgen alleen maar 
voor onduidelijkheid.

Misschiet» wordt het tijd dat justitie 
haar mogelijkheden beter gaat benut
ten. De bevoegdheid om te jagen kan 
bij rechterlijke uitspraak ontnomen 
worden. Als hoofden van de plaatse
lijke politie hun verantwoordelijk
heid niet nemen, dan liggen daar mo
gelijkheden voor justitie. Bij de voor
beelden clic genoemd zijn , gaat het 
over vier verschillende hoofden van 
politic. Kr is dus duidelijk geer» spra
ke vat» een incident.

Vogelbescherming en Dierenbescher
ming hebben de betreffende gemeen
ten inmiddels op hun verantwoorde
lijkheid ii» deze gewezen.

Hans van Lieshout

Dim & AfiHmi 1 0 31991/4
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President Bossche rechtbank over verharden landweg:

Maarheeze had vergunning 
nodig voor de Biesputten
(Van een onzer verslaggevers)
MAARHEEZE -  De gemeente 
Maarheeze heeft in strijd met 

- he: bestemmingsplan de onver
harde weg de Biesputten met 
een dertig centimeter recycling- 
puin verhard.
Dat heeft de president van de 
Arrondissementsrechtbank in 
Den Bosch bepaald in de door 
dc heer F. Halleen uit Sterksel 
aangespannen zaak tegen de ge
meente. Volgens de uitspraak 
van de president had de ge
meente een aanlegvergunning 
moeten aanvragen.
Over het verharden van de 
Biesputten wordt al enige jaren 
strijd gevoerd. Vraag daarbij 
was of het aanbrengen van puin 
betekende dat de weg- verhard 
werd. Niet alleen tegen het aan
brengen van het puin, maar ook

tegen de asbestdeeltjes die in 
dit puin zouden zitten is gepro
testeerd. Vooral bij droog weer 
zou het opwaaiende stof gevaar 
inhouden voor de omgeving. 
Proeven die naar aanleiding van 
de klachten werden uitgevoerd 
wezen tot nu toe uit dat er 
nauwelijks of geen gevaar was. 
Tegenstanders o.a. de Wer- 
groep voor Vogel- en Natuur
bescherming Midden-Brabant, 
de Brabantse Milieufederatie en 
de Vereniging Milieudefensie 
Geldrop hebben er echter altijd 
op gewezen dat deze proeven 
werden genomen tijdens regen
achtige periodes.
De rechtbank heeft de gemeen
te er nu opgewezen dat er wel 
degelijk een aanlegvergunning 
aangevraagd had moeten wor
den. Daarbij wordt ook gezegd

dat de minister van VROM in 
1992 in een brief al had laten 
weten dat er sprake was van het 
verharden van de weg.

‘De gemeente heeft inmiddels 
wel een procedure gestart om 
de Biesputten te mogen bedek
ken met asfalt. De heer Halleen 
en de milieuorganisaties hebben 
daar al protest tegen aangete
kend. Zij vinden dat een ver
gunning geweigerd moet wor
den en dat de Biesputten weer 
een zandpad moet worden. 
Verharden met asfalt doet af
breuk aan de landschappelijke 
en - natuurwetenschappelijke 
waarden van de weg.

Burgemeester A. de Jong-Crajè 
zei gisteren dat het college pas 
zal beslissen welke stappen er 
nu nog ondernomen moeten

•  E en  van  de landw eggetjes in de B ie spu tten . 
Foto René Mancen

worden nadat het schriftelijk Maarheeze is gearriveerd. Vast- gemeente voorlopig het pu:
vonnis van de rechtbank in staat in ieder geval wel dat de niet hoeft op te ruimen.



Boeren en vogelaars vinden elkaar op de wilde akker
d o o r ROB BUITER

,,ln Oldambt is de grauwe kiekendief weer terug.”
Europa kampt met een flink 
graanoverschot. Sinds vijfjaar 
wordt akkerbouwers daarom de 
mogelijkheid geboden een deel 
van hun grond, tegen een finan
ciële vergoeding, tijdelijk uit pro- 
duktie te nemen. De politieke en 
economische discussie rond deze 
zogeheten braakregeling is nog 
lang niet afgerond maar vogellief
hebbers hebben hun conclusies al 
getrokken. In oostelijk Groningen 
brachten dit broedseizoen 27 
paartjes grauwe kiekendieven de 
ornithologen in extase. Met dank 
aan de brakende boeren.

Op een akker die braak gelegd is, 
worden geen of zeer weinig bestrij
dingsmiddelen gebruikt. Bovendien 
wordt de grond tijdeiijk nauwelijks 
door tractoren beroerd. Niet aileen 
de structuur van de vaak intensief 
gebruikte bodem krijgt daardoor 
een waardevoile herstelperiode. 
Ook de natuur krijgt een flinke steun 
in de rug.

Na korte tijd komt een rijke schake
ring (on)kruiden op de akkers te 
groeien. Muizen maken danxbaar

gebruik van dit gevarieerde voedse
laanbod en de tijdelijke rust. De mui
zen trekken op hun beurt carnivo
ren, zoals kiekendieven, buizerds en 
diverse soorten uilen aan. De ver
hoogde plantenvariatie lokt ook 
veel vlinders en andere insekten, 
die op hun beurt weer vleermuizen 
trekken.

Sinds de braakregeling in 1988 van 
kracht werd, is vijftienduizend hec
tare landbouwgrond in Nederland, 
voor korte of langere tijd, uit pro- 
duktie geweest, met name in Gro
ningen, waar veel overschotgewas- 
sen geteeld worden, is veel gebruik 
gemaakt van de regeiing. Ruim zes
tig procent van de braak gelegde 
grond bevindt zich in deze provin
cie.
De vereniging Avifauna Groningen 
verzamelde de afgelopen jaren ge
gevens over de natuur in oostelijk 
Groningen. Zo werden muizen ge
vangen, vogels geteld en nesten op
gespeurd. Ben Koks van de vereni
ging Avifauna constateerde een po
sitief effect van de braakregeling. 
„Sinds de boeren in de regio Ol
dambt zijn begonnen met braak leg
gen, is met name de grauwe kieken
dief aan een spectaculaire come 
back begonnen” , aldus Ben Koks. 
Deze vogel heeft een hoge notering 
op de lijst van bedreigde dieren. Tot 
voor kort leek hij zelfs helemaal uit 
Nederland te verdwijnen. Maar de 
rovers hebben op de braak liggende 
landbouwgronden van oosteliik 
Groningen een laatste strohalm ge
vonden om zich in ons gecultiveer
de land te handhaven.

Begin dit jaar werd een oude, vrij
willige braakregeling vervangen 
door een meer dwingende versie 
van EG-landbouwcommissaris 
MacSharry. Door deze nieuwe rege
ling lopen de grotere akkerüouwbe-

drijven vergoedingen mis, als zij niet 
jaarlijks vijftien procent van hun 
areaal aan zoqeneten marktorde- 
ningsgewassen uit produktie ne
men. Waarschijnlijk wordt deze 
éénjarige „MacSharry-braak” vol
gend jaar aangevuld met een meer
jarige regeling. De boeren kunnen 
dan tegen vergoeding een perceel 
tenminste vijf jaar aaneengesloten 
onbebouwd laten.
Uit ecologisch oogpunt zou dat een 
zeer welkome aanvulling zijn. „De 
ervaring met de oude braakregeling 
heeft geleerd dat percelen die vijf 
jaar lang met rust gelaten worden, 
een rijke bron van biodiversiteit 
worden” , aldus vogelaar Koks. „Pas 
na één tot twee jaar rust op de 
akker begin je een echt spectaculai
re groei in het aantal veldmuizen te 
merken. In het derde en vierde jaar 
bereikt het aantal muizen een top. 
„Als je op een drie jaar braak liggen
de akker loopt, voel je bij iedere 
stap muizentunneltjes instorten. 
Overal zie je bedrijvigheid tussen de 
graspollen.”
In het vijfde jaar stort de muizenpo- 
pulatie door tot nu toe niet verklaar
bare oorzaken in” , stelt Koks keer 
op keer vast. Als vervolgens een 
ander stuk vijfjaar rust krijgt, begint 
de cyclus opnieuw. De teruggang in 
het aantal muizen, na het weer in 
produktie nemen van het voorheen 
braak liggend terrein, wordt zo op
gevangen.
Overigens zijn de buren van „braak- 
boeren” niet altijd te spreken over

het gebrek aan onderhoud aan de 
percelen. Met name de snelle groei 
van onkruiden tijdens het eerste 
jaar wekt wel eens ergernis. Zaden 
van onkruiden kunnen immers over
waaien naar het lana van de buur
man. Om het ergste leed te verzach
ten worden veel akkers daarom 
eerst met een groenbemester, zoals 
gras. ingezaaid. Het enige dat een 
boer vervolgens moet doen. rs twee 
keer per jaar maaien om de wild
groei in te dammen. Na vijfjaar ziet 
zo'n perceel er allerminst als een 
oerwoud uit. Koks beschrijft het als 
een „Nederlandse steppe” . „Je ziet 
ook veel vogels die van origine step- 
pebewoners waren, van de braakre
geling profiteren.”

Bij de directie Natuur, bos, lang
schap en fauna van het ministerie 
van Landbouw, natuurbeheer en 
visserij bestudeert men momenteel 
de mogelijkheid om alleen een zes 
tot acht meter brede rand om de 
akker gesubsidieerd braak te leg
gen. Volgens beleidsmedewerkster 
Marjan Datema biedt dit nog meer 
voordelen. „Zo'n akkerrand kan na
melijk een bufferzone vormen die 
bestrijdingsmiddelen op het land en 
vooral uit de sloot houdt. Ook zou
den wilde akkerranden veilige trans- 
portwegen kunnen vormen voor in
sekten en kleine knaagdieren” .
Een braak liggende akkerrand lijkt 
bovendien een wapen te kunnen 
zijn in de strijd tegen schadelijke 
insekten. Zo wordt bij voorbeeld de 
overlast van bladluizen beperkt

door zweefvliegen, spinnen en ke
vers. De zweefvliegen worden ge
holpen door de aanwezigneid van 
veel bioeiende kruiden in de akker
rand. Wanneer de strook grond bo
vendien niet gemaaid of omge
ploegd wordt, kunnen kevers en 
spinnen er veilig overwinteren om 
vervolgens in voorjaar en zomer 
flink bladluizen te gaan eten. En de 
roofinsekten doen dit goece werx 
niet aileen in de akkerrand. Een 
groot deel van de aangrenzende ak
ker profiteert mee van hun aanwe
zigheid.

Het natuurvriendelijke voorstel van 
de wilde akkerranden dreigt echter 
te struikelen over politieke bezwa
ren uit Brussel. Waar subsidies ver
strekt worden, moet namelijk ook 
gecontroleerd worden. De Europe
se inspecteurs willen de braakrege
ling met behulp van satellietbeel- 
den in de gaten houdpn. En een 
smalle akkerrand is op dergelijke fo
to’s niet te zien.



Kamsalamanders bedreigd
/im ccn onzer verslaggevers)
HRSCHOT -  De gemeente 
>irschot moet de bijzondere 
amsalamanders beschermen, 
ie leven op een terrein tussen 
e Oude Grintweg en de ge
erstraat in Oirschot. Dat vin- 
cn de Vogclwcrkgroep Mid- 
en-Brabant en dc.Herpetolo- 
ischc Studiegroep Noord- 
irabant. De gemeente wil op 
c grond, die eigendom is van 
e familie De Vocht, huizen 
ouwen.
Jit onderzoek van de twee 
roepen is gebleken dat het 
rrrein van de familie De 
ocht ccn geïsoleerde maar 
esondanks levensvatbare 
roep kamsalamanders her- 
ergt. In de winter zijn de 
ude kassen op het terrein 
oede schuilplaatsen, ’s Zo- 
ters leven de dieren in een 
m grenzende poel en ver
stillende sloten. Dit zijn voor 
c kamsalamanders uitsteken- 
c plaatsen om zich voort te 
lanten.

VERZOEK AAN 
)IRSCHOT OM 
BOUWPLANNEN 
UVN TE PASSEN
oor het terrein is het bestem- 
tingsplan Hkerschot II in de 
taak. H et vóórziet in de 
ouvv van zo’n 150 woningen 
p grond van de familie De 
ocht. De Vogclwcrkgroep 
lidden-Brabant heeft er goc- 
c hoop op dat de gemeente 
.•kening houdt met de bezwa- 
:n .
olgens de werkgroep moet 
et combineren van woning- 
ouw met het sparen van de 
ïlamandcrpolulatic mogelijk 
jn. De gemeente denkt dat 
et behoud van de poel en een 
tigraticroute waarlangs de sa- 
imanders naar het aangren- 
mde buitengebied kunnen, 
etekent dat elders in het gc- 
ied meer gebouwd moet 
'orden.
)c eerste fase van het plan- 
'kcrschot is bijna volgc- 
ouwd. Oirschot heeft de 
ouwlokatie Hkerschot II 
aaroin hard nodig. Toch zal 
e gemeente zeer serieus reke- 
ing houden met de bezwaren 
an de twee groepen, aldus de 
eer Van Stccnsel van de af- 
eling ruimtelijke ordening1.
)c twee groepen die de sala- 
tanderpopulatie willen be- 
oxidcn, voeren aan dat de 
rotc watersalamander of

katnsalamander een be
schermde diersoort is. De uit 
1979 stammende Conventie 
van Bern regelt het behoud 
van wilde dieren en hun na
tuurlijke leefmilieu.

De katnsalamander is de enige 
Nederlandse watersalamander

die volgens dit verdrag Euro
pese bescherming geniet. De 
overheid moet de soort opti
maal beschermen en haar leef
gebied in stand houden.

Ook in de Natuurbescher
mingswet en het Natuurbe
leidsplan is de katnsalamander

als beschermde diersoort op
genomen. Dit betekent dat ter 
bescherming van de soort bij
zondere beheersmaatregelen 
moeten worden genomen. In 
het gebied leven naast de 
kamsalamander ook de kleine 
watersalamander en de alpen
watersalamander.

•  In  d eze  p oe l tu s s e n  d e  O u d e  G rin tw e g  en  d e  P e p e r s t r a a t  in  O ir s c h o t lc c ll  een  g ro ep  
k a m s a la m a n d e rs . W o n in g b o u w p la n n e n  v o rm e n  ccn  b e d re ig in g  v o o r  h u n  v o o r tb e s ta a n .
foto tonde Hond
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