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U I T N O D I G I N G

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

Plaats: De Schaapjes, 01sterwlJksedreef 12, Haaren. 04242-15735.

Aanvang: 20. 00 uur.

A G E N D A

1. Openlng en mededelingen.
2. Vaststelling verslag vergadering van 27 september 1994.

3. Post bespreking.

4. Tellingen winterseizoen.

5. Rondje waarnemingen.

6. Rondvraag en sluiting.

AKTIVITEITEN-OVERZICHT

dinsdag 25 oktober
woensdag 16 november
dinsdag 29 november
woensdag 1 4 december

ledenvergadering
bestuursvergadering
ledenvergadering
bestuursvergadering
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Verslag vergadering van de V.W.G. Midd.Brabant van dinsdag 27 sept. 
1994.

aanwezig: Roos Baokx,Theo de Beer. Hans v.d.Haring, Loek Hilgers,
NicoHilgers. Hans v.Loon, Lidwien Mathon. Frits v.d.Meer. 
Toine Murray, Frans v.d.Oetelaar, Jan Paymans. Herman 
Petermeijer. Victor Retel, Jan v.Rijsewijk, Hans Smulders 
Ronald Smulders, Peter Slingerland, Ruud Verhoeven.

Afwezig met kennisgeving: let de Jong, Gerard v.d.Kaa, Louis Kemper 
man. Ad en Sheila v.Poppel, Krijn Jan Provoost, Jo Swaans 
Carlo v.Wely.

Opening: Nico opent met een welkom aan ieder en het noemen van de
afmeldingen.Hij merkt een nieuw gezicht op dat van Theo de 
Beer blijkt te zijn. Theo heeft ergens van het bestaan van 
de VWG gehoord en is uit belangstelling op de vergadering 
aanwezig

Verslag vorige vergadering: Secretaris is niet in staat gebleken 
het verslag van de vorige vergadering op tijd klaar te 
hebben. Zijn afwezigheid op deze vergadering duidt mede op 
drukke werkzaamheden, die vaak andere prioriteiten vergen.

Post: Omdat op dit moment van de vergadering ook geen post ter be
schikking is, wordt dit agendapunt naar later verplaatst.

Excursie Texel: Nico heeft declub-excursie naar Texel rond. Er zal 
gelogeerd/gekampeerd worden in een kampeerboerderij in de 
Koog. Het vertrek vindt plaats zoals eerder in Peregrijn 
vermeld: op 15-10-'94 om 07.00 uur vanaf station Oister- 
wijk.Er worden echter ook wat afwijkende afspraken gemaakt 
omdat eerst naar Oisterwijk rijden in een aantal gevallen 
omrijden betekent.
Op het eiland zijn op talrijke plaatsen fietsen te huur zo 
datvoor hen die graag fietsen, huren op zijn minst eenvou
diger is dan meenemen.
Afgesproken wordt dat leder voor eigen brood zorgt.Ook is 
ieder vrij naar eigen voorkeur de andere maaltijden te ver 
zorgen.

Voorzitter wijst nog op een artikel over Texel en het ver
haal over de Zwarte Ibissen van Peter en Ronald in Peregr.

Post:Loek is intussen gearriveerd en hij heeft post bij zich. Er is 
veel reclame bij en wat uitnodigingen o.a voor de opening 
van de tentoonstei1ing 'Brabants Landschap in de Maak’ in 
het Natuurmuseum in Tilburg.(1 oct.)
We worden ook uitgenodig voor de receptie tgv het afscheid 
van Dolf Gij tenbeek als rentmeester van het Brabants Land
schap (7 oct.)
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Er ligt ook een uitnodiging om aanwezig te zijn op een bijeenkomst 
van diverse organisatie s om te praten cq te luisteren over/naar 
stanpunten mbt tot natuur en milieu. Eea is een initiatief van boe
ren organisaties. Er zijn plannen tot het oprichten van een milieu 
coöperatie met daaraan gekoppeld de instelling van een begeleidings 
commissie.
Naar het afscheid van Gijtenbeek gaan Herman,Nico en Victor (natuur
museum 16.30-18.30 uur).
Naar de 'hoorzitting' van de landbouworganisaties gaat Loek. (4 oct. 
10.00 uur, den Bogaard Moergestel).

5. Waarneminuen: Naast de eerder vermelde Zwarte Ibissen zijn er 
(weer) Ijsvogels gezien en een Vuurgoudhaantje. Veel Canadese

ganzen op het Leikeven, het Brandven en het Groothuisven. Verder 
Kruisbekken, de Havik, Watersnippen Roodborsttapuiten en zelfs een 
Porseleinhoen (Louis Kemperman).
6. Rondvraag: Hans v.Loon 'Hoe is de situatie mbt de oeverzwaluw- 
wand aan de surfplas (abcoven) in Goirle? Victor: 'Ons voorstel 
is bij de gem. Goirle ontvangen; we hebben nog geen antwoord. Be- 
trokkenambtenaar is positief. Overigens zou het zo zijn dat de 
Surfclub daar verdwijnt ivm vandalisme. We blijven attent.'
Victor doet desgevraagd kort verslag van het gesprek van hem en 
Krijn Jan met Jan Baan over de Jacht. Hij wil niet in details tre
den omdat Krijn Jan schri f tel i jk verslag zal doen. Wel vermeldt hij 
het voorstel om als proef de jacht op de Rechte Heide gedeeltelijk 
te stoppen.
Hans v.Lieshout heeftcontact gehad met Maria Quist van de Roof
vogel Werkgroep. Er wordt gewerkt aan de oprichting van regionale steunpunten.
Er komt geen 'Nationale Vogel teldag'. Het is niet de bedoeling dat 
dit een jaarlijks gebeuren wordt.
Nico sluit de vergadering om 21.32 uur.

Herman P.
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WAARNEMINGEN

De volgende waarnemingen werden voor opname in het waarnemingen
archief ontvangen:
Aalscholver 18-09-1934 11 Kampina, 2 groepjes overvlieg, zw RS, PS
Blauwe reiger 24-09-1994 12 Rijens Broek LK
Boomieeuwerik 18-09-1994 6 Kampina RS, PS

24-09-1994 3 Kampina RS, PS
Boomvalk 10-09-1994 1-2 Kampina RS, PS

24-09-1994 1 Kampina RS, PS
24-09-1994 1 Rijens Broek LK
16-10-1994 1 Rijens Broek, Rekken LK

Bosuil 14-10-1994 1 Loonse- en Drunense Duinen Avp, Svp
Bruine kiekendief 10-09-1994 4 Kampina RS, PS

18-09-1994 2 Kampina RS, PS
Buizerd 27-05-1994 1 Oude Honasberg RS

27-05-1994 2 Galgeven RS
18-09-1994 5 Kampina RS, PS

Canadese gans 20-08-1994 32 Kampina, pleisterend Huisvennen JP
21-09-1994 92 Huis ter Heide, pleisterend HP
04-10-1994 79 Huis ter Heide, pleisterend AvP
06-10-1994 25 Huis ter Heide, pleisterend (min. ) AvP

Dodaars 10-09-1994 5 Kampina RS, PS
18-09-1994 10 Kampina RS, PS

Geelgors 18-09-1994 6 Kampina RS, PS
Grauwe gans 16-10-1994 40 Rijens Broek, overtrekkend zuidw. LK

16-10-1994 a Tilburg, Rugdijk, overtrekkend AvP
Groenpootruiter 10-09-1994 2 Kampina RS, PS
Grote lijster 18-09-1994 14 Kampina RS, PS

24-09-1994 15 Kampina RS. PS
Havik 10-09-1994 1 Kampina, wijfje RS, PS

18-09-1994 1 Kampina, mannetje RS. PS
24-09-1994 1 Kampina, juv. ex. RS, PS

Ijsvogel 06-09-1994 2 Kampina, Beerse, Balsvoort JP
12-10-1994 1 Gorp en Rovert AvP, SvP

KI. bonte specht 24-09-1994 1 Kampina RS, PS
Krakeend 12-10-1994 2 Gorp en Rovert AvP, SvP
Nachtzwaluw 05-07-1994 1 Loonse- en Drunense Duinen RS
NijIgans 12-10-1994 a Gorp en Rovert (klein groepjes AvP, Svp
Paapje 10-09-1994 5 Kampina RS, PS
Porseleinhoen 18-09-1994 1 Rijens Broek, De Rekken LK
Roodoorsttapuit 18-09-1994 5 Kampina, 4 mannetjes, 1 wijfje RS. PS

24-09-1994 8 Kampina, 7 mannetjes, 1 wijfje RS, PS
Sperwer 24-09-1994 4 Rijens Broek LK
Tapui t 10-09-1994 6 Kampina R5, PS
Visarend 24-09-1994 1 Rijens Broek, Wilhelminakanaal LK
Watersnip 18-09-1994 4 Kampina RS. PS

24-09-1994 8 Kampina RS, PS
Wilde eena 12-10-1994 125 Gorp en Rovert Avp, Sv?
Witgatje 18-09-1994 1 Kampina RS, PS

24-09-1994 i Kampina RS, PS
Zwarte ibis 10-09-1994 3 Kampina, Huisvennen RS, PS
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Zwarte specht 18-09-1994
24-09-1994
12-10-1994

1 Kampina
2 Kampina
1 Gorp en Rovert

RS, PS 
RS, PS 
AvP,SvP

Waarnemingen en/ot ingevulde waarnemingskaarten werden ontvangen 
van: Louis Kemperman (LK), Jan Paymans (JP), Herman Petermeijer

Ad van Poppel (AvP), Shella van Poppel (SvP;, Peter 
Slingerland (PS), en Ronald Smulders (RS),

Ad van Poppel.

Wespendievcn: body-builders met een vliegemepper. 
Ze zijn even groot als een buizerd, hebben net zo’n 
snavel en net zulke klauwen, maar leven van wespen. In 
Nederland vertonen ze zich spaarzaam, maar er zijn 
andere plaatsen op deze aarde.

We zaten aan de Turkse kant van de Kaukasus om de 
jacht op trekvogels te bekijken (en veroordelen natuur
lijk). Het regende dag aan dag en Siegfried riep een 
beeld op van het dilemma waarmee de vogels worstel
den.

Het bewegen van vleugels kost energie, het bewegen 
van grote vleugels veel energie. Uit zuinigheid maken 
grote vogels zo veel mogelijk gebruik van thermiek. 
Slecht weer stelt hen voor de keus: wachten en mis
schien verhongeren of op eigen kracht verder vliegen en

misschien omkomen van uitputting. Beoordelingsfou
ten worden in de natuur zelden mild bestraft.

Het was september 1978 en Siegfried sprak over vo
gels alsof ze beslissingen namen. Er ging een wereld 
voor me open, een wereld waarin vogels en wij onder 
hetzelfde gesternte leefden.

Op een ochtend bereikten we een heuveltop. De 
Zwarte Zee in nevelen, de druipende naaldbomen op de 
hellingen onder ons afgeladen met sperwers. «Here,* 
kreunde Siegfried, «wat een stoot vogels.» Alsof ze als 
denneappels aan het geboomte waren ontsproten.

Toen sloegen we de ogen op naar de volgende heuvel 
en begon het ons pas echt te duizelen. Van links naar 
rechts bewoog zich daar een eindeloos lint stippen. Elke 
stip een wespendief. Vijfhonderdvijftig in drie minu
ten. En dat was zo te zien al uren gaande, ging in elk 
geval nog uren zo door. Die dag stroomde heel het Rus
sische achterland leeg. Tienduizenden wespendieven 
hadden besloten te vliegen.

Ik geloof nergens in -  maar dat is misschien hetzelfde 
als overal in geloven. Het was een ervaring van absoluut 
religieuze schoonheid. Ik vind ook dat iemand die zoiets 
gezien heeft het eeuwige leven verdient.
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WETENSWAARDIGHEDEN
Als gevolg van vakanties e. d. ls er de laatste paar uitgaven van 
Peregrljn geen overzicht meer verschenen van tijdschrift
artikelen. Hoogste tijd dus om de draad weer eens op te pakken. 
Omdat in Limosa (Jaargang 32, nr. 1) dit keer een zéér uitgebreid 
en zéér interessant artikel staat over de Kerkuil leek het mij 
zeker de moeite om eens wat langer stil te staan bij dit artikel. 
Het artikel ls getiteld "Populatlon ecology and conservatlon of 
the Barn Owl (Tyto alba; in farmland habitats in Liemers and 
Achterhoek", en is geschreven door Onno de Bruljn. Zoals uit de 
titel al min of meer blijkt is het artikel in de Engelse taal 
gesteld <met overigens een zéér uitgebreide Nederlandse
samenvatting;. Zeker de leden die zich met de Kerkuil bezig 
houden, zou ik willen aanbevelen om het hele artikel eens te 
lezen. Zoals de titel al aangeeft gaat het over de ecologie en 
bescherming van de Kerkuil in de Liemers en Achterhoek. Ook hier 
bleek het plaatsen van Kerkuilkasten een groot succes te zijn: in 
de periode 1967-1984 werden meer dan 200 nestkasten opgehangen in 
gebouwen, verspreid over het gehele gebied; binnen 10 Jaar na 
plaatsing was ongeveer 1/3 van alle kasten door Kerkuilen als 
broedplaats gebruikt. In de periode 1956-1962 bedroeg het aantal 
broedparen naar schatting ca. 50-60, terwijl dit voor de periode 
1976-1982 30-35 bedroeg. Dit betreft de populatlegrootte in jaren 
met een goede veldmuizenstand. De aantalsontwikkeling liep in het 
gehele onderzoeksgebied echter niet gelijk. Hoewel het 
broedsucces in veldmuisrijke jaren beter was dan in veldmuisarme 
jaren, was het verschil in het onderzoeksgebied niet zo groot als 
men zou verwachten: 3,4 uitgevlogen Jongen in "goede" Jaren,
tegen 2,9 (incl. de mislukte broedsels) in "slechte" jaren. In de 
periode 1976-1984 bleek het broedsucces van in kasten broedende 
Kerkuilen significant hoger te zijn dan van "vrij" in gebouwen
broedende Kerkuilen: resp. 3,4 tegenover 2,5 Jong per broedsel.
Er blijkt hier ook al behoorlijk wat rlngwerk verricht te zijn: 
in de periode 1967-1984 werden er in het gehele studiegebied 663 
nestjongen " geringd; deze hebben geresulteerd in 133
terugmeldingen. Om verstoring zo veel mogelijk te voorkomen 
werden adulten slechts bij hoge uitzondering geringd, namelijk 
24. Deze leverden 6 terugmeldingen op. Uiteraard hebben deze
ringactivitelten Interessante terugmeldingen opgeleverd. Een wat 
opvallend geval betreft een jonge Kerkuil die 52 dagen na als 
nest jong te zijn geringd, gezond en wel werd aangetroffen in een 
nestkast met bijna vliegvlugge Jongen, 23 kilometer noordelijk 
van zijn geboorteplaats. Een groot deel van de jonge Kerkuilen
> 45%) wordt teruggemeld op minder dan 25 kilometer van de 
geboorteplaats; nog eens 15% wordt teruggemeld op een afstand van 
25-50 km. Een klein gedeelte van de Jonge Kerkuilen blijkt echter 
wei verder weg te trekken; 18% van de jonge Kerkuilen werd binnen 
hun eerste levensjaar teruggevonden op meer dan 100 km. van hun 
geboorteplaats, terwijl 3 Kerkuilen grotere afstanden af legden, 
namelijk 560 km in noordoostelijke richting (Duitsland) en 805 
km. in zuidwestelijke richting en 925 km. in zuid-zuidwestelijka 
richting (Frankrijk). Een 4e Kerkuil werd 5 maanden na als

8



nestjong geringd te zijn ln Frankrijk teruggevonden <780 km. In 
zuidwestelijke richting), terwijl een van zijn nestgenoten 
anderhalf jaar later op slechts 5 km. van zijn geboorteplaats 
werd teruggevonden. Adulte Kerkuilen verplaatsen zich over het 
algemeen veel minder; alle 6 terugmeldingen betrof Kerkuilen die 
werden teruggevonden op minder dan 15 km. van de rlngplaats. In 
sommige Jaren is er meer sprake van trek- of zwerfbewegingen dan 
ln andere Jaren. In deze gevallen betreft het voornamelijk 
eerstejaars Kerkuilen, maar ook adulten kunnen hier bij betrokken 
zijn. Waarschijnlijk worden deze massale bewegingen veroorzaakt 
door voedselgebrek. Vaak gaan deze verplaatsingen gepaard met 
hogere sterfte. Ook is er gekeken of er verschillen bestaan 
tussen de 2 genoemde gebieden (Liemers en Achterhoek) in 2 
verschillende perioden <1967-1975 vergeleken met 1976-1984). Dit 
bleek niet het geval te zijn. Ook in Groot-Br lt t anni ë bleken er 
wat dit betreft geen regionale of periodieke verschillen te 
bestaan (Percival, 1990). Verder is er gekeken naar
verplaatsingen van als nestjong geringde Kerkuilen die meer dan 1 
jaar na het ringen werden teruggemeld. Het patroon is hetzelde 
als bij de Kerkuilen die binnen 1 Jaar werden teruggemeld. Dit 
betekent dat 647. van de oudere Kerkuilen zich vestigden binnen 50 
km. van hun geboorteplaats. Ongeveer 24% van de oudere Kerkuilen 
die als nestjong waren geringd werd teruggevonden op 50-100 km. 
afstand van de geboorteplaats. Hoewel het duidelijk is dat een 
deel van de Kerkuilen het studiegebied verlaat, is het even 
duidelijk dat er immigratie vanuit andere gebieden optreedt; 56% 
van deze van elders afkomstige Kerkuilen bleek geringd te zijn op 
minder dan 50 km. afstand van het studiegebied, en nog eens 24% 
had 50-100 km. afgelegd om het studiegebied te bereiken. Twee 
Kerkuilen bleken afkomstig te zijn uit Duitsland (ca. 250 km 
noordoostelijk), waarvan een Kerkuil 3 seizoenen nadat het als 
nestjong geringd was als broedvogel ln de Achterhoek werd 
teruggemeld. Wat wel opvalt is het feit dat er een verschil 
blijkt te bestaan tussen Liemers en Achterhoek; in Liemers blijkt 
maar liefst 64% van de gevonden Kerkuilen afkomstig te zijn van 
elders, terwijl dit in de Achterhoek slechts 31% bedroeg. De 
conclusie is dat de Liemers fungeert als putgebled, dat steeds 
door Kerkuilen uit andere gebieden wordt aangevuld, terwijl de 
Achterhoek fungeert als brongebied, dat andere gebieden 
bevoorraad. Dit is mogelijk omdat de Achterhoek minder is 
aangetast dan de Liemers. Hierdoor is het broedresuitaat in de 
Achterhoek gunstiger dan in de Liemers, waardoor er ln de 
Achterhoek sprake is van een "overschot". In de Liemers is de 
sterfte onder de eerstejaars Kerkuilen dermate groot dat de 
populatie terplaatse alleen maar blijft voortbestaan zolang er 
instroom vanuit andere gebieden plaats blijft vinden. Het belang 
van een dergelijk “overschot" is dus wel duidelijk. Verder wordt 
er ln het artikel uitvoerig ingegaan op zaken als biotoopeisen, 
de relatie tussen voortplanting en voedselaanbod,
weersomstandigheden, doodsoorzaken, en vele andere interessante 
zaken.

Ad van Poppel.
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HANDLEIDING BKKENTJ'XI. X NG s  - O - V -
Inleiding.

In de wintervan 1994-'95 start het SOV (Samenwerkingsverband voor Oost- 
Brabandse Vogeluerkgroepen) opnieuw het project: BEKENTELLING.

Getracht wordt om dan zoveel mogenlijk beeklopen in 3 verschillende 
perioden in het winterhalfjaar te tellen. De beeklopen zullen van uiteenlo
pende type's zijn; breed of smal; gekanaliseerd of ongekanaliseerd; recht 
of meanderend; zonder of met beboste oevers.
Alle watergebonden vogelsoorten(eenden,steldlopers,ijsvogels,grote gele- 
kwikstaarten e.a.) en nog enkele andere vogelsoorten, die op en direct 
langs de beek zitten (zoals roofvogels, spechten, gorzen e.a.) worden 
geteld.

HET DOEL VAN DE BEKENTELLING.

1. Een beeld krijgen van de ornithologische waarde van het bekenstelsel in 
de winterperiode.

2. Het aantalsverloop van de diverse vogelsoorten in het beekdal te volgen 
in de winterperiode.

3. De vogelverspreiding op en langs de beek te bekijken, zowel puur 
kartografi3ch als in samenhang met de plaatselijke milieuomstandigheden.

De opzet van het project is als volgt:
De beken worden in kleine stukken verdeeld,die trajecten genoemd worden. 
Iedere medewerker telt een aantal van deze e.a. 1 km lange trajecten.
De waarnemer loopt direct langs de beek en noteert de waargenomen soorten 
en aantallen per traject, op het telformulier.
Per winterseizoen zullen 3 tellingen plaatsvinden.
Binnen iedere werkgroep bevindt zich een plaatselijke coödinator, die 
verantwoordelijk is voor het verdelen van de trajecten. Hij verstrekt de 
tellers de telformulieren en een kaartje, waarop de trajecten zijn aangege
ven. ( Dit kaartje wordt slechts éénmaal verstrekt en moet dus goed bewaard 
worden.)
De formulieren dienen binnen 2 weken na elke telling bij de plaatselijke 
coödinator binnen te zijn, naam en adres zijn aangegeven onder aan het 
telformulier.

DE TELPERIODE:

Ie. 2e weekend van november.
2e Tussen kerst en nieuwjaar (kerstvacantie).
3e 2e weekend van Haart.
Bij verhindering is het toegestaan 2 dagen voor of 2 dagen na deze data te 
tellen. Kan men ook dan niet, dein moet zo spoedig mogenlijk van te voren 
een volwaardige vervanger gezocht worden. Lukt dat niet, dan moet met de 
coördinator bijtijds contact worden opgenomen.
De tellingen gaan onder alle weersomstandigheden door, zelfs wanner het 
wateroppervlak is dichtgevroren.

DE TELTRAJECTEN:

Elke beek is verdeeld in een aantal genummerde trajecten van e.a. 1 km. 
lengte. De grenzen van de trajecten zijn door de coördinatoren zo gekozen, 
dat ze in het veld gemakkelijk voor de telier-herkïmbaar zijn 
(brugjes,stuwtjes, wegen etc.).
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Het teltraject bestaat uit de beek, de beekoever en het beekdal tot c.a. 
100 mtr. aan weerszijde van de oever.( de afstand moet je zelf inschatten.) 
Alle resutaten worden per traject op het invulformulier genoteerd.

HET INVULFORMULIER;

Op het formulier moet overal waar een * staat worden doorgehaald wat niet 
van toepassing is.
Bij "Situatie beek" moet ter plekke de letters die van toepassing zijn op 
de diverse trajecten per onderdeel worden ingevuld. Bovendien moeten over 
het onderwerp beek nog een aantal kenmerken worden ingevuld.
In pincipe worden alleen gegevens gevraagd van pleisterende vogels. Indien 
vogels geen duidelijke binding vertonen met de beek of het beekdal (duide
lijk overtrekkend of overvliegend) dient het aantal tussen haakjes ge
plaatst te worden. Er is voldoende plaats gereserveerd om soorten toe te 
voegen, die niet op de lijst staan.
Ook voor het plaatsen van opmerkingen(b.v. verstoringen of lozingen is er 
ruimte.

DE TELSOORTEN

Zeeduiker Bovendien:
Futen
Reigerachtigen 
Zwanen 
Ganzen 
Eenden 
Roofvogels
Hoeders (uitgezonderd Fazanten)
Rallen 
Steltlopers 
Meeuwen 
Sterns
Uilen - En uiteraard ook alle zeldzamere soorten!!!!!
Spechten
Leeuwerikken
Tapuit-achtigen
Piepers
Kwikstaarten
Gorzen

Ook verwilderde, verbasterde eenden en ganzen behoren te worden genoteerd 
onder de naam SOEPEEND of SOEPGANS.

Ijsvogel 
Bonte Kraai 
Staartmees 
Boomklever 
Kramsvogel 
Koperwiek 
Grote Lijster 
Putter 
Sijs
Goudvink

ALVAST VEEL SUCCES EN VOGELPLEZIER TOEGEWENST.
De plaatselijke coördinatoren.
Wil Beeren Harco Renes
kard.De Jongstr.10 
6021 VX Budel 
0458-93437

Spinnerstr. 6 
5683 MK Best 
04998-93008

Jon Boesten 
De Hommers 12 
5581 AL Waalre 
04904-15276

Ad v. Poppel 
Griegstr. 449 
5011 Hl Tilburg 
013-552030

Piet v/d. Einden 
Hargrietstr. 10 
6026 VE Maarheze 
04959-3242

Guus Nas 
Mirabelweg 23 
5632 PA Eindhoven 
040-412880
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Verslag van het gesprek met Noordbrabants Landschap over de 
jacht op 13 september 1994 op kasteel Nemelaer.________________ _

Aanwezig: Jan Baan, Victor Retel Helmrich, Krijn Provoost.

Aanleiding voor het gesprek is afspraak tijdens het overleg 
tussen de VWG en het bestuur van N .B r .Landschap dit voorjaar. 
Daarbij werd afgesproken dat met Jan Baan nog eens gesproken 
zou worden over de details van het jachtbeleid.
Jan Baan wil dit doen aan de hand van de voorwaarden dieN.Br. 
Landschap stelt in de jachtovereenkomsten. Dit levert het 
volgende beeld op:
Jagers moeten handelen naar de geest van het natuurbeheer. 
Voorwaarden gelden ook voor ingesloten landbouwgebieden; de 
jachtovereenkomst met een jager die in zo,n gebiedje op houtsnip 
jaagde is niet verlengd.
Bij verlenging van jachtcontracten(Maximaal 6 jaar) worden 
soms aanpassingen van de voorwaarden opgenomen, zoals b.v.
- introductie rusttereinen (b.v. Leemkuilen, Nemelaer, Riels Laag)
- minder geweren;
- verbieden drijfjacht;
- alleen jacht op naam (pachter moet aanwezig zijn vanwege 

aansprakelijkheid en aanspreekbaarheid).
N .B r .Landschap heeft/neemt zelf geen jagers in dienst.
Er mag door het personeel geen wild van jagers worden geaccepteerd 
Er is sprake van een aantal aanscherpingen t.o.v. de Jachtwet:
- Ree, haas, wilde eend en fazant mogen alleen van 15 o k t . tot 

1 jan. worden bejaagd;
- konijn, zwarte kraai, ekster, houtduif, kauw en vlaamse gaai 

(Voorstel) niet van 15 maart tot 15 juli;
- vos mag alleen bejaagd van 15 okt. tot 1 jan.
(in geval van overmatige landbouwschade kan hierop ontheffing 
worden verleend).
Grofwild raag alleen worden bejaagd na toestemming N B L ; er is dan 
een toonplicht. Er is een tendens voor meer ontheffingen, van
wege schade door grofwild.In verband hiermee neemt NBL deel aan 
de reetellingen van de Wildbeheerseenheden.
NBL heeft een stringent handhavingsbeleid; het in een aantal 
gevallen niet verlengen van de jachtovereenkomst heeft een 
enorme uitstraling naar de overige jagers. Verder doet men aan 
tableau-controle en gaat men nauwgezet om met meldingen van 
overtredingen.
Fazanten mogen niet worden uitgezet.
Er mag geen voer worden uitgelegd:- 
Er mag geen jacht worden onderverhuurd.
Er zijn beperkingen aan het aantal geweren gesteld: m a x . 1 per
ha en 3 a 5 geweren per landgoed.
Jan Baan stelt tenslotte dat NBL de overtuiging heeft dat bij 
afschaffen vah de jacht stroperij zal toenemen.

Afgesproken wordt dat Victor en Krijn zullen terugkoppelen naat 
deVWG. Desgevraagd kan nog nader overleg plaatsvinden.

Den Bosch, 13 okt. 1994 
KJP
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Verspreiding Slechtvalk en Zeearend in winterhalfjaar

■ Zeearend en Slechtvalk behoren voor velen tot de meest 
indrukwekkende roofvogels die in Nederland gezien kunnen worden. 
Ze zijn echter schaars en dat is één van de redenen waarom 
waarnemingen systematisch verzameld worden via het BSP niet- 
broedvogels. Hieronder in het kort wat resultaten.

Jaarlijks overwinteren er Zeearenden 
en Slechtvalken in Nederland. Van 
gebieden als het Lauwersmeer en de 
Ventjagersplaten weet iedereen dat je 
er een goede kans hebt om in de win
ter een Slechtvalk te zien. Zeearend 
en Zuidelijk Flevoland horen even
eens bij elkaar. Over de periode 1989 
tot en met 1993 zijn voor beide soor
ten alle waarnemingen van pleiste
rende vogels uit de winterperiode (ok- 
tober-maart) op kaart gezet.

Slechtvalk
Figuur 1 toont, per kwartblok, het aan
tal seizoenen waarin Slechtvalken zijn 
w aargenom en. Gebieden waar 
S lech tva lken  regelm atig  worden 
waargenomen zijn o.a. het gehele 
Waddengebied, Zuidelijk Flevoland, 
het Lauwersmeer, rond de Friese 
meren, verschillende graslandgebie
den in West-Nederland, de Midden- 
Limburgse Maasplassen en de Delta. 
In de andere delen van het land is de 
kans op een waarneming minder 
groot. Opvallend leeg, ondanks de 
schijnbare overdaad aan voedsel (wa

tervogels, steltlopers) is het gebied 
van de grote rivieren in Gelderland. 
In grote delen hiervan zijn veel voge
laars actief, en is de afwezigheid dus 
reëel. In vergelijking met de periode 
1978-83 {Atlas van de Nederlandse 
Vogels) valt op dat er weinig Slecht
valken zijn gemeld van de Veluwe en 
uit Drenthe.

In figuur 2 is het maximum aantal 
per kwartblok weergegeven. Door
gaans is slechts één Slechtvalk per 
blok gezien. In de bekende gebieden 
waar Slechtvalken regelmatig over
winteren, zijn er af en toe twee of zelfs 
meer gezien. Bedenk bij het bekijken 
van de kaartjes overigens wel dat 
Slechtvalken een flinke actieradius 
hebben, en dat een enkele vogel in 
verschillende blokken kan zijn waar
genomen.

De bij ons waargenomen Slecht
valken zijn afkomstig uit Scandinavië 
of M idden-Europa (voor recente 
schattingen van de broedpopulatie in 
een aantal landen zie tabel 1). Om
dat het met de broedpopulaties daar 
momenteel goed gaat, is het te ver

wachten dat het aantal waarnemingen 
in Nederland in de komende jaren nog 
wat zal toenemen. Het is niet bekend 
hoeveel Slechtvalken precies in Ne
derland overwinteren, maar het moe
ten er meer zijn dan in 1978-83 toen 
het aantal op 40-70 geschat werd. 
Alleen al in de Delta werd het aantal 
overwinteraars voor 1990 op 25-35 
vogels begroot {Bijisma, Ecologische 
atlas van de Nederlandse roofvogels).

Zeearend
Het waarnemen van een Zeearend 
heeft nog steeds iets exclusiefs, zo
als blijkt uit figuur 3. In de Oost- 
vaardersplassen, de Biesbosch en 
het Lauwersmeer liggen kwartblokken 
waar wel eens twee Zeearenden zijn 
waargenomen. Elders betreft het 
hooguit één exemplaar. Zeearenden 
zwerven gedurende de winter flink 
rond, en één vogel kan derhalve in 
een groot aantal kwartblokken gezien 
zijn. Gebieden waar gedurende meer 
dan twee winters Zeearenden werden 
gemeld zijn de Oostvaardersplassen, 
het Lauwersmeer en de Biesbosch. 
In Drenthe en op de Veluwe werden 
geen respectievelijk slechts enkele 
waarnemingen gedaan. In 1978-83 
werd de soort hier juist in relatief veel 
blokken gemeld.

Vrijwel alle Zeearenden die wor
den waargenomen zijn onvolwassen-

Figuur 1: Slechtvalk. Aantal seizoenen in 1989-93 waarin de 
soort is waargenomen, weergegeven per kwartblok.

Figuur 2: Slechtvalk. Maximum aantal per kwartblok in 1989- 
93. Kleine stip = 1, grote stip > 1 ex.
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Tabel 1. Aantal broedparen rond 
1990 van Slechtvalk en Zeearend in
een-aanta l landen in W est- en 
Noord-Europa.

Slechtvalk Zeearend

Finland 100-120 80
Zweden 25-35 100-150
Noorwegen 100 1200-1400
Duitsland 350 140
Groot-Brittanniè 1100 11
Ierland 365 0

vogels. Adulte Zeearenden zijn im
mers strikte standvogels. De in Ne
derland opduikende Zeearenden zijn 
vermoedelijk vooral uit Midden- en 
Oost-Europa afkomstig.

Tabel 1 geeft een overzicht van 
recente schattingen van het aantal 
broedparen in een aantal landen in 
West- en Noord-Europa. De broedvo- 
gels in Groot Brittannië zijn het resul
taat van een uitzetproject.

Jan van der Winden & 
■.........................  Ward Hagemeijer

Figuur 3: Zeearend. Maximum aantal per kwartblok in 1989-93. 
Kleine stip = 1, grote stip > 1 ex.

Zeearend 
(Bram Rijksen).
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