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U I T N O D I G ! N G

voor de vergadering van de Werkgroep voor Vogel- en 
Natuurbescherming Midden-Brabant op Dinsdag 3 januari 1995.

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 29 november 1994.
3. Post bespreking.
4. Oprichting steunpunt roof vogel vervolging Noord-Brabant.
5. Voortgang diverse tellingen.

6. Organisatie watervogeltel1ing.
7. Rondje waarnemingen.
8. Rondvraag en sluiting.

Na afloop van de vergadering zal Herman ons het een en ander 
vertellen over ganzen.

levens zal er gelegenheid zijn om de door' de Werkgroep 
aangeboden Nieuwjaarsborrel te nuttigen.
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Verslag van de ledenvergadering van de Vogel- en Natuurwerk- 
groep Midden-Brabant ,_gehouden op 2 9 november 1994.

Aanwezig:Ad v. Poppel, hoek Hilgers, Frits v.d. Meer, Frank v.d. 
Oetelaar, Frans v.d. Oetelaar, Dolf Geitenbeek, Jo Swaans, Hans 
Haring, Theo de Beer, Peter Slingerland, Roos Backx, Herman Peter- 
meijer, Krijn Provoost, Jan Paymans, Toine Murray, Ronald Smulders 
Hans van Loon, Victor Retel Helmrich, Albert Boer, Iet de Jong en 
Nico Hilgers (iets later).
Afwezig met bericht: Louis Kemperman, Sheila van Poppel, Jan van 
Rijswijk, Andries de Lange, Gerard v.d.Kaa, Sjef Staps.
1 • Opening en mededelingen.

Ad van Poppel vervangt Nico Hilgers en heet iedereen welkom, 
in het bijzonder Albert Boer, die voor het eerst aanwezig is. 
Vervolgens worden de afmeldingen genoemd. Ten slotte wijst 
Ad op het nieuwste nummer van Peregrijn. Vanwege de grote 
hoeveelheid ontvangen waarnemingskaarten (waarvoor veel dank) 
konden de waarnemingen dit keer niet geplaatst worden.
Een volgende mededeling is de aankondiging van een Teleaccursus 
over vogels, die vanaf 19 februari op TV komt in 8 programma's. 
Boek en gids hiervoor kosten ƒ 49,75.

2. Verslag ledenvergadering van 25 oktober 1994.
Ronald Buskens moet veranderd worden in Ronald Smulders.
Voor het overige wordt het verslag ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag wordt medegedeeld dat de 
verzekering van de "hout-groep" geregeld is door het Noord 
Brabants Landschap.

3. Postbespreking.
Interessant artikelen uit tijdschriften hebben hun weg al 
gevonden in Peregrijn. Er is ook een verslag van de landelijke 
Vogeltrekdag verschenen; hieraan zal ook in Peregrijn aandacht 
worden geschonken.

4. Organisatie tellingen.
Voor de Rietganzentel1ing geven zich op: Albert, Hans, Jan P., 
Frans v.d. 0., Nico, Loek, Theo, Dolf, Jo, Ronald S, Peter S, 
Herman en Krijn. De tellingen worden gehouden op 17 december 
en 14 januari en 18 februari. Ad van Poppel zal doorgeven 
waar geteld wordt.
De bekentelling heeft inmiddels een keer plaats gevonden.
De Achterste Stroom is niet geteld door Nico en Franns.
Tussen kerst en nieuwjaar de volgende telling. De resultaten 
gaarne direct doorgeven. De tellers zullen een telformulier 
per post toegezonden krijgen. Loek zal ten behoeve van Jo nog 
nazoeken hoe lang een dodaars onder water kan blijven.

5. 5. Meldpunt illegale roofvoge 1vervo1ging .
Hans van Lieshout heeft hierover een brief ontvangen.
Op 20 december vindt hierover een bijeenkomst plaats. De 
resultaten zullen in Peregrijn worden opgenomen.

6. Diversen. (tussengevoegd i.v.m. latere binnenkomst Nico)
De BMF heeft een cursus Natuur en Milieu georganiseerd t.b.v. 
gemeenteraadsleden. Wij zijn uitgenodigd om op de afsluitende 
bijeenkomst op 6 december met een kraampje aanwezig te zijn. 
Herman, Loek en Jo gaan er heen. De aantallen afgeschoten 
vogels, zoals vermeld in Peregrijn, zullen worden afgebeeld 
op de panelen. Krijn zal de BMF vragen een dergelijke cursus 
ook voor waterschapsbestuurders te organiseren.
Naar aanleiding van Peregrijn vraagt Dolf naar de betekenis 
van het feno1 ogie-vers1ag. De bedoeling hiervan is een soort 
cojnpetitie tussen de leden te houden: meer hobby dus, dan weten
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schap.
Dolf vraagt hoe hij "waarnemen" kan verbeteren. Geantwoord 
wordt dat je er door mee te gaan met ervaren waarnemers, maar 
ook door er vaak zelf op uitte trekken het meest aan kan doen. 
Naar aanleiding hiervan wordt afgesproken dat Herman op de 
volgende ledenvergadering een diaserie over ganzen zal tonen 
en ook ganzengeluiden zal laten horen.

7. Waarnemingen.
Er worden erg veel waarnemingen gemeld en overhandigd aan Ad.
Een willekeurige greep:
-putter in Helvoirts Broek door Nico 
-zwartkoppaartje in tuin bij Victor 
-smelleken bij Oisterwijkse Baan door Frits 
-6 kraanvogels boven het huis van Frans v.d.0 
-krakeenden op Leemkuilen door Jo/Nico 
-7 ooievaars in Galder door Dolf
-goudvink aan Beerze, putter bij Brekken en havik in Mortelen 
door Jan P

-kleine zwaan en Canadese gans in Vughtse Gement door Ad 
Voorts een groot aantal Kampinawaarnemeingen van Ronald en 
Peter, waaraan in Peregrijn apart aandacht zal worden geschonken. 

8 . Rondvraag.
Het winterwerk loopt goed. Hans van Loon geeft zich voor 
3 december op als sjouwer.
Er blijkt interesse te zijn voor een excursie naar het Ver
dronken Land van Saeftinge. Andries de Lange zal door Nico 
worden gevraagd een voorstel te doen. Dolf zal proberen een 
videofilm over dit gebied te laten zien.
Loek meldt een bijeenkomst over de paraplunota t.b.v. de 
bestemmingsplannen buitengebied op 13 december in Oirschot.
Hij en zo mogelijk Krijn zullen er heen gaanen ook Frits.
Op 2 januari zal er een excursie in de Mortelen worden ge
organiseerd; aanvang 8.45 uur.De ledenvergadering is op 
3 januari, in plaats van eind december.
Het bestuur zal nadenken over opvang van nieuwe en jonge leden 
en eventuele bijzondere activiteiten hiervoor. Wellicht 
kan de cursus (6 delen )nog eensgegeven worden.
Ad en Ronals gaan naar de Sovonbijeenkomst in Nijmegen op 
10 december, die aangekondigd is in Limosa.
Herman Petermeijer zit elke woensdag in Natuurmuseum om 
het archief te inventariseren. Hulp is welkom: opgeven bij 
Ad .
Voorts meldt Herman dat de BMF heeft gevraagd iets te or
ganiseren t.b.v. hun bureau-medewerkers. In de bestuurs
vergadering zal bekeken worden wat we kunnen doen. Dolf,
Herman, Nico en Krijn hebben ideën.
De Raad van State-zitting over de ontgronding Oirschot zal 
worden voorbesproken door Loek en Krijn op 16 december om 
14.00 uur.
Gerard van der Ka gaat het Kerkuilenoverleg coördineren.

K .J . Provoo s t .
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NAJAAR OP DE KAMPINA 
een eerste verslag van een verkennend onderzoek

Peter Slingerland & Ronald Smulders

Afgaand op het aantal bezoekers vinden de meeste mensen de Kampina in het voorjaar en in de 
zomer het meest aantrekkelijk Natuurlijk, de tijd van de bloeiende planten en bloemen en de 
broedende vogels is ook heel aantrekkelijk Ook voor vogelaars is deze tijd erg boeiend Maar hoe 
zit het dan met het najaar, als de natuur aan het afsterven is, valt er dan minder te beleven? Wij 
menen deze vraag met een volmondig nee te moeten beantwoorden! Vanaf half september 
bezoeken wij wekelijks de Kampina om langs een vaste route het aantal sooden vogels en het 
aantal vogels per sood te inventariseren In dit verslagje willen we jullie op de hoogte brengen van 
onze ervaringen.
We beginnen het verslag met de aanleiding tot onze activiteiten. Vervolgens zullen we kod weer 
geven hoe we te werk zijn gegaan en tenslotte zullen we onze eerste ervaringen op papier zetten 
Dit doen we globaal In latere Peregrijns willen we op een aantal onderwerpen nader ingaan.

Aanleiding
De aanleiding voor het regelmatig bezoeken van de Kampina dit najaar is gelegen in ervaringen die 
we tijdens een bezoek op 10 september 1994 op de Kampina hebben opgedaan.
Het was voor ons al weer enkele maanden geleden dat we op de Kampina geweest waren We 
wilden iets van de najaarstrek meemaken en besloten 's ochtends het veld in te gaan. Naast een 
heleboel andere interessante vogels zagen we die ochtend een groep Zwade Ibissen boven de 
Kampina vliegen Over deze waarneming hebben we uitgebreid verslag gedaan in Peregrijn nr.8 van 
1994
Het bezoek aan de Kampina op 10 september 1994 had ons veel waarnemingen opgeleverd. Dit 
maakte ons nieuwsgierig naar de ontwikkelingen in de vogelpopulatie in het najaar. We besloten om 
de tocht wekelijks te gaan herhalen en onze ervaringen te gaan vastleggen. Dit heeft vorm 
gekregen in een verkennend onderzoek

Doelstelling en vraagstelling van het onderzoekje
Met het onderzoek willen we de Kampina beter leren kennen en een beter beeld krijgen van de 
betekenis van de Kampina voor vogels in het najaar en in de winter Daarnaast willen we door 
middel van dit onderzoek onze eigen inventarisatie- en determinatievaardigheden verder ontwikkelen 
en ervaring opdoen met vogelonderzoek.
Aan het onderzoek hebben we voorlopig de volgende vraagstelling verbonden:

Welke vogels maken in het najaar en in de winter gebruik van de Kampina; hoe is het 
verloop van het aantal soorten vogels en het verloop van het aantal vogels per soort dat in 
deze periode van de Kampina gebruik maakt?

Onderzochte soorten
In het onderzoek zijn alle vogelsoorten geïnventariseerd met uitzondering van de algemene soorten 
die het gehele jaar door in grote aantallen op de Kampina aanwezig zijn, plus de sooden die voor 
dit gebied van minder betekenis zijn De volgende sooden zijn derhalve niet meegenomen in het 
onderzoek: Wilde Eend; Fazant; Houtduif; Holeduif; Turkse Todel; Merel; Koolmees; Pimpelmees; 
Gaai; Ekster; Kauw; Kraai; Huismus; Roodborst; Winterkoninkje.

Plan van aanpak
Aanvankelijk wilden we alleen de hedsttrek waarnemen en waren we van plan om tot eind oktober 
of begin november door te gaan met de wekelijkse bezoeken Echter naarmate we vaker op de 
Kampina kwamen werd onze nieuwsgierigheid groter We besloten de gehele winter door te gaan 
met onze bezoeken aan de Kampina Voorlopig wekelijks, maar eventueel in de winter 
tweewekelijks.
Om een zo goed en zo betrouwbaar mogelijk beeld van het verloop in aantal sooden en aantal 
vogels per sood te verkrijgen hebben we onze bezoeken zoveel mogelijk gestandaardiseerd We 
hebben een vaste route, die op een vast tijdstip begint, die we met een vaste snelheid lopen We 
stoppen op een aantal vaste uitkijkpunten Ook hebben we een standaard-inventarisatieformulier 
voor onderweg ontwikkeld.
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De gevolgde route
De route start vanat de parkeerplaats aan de Franse Baan in het zuidoostelijk deel van de 
Kampina, en gaat van daar het natte heidegebied van het Groot Goor op. We volgen de door 
Natuurmonumenten uitgezette 
en met witte palen 
gemarkeerde wandelroute. Op 
het punt waar deze 
wandelroute afbuigt in 
zuidelijke richting, vervolgen 
wij het pad echter in 
noordelijke richting naar het 
Brandven. Vanaf het Brandven 
steken we de Haarensedijk 
over, en volgen over de 
centrale heide het pad in 
oostelijke richting langs de 
Zandbergsvennen tot aan het 
graf van Van Tienhoven De 
route gaat verder in noord
oostelijke richting naar het 
Kogelvangersven en loopt 
verder langs de noordzijde van 
het Kogelvangersven, het 
Duikersven en het Groot 
Huisven. Vanaf het Groot 
Huisven vervolgen we het pad 
naar het vogelkijkscherm bij 
het Ganzenven Vanaf het 
Ganzenven gaan we in zuid 
westelijke richting naar de 
Haarensedijk. Deze volgen we 
tot aan het Brandven en gaan 
vervolgens langs dezelfde weg 
als we gekomen zijn weer 
terug naar de parkeerplaats 
Op bovengenoemde route 
bevinden zich verschillende 
punten waar we stoppen om te 
tellen. Deze punten zijn 
geselecteerd op grond van de 
waarneemkans van veel en/of bijzondere soorten.
De totale lengte van deze route bedraagt 8,57 km. Gemiddeld zijn we vijf uur onderweg Dit 
betekent dat we ons met een gemiddelde snelheid van 1,7 km per uur over de Kampina 
verplaatsen We zijn onze tocht zoveel mogelijk begonnen rond zonsopkomst.

Standaard inventarisatieformulier
In het begin noteerden we al onze waarnemingen in een notitieboekje. Omdat in de periode van de 
doortrek er in de vroege ochtenduren soms veel soorten tegelijk doodrokken, was het schrijfwerk 
haast niet bij te houden Daarom, en omdat deels te voorzien is welke sooden we op de Kampina 
kunnen aantreffen, hebben we een standaard inventadisatieformulier gemaakt met daarop 
voorgedrukt 103 vogelsooden. Het is nu slechts een kwestie van tuden Voor sooden die niet op de 
lijst voorkomen is er vrije ruimte. Tot nu toe heeft dit prima gewerkt
Op het formulier is verder ruimte voor de datum en de duur van de tocht en weersgegevens zoals 
bewolking, temperatuur, neerslag, windrichting en windkracht
Daarnaast verzamelen we de weerrappoden die dagelijks in de Volkskrant worden afgedrukt Dit 
met het oog op analyses achteraf

O

7



Eerste bevindingen
Gedurende drie maanden hebben we in totaal veertien bezoeken aan de Kampina gebracht, één 
bezoek per week Tot nu toe hebben de bezoeken zich onder (redelijk) goede 
weersomstandigheden afgespeeld Een paar maal hadden we lichte regen gedurende een deel van 
de tocht, maar we zijn geen enkele maal weggeregend. Wel hebben we een paar maal met stevige 
wind te maken gehad en natuurlijk ook. in het najaar kan het ook haast niet anders , met mist.
Over het algemeen was het rustig op de Kampina Wel kwamen we enkele malen andere vogelaars 
tegen. Dergelijke ontmoetingen resulteerden meestal in het uitwisselen van ervaringen

De tabel Presentie vogelsoorten
Op de bij dit artikel afgedrukte tabel geven we een overzicht van de vogelsoorten die wij in de 
periode van 10 september tot en met 10 december 1994 tijdens onze bezoeken hebben 
waargenomen Zoals eerder vermeld hebben we een aantal algemene soorten niet meegenomen in 
deze inventarisatie In totaal hebben we 80 soorten waargenomen Natuurlijk kwamen we niet 
iedere tocht al deze soorten tegen In de tabel geven we per halve maand aan welke soorten we 
hebben waargenomen. Deze tabel vermeldt echter niets over de aantallen vogels per waargenomen 
soort Ook maken we in deze tabel geen onderscheid tussen vogels die gebruik maken van de 
Kampina en vogels die enkel overvliegen. De komende maanden hopen wij voor een aantal 
vogelsoorten ook informatie te presenteren over hun aantalsverloop
Wat opvalt is dat vanaf half november duidelijk sprake is van een afname van het aantal soorten. 
Schommelde het van half september tot half november rond een aantal van 50 soorten, vanaf half 
november daalt het aantal soorten tot beneden de 40.
De tabel toont grofweg vier groepen vogels: soorten die gedurende de gehele periode zijn 
waargenomen; soorten die vooral in het begin werden waargenomen; vogels die tijdens het 
onderzoek op de Kampina verschenen en daar nog worden waargenomen en als vierde groep de 
incidentele en/of bijzondere waarnemingen Van elke groep zullen we een aantal voorbeelden 
geven:
Soorten de gehele periode aanwezig: Fuut; Dodaars; Blauwe Rijger; Wintertaling, Zwarte Specht, 
Graspieper; Rietgors
Soorten in het begin aanwezig Bruine Kiekendief; Boomvalk; Groenpootruiter; Veldleeuwerik; 
Boerenzwaluw; Paap; Roodborsttapuit; Geelgors.
Soorten in de loop van het onderzoek gearriveerd: Rietgans; Krakeend; Blauwe Kiekendief; 
Kramsvogel; Koperwiek; Klapekster.
Incidentele en/of bijzondere waarnemingen: Zwarte Ibis; Grote Zaagbek; Slechtvalk, Kleine Bonte 
Specht; Grauwe Klauwier; Grote Gele Kwikstaart; IJsgors
Nogmaals zij opgemerkt dat het hier om een zeer grove indeling gaat Sommige soorten kunnen in 
twee of zelfs drie van de onderscheiden groepen worden ondergebracht.Tot slot
Na drie maanden onderzoek vinden we dat we veel hebben gezien en geleerd We hebben een 
beter beeld gekregen van wat de Kampina aan vogels te bieden heeft.
leder bezoek had ons weer iets nieuws, iets waardevols te bieden en er was geen moment dat we 
dachten dat we beter thuis hadden kunnen blijven. We keken steeds weer uit naar ons volgende 
bezoek De motivatie om de Kampina te bezoeken bleef Ook door er een gezamenlijke activiteit 
van te maken werkte dit stimulerend en motiverend.
Het veldwerk stimuleerde ons om door middel van literatuurstudie onze kennis over vogels en 
vogelonderzoek te vergroten, en dat kwam ons veldwerk weer ten goede.
Waren we aanvankelijk van plan om tot half november met onze bezoeken aan de Kampina door te 
gaan, inmiddels hebben we besloten om ook gedurende de wintermaanden onze bezoeken te 
continueren. Misschien in een iets lagere frequentie. We overwegen zelfs om hiermee door te gaan 
gedurende het voorjaar en de zomermaanden zodat we een beeld krijgen van de Kampina het jaar 
rond.
De komende maanden willen in de Peregrijn regelmatig verslag doen van onze bevindingen.
Daartoe willen we een aantal vogelsoorten nader onder de loep nemen. Op dit moment denken we 
daarbij aan de volgende onderwerpen: de Klapekster; de najaarsdoodrek; Watervogels op de 
vennen in het najaar en de winter; het Witgatje; slaapplaats Blauwe Kiekendief.
We hopen door middel van de verslagen in Peregrijn jullie nieuwsgierigheid voor de Kampina op te 
wekken en jullie te motiveren om ook eens een bezoek aan de Kampina te brengen.
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PRESENTIE VOGELSOORTEN KAMPINA NAJAAR 1994
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WAARNEMINGEN
De volgende waarnemingen werden voor opname in het waarnemingen
archief ontvangen:

Aalscholver 14-10-1994 UO Kampina, overvliegend zuidoost RS, PS
Blauwe kiekendief 23-09-1994 1 Kampina, mannetje PS

08-10-1994 1 Kampina, mannetje RS
14-10-1994 1 Kampina, wijfje RS, PS
22-10-1994 1 Kampina, mannetje RS, PS
28-10-1994 1 Kampina, mannetje RS, PS

Boerenzwaluw 08-10-1994 2 Kampina RS
Boomklever 28-09-1994 1 Rovertse Heide LH

04-11-1994 1 Oude Warande AvP
BoomleeuwerIk 01-10-1994 2 Kampina RS, PS

08-10-1994 12 Kampina RS
14-10-1994 2 Kampina RS, PS
28-10-1994 3 Kampina RS, PS

Bosrul ter 28-10-1994 1 Kampina RS, PS
Bosui 1 24-10-1994 1 Oisterwijk, Bosweg, KI. Speyk AvP, SvP

04-11-1994 2 Loonse Duinen AvP
Brandgans 28-10-1994 1 Leemkuilen, foer. op maïsakker AvP, SvP
Bruine Kiekendief 03-06-1994 1 Kampina, Groot Goor, vrouwtje PS

03-09-1994 1 Kampina, Ganzenven, vrouwtje PS
19-09-1994 1 Kampina, heide, vrouwtje PS
23-09-1994 1 Kampina, Huisvennen, vrouwtje PS
01-10-1994 1 Kampina, vrouwtje RS, PS

Buizerd 14-10-1994 5 Kampina RS, PS
Canadese gans 04-08-1994 31 Afwateringskan. Den Bosch-Drongel. PS

23-09-1994 59 Kampina, Groot Huisven, pleist. PS
28-10-1994 1 Leemkuilen, tussen boerenganzen AvP, SvP

Casarca 21-10-1994 1 Leemkuilen CvL, JS
Draalhals 25-09-1994 1 Mortelen,, Coehoornweg JvH/CvL
Goudplevler 13-11-1994 7 Kleine Aa, Boxtel overvlieg, west AvP
Grauwe gans 14-10-1994 2 Kampina, overvliegend noordoost RS, PS

16-11-1994 300 Tilburg, Griegstraat, overtrek. WZW AvP
Grauwe klauwier 09-10-1994 1 Kampina, heide, juv. ex. PS, LK
Grauwe vlieg.vang. 08-10-1994 1 Oirschot,, Spoordonkseweg CvL
Groene specht 26-09-1994 1 Oirschot,, Spoordonkseweg CvL
Havik 03-09-1994 1 Kampina, heide PS

01-10-1994 1 Kampina RS
02-10-1994 1 Kampina, Huisvennen LH
08-10-1994 1 Kampina RS
28-10-1994 1 Kampina RS, PS

Houtsnip 12-09-1994 1 Mortelen,, Echteldonken CvL
Ijsvogel 01-09-1994 1 Oisterwijk, zandvanger Reusel JS

11-09-1994 1 Oisterwijk, Achterste Stroom LH
15-09-1994 1 Oisterwijk, Rietven/Reu6el LH
23-09-1994 1 Kampina, Kogelvangersven PS
25-09-1994 1 Nemerlaer, Haaren LH
07-10-1994 1 Kampina, Kogelvangersven PS
09-10-1994 1 Kampina, Ganzenven PS, LK
27-10-1994 1 Kampina, Flesven AvP, SvP
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Keep 25-09-1994 1 Mortelen, Lopense6traat CvL
08-10-1994 10 Kinderbos, Boxtel-Oirschot CvL

Klapekster 07-10-1994 1 Kampina, Zandbergsvennen PS
14-10-1994 1 Kampina RS, PS
21-10-1994 1 De Brand CvL, JS
22-10-1994 1 Kampina, 6 verschillende lokaties RS, PS
28-10-1994 1 Kampina RS, PS

Knobbelzwaan 24-10-1994 2 Oisterwljk, Achterste Stroom AvP, SvP
Koperwiek 18-10-1994 5 Mortelen, Soeperdonken CvL
Kraanvogel 02-10-1994 21 Boxtel, overvliegend MM/CvL
Krakeend 02-10-1994 1 Kampina, Ganzenven LH

12-10-1994 2 Leemkuilen JS
Kruisbek 24-09-1994 1 Olsterwijk, Achterste Stroom LH

25-09-1994 3 Mortelen, Smalzij JvH/CvL
NiJlgans 22-09-1994 74 Leemkuilen CvL, JS

22-10-11994 1 Kampina RS, PS
28-10-1994 1 Kampina RS, PS
28-10-1994 68 Leemkuilen AvP, SvP
05-11-1994 1 Kampina, Huisvennen AvP, SvP

PatriJ6 02-08-1994 2 Haaren, Holleneind PS
18-09-1994 2 Mortelen, Meyeryse Baan CvL
06-10-1994 12 Olsterwijk, Kreitenstraat PS

PiJlst aart 14-10-1994 1 Kampina, Ganzenven RS, PS
Putter 28-10-1994 1 Kampina RS, PS
Ringmus 08-10-1994 20 Kinderbos, Oirschot-Boxtel CvL
Roodborsttapuit 01-10-1994 5 Kampina RS, PS

08-10-1994 6 Kampina RS
Sijs 24-09-1994 3 Mortelen, Schooringen CvL
Slobeend 01-10-1994 8 Kampina RS, PS

08-10-1994 6 Kampina, Ganzenven RS
14-10-1994 18 Kampina, Ganzenven RS, PS
22-10-1994 15 Kampina, Ganzenven RS, PS
27-10-1994 7 Kampina, Middelste Huisven AvP, SvP
28-10-1994 22 Kampina, Ganzenven RS, PS

Smelleken 22-09-1994 1 Leemkuilen CvL, JS
21-10-1994 1 De Brand CvL, JS

Smient 22-10-1994 1 Kampina, Ganzenven RS, PS
Steenuil 25-09-1994 1 Gijzelaar, 0ir6chot CvL
Taf eleend 08-10-1994 27 Kampina, Groot Huisven RS

14-10-1994 32 Kampina, Groot Huisven RS, PS
22-10-1994 24 Kampina, Groot Huisven RS, PS
23-10-1994 48 Kolkven, 0i6terwijk RS
27-10-1994 23 Kampina, Landmetersven AvP, SvP

Tapuit 06-09-1994 2 Biest-Houtakker, waterzuivering CvL, JS
Vuurgoudbaant J e 15-09-1994 1 Olsterwijk, Diaconieven LH
Waterpieper 08-10-1994 1 Kampina RS
Watersnip 17-08-1994 1 Pettelaar CvL, JS
Wespendief 25-09-1994 1 Mortelen, Soeperdonken onvolw. ex. CvL
Wilde eend 27-10-1994 442 Kampina, Huisvennen AvP, SvP
Wintertaling 14-10-1994 77 Kampina, Duikersven RS, PS

22-10-1994 30 Kampina, Duikersven RS, PS
27-10-1994 34 Kampina, Huisvennen AvP, SvP

WitgatJe 01-09-1994 5 Olsterwijk, zandvanger Reusel JS
19-09-1994 1 Kampina, Zandbergsvennen PS
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WitgatJe 09-10-1994 1 Kampina, Duiker6ven PS, LK
16-10-1994 1 Mortelen, Soeperdonken CvL
05-11-1994 1 Kampina, Huisvennen AvP, SvP

Zwarte specht 26-09-1994 1 Mortelen, Steenrijt CvL
01-10-1994 1 Kampina RS, PS
08-10-1994 2 Kampina RS
14-10-1994 1 Kampina RS, PS
22-10-1994 1 Kampina RS, PS
28-10-1994 1 Kampina RS, PS

Dit keer werden er maar liefst meer dan 100 waarnemingekaarten 
ingestuurd. Als de nog resterende maanden van dit jaar net zoveel 
waarnemingen opleveren als deze maand, moeten we het voor dit 
jaar ten doel gestelde aantal van 500 waarnemingskaarten 
makkelijk kunnen overtreffen. Overigens zou 500 waarnemingen niet 
al te moeilijk moeten zijn, want het betekent een gemiddelde van 
minder dan 1 kaart per lid per maand; gelukkig zijn er enkele 
leden die hier ruim boven zitten.
Waarnemingen en/of ingevulde waarnemingskaarten werden dit keer 
ontvangen van: Loek Hilgers (LH), Jan van Hout, via Cis (JvH), 
Louis Kemperman (LK), Cisca van Laarhoven (CvL), Martien Maas, 
via Cis (MM), Ad van Poppel (AvP), Sheila van Poppel (SvP), Peter 
Slingerland (PS), Ronald Smulders (RS), Jo Swaans (JS)

Ad van Poppel.

AKTIVITEITEN-OVERZICHT

zaterdag 24 december begin bekentelling periode
zondag 1 J anuari eind bekentelling periode
maandag 2 j anuar i eksk. Mortelen (08. 45 uur Steenrijt)
dinsdag 3 J anuar i 1edenvergaderi ng
zaterdag 1 4 j anuar i simultaan ganzentelling
woensdag 18 j anuari bestuursvergadering
d i nsdag 31 J anuari ledenvergadering
woensdag 15 f ebruar i best uursvergadering
zaterdag 18 f ebruari * simultaan ganzentelling
dinsdag 28 f ebruari ledenvergadering
zat erdag 1 1 maart bekent el1i ng
zondag 12 maart bekent el1ing
Op vele zaterdagen in de winter bestaat de mogelijkheid om de 
handen uit de mouwen te steken; niet alleen om de verrekijker te 
hanteren, maar ook om met 1andschapsonderhoud bezig te zijn. Voor 
meer Informatie hierover kun je bij Sjef of Jo terecht.

In het kader van de inventarisatie van de Mortelen zal er op 2 
januari een winter-ekskursie georganiseerd worden. Verzamelen om 
08. 45 uur op de parkeerplaats aan de Steenrijt.

De december-ledenvergadering zal zoals gewoonlijk in januari 
plaat svlnden.
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RESULTATEN BEKENTELLING NOVEMBER 1994
Als gevolg van het feit dat het Samenwerkingsverband Oost- 
Brabantse Vogelwerkgroepen (SOV), onlangs besloot om de draad van 
de bekentellingen weer op te pakken, organiseerde ook onze
werkgroep onlangs weer een bekentelling. De laatste paar jaar
heeft onze werkgroep een dergelijke bekentelling wel jaarlijks 
uitgevoerd tussen Kerstmis en Nieuwjaar, en dus slechts één 
telling per Jaar. Voorheen vond een dergelijke telling meerdere 
keren per seizoen plaats. Voor dit seizoen staan er 3 tellingen 
op het programma (12-13 november, 24 december-1 Januari en 11-12 
maart, waarvan de eerste dus inmiddels heeft plaatsgevonden). Wel 
heeft het SOV besloten om als gevolg van de wat beperkte 
mankracht het telgebied wat te beperken, en wel tot de beken die 
behoren tot het stroomgebied van de Dommel. Het begrip "beek" 
moeten we in dit verband overigens niet al te eng zien, want
onder beek verstaan we hier ook kunstmatige en vergraven en 
gekanaliseerde watergangen als Voorste Stroom, Essche Stroom, 
Reusel, en Oude Ley. Met beken zoals we die oorspronkelijk kenden 
hebben deze niet zo veel gemeen. In het kader van deze 
bekentelling wordt niet -zoals leken wel eens vermoeden- het 
aantal beken geteld, maar het aantal vogels op en langs deze
beken.

Tel peri ode

De bedoeling wee dat de telling zou worden uit gevoerd in het 
weekeind 12-13 november 1994. Indien een teller op een van deze 
dagen verhinderd was kon eventueel 2 dagen eerder of later geteld 
worden. Uiteindelijk is er geteld tussen 13 en 16 november, 
waarbij de Kleine Aa, Reusel (trajekt 19 t/m 23), en Essche 
Stroom (trajekt 1 t/m 6) op 13 november werden geteld, Reusel (24 
t/m 28) en Oude Ley op 15 november en Essche Stroom (trajekt 7 
t/m 12) op 16 november.

Telgebied
Er werden in totaal (delen van) 4 beken geteld, namelijk de 
Essche Stroom, Oude Ley, Reusel en Kleine Aa. Niet alle beken 
werden gezien hun lengte in hun geheel geteld. De Oude Ley werd 
geteld tot aan de Voorste Stroom, en de Reusel vanaf het 
Wi1hel minakanaal tot aan Oisterwijk.

Telsoorten
Zoals hiervoor al werd opgemerkt werd de telling dit keer voor 
het eerst sinds een aantal jaren weer georganiseerd door het 
Samenwerkingsverband Oost-Brabantse Vogelwerkgroepen (SOV), 
waarbij grotendeels op dezelfde wijze te werk werd gegaan als 
voorheen. Dit betekent o. a. dat er een lijst van telsoorten werd
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opgesteld <fuut-achtigen, reigers, eenden, ganzen, zwanen,
bleshoenders, ruitertjes en steltlopers, waterpleper, grote gele 
kwikstaart en ijsvogel, meeuwen). Behalve de water- en
waterkantvogels staan op het formulier ook een aantal andere 
vogelsoorten genoemd, waarvan de stootvogels de belangrijkste 
zijn, maar verder ook patrijs, spechten, veldleeuwerik, enkele 
1ijstersoorten, graspieper, witte kwikstaart, geelgors, rietgors, 
sijs en goudvink.

Weersomst andi gheden

Over het algemeen waren de weersomstandigheden tijdens de 
telperiode gunstig te noemen. Het was meest zwaar bewolkt, met 
temperaturen die met 10-13'C. ruim boven normaal lagen. De wind 
was overwegend zwak uit westelijke of zuidwestelijke richting. Er 
was geen neerslag, en het zicht was goed. Omdat het nog niet koud 
was geweest, waren alle plassen en vennen nog vrij van ijs, 
waardoor er nog geen afwijkend grote aantallen vogels op en rond 
de beken verbleven.

Resultaten

De resultaten die behaald werden, waren toch heel aardig te 
noemen. De grote aantallen watervogels waren als gevolg van de 
zachte weersomstandigheden weliswaar nog niet aanwezig, maar toch 
was het weer een aardige telling, waaraan door alle tellers 
(hopelijk) veel plezier is beleefd. Dodaarzen waren vooral op 
Reusel en Essche Stroom goed vertegenwoordigd. Ook Futen waren op 
de Essche Stroom goed vertegenwoordigd, evenals langs de Oude 
Ley, waar een aantal van 5 exx. werd waargenomen op de
zandzuigput aan het Boterpad. Aalscholvers waren ook deze telling 
met 20 exx. weer redelijk vertegenwoordigd, al werden deze bijna 
uitsluitend (19 exx. ) gezien langs de Essche Stroom. Duikeenden 
(Kuif- en Tafeleend bijvoorbeeld) werden er tijdens deze telling 
nauwelijks gezien; slechts 4 Kuifeenden op de Boterplas. 
Waterhoentjes werden met name waargenomen langs de Reusel; 143 
van de in totaal 202 waargenomen Waterhoentjes. Meerkoeten werden 
voornamelijk waargenomen langs de Essche Stroom (70 exx. ) en Oude 
Ley (68 exx. Boterplas); de overige 28 exx. werden waargenomen 
langs de Reusel. Kieviten waren als gevolg van het ontbreken van 
enige kou nog volop aanwezig; wel betrof het voornamelijk 
overvliegende exemplaren. Met name op 13-11 was er vrij sterke 
strek van Kieviten langs de Kleine Aa; hier werden ook 7 vrij 
laag overtrekkende Goudplevieren waargenomen. De enige Ijsvogel 
die werd waargenomen werd gezien langs de Essche Stroom. Ondanks 
het feit dat november (voor de tijd van het jaar) extreem zacht 
weer te zien gaf, werden er zeer weinig Witte kwikstaarten 
waargenomen; er werden slechts 2 exx. gezien langs de Reusel. De 
stootvogels waren in het algemeen goed vertegenwoordigd, waarbij 
de Buizerd met 2 1 exx. de kroon spant. Van zowel Sperwer als 
Torenvalk werden ieder 4 exx. gezien. Verder werd er nog 1 
ongedetermineerde valkachtige stoot vogel gezien, die nog het
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meest weg had van een Slechtvalk; de waarnemers waren echter niet 
geheel zeker van hun zaak, en hebben hem du6 met vraagteken 
genoteerd. Langs de Reusel werd verder nog een uitzonderlijk 
grote groep van ca. 100 Staartmezen waargenomen. Wat de soorten 
van exotische afkomst betreft kunnen we alleen de Nijlgans <2 
exx. ) en de Zwarte zwaan vermelden Cl ex. ). Hieronder volgt een 
overzicht van de resultaten per beek en per' teller of telgroepje.

Reusel Ess. Stroom Ess. Stroom Kleine Aa Oude Ley TOTAAL
(1-6) (7-12)

Dodaars 6 4 5 1 3 19
Fuut 2 5 5 12
Blauwe reiger 9 7 4 3 3 26
Knobbelzwaan 2 2
Rietgans (108) 108
Wilde eend 32 119(58) 108 11(7) 226 561
Wintertaling (1) 1
Kui f eend 4 4
Waterhoen 143 17 27 2 13 202
Meerkoet 28 3 67 68 166
Kievit (100) 85(34) (255) 474
Watersnip (4) 4
Ijsvogel 1 1
Tamme eend 250 4 + 254
Zilvermeeuw 50 50
Stormmeeuw 5 16 21
Kokmeeuw 71 98(36) 90 100 395
Sperwer 1 1 1 (1) 4
Buizerd 5 3 7 5 (1) 21
Torenvalk 1 1 2 4
Slechtvalk ? 1 1 ?
Patri j s 9 5 14
Gr. bonte specht 2 2
Veldleeuwerik 24 1 6 31
Kramsvogel 3(8) 3 14
Koperwiek (1) 2 17 20
Graspieper 16 28 11 55
Witte kwikstaart 2 2
Sijs 30 55 1 86
Rietgors 1 1
Aalscholver 1 18 1 20
Nijlgans 2 2
Staart mees 100 5 105
Grote lijster 6 6
Kolgans (10) 10
Zwarte zwaan 1 1
Goudplevier (7) 7

Getallen tussen haakjes ( ) betreffen niet-pleisterende vogels.
+ betekent aanwezig, maar niet geteld.

Dl! RKDAKT1E VAN PEKEGR1JN WENST HAAR LEZERS EEN GELUKKIG 199b
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