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U I  ' T N O D  I G I  N O

voor de JAARVERGADERING van de Werkgroep voor Vogel- en 
Natuurbescherming Midden-Brabant op Dinsdag 30 maart 1993.

Plaats: De Schaapjes, OlsterwiJksedreef 6, Haaren. 

Aanvang: 20. 00 uur.

A G E N D A

1. Opening en mededelingen.
2. Vaststelling verslag vergadering van 2 maart 1993.
3. Post bespreking.

4. -Vaststelling van het financieel verslag van de penningmeester. 
-Bevindingen kascontrolecommlssie.
-Bespreking begroting 1993 (zie Peregrijn).

5. Vaststelling van het jaarverslag van de secretaris.

6. Bestuursverkiezing (aftredend zijn NicoHilgers en
Ad van Poppel; beiden zijn herkiesbaar. Nico is ook als 
voorzitter aftredend, maar stelt zich ook voor die functie 
herk i esbaar >.

7. Voortgang diverse tellingen (o. a. De Mortelen).

8. Rondje waarnemingen.

9. Rondvraag en sluiting.

Na afloop van de jaarvergadering zal Loek een toelichting geven op 
het Korhoenbeschermingsplan voor Noord-Brabant.
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Verslag vergadering V.tf.G, Midden Brabant op dinsdag 3 maart 1993

Aanwezig: Roos Backx, Pim Eshuis, Hans v.d. Haring, Nico Hilgers, Gerard 
v.d.Kaa, Kees Ketelaars, Ciska v. Laarhoven, Hans v.Lieshout, 
Frits v.d. Meer, Ben Mertens, Frank v.d.Oetelaar, Frans 
v.d.Oetelaar, Jan Paymans, Herman Petermeijer, Krijn Jan 
Provoost, Viktor Retel Helmrlch, Ronald Smulders, Jo Swaans, 
Carlo v.Vely

Bericht van verhindering: Loek Hilgers, Jan v.Rijswijk, Ad en Sheila
v.Poppel

1. Qpenlng.
De voorzitter opent de vergadering en leest een artikel voor dat ln het 
Nieuwsblad is verschenen over akties die het Brabants Landschap gaat 
ondernemen om het voortbestaan van de korhoenpopulatie op de Regte Heide 
te waarborgen.
Jo Swaans zegt dat o.a. de overgang van de heide naar het dal van de 
Lei je zal worden verbeterd. De zandweg van café 'De Vriendschap' naar de 
Ooievaarsnest zou daartoe mogelijk gedeeltelijk worden afgesloten.

2. Vaststelling verslas vorig'- vergadering.
Er is geen kommentaar. Jan Paymans herinnert het bestuur aan de 
genotuleerde toezegging om bij Natuur Monumenten toestemming te 
vragen om op Leike- en Plakkenven de Dodaars te Inventariseren. De 
voorzitter zegt toe dat dit zal gebeuren.

3. Post.
Er is een brief ontvangen van de wildbeheerseenheid Moergestel. Het 
betreft een verzoek om medewerking bij een aktle op 20 maart om 
zwerfvuil uit de natuur te verwijderen. De brief lokt velerlei reakties 
uit; sommige zijn hoogst origineel, maar duidelijk wordt dat we niet op 
het verzoek zullen Ingaan.
Het bestuur zal een antwoord formuleren waaruit een gezond stuk 
wantrouwen zal blijken m.b.t. de doelstelling van deze aktie.
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Krijn Jan stalt voor onze reaktie als persbericht naar de (locale) pers 
te brengen.

Kcrhoendertellingen op ma. 12 april (2e Paasdag), zo. 25 april en
zo. 9 mei.
Tellers: Loonse en Drunense Duinen: Nico + Jan Paymans

Oirschotse Heide: Ciska, Carlo t Ad en Sheila (?)
Regte Heide: Roos, Gerard, Sjef Staps en Frans v.d.Oetelaar 
Lanschotse Heide: Kees Ketelaars, Ben Hartens 
Campina: Ronald en Loek (?)

Regenwuïptelling op 16 april - 30 april en 7 mei.
Tellers: Campina: Jan Paymans (niet op 16/4), Victor 

Regte Heide: Roos, Ben
Lanschotse Heide: Kees, Ben, Pim, Carlo

Dodaars: Jan doet Huls ter Heide, mits vergunning. De rest is bekend.

Mortelen: Met betrekking tot ons inventarisatie-gebied de Mortelen, 
wordt het volgende gezegd. Er is al een geslaagde excursie 
geweest naar Bosuilen. Veel deelnemers, een Bosuil.
De volgende excursie is op 14 maart om 06.30 uur. Start 
Slingerland. Een extra excursie is op nader te bepalen datum. 
Nico zal belangstellenden bellen. Nico deelt lnventarisatle- 
kaartjes uit. Victor licht de organisatie toe zoals beschreven 
in Peregrljn. Alle afspraken telefonisch vla Nico.
Nico deelt verder mee dat de Kerkullen-groep bij elkaar is 
geweest. Ad bezoekt de kerken. De verdeling van de kasten als 
gevolg van het vertrek van Joop is geregeld.
Carlo heeft bij Best geïnformeerd over het gebied in Mortelen 
en Heerenbeek. Die groep gaat niet verder dan Llempdse Dijk, 
Gude Steeg etc.

Geen excursie fzie Peregrljn).



Hico inventariseert de deelnemers naar Glvry.

Achtereenvolgens warden genoemd: Ijsvogel, Matkop met witte vleugel, 
Vitgatje, Rietgans, Goudvink, Houtsnip, Putter, Oeverloper en 
Aalscholver

7. Rondvraag.
Herman wijst op het artikel in Peregrijn over de secretariaats- 
perikelen. Hij vraagt de vergadering om reakties. Die zijn er nauwelijks 
en daarom zal het bestuur zelf de oplossing moeten zoeken.
Ronais heeft vragen over geluidsbandjes met vogelgezang. Die zijn, vrij 
duur, verkrijgbaar bij de Vogelbescherming. De V.V.G. heeft ze niet.

lierman P.
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VERGADER EN EKSKURSIEDATA

dinsdag 30 maart ledenvergadering
maandag 12 april Korhoentelling
woensdag U apr i 1 bestuursvergadering
vrijdag 16 april Regenwulptelling
zondag 18 april Mortelen-ekskursie
zondag 25 april Korhoentelling
dinsdag 27 april ledenvergadering
vrijdag 30 april Regenwulptelling
vrijdag 7 mei Regenwulptelling
zondag 9 mei Korhoentelling
woensdag 12 mei bestuursvergadering
dinsdag 25 mei ledenvergadering
donderdag 27 mei meerdaagse ekskursie Givry

Verder wordt er minimaal l keer per maand een ekskursie georganiseerd naar de
Mortelen in verband met de Inventarisatie. Nadere afspraken hierover zullen 
tijdens de vergaderingen worden gemaakt. Contactpersoon hiervoor is Nico. Ook 
bij twijfel of de Mortelen-ekskursies doorgaan even Nico bellen. De 
eerstvolgende in deze Mortelen-reeks is gepland op zondag 18 april, verzamelen 
06.30 uur Lopensestraat/Woekensesteeg, plaatselijk bekend als Slingerland. Deze 
ekskursie staat in het teken van o. a. geelgors, kleine bonte specht en 
boomklever. Verder kan men er genieten van de rijke voorjaarsflora.
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Slechtvalk 1.
Mijn eerste Slechtvalk (Falco pere- 
grinus) zag ik bij Wolphaartsdijk, 
boven de Middelplaten in het Veerse 
Meer.
De paniek van duizend vogels zag ik 

eerst. Ik dacht aan een Kiek of een 
Buizerd of een Smelleken.
Mog net op tijd ving ik de vogel in 
mijn kijker. 'Een wijfje', zei een 
aanwezige kenner.
Met onverholen plezier om de schrik 
die ze verspreidde, vloog ze laag en 
snel, vlak voor ons langs.
Ik bleef haar volgen. Boven de surf- 
pLas maakte ze plotseling hoogte en 
draaide scherp naar rechts.
Even kon ik haar ankervormig pro
fiel zien, toen verdween ze met 
enorme snelheid in verre nevels.
Mijn armen deden pijn en mijn han
den trilden. Iemand vroeg:'Zullen 
we verder gaan?'. We liepen naar de 
auto, vijftig meter terug.
Toen ik voor de vierde keer omkeek 
zei m'n maatje: 'Mooi hel'.
Ik knikte alleen maar:sprakeloos!.

Herman P.



PENÜLÜGIE-ÜHDERZOEK 1993.

Nadat we in zowel 1991 als In 1992 een f enologle-onderzoek je 
hebben uitgevoerd zullen we ook ln 1993 weer een dergelijk 
onderzoekje uitvoeren. Een dergelijk onderzoekje is -ln 
tegenstelling tot wat de naam misschien doet vermoeden- erg 
eenvoudig. Men hoeft slechts de eerste waarneming te noteren van 
onze uit hun overwlnteringsgebied terugkerende vogels. Toen wij 
dit onderzoekje voor het eerst uitvoerden, is er voor ieders 
gemak een formulier gemaakt, waarop alle soorten die daarvoor in 
aanmerking komen reeds zijn ingevuld. Onderaan het formulier 
kunnen eventueel nog soorten worden Ingevuld die niet staan 
voorbedrukt, maar waarvan Je de waarneming toch de moeite waard 
vindt om hem bij het f enol ogl e-onderzoek te betrekken. Op het 
formulier is o. a. een kolom "bijzonderheden" opgenomen; hier kun 
Je onder andere aangeven of het een zingende vogel betrof, of dat 
het om een hoog overtrekkend exemplaar ging e. d. Ook is het 
belangrijk om van zoveel mogelijk mensen hun vroegste waarneming 
te ontvangen; dus ook al weet je dat iemand anders een soort net 
een dag, of een paar dagen eerder had dan jij, de waarneming toch 
invullen op Je formulier. Tot slot zou ik ieder willen vragen om 
de ingevulde lijst tijdig ln te leveren, zodat er ook dit Jaar 
weer tijdig een overzichtje van de resultaten in Peregrijn zal 
kunnen verschijnen. En natuurlijk is het zo dat hoe meer 
waarnemers deel zullen nemen aan dit onderzoekje, hoe vollediger 
het zal worden. Vandaar dus dat ik hoop dat dit Jaar nog meer 
leden hun vroegste waarnemingen zullen noteren en insturen.

Ad van Poppel.

Een Barnevelds haantje te Bavel
Had het liefst frisse lucht in z'n snavel
Maar de wind kwam van Dorst
En daarom zat zijn borst
Vol ammoniak, smog en zwavel.

van l.oek
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WAARNEMINGEN
Dg volgende waarnemingskaarten werden voor opname in het 
waarnemingenarchief ontvangen:

Aalscholver 31-12-1992 1 Essche stroom (RS)
05-01-1993 3 Lithse Polder (VRH)
14-01 -1993 1 Leemkuilen Udenhout (RS)
17-01-1993 23 Kampina, overvliegend (VRH)
25-01-1993 13 Leemkuilen Udenhout <JS>

Bergeend 04-02-1992 5 Overdiepse Uiterwaard CMS)
17-01-1993 7 Blauw Meer, Loon op Zand (VRH)

Blauwe kiekendief 13-12-1992 1 Kampina, wijfje Huisvennen (VRH)
13-12-1992 1 De Brand, wijfje (CvL, JS>

Boomleeuwerik 28-09-1992 1 Kampina, zingend ex. (VRH)
Bosui 1 13-12-1992 1 Kampina, Huisvennen roep. mannetje (VRH)
Brilduiker 17-01-1993 1 Huis ter Heide, Grote Bodem (VRH)
Buizerd 21-07-1991 3 Ter Braakloop, boven bos (RS)

04-08-1991 1 Helleputten (RS, JP)
Dodaars 28-09-1992 2 Kampina, Huisvennen (VRH)
Europese kanarie 27-01-1993 1 Loonse Plakken, wijfje (AvP)
Grote zi1verreiger05-01-1993 1 Hertogswetering, Lith (VRH)
Graspieper 27-12-1992 7 De Brand (CvL, JS)
Havik 15-12-1992 1 De Brand (CvL, JS)

27-12-1992 1 De Brand (CvL, JS)
Houtsnip 13-12-1992 1 De Brand (CvL, JS)

02-01-1993 1 Kampina, Beerse (RS)
Ijsvogel 13-12-1992 1 Kampina, Huisvennen (VRH)
Kerkui1 20-01-1993 2 Bergenshuizenstraat (GvdK)

22-01-1993 1 Vught, nabij Beukenhorst (GvdK)
Klapekster 17-01-1993 l Kampina (VRH)

23-01-1993 1 Regte Heide (RB)
Kleine zwaan 13-12-1992 5 Helvoirts Broek-noord (VRH)

05-01-1993 206 Lithse Polder (VRH)
17-01-1993 245 Vughtse Gement (LH)

Krakeend 14-01-1993 2 Leemkuilen Udenhout (RS)
17-01-1993 2 Staalbergven, Oisterwijk (FkvdO)

Kramsvogel 04-08-1991 1 Helleputten (RS, JP)
Kolgans 13-12-1992 2 Kampina, Huisvennen (VRH)
Kuifleeuwerik 17-01-1993 4 Etten-Leur, bouwterrein N58 (VRH)
Nijlgans 09-11-1986 2 Staalbergven, Oisterwijk (RS)

22-11-1986 2 Staalbergven, Oisterwijk (RS)
08-03-1987 2 Voorste stroom, Oisterwijk (RS)
13-03-1987 1 Voorste stroom, Oisterwijk (RS)
18-04-1987 2 Essche stroom, Haaren (RS)
14-01-1993 2 Leemkuilen, Udenhout (RS)
17-01-1993 2 Staalbergven, Oisterwijk (FkvdO)
17-01-1993 4 Esscheven, Oisterwijk (FkvdO)
23-01-1993 2 Kampina, Huisvennen (CvW)

Nonnetje 05-01-1993 3 Hertogswetering, Lith (VRH)
Patrijs 31-12-1992 19 Essche stroom (RS)
Pijlstaart 28-09-1992 1 Kampina, Huisvennen (VRH)
Putter 04-02-1992 22 Overdiepse uiterwaard (MS)



21-1. 1992 2 heusei se Moeren . VRH»
27-0 I - 1993 L. Loense Plakken i Avp i

k i et gans IJ i 2 - i 99 2 64 Kampi na i VRH)
13-12-1992 66 Helvoirts Broek-noord (VkH)
06-01-1993 250 Helvoirt, stopi. RW6Ö laag overvl. (VRH;
14-01-1993 100 Gister wijk, overvl. noordoost (LvdK)
16 01 1999 35 Tilburg, Griegstraat overvl. west < AvP, Svp >
17-01 199 1 37 Moergestels Broek, pleisterend cJS, LvL)
26-01-1993 16 Tilburg, Griegstraat overvl. west (AvP, SvP)
25-01•1993 75 01 sterwijk, overvl. zuidwest (LvdK)
26-01-1993 25 Gist er wijk, overvl. zuidwest <6jvdK»

koodborstt apui t 26 09-1992 3 Kampi na (VRH)
05-01-1993 1 Lithse Polder (VRH)

Rotgans 16-02-1992 1 Overdiepse Polder (MS)
Ü i éi. ii l v ü 1K 17-01 -1992 1 Ortpei&ê Uit erwaarden, wijt je i ha i
SIobeend 20-04-1992 2 Leemputten, Udenhout 1 paartje <NHi

28-09-1992 10 Kampina (VRH)
Srnel leken 17-01-1993 1 Moergestels Broek, mannetje < J S, CvL )
Smient 20-04 - 1992 2 Leemkuilen, Udenhout (NH>
Sper wer 21-07-1991 2 Moergestel < RS.

22-07-1991 2 Hondsberg, Olsterwijk (RS)
28-07-1991 3 Oisterwljkse Bossen (RS)

Wat er pieper 31-12-1992 1 Essche stroom (RS)
25-01-1992 8 De Rekken, Tilburg (MSi

Wat erral 17-12-1992 1 De Brand (CvL, JS(
Watersnip 29-03-1992 112 Gansoijense Uiterwaard (MS)

28-09-1992 20 Kampina, Hulsvennen (VRH)
13-12-1992 3 De Brand (CvL, JS)
16-12-1992 1 Oirschot, Banisveld (CvL)

Wespendiet 13-09-1992 2 Gal gen ven (RS)
Witte kwikstaart 16-12-1992 12 Oirschot, Meierijse Baan (Cvl.i
Wielewaal 04-08-1991 1 Hel 1eputten (RS, JP)
Wint er taling 13-12-1992 30 Kampina, Hulsvennen (VRH»
Wulp 03-01-1993 d De Brand, pleisterend (JS)
Zwarte specht 23-01-1993 1 Ooi jevaarsnest ■ RB)

Ingevulde waar riêrningskaar ten werden ontvangen van Roos back x 
(RB>, i.oek Hi 1 gors iLH), Nico Hllgers <NU>, Geert jein vd Kaa 
iG.Jvd’K), Gei at d vd Kaa <GvdK>, Llset.te vd Kaa <LvdK>, Cisca van 
Laarhoven <GvL>, Frank vd Oetelaar ^FkvdO), Ad van Roppei <AvP), 
Shei la van P oppel rSvP), Victor Re te. i Helrnrich <VRH>, Miek
Slikkerveer <MS), Ronald Smulders <RS>, Jo Swaans tJS), CarJo van 
Wel y

Ad van F’op pel.
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Ogen en oren  open!
Voel jij het ook? A l die planten die bijna de grond uitbar
sten? Al die knoppen in de bomen die de bladeren nauwe
lijks meer kunnen binnenhouden? AI die miljoenen zangvo
gels die nu boven Afrika vliegen, op weg naar ons?
Nog een paar weken en dan is het kale land van vandaag 
overspoeld door bloemen, bladeren en vogelzang. Niets of 
niemand kan dat tegenhouden. Wat een fantastisch feest.

SIEGFRIED WOLDHEK
NRC



RESULTATEN GANZENTELLING DECEMBER 1992

Op de oktober-vergadering is besloten om in navolging van 
voorgaande Jaren ook in het seizoen 1992-1993 de inmiddels 
traditionele genzentel1ingen uit te voeren.
Opzet is gelijk aan die van vorig jaar, dat wil zeggen 3 
tellingen verspreid over het seizoen, en wel zodanig dat er elke 
maand 1 telling plaatsvind. De teldata voor dit telseizoen zijn 
vastgesteld op 19 december, 16 januari en 13 februari, dat wil 
zeggen dat er op zaterdagochtend geteld wordt, waarbij dan in 
overleg bij slechte weersomstandigheden uitgeweken kan worden 
naar de zondagochtend. Bij de keuze van teldata is zoveel als 
mogelijk rekening gehouden met landelijke tellingen. De opzet van 
de telling is zodanig dat in de ochtend 1 of meer mensen de 
aanwezige ganzen tellen die hebben overnacht op Kampina, terwijl 
andere mensen de ganzen tellen die na het vertrek van Kampina 
arriveren op de traditionele pleisterplaatsen, of die hier bij 
aanvang van de telling eventueel al aanwezig zijn. De
pleisterplaatsen die hierbij worden betrokken zijn: Helvoirts 
Broek noord en zuid, Vughtse Gement, Vlijmens Ven, Rljens Broek 
en Moergestels Broek. Inmiddels zijn de eerste 2 tellingen alweer 
achter de rug, en worden hierbij de resultaten van de eerste 
telling gepresenteerd.

Weersomst andigheden.
Als gevolg van slechte weersomstandigheden op zaterdagochtend 
werd door de waarnemers gezamenlijk besloten om niet op 
zaterdagochtend maar op zondagochtend te tellen. Ook 
zondagochtend waren de weersomstandigheden niet ideaal, maar het 
was in ieder geval iets minder nat. Wel waren de temperaturen 
(nog steeds) aan de zachte kant.

Result at en.
Deze eerste telling leverde een aantal van 140-150 Rietganzen op. 
Omstreeks 08.55 uur vertrokken deze vanaf Kampina, waarna om 
omstreeks 09.00 uur een groep van eveneens 140-150 exx. 
arriveerde in het zuidelijke deel van het Helvoirts Broek. 2 
minuten daarvoor waren er overigens al 8 gearriveerd, maar niet 
bekend is waar deze vandaan kwamen. In de overige terreinen 
werden geen (Riet)ganzen waargenomen.
Waarnemers.
Deze telling werd door de volgende personen uitgevoerd. Victor 
Retel Helmrich (Kampina); Loek Hilgers en Frlts v. d. Meer 
(Vughtse Gement en Vlijmens Ven); Nico Hilgers en Sjef Staps 
(Helvoirts Broek); Jo Swaans (Moergestels Broek) en Jan Paijmans 
(Rijens Broek).

Ad van Poppel.
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WERKGROEP VOOR VOGEL- EN NATUURBESCHERMING MIDDEN-BRABANT 
JAARVERSLAG 1992

Algemeen.
Het bestuur bestond gedurende het verslagjaar uit de volgende 
personen: Nico Hilgers, Loek Hilgers, Frank van den Oetelaar, 
Sjef Staps. Gerard van der Kaa. Herman Petermeijer.
Nico Hilgers wordt opnieuw gekozen tot voorzitter; de overige 
bestuurstaken zijn door de bestuursleden in onderling overleg 
verdeeld. Een speciaal aandachtspunt daarbij was de splitsing 
van het secretariaat in een "intern" en "extern" gedeelte. De 
interne secretaris is met name verantwoordelijk voor verslag
legging en uitnodigingen van de ledenvergaderingen, terwijl de 
externe secretaris zich richt op de representatie van de 
vereniging naar buiten toe.
De garageboxen bij het Kievitsblek zijn opnieuw geschilderd en 
het afdak is gerenoveerd. Gelukkig kon worden teruggezien op 
een gezellige dag met een behoorlijke deelname van de leden, 
waardoor het werk snel geklaard was. Het paartje broedende 
Koolmezen in het gat naast de regenpijp is natuurlijk ontzien, 
waardoor er nog steeds ongeveer een vierkante meter houtwerk 
geschilderd moet worden.

Voge1 collectie Natuurmuseum
Op verzoek van de conservator inventariseert en catalogiseert 
een aantal leden van de werkgroep de voge1 col 1 eet ie van het 
Natuurmuseum. Op 4 november was de eerste werkavond in het Na
tuurmuseum; er zijn er al vele gevolgd. Herman Petermeijer 
coördineert dit werk.

Landschapsonderhoud
In samenwerking met Brabants Landschap is een plantdag bij 
Slingerlandt (grenzend aan Heerenbeek) georganiseerd; hier 
werd een weiland omzoomd met een veelsoortige houtwal en wat 
opgaande bomen. De koffie en het gebak die ons werden aangebo
den lieten zich prima smaken!
Verder is er weer hard gewerkt in de Brand (Udenhout) en het 
bosgebied grenzend aan het Helvoirts Broek te Esch. De opkomst 
was over het algemeen goed, zij het dat de organisatie toch 
steeds meer hoodbrekens gaat kosten.

Vogelbeschermi ngsact ivi tei ten
De zandwinput bij de Udenhoutse leemputten is dit jaar opgele
verd. De vergunning werd een aantal jaren geleden verleend na 
een bezwarenschriften procedure van onze werkgroep. Conform 
die vergunning moet een ander worden opgeleverd inclusief een 
aantal natuurbouwvoorzieningen. Door de aannemer (J. van 
Boxtel) en Brabants Landschap (inmiddels eigenaar) zijn wij 
betrokken bij de uitvoering daarvan. Er is een groot eiland 
gecreëerd met een steile en een glooiiende oever. Dit seizoen 
al waren eracht è tien nesten van oeverzwaluwen te vinden. 
Onze adviezen lijken dus al onmiddellijk succes af te werpen.
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Kerkui1enbeschermi ng
De Kerkuilenbijeenkomst in Boxtel op 21 januari werd bezocht 
door Gerard van der Kaa. In 1991 konden in ons werkgebied 
slechts vijf broedgevallen konden worden vastgesteld, waarvan 
er drie jongen opleverden. In 1990 hadden we ongeveer twintig 
broedgeva1len. Gelukkig is er in het verslagjaar weer een 
behoorlijke verbetering ten opzichte van 1991: dit jaar zijn 
er tien succesvolle broedgeva11 en vastgesteld. Gerard van der 
Kaa kon dit jaar voor het eerst met een eigen vergunning 
werken, hetgeen de organisatie aanzienlijk vergemakkelijkt.
Ook dit jaar werden weer veel kasten gerenoveerd of nieuw 
geplaatst. Het totaal door onze werkgroep gecontroleerde kaste 
bedraagt...

Zwart Blek
Op het landgoed de Rosep werd nabij de boerderij "Zwart Blek" 
een illegale ontgronding en egalisatie uitgevoerd. Het gebied 
ligt in de Ecologische Hoofdstructuur. Contact is opgenomen 
met Natuurmonumenten en met de Brabantse Milieu Federatie. 
Onze gezamenlijke bezwaren zijn door Gedeputeerde Staten 
weliswaar geaccepteerd, maar er is geen enkele sanctie aan 
verbonden. Op dit moment wachten we op de uitspraak inzake een 
door ons ingesteld Kroonberoep.

Vleermuisbescherming
Veel werk is gestopt in de restauratie van de ijskelder of 
appelkelder bij het kasteel De Strijdhoef in Udenhout. Eerder 
was al bekend dat daar in de afgelopen winter vijf (zeldzame) 
Grootoorvleermuizen aangetroffen waren. Op de kerk van Uden
hout is een vrij grote kraamkolonie van deze soort aanwezig; 
alle aanleiding dus om de overwinteringsomstandigheden daar 
weer in optima forma te krijgen. Na uitvoerig overleg met een 
vertegenwoordiger van de eigenaresse werd toestemming verkre
gen om de gaten in het gewelf te dichten en om een degelijke 
poort te plaatsen. Met de inzet van velen lukte het allemaal 
prachtig. Maar natuurlijk is zoiets alleen maar mogelijk omdat 
we onder onze leden nog een aantal ouderwetse vaklui tellen: 
Frans van den Oetelaar, Gerard van der Kaa en Jo Swaans. 
Sheila van Poppel droeg overigens ook een behoorlijk steentje 
bij met cake en taart, die heerlijk smaakten.

Tellingen en Inventarisaties:
Winterte11ingen.
Als resultaat van de midwintertel1ing van 18 januari worden 
o.a. de volgende aantallen doorgegeven:
IJzeren Man: o.a. 18 Brilduikers; Gansoyense Uiterwaard
o.a. ong. 1100 Smienten, daarnaast Pijlstaarten en Slobeenden
e. d .
Ganzentel1ing:
slaapplaats Kampina/Huisvennen: 250 Rietganzen.



Dodaarzente11ing:
De achteruitgang, die is geconstateerd, proberen we te docu
menteren door middel van een telling van alle geschikte mid- 
denbrabantse biotopen, die enkele jaren zal worden volgehou
den. De volgende terreinen zijn gecontroleerd: Huis ter Heide/ 
Loon op Zand, Udenhout. incl. Ie Klamp, Berke1-Enschot: Galge- 
ven e.o., Oisterwijkse Vennen, Huisvennen en Winkelsven, St. 
Michielsgestel. Venrode e.o., Vught, Yzeren Man; Moergestel, 
Hildsven en Dennenhoef, Hi1 varenbeek. Bankven etc.. Landschot
se Heide, Goor en Flaes. Berke1-Enschot, Helleputten.
De eerste telling in 1992 heeft een aantal van... broedge- 
vallen opgeleverd, wat inderdaad erg achter blijft bij de 
verwachtingen.Het is vooralsnog overogens volkomen onbekend, 
waaraan deze achteruitgang te wijten zou zijn

Korhoente11ing
Simultaante11ingen werden georganiseerd op 5 april en 3 mei 
Het resultaat was opnieuw bedroevend, een dieptepunt lijkt 
bereikt te zijn.
De werkgroep is uitgenodigd om deel te nemen aan het Brabantse 
Korhoenderover1 eg. Behalve vertegenwoordigers van Brabants 
Landschap zal ook het IBN (voorheen RIN) vertegenwoordigd 
zijn, alsmede Brabantse gemeentebestuurders. Loek Hilgers 
vertegenwoordigt de vogelwerkgroep. Er zijn enkele bijeenkom
sten geweest in het voorjaar van 1993 zal een plan van aanpak 
gepubliceerd worden.
Regenwulpte11ing
De traditie van simultaan Rgenwu1pte11ingen werd dit jaar niet 
voortgezet. Wel telden enkele leden op eigen initiatief de 
belangrijkste slaapplaatsen. De aantallen waren vrij laag.
Boomklevers
Er zijn zangposten gekarteerd in de Oisterwijkse Bossen, de 
bossen ten westen van Tilburg, De Brand, Gorp en Rovert, 
Venrode, de Mortelen en Veldersbosch. Aan de verslaglegging 
wordt nog gewerkt.
Bonte Vliegenvangers
De nestkasten in de Oisterwijkse Bossen werden gecontroleerd 
door Gerard van der Kaa, Frits van der Meer, Ronald Smulders 
en Loek Hilgers; assistentie werd verleend door Stijn Hilgers 
en door Maurice en Geert-Jan van der Kaa.
Huiszwa1uwente11i ng
De Huiszwaluwentelling werd ook dit jaar gecoördineerd door 
Gerard van der Kaa. Er is weer een stukje geplaatst worden in 
de plaatselijke pers. Het plaatsen van kunstnesten heeft op 
enkele plaatsen succes gehad. In Hilvarenbeek bijvoorbeeld; 
omdat de zwaluwen daar zelf nog wat aan de nesten modderen, is 
al in een vroeg stadium te zien, dat ze in gebruik zijn geno
men. Zo niet op Venrode (Boxtel). Uiterlijk is daar aan de 
twee in gebruik genomen nesten zelf niets te zien. Over de 
resultaten werd gepubliceerd in de Peregrijn en ( te verschij
nen in het voorjaar van 1993) in "De Oude Ley", het blad van 
het Natuurmuseum te Tilburg.
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Inventarisatie De Mortelen
Uitvoerig is gesproken over een hernieuwde inventarisatie van 
de Mortelen. In het begin van de jaren tachtig is dit schitte
rende gebied in een periode van drie jaar gecontroleerd op 
broedvogels. Het wordt wenselijk geacht om deze inventarisa
tie, na uitvoering van de ruilvetrkaveling en de instelling 
van het grote 1andschapsreservaat, nog eens te herhalen.
Bij wijze van voorbereiding is 1992 twee keer een vogelwerk- 
groepexcursie georganiseerd in de Mortelen. De deelname daar
aan was bijzonder bemoedigend. Behalve vogels leverden ze ook 
nog onverwachte ontmoetingen op met Vuurvliegjes en/of Glim
wormen. Deze ervaringen leidden, na wat spit- en speurwerk in 
de literatuur, tot een informatief stukje in "De Peregrijn". 
Besloten is om in het voorjaar van 1993 serieus aan te pakken

Inventarisatie Rovertsche Heide
Brabants Landschap heeft de Werkgroep verzocht om een inventa
risatie uit te voeren van de Rovertsche Heide, waar een groot 
stuk heidebiotoop hersteld wordt.
We beschikken over een inventarisatierapport uit de tijd dat 
het nog naaldbos was. Het is een erg interessant project, maar 
het verzoek heeft ons pas erg laat in dit broedseizoen be
reikt. Na overleg gevoerd met Brabants Landschap is kaartmate
riaal beschikbaar gesteld. Er is door Ad van Poppel begonnen 
we met summiere inventarisatie van het open gedeelte: in het 
volgende broedseizoen (1993) zal geprobeerd worden een een 
ander beter op te zetten.

Fenologie
Aan de hand van een tel formulier werden dit jaar eerste waar
nemingen van een groot aantal soorten genoteerd. Ondanks de 
bescheiden deelname kon Ad van Poppel toch een aardig over
zichtje publiceren. De eerste Braamsluiper is door Frans van 
den Oetelaar waargenomen op 24 april 1992.
Frits van der Meer hoorde zijn eerste Koekoek dit jaar op 17 
april, maar Ciska van Laarhoven was hem voor. De eerste Bonte 
Vliegenvanger en de eerste Gekraagde Roodstaart boekte Loek 
Hilgers op 23 april
Een Ijsvogel werd op 8 april gezien aan het Rietven door Kees 
Ketelaars: Jo Swaans meldt 5 Oeverlopers op 26 april op de 
Leemputten en Ben Mertens geeft een waarneming door van een 
Grasmus bij Laag Heukelom op 27 april.

Excursies 
Me i nweg
Op 26 april vertrokken we met een tamelijk groot gezelschap 
naar de Meinweg. We werden daar rondgeleid door een enthousi
aste medewerker van Statsbosbeheer, die ons later ook nog een 
broedvogelsvers1ag van het gebied toestuurde. Ter afsluiting 
bezochten we ook nog het schitterende beekdal van de Rode 
Beek. waar we een bijzonder gave vegetatie aantroffen, met 
onder andere Goudveil, Muskuskruid en natuurlijk Slanke Sleu- 
te1bloem.
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Givry-en Argonne 
Na chtzwa1uwenexcursie.
bij de Roestelberg werd op vrijdag 5 juni geluisterd naar 
Nachtzwaluwen. Ze zaten er wel. maar het kostte moeite ze te 
vinden. Toch een geslaagde excursie.
Russische Kauw.
Op 29 november werd op de Logt te Oisterwijk naar Russische 
Kauwen gezocht, en met succes: minstens drie exemplaren konden 
goed bestudeerd worden. Voor het merendeel van de deelnemers 
was dit een eerste kennismaking met deze ondersoort. Daarnaast 
werden ook Putters en Goudvinken waargenomen; een zeer ge
slaagde groepsexcursie.

Publiciteit
Op vrijdag 10 april 1992 vierde Brabants Landschap het zestig
jarig bestaan; de vogelwerkgroep werd uitgenodigd de viering 
op het Provinciehuis bij te wonen. Na een grondige revisie van 
het expositiemateriaal onder leiding van Frits van der Meer is 
door ons bij die gelegenheid een stand ingericht in het Pro
vinciehuis .
De districtsavond van Natuurmonumenten op 7 april (over de 
Gement) is door Frits en Hans opgeluisterd met een boeken
kraam .
Tenslotte is door de werkgroep meegedaan aan de Milieudag in 
Oisterwijk op 21 juni. Door de inzet van Kees Ketelaars, die 
een prachtige fantasievogel ontwierp. welke bestond uit de 
lichaamsdelen van negen verschillende vogelsoorten, konden we 
daaraan een zeer geslaagde wedstrijd voor de jeugd verbinden. 
De uitslag daarvan werd in het Kerkklokje gepubliceerd.
In verschillende streekbladen (De Meierij. Stadsgewest e.d.) 
werd het interview opgenomen over de 1andschapsonderhouds- 
werkzaamheden van de werkgroep ten behoeve van het Brabants 
Landschap.
In het tijdschrift "De Levende Natuur” verscheen een kritiek 
op het Soortbeschermingsplan Korhoen van de hand van Loek 
Hilgers ("De beste kansen voor het Korhoen").
De Peregrijn
De Vogelwerkgroep beschikt sinds dit jaar over een volwaardig 
eigen tijdschrift. De Peregrijn ligt nu ook ter inzage in de 
Openbare Bibliotheek in Tilburg en op de leestafel van het 
bezoekerscentrum en de O.B. te Oisterwijk.

Loek Hilgers
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FINANCIEEL VERSLAG 1992

Helaas is het dit jaar nog niet gelukt om de boekhouding 
volgens de voorgestelde indeling te automatiseren. Daarom is 
het financieel verslag over 1992 nog op de oude manier 
ingedeeld.
De administratie over '93 loopt al wel 
geïntroduceerde indeling.

volgens de vorig ja.

INKOMSTEN.
Kontributie F 1600,00
Vogeljaar F 296,00
Propagandamateriaal F 418,50
Landschapsonderhoud F 5356.80
Kasgeld F 2038,95
Statenbank F 25055,22
Plusrekening F 4,36
Sterrekening F 24214,97
Diversen F 25477,85

totaal F 84462,65

UITGAVEN.
Administratie F 1181,13
Natuurvoorzieningen F 1525,52
Propagandamateriaal F 2028,53
Abonnementen F 254,00
Kursus en ekskursie F 1000,00
Interne aktiviteiten F 573,90
Kasgeld F 1829,88
Statenbank F 0,00
Plusrekening F 0,00
Sterrekening F 24214,97
Diversen F 26525,00

totaal
Inkomsten F 84462,65 
Uitgaven F 59103,73 
Eindsaldo F 25358,92
Dit bedrag is als volgt verdeeld:

F 59103,73

Postrekening F 90,24
Plusrekening F 4,36
Sterrekening F 0,00
Statenbank F 25055,22
Kasgeld F 209,07
Eindsaldo F 25358,89

Het financiële eindsaldo van 1991 bedroeg F 24507,24.
Een aantal opmerkingen:
- Na vele herberekeningen en kontroles bleek een verschil van 
F 0,03 tussen de boeken en de rekeningen.

- De posten diversen worden gebruikt om overschrijvingen 
tussen post- en spaarrekeningen en de kas te boeken.

- We kunnen ons over '92 wederom verheugen op goede 
opbrengsten vanuit het landschapsonderhoud.



- Zoals te lezen valt uit de overzichten hebben we de 
sterrekening bij de postbank opgeheven. Ons spaarbedrag 
staat nu tegen een rente van 7,5% en boetevrij-opneembaar op 
een spaarrekening bij de Statenbank.

- Door de oude boekindeling lijkt het alsof het 
propagandamateriaal minder heeft opgebracht als voorgaande 
jaren. Dit komt omdat verschillende inkomsten per kas binnen 
gekomen zijn. Daarnaast zijn er verschillende materialen 
gekocht (tasjes, T-shirts, materiaal vogelbescherming) die 
nog in voorraad zijn.

BEGROTING 1993.

Zoals reeds eerder vermeld is het over het boekjaar '92 niet 
gelukt de boekhouding met behulp van de nieuwe indeling in te 
vullen. Daarom nemen we de begroting van '92 over zijnde de 
begroting voor 1993. Volgend jaar kan de begroting na 
afstemming op het financieel verslag getoetst worden.

INKOMSTEN: UITGAVEN
Statenbank F 1000,00 Sterrekening F 0,00
Kontributie F 2000,00 Alg. verenigingszaken:

* Abon. vereniging F 350,00
Abon. indiv. F 250,00 * Abon. individueel F 250,00

* Administratiekosten F 1200,00
Beschermingsaktiviteiten:
* Materialen F 100,00
* Overigen

Onderzoek en studie:
F 100,00

* Materialen F 350,00
* Publikatiekosten F 100,00

Propaganda: Propaganda:
* Materiaal F 500,00 * Materiaal F 400,00

* Lezingen F 350,00

Landschapsbeheer: Landschapsbeheer:
* Houtverk. F 5500,00 * Materiaal F 1000,00

* Representatiekosten F 1000,00
* Verzekeringen F 200,00

+
* Afschrijving

+
F 3800,00

Totaal:
F 9250,00

Totaal:
F 9200,00

Nogmaals verontschuldigingen voor de nog wat verwarrende 
indeling van het financieel verslag. De garantie dat een en 
ander over '93 wel goed opgesteld wordt maakt hopelijk weer 
alles goed!

Frank van den Oetelaar
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