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U I T N O  O  X  O X  M C

voor do v«rgoder i ng van de Werkgroep voor Vogel- en 
Nat uur bos< her rn I. r»g Ml <;lf.len Hrob/in t op Dinsdag 29 Juni 1993.

Plaats: De Schaapjes, OisterwiJksedreef 12, Haaren. 04242-15735.

Aanvang: 20.00 uur.

A O  ƒ• : N  D  A

1. upening en mededelingen.

2. Vaststelling verslag vergadering van 25 mei 1993.

3. Pos t besprek 1. rig.

4 . Rest uur sin»‘dode I 1 ng.

5. Voortgang diverse tellingen.

6. Rondje waar-nemingen.

7. R o n d v r a a g e n sluit 1. rr g.

Het bestuur maakt U erop attent dat dit de laatste vergadering 
voor de zomervakantie is. De Ju1i-vergader1ng vervalt namelijk 
Ln verband met de vakantie.
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Verslag ledenvergadering VWO Midden-Brabant 25/5/93

Aanwez ig: R. Rackx, II.v .d .Haring, N.ïlilgex-s, G.v.d.Kaa,
F . v . d .Meer. F. v . d .Oe lel aar (sr), H . Pet.ermei.ier,
K.J.Provoost, V.Retel Helmrich, R.Smulders, S.St.aps, 
J . Swaans , H . v . Loon ,ó </• 1/ 1 L,

Afwezig met, bex-icht: A. en S. van Pop pel , L.llilgers, J.Paij- 
mans, J.v.Rijswijk, C .v .Laarhoven.

1. doening
Nic heet iedereen van harte welkom en gaat over naar het 
2e punt. van de agenda.

2. Mededelingen
O.a. Kx-ijn Jan heeft, in de Mortelen geconstateerd, dat. 
nu al de slootkanten worden gemaaid. Behalve dat dit 
nadelig is voor de vegetatie, geldt. dit. ook voor de jonge 
vogels.
Omdat, een goede waterbeheersing gepaard kan gaan met het. 
behoud van natuurwaarden, suggereert hij de gemeenten in 
ons werkgebied hiei'op te wijzen en hen een folder- van de 
Wex'kgx'oep Natuurbeheer-, Wageningen toe te sturen.
Deze suggestie wox-dt overgenomen.

T.a.v. het, verslag d.d. 26/4/93 wordt, opgemerkt, dat ook
doox- Frans dodaarzen zijn gezien op het Wolfsven. Naax' 
aanleiding hiervan wox-dt. een rondje over de Oisterwijkse 
vennen gemaakt en afgespx-oken, dat. betrokkenen de dodaar
zen aldaax- in de gaten blijven houden.

3. Binnengekomen post
Geen

4. Uitgaande oost.
Geen

5. Tellingen 
Huiszwaluwen

Gerard verzoekt, in de buitengebieden de huiszwaluwen in 
de gaten te houden. De afwezige "zwaluw-spotters" zullen 
doox- hem worden gebeld. Vict.ox' zoekt, de gx-ensstx-ook bij 
Nieuwkex-k af.
Carlo zal de VWG de Paljaax-t bellen.

Oevex-zwaluwen
Ex- ontstaat weer discussie over oevex-zwaluwenwanden.
Jo zal de situatie rond de Leemputten in de gaten blijven 
houden en aandx-ingen op goede voox-zieningen.
In Goix-le - Katsbogten - zijn waax-schijnlijk ook goede 
mogelijkheden voor wanden. Roos zoekt, contacten.
De vogels zijn weex- binnen: liet valt. deze keex- mee met. 
het. over de tafel vliegen van waax-nemingen en data.
Oproep om in het weekend na Pinkstex-en nog eens op het. 
korhoen te letten.

6. Rondje waax-nemingen
In de Cement is de Canadese gans gezien.
Een draaihals langs de v.Coehoox'nweg in de Mortelen 7 
Bij St.Hubex-t., Ardennen, : Zwax-te ooievaars !
Komt men langs als men met. Pinkstex-en naax- la 
gaat..

7. Rondvraag
Vex-zoek om de ledenlijst te actualiseren.

France



Gerard vraagt J.Groen (Kerkuilen) een beterschapsgroet. te 
sturen. Frans v . d. Oeteüaar heeft aandacht gemist bij 
zijn operatie. Maar niet doen dus ?
Nico haalt nog wat. bestuursafspraken aan; welke heeft de 
notulist stom genoeg niet genoteerd.
Op de vraag van Carlo wie een "spreker" over trekvogels 
kent, meldt zich tot zijn vreugde Victor zelf aan.

8. Hierna wordt liet. formele gedeelte van de avond beëindigd.

Carlo van Wely

OPROEP

Naar aanleiding van punt b van de agenda tvoortgang tellingen) 
zou Ik iedereen willen vragen om de resultaten van de tellingen 
die momenteel lopen mee te brengen naar de veigadei ing. We kunnen 
dan nagaan waar eventueel nog extra aandacht gewenst ls.
Op de eerste plaats kunnen we blei bi j denken aan de
inventarisatie van de Mortelen. Nico heelt nog niet alle kaartles 
binnen, tius ais je nog gegevens op kaartjes hebt staan, breng ze 
mee of stuur ze naar Nico.
Het is nog niet erg duidelijk hoeveel Korhoenders* we d 1 t Jaar 
tijdens de Kor boentel 11ngen hebben geteld. Breng dus je 
waarnemingen mee naar de vergadering of stuur ze op naar 
onderget ekende.
Hetzelfde geldt eigenlijk voor de Regenwulp, dus als Je nog 
waai nem1ngen hebt, breng zu moe.
Mogelijk heb Je al grote aantallen broedende Dodnurzen gevonden. 
Als «lat het geval is, hierbij het verzoek om ook deze gegevens 
rnee te brengen. Ook als je kleinere aantallen hebt gevonden wordt 
Je overigens eveneens vriendelijk verzocht deze gegevens mee naar 
de vergadering te brengen.
Ais Je al gegevens hebt over broedende Huib z w h 1 uwen, zorg dan dat 
deze bij Gerard terecht komen.
Nu binnenkort de eerste wi nt, er gast eri weer zullen arriveren zou ik 
Je tot slot willen vragen orn je Ingevulde f enologi «1 i j st mee te 
brengen. Mocht Je verhinder <1 zijn, dan het vriéndelijke verzoek 
orn hem op t.e sturen, zodat we in een van de volgende afleveringen 
van Pereeri J n weer een overzichtje zullen kunnen opnemen.

Ad van Poppel.
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Cnoop Koopmans? Daar 
moei u mijn collega naar 
vragen, maar dal zal eig  
lastig zijn", waarschuwt 
Jan Nijland die in het 
bestuur zit van de Konin
klijke Nedeilandse Ja- 
geisvereniging (KNJV) en 
lot voor koit namens het 
CDA in de Tweede Ka
mer over "de jacht" 
sprak. Alleen Gerard Al- 
ferink, directeur van de 
jagersvereniging, maakt 
gebruik van de mogelijk
heid weetwooid te bie

den. Hij vindt: "Cnoop 
Koopmans speelt in op 
de aaibaarheidsfactor van 
de wilde dieren. Hij wil 
hetzelfde gevoel voor ze 
oproepen dat we hebben 
voor onze honden en 
poezen. Maar ondertus
sen eten we wel vierhon
derd miljoen stuks slacht
vee per jaar op. En dan 
reken ik de drie miljard 
vissen niet mee. Als de 
mens niet ingrijpt in de

- 0

agen is a-sociaal en past niet m eer in onze be- 
Chaving. O ud-rechtar Cnoop Koopm ans wil de 
agers hun lolletje afnem en. Het lichtend kruis 
an St. Hubertus heeft hij daarbij niet nodig. Hij 
lanteert het wetboek.

)e  rechter in raste heeft 
»en opmerkelijke kijk op 
le jacht. Hij ziet het ge- 
vei van een hert en balt 
pontaan zijn vuist: "Een ' 
lier mag niet dienen als 
achttrofee, als iets om 
nee te pronken in de 
miskamer. Het Ls een 
weerzinwekkende uit- 
Irukking van hebzuchtig 
>emachtigen." 
inders dan de heilige 
lubertus is mr A.J. 
vtioop Koopmans de 
chutspatroon aan het 
/orden van dierenlief- 
ebbers die eer» hert lie
er op de heide zien lig- 
len dan op hun bord. Als 
oorzitter van het "Plat- 
)rrn Verantwoord Fauna- 
teleid" voert liij het 
roord namens een zestal 
rganisaties, waaronder 
ritisch Faunabeheer en 
e Nederlandse Vereni- 
ing voor Dierenbe- 
:henning. Hij heeft al 
Dveel gezag verworven 
at kopstukkenvan de 
cht wegduiken als ze 
evraagd wotdt de 
andprurten van de oud 
ce-president van de 
msterdamse Rechtbank 
flarden te schieten. "Ik 

arbind u even door met 
2 afdeling voorlichting", 
jgt Piet Soons, de amb- 
naar die op het ministe- 
? van Landbouw de no- 
"Jacht en wildbeheer"

schreef. Volgerrs planning 
maakt het ministerie nog 
voor het einde van deze 
maand openbaar waarom 
het nodig Ls dat de jacht 
op dertig diersoorten 
doorgaat, goed voor een 
jnat lijks afschot van twee 
miljoen dieren. "Mr

t»



latuur, houden we in Ne- 
ieiland alleen vossen, 
«raaien en eksters over. 
En misschien wat meeu
wen. Nee. hazen vormen 
geen bedreiging vooi 
andere diersoorten."

Onverstoorbaar houdt dé 
anti-jager vast aan zijn 
standpunt. De plezier
jacht in Nederland moet 
verboden worden. Be- 
heersjacht kan soms no
dig zijn. Maar wat jagers 
daar nu onder verstaan, 
is volgens hem "een 
sm oesje". Hij zegt: "Ik 
heb sterke aanwijzingen 
dat jagers bewust schade 
aan landbouwgrond in de 
hand werken, zó gr aag 
willen ze schieten. In Bra
bant hebben ze konijnen 
los gelaten. De afraste
ring om het natuurgebied 
De Meinweg bij Roer
mond wordt herhaaklelijk 
dooi geknipt en geïso
leerd weer vei bonden, 
zodat het scluikdiaad 
niet meer werkt. Dan 
kunnen de zwijnen uit
breken naar de land
bouwgronden. waar af- 
scliotverguiiniiigen zijn. 
De soorten die nu zoge
naamd lichceid  woicïen. 
zijn volstiekt willekeuiig 
gekozen. Het zijn niet zo
maar toevallig de buit
en houtsoorten. Je b e 
heert toch ook niet het 
aantal reigers en rood
borstjes en zeehondjes? 
Waarom dan wel ineens 
de hazen en de ganzen?"

Niet meer beheren 
betekent ook: niet 
meer bijvoeren?

;"dat moet ook niet meer. 
De dieren vinden heus 
genoeg te eten. zeker 
met het moderne bosbe
heer. waarbij naaldhout 
grotendeels vervangen 
wordt door loofhout. Rn 
Inat er nou eeus 
schaaiste aan voedsel 
ontstaan. Laat d.M dan het

aantal dieren bepalen. 
Sommigen zullen van de 
honger doodgaan. En 
van ontbering. En van 
oudeidom. En van kou.
Ja. Maar dat vind ik een 
betere manier van dood
gaan dan doodgeschoten 
worden. Laat de natuur 
z'n gang gaan. Giijp niet 
in."

Je kunt de dieren 
toch niet in een af
rastering neerzetten 
en zeggen: zoek het 
maar uit?

"Niet als je  ze op een 
stuk ter grootte van een 
voetbalveld neerzet. 1 let 
is van belang: hoe groter 
het dier. hoe groter het 
aieaal waai hij lopen kan. 
Maar zeker nu er in toe
nemende mate rasters 
verdwijnen, zijn de g e 
bieden gioot genoeg. De 
hole omheining tussen 
Harskamp en Kootwijk, 
het militaire terrein, is 
verdwenen. Die herten 
zwei men nu over een 
veel groter stuk natuur uil 
dan ze ooit hebben g e
daan De hekken om de 
Kroondomeinen zouden 
ook weg moeten. Die om 
het park De Hoge Velu- 
we ook.
Dr stel. De hei ten doen 
het zo goed dat ze jonge 
beuken en eiken gaan 
opelen. Ze beginnen het 
natuui lijke proces van 
bosvernieuwing te ver
storen. Dan zou je de 
vruchtbaarheid kruinen 
bestrijden. Of desnoods 
jachtopzieners meer hin
den laten schieten dan 
geweidiageis, bij voor
keur drachtige wijfjes. En 
in een aanzienlijk kortei e 
periode dan nu. De jacht 
is open van .1 september 
tot 1 maart. Dat leidt een 
half jaar lang tot paniek. 
En waarom niet 'a nachts 
schieten? Nu mag dal 
niet. Maar als dat profes

sioneel gebeuit, dan zie 
ik daar geen bezwaar le
gen Waai om zouden we 
een hert niet in het don
ker met scliijn wei pers op 
kruinen sporen, hem 
schieten en in het veld 
laten liggen? Een mooie 
prooi voor aaseters als 
dassen, buizerds, kraaien 
en insecten. Zo maken 
we de kr ingloop weer 
rond. Maar we kunnen 
het heit natuurlijk ook 
verdoven en naar het 
abattoir afvoeren."

Om hem vervolgens 
in het restaurant op 
de menukaart te zet
ten. Maar dat wilt u 
ook niet meer.

"Ik vind dat de hazepe- 
per en de zwijnebouten 
en de reerug liier van de 
tafel af moeten. We eten 
toch ook geen apen, hon
den of katten? Het is mis
schien voor restaurant
houders een teleurstel
ling. maar die vinden wel 
weer iets anders."

Maar jagers moeten 
toch hun dierlijke in
stincten kunnen bot
vieren?

"Dat zeggen ze, ja. Dat 
heeft een vooraanstaand 
lid van de jagersvereni- 
ging, de heer Riesmeijer, 
ons op Kerstavond 1991 
op tv nog laten weten. Hij 
zei toen: "Jagen is een 
oerdr ift, dieper dan sport 
of spel. Andere vangine- 
thodes zijn voor ons on
aanvaardbaar. Doden 
hoort erbij*. Tegen mij 
zeggen jagers: 'Die oer
drift hebt u ook. U bent 
hypocriet door da* te ont- 
keiuien’ Jah, er gaat een 
zekere romantiek van uit 
die ik ook ken. 's Ochtens 
vioeg door de ochtend
mist lopen, een beetje 
dauw. de zon komt op.

Maar ik loop met een 
verrekijker en noteer wat 
ik zie. zonder dat ik die 
beesten doodschiet. Ik 
kan een heel eind met ze 
méégaan, maar die be- 
machtingsdrift, die vind ik 
niet ineer van deze tijd.
Er zijn wel meer oerdrif
ten die we in de loop der 
beschaving onder de 
knie hebben gekregen. 
Het katknuppelen is ook 
een volksvermaak g e
weest. gelijk gesteld met 
koekkappen. Dan bonden 
ze op de kennis een 
aantal katten in een juten 
zak, hingen de zaak op 
aan een paal en dan 
mocht je  er langshollen 
en er net zo lang met 
knuppels op slaan totdat 
de zak niet meer b e 
woog. Afgrijselijk wreed. 
Da's nou allemaal afge
schaft. En liet voor je  ple
zier doodschieten van 
dieren past ook niet 
meer in onze tijd. De eni
ge aanvaardbare plezier
jacht is een bootje op het 
water."

Dan zullen toch eerst 
alle In het wild leven
de dieren beschermd 
moeten worden.

"Juridisch is elk wild dier 
dat een poot in Neder
land zet een 'zaak van 
niemand', gelijk gesteld 
met een afgedankt voor
werp. Een oude koelkast 
die het niet meer doet. 
Een vuilniszak die op 
straat slaat. Wie dat op
pakt. wordt de eigenaar. 
Zelfs geldt dat voor b e 
schermde dieren. Schiet 
een stroper een zang
lijster. dan is de vogel 
van hem In het nieuwe 
Burgerlijkt Wetboek 
staat: 'Hij die een aan 
niemand toebehorende 
roerende zaak m bezit 
neemt, vei krijgt daarvan



de eigendom', in de wel 
staal ook hoe je  je eigen
dom kunt kwijtraken. Dal 
is door prijsgeving, door 
verwildering of door ont
snapping Dal slaat dui
delijk op dieren."

Is dit een schande?

"Het is een oude traditio
nele opvatting uit de vori
ge eeuw. De mens als 
heerser van de schep
ping. Maar er is een mo
derne opvatting die het 
dier ziet als onderwerp 
van rechten. Andere wet
gevingen zijn ons daarin 
voorgegaan. De Oosten
rijkers zijn erm ee begon
nen, in 1988. In hun Alge- 
mein Biiigetiiche Geselz-  

buch  staat: Tiere sind 
keine Sachen, ze worden 
door bijzondere wetten 
beschermd’. De Duitse 
Bondsdag heeft dit voor
beeld in 1990 gevolgd. 
Onze buren erkennen als 
basisprincipe het b e 
schermen van het dier 
als medeschepsel en 
pijnvoelend wezen. Die 
kans hebben wij gewoon 
gemist, toen we ons Bur
gerlijk Wetboek her
schreven. Wij zitten nog 
steeds fout."

Is de jagerslobby zo 
sterk?

"Dat zeker. Ministers, Ka
merleden. De top van het 
bedrijfsleven. Ambtena
ren. Nadat de natuurbe
scherming van het mi
nisterie van WVC is over
gegaan naar Landbouw 
en Visserij is ook deze 
afdeling doordrongen g e
raakt van mensen die 
ideologisch of professio
neel in de jacht zitten.
Dat maakt het verschrik
kelijk moeilijk. Staatsse
cretaris Gabor heeft te 
maken met een staf die 
de jacht op dezelfde lijn 
plaatst met visserij en 
landbouw. Je mag vissen

vangen. Je mag bieten 
van het land oogsten. 
Waarom dan niet de ha
zen en de fazanten?
"Er zijn 22 duizend geor
ganiseerde jagers. Do ja- 
gersvereniging heeft een 
groot personeelsbestand. 
Als er iets te doen is, stu
ren ze die mensen er op 
af om their masters voice 
te prediken. Het is een 
enorm kapitaalkrachtige 
groep. De contributie van 
de jagers vereniging is al 
bijna driehonderd gulden 
per jaar. Dan moet je 
nog je  jachtakte betalen, 
je geweren onderhou
den, je  kogels kopen en 
een terrein pachten. Voor 
grof wild loopt dat in de 
tienduizenden guldens. 
Soms komt daar een b e 
drag voor een geschoten 
ree bovenop. In de 
Amsterdamse waterslei- 
dingsduinen is dat iets 
van honderdvijflig gul
den. In park de Hoge Ve- 
luwe duizend gulden 
voor een hert of zwijn. Ik 
hoorde zelfs tot mijn 
stomme verbazing dat de 
stichting Het Noordbra- 
bants Landschap voor 
honderdduizend gulden 
een groot deel van zijn 
terreinen voor de jacht 
verpacht. Ze zeggen dat 
ze er langzamerhand zo 
op ingesteld zijn, dat ze 
de inkomsten niet meer 
kunnen missen. Natuur
beschermers!"

U vindt dat natuuibe- 
scliermers de jacht 
juist moeten verijde
len, bijvoorbeeld 
door de dieren te 
vetjagen.

"Je mag de jacht hinde
ren. Dat heeft de presi
dent van d e  Amsterdam
se rechtbank in 1986 in 
kort geding bepaald. Mits 
je  geen onwettige midde
len gebruikt en op de 
openbare weg blijft. Je

mag dus net zoveel met 
vuur pijlen schieten als je 
wilt. En toeteren. Is een 
bos geen verboden ter
rein, dan mag je tijdens 
een drijfjacht demonstra
tief herrie trappen. Maar 
in plaats van de jachtak
tes te controleren, houdt 
de plaatselijke politie het 
publiek op een afstand. 
Zogenaamd in het belang 
van de openbare orde.
Ze kunnen beter kijken of 
de jagers wel de juiste 
kogels gebruiken. Wist u 
dat er op zwijnen met 
een soort dumdum- 
kogels wordt geschoten, 
die verboden zijn bij elke 
oorlogshturdeling? Gil
lend en bloedend krui
pen die dieren weg. in 
een ander bos. Ik heb 
zwijnen gezien die op 
drie poten strompelden. .. 
"Ik wandel vaak op de 
Vcluwe. Ik kende een 
bepaalde plek. Ik wist: 
daar komen de zwijnen. 
Ze aten daar gras. Roetsj- 
roetsj tussen hun tanden. 
Hadden ze een bek vol 
graszaad. Tak-tak-tak, 
storrden ze dan te knab
belen. Over dat hele veld 
vond ik zwijnedrollen.
Het was net paardemest. 
Heel stroachtig en droog. 
I Iet storrk niet. I Iet was 
niet klevering. Toen is 
dat gras gemaaid. Het 
lag keurig op rijtjes te 
drogen. Kwamen die 
zwijnen uit het bos zet
ten, stomverbaasd. Wat is 
er met ons veldje g e 
beurd, hahaha. Dat duur
de een tijdje. En toen 
heb ik voor het eerst van 
mijn leven spelende wil
de zwijnen gezien. Big
getjes erbij. Ze namen 
een hap van het gras. 
gooiden het in de lucht. 
Het was prachtig. Maar 
helaas, veertien dagen 
later begon de jacht en 
werkelijk: binnen twee, 
drie dagen zag ik ze niet 
meer. Waren ze in pa
niek. Zaten ze verstopt. 
"Ieder dier heeft een

vluchtafstand. Die neemt 
tot het tienvoudige toe 
zodra de jacht begint.
Een echte Veluwe-kenner 
zei mij dat hij de herten 
altijd lot dertig nieter kon 
benaderen. Hij vertelde: 
'Zodra de jacht begint, 
loopt dat op tot dr iehon
derd meter’. Weg zijn ze. 
Foetsie. Ik zag vroeger in 
de bronstijd vanaf de 
weg de roedels herten 
liggen. Maar nu? Over
dag nooit meer. Het zijn 
nachtdieren geworden. In 
dat opzicht is het jagen 
ook een asociaal gebeu
ren. Een paar honderd 
jagers claimen hun lollet
je  ten koste van al die 
Veluwebezoekers die de 
dieren ook wel eens wil
len zien. Ik vind: die 
beesten behoren ons al
len toe. Ze moeten ge- 
meenschapsbezit wor
den. Ze mogen niet het 
eigendom zijn van een 
kleine, gewelddadige eli
te."

fan Bom/'Ovei genomen 
uit FNV Magazine
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WAARNBKUiJOKN

De volgende waarnerningskaar ten werden voor opname in het 
waar nerni ngenarc hief ont vangen:

Aalscholver 09-05-1993 2 Kampina, overvliegend RS, JP
Boomklever 09-03-1993 2 Goirle RB

03-04-1993 8 Gorp en Rovert RB
06-04-1993 2 T l 1burg-Goirle RB

Boomleouweri k 26-04-1993 1 Kampina RS
09-05-1993 5 Kampina RS, JP
22-05-1993 2 Kampina AvP, SvP

Bosui 1 14-05-1993 1 Mortelen, vrouwtje AvP, SvP
Bruine kiekendief 26-04-1993 l Kampina, vrouwtje RS

09-05-1993 1 Kampina, vrouwtje RS, JP
11-05-1993 1 Kampina, vrouwtje RS
15-05-1993 1 Waalwijk, overvlieg. Bergse Maas AvP, SvP

Buizerd 09-05-1993 3 Kampina RS, JP
11-05-1993 1 Kampina RS

Canadese Gans 15-05-1993 3 Pompveld + 2 bastaardjongen AvP, SvP
Dodaars 09-03-1993 2 Goirle, Bankven RB

26-04- 1993 5 Kampina RS
09-05-1993 2 Kampina RS, JP

Groenpootrui ter 26-04-1993 4 Kampina RS
11-05-1993 2 Kampina RS

Grutto U 9 - 0 5 - 1993 5 Kampina RS, JP
11-05-1993 3 Kampina RS

Havik 25-04-1993 1 De Brand NH
Houtsnip 14-05-1993 4 Mortelen AvP, SvP
IJsgors 27-09-1992 1 Tilburg, overvliegend groepje MS
KL. bonte specht 25-04-1993 1 Oisterwijk, Moddervelden NH

25-04-1993 1 De Brand NH, KP
Kleine knreklet 26 04-1993 1 Goirle, Bank ven RR
Knobbelzwaan 16-06-1993 1 Oisterwijk, Voorste Stroom AvP
Kui f 1eeuwer i k 25-04-1993 3 Tilburg, Hoge Witsie HP
Nachtegaal 14-05-1993 2 Mortelen AvP, SvP
N L J 1 gans 09-05-1993 2 Kampina RS, JP
Oeverloper 26-04-1993 2 Kampina RS

09-05-1993 1 Kampina RS, JP
Patrijs 09-05-1993 2 Kampina, ln heide RS, JP

11-05-1993 2 Kampina, in heide RS
14-05-1993 2 Mortelen, SmalzlJ AvP, SvP

Rans u i 1 11-05-1993 2 Kampina, bedelroep van 2 Jongen RS
14-05-1993 3 Mortelen, 3 lokatles jongen AvP, SvP

Regenwulp 19-07-1992 39 Ulicoten, Vossendijk MS
25-04-1993 13 Goirle, Wilgengaard overvliegend RB
26-04-1993 210 Kampina RS
01-05-1993 10 Goirle, Wilgengaard overvliegend RB

Roodborst tapui t 09-05-1993 5 Kampina, mannetjes RS, JP
11-05-1993 3 Kampina, 2 mannetjes en 1 vrouwtje PS

Scholekster 11-05-1993 ö Kampina RS
Slobeend 26-04-1993 S Kampina RS

09-05-1993 4 Kampina RS, JP
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Spot voge 1 1 K'l) m  i 1 T 11 burg, VlashoflaanVOrlegstraat AvP, SvP
10-Of»- 199.1 1 F.nschotse Akkers AvP

Spr 1 n k h a a m  i et z . 09-05- 199 3 1 Kampina RS, JP
Tafel eenrl 26-04--1993 4 Kampi na RS

16-06-1993 6 Oisterwljk, Voorste Stroom AvP
Tapult 09 06-1993 6 Kampi na, mannetjes RS, JP

1 1-05-199 3 1 Kampi na, vrouwt je RS
Torenvn 1 k 1 1 05-1993 1 Kampi na RS
Tureluur 26-04 1993 2 Kampi na RS

09-05-1993 2 Kampina RS, J P
Watersnlp 09-05-1993 1 Kampi na RS, JP
Wielewaa l 09-05-1993 1 Kampi ria RS, JP

15-05-1993 l Pompveid AvP, SvP
Winter lal 1ng 09-05-1993 1 Kampi na RS, JP

1 1-05-199 3 2 Kampina RS
Witgat Je 15-09-1992 5 Kampi na, Huisvennen MS
zwarte roodstaart 23 06-1993 l Udonhout Ni 1 ver hei dsweg Avr
Zwarte ruiter 16-04-1993 1 Leydal IIP

09-05-1993 1 Kampina RS, JP

1 nojevo 1 d o  w a a r  norn 1 ncrskaar t e n  w o r d e n  o n t v a n g e n  v a n R o o s  Rark:<
(RH), N i c o 11 1 g o r s  (N H > e n  K r i j n  J a n  P r o voost. <KP>, H e r m a n
P e t  e r  m e  1 J or (IIP), A d  e n S h e  i ] a v a n  P o p p e l  (AvP, S v P ) ,  M i e k
S l i k k e r v e e r  <MS>, R o n a l d  S m u l d e r s (R S > e n  J a n  P a y m a n s (J P >.

Ad v a n  P o p p o 1.
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31 augustus 
2«3 september 
26 oktober 
30 november 
28 december
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I

Langs de rijn j

Arnhem
„Welkom in Arnhems nieuwe 
natuurgebied” , meldt een bordje 
achter de oude, deels ontmantel
de steenfabriek in Eldcn, Arn- 
hcm-Zuid. Dc blik die de bezoe
ker over plassen en struweel 
werpt, blijft rusten bij dc toren 
van de Eusebiuskcrk, aan de an
dere kant van de Ncderriin. 
Mcinerswiik heet dit oord, een 
uiterwaardenpark in wording. 
Langs de grote rivieren, vooral 
dc Waal, gaat veel landschappe
lijk schoon verloren door ver
woestende ingrepen die onder de 
noemer ‘dijkverzwaring’ vallen, 
maar hier probeert men iets 
moois te scheppen.
Er moeten kleine kuddes konik-

gaarden, afkomstig uit Polen, en 
chotsc galloway-rundcren gra
zen, maar wc zien ze jammer ge

noeg niet. Wel meerkoeten met 
jongen, blauwe reigers, duiven, 
zwanen en een eenzame schol
ekster. We lijken Koos van Zo
meren wel. Verder de restanten 
van een paar geschutskoepels uit 
de Tweede wereldoorlog, maar 
die worden, als we goed zijn in-

fclicht, binnenkort opgeruimd, 
lel zijn opgetogen teksten die 
de gemeente Arnhem over Mci-

nerswijk verspreidt. Men rept 
van weelderig ooibos (wilg en 
populier) dat hier de ruimte 
krijgt zich te ontwikkelen om 
wellicht binnen tien & twintig 
jaar tot „een waar oerwoud” uit 
te groeien. En: „Bij stijgende 
waterstanden verandert Meiners- 
wijk in één grote watervlakte.
Het instromen van rivierwater 
levert spectaculaire beelden op 
van kolkende watermassa’s.”
Dat hier zuiver Veluwewater on
der de Rijn door opwelt als basis 
voor een rijk onderwaterlevcn, 
willen we graag geloven. Maar 
het beeld van de rivier die uiter
waarden met vruchtbaar slib be
mest, vraagt op z’n minst om 
een toevoeging. Dat slib bevat 
ook puur gif, want de Rijn mag 
de laatste jaren dan opgeknapt 
zijn, brandschoon is ze nog lang 
niet.
Meincrswijk is vrij toegankelijk 
voor wandelaars, maar vandaag 
zijn er op de verslaggever na 
slechts enkele hengelaars te be
kennen. Ook de reigers azen op 
vis, terwijl fraaie libellen zich 
boven de waterspiegel bewegen. 
Terug bij de steenbakkerij van 
Elden doet het goed te horen 
dat oven en schoorsteen bewaard 
blijven. Wat er volgens de plan
nen noa moet komen, is het on- ,■ v., 
vermijdelijke bezoekerscentrum. '* jf 

TEKST F.G. DE RUITER 
FOTO FREDDY RIKKEN ' ,
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