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Kort verslag van de ledenvergadering van de Werkgroep voor 
Vogel- en Natuurbescherming Midden-Brabant van Dinsdag 26 mei 
1992

Aanwezig: Sheila van Poppel.Ad van Poppel, Nico Hilgers,
Victor Retel Helmrich, Herman Petermeijer. Gerard van der Kaa. 
Jo Swaans. Sjef Staps, Frans van den Oetelaar, Jan Paymans, 
Loek Hilgers, Lou Bakker, Kees Ketelaars, Frank van den Oete- 
1 aar.
Bericht van verhindering: Frits van der Meer, Roos Backx.

1. Opening en mededelingen.

De werkgroep i3 uitgenodigd om deel te nemen aan het Brabantse 
Korhoenderoverleg. Eerstvolgende bijeenkomst is belegd op 8 
juli. Behalve vertegenwoordigers van Brabants Landschep zal 
ook het IBN (voorheen RIN) vertegenwoordigd zijn, alsmede 
Brabantse gemeentebestuurders. Loek (en Ad?) zullen namens de 
vogelwerkgroep meedoen.

2. Vaststelling van het verslag van de aprilvergadering.

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van 
het verslag worden nog de volgende opmerkingen gemaakt:
Sjef Staps heeft nog exemplaren van de stickers, die we jaren 
geleden hebben laten maken. Bekeken zal worden, of een nieuwe 
voorraad kan worden aangelegd. Nico zal alsnog informeren naar 
de mogelijkheid om katoenen tasjes te laten bedrukken, bij 
voorkeur met een van de afbeeldingen, die ook voorkomen bij de 
stickers.

3. Post

De Brabantse Milieu Federatie heeft een brief gestuurd met 
mededelingen betreffende een vliegtuigwerkgroep, die zich hard 
maakt tegen de geluidsoverlast van het vliegveld Gilze Rijen. 
Wij zullen daar als werkgroep geen actie in ondernemen.
Jo Swaans deelt mee, dat er nu al acht è tien nesten van 
oeverzwaluwen te vinden zijn op het nieuwe eiland in de Leem
putten. Onze adviezen lijken dus al onmiddellijk succes af te 
werpen.

4. Organisatie marktdagen.

Op 21 juni is er de Milieudag in Oisterwijk; de kraam zal door 
de volgende personen worden bemenst: Lou Bakker, Frans van den 
Oetelaar, Nico Hilgers. Kees Ketelaars maakt een vogelpuzzle. 
om de jeugd iets speciaals te bieden: daarom was gevraagd door 
de organisatie.
Over de organisatie van onze kraam op het Festival Mundial 
bestaan nog vragen; daarover zal Loek nog bellen. In principe
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zijn Victor Retel Helmrich en Herman Petermeijer beschikbaar.

5. Nachtzwa1uwenexcursie.

Afgesproken wordt om. wind en weder dienende. te verzamelen 
bij de Roestelberg op vrijdag 5 juni, om 22.00 uur.

6. Voortgang inventarisatieprojecten.

De Rovertse Heide: project loopt bevredigend. Er is nu een 
officieel verzoek, vergezeld van het nodige kaartmateriaal, 
ontvangen van Brabants Landschap.
Dodaarzen: Er worden inderdaad weinig succesvolle broedgeval- 
len gemeld; waarschijnlijk twee op Zegenrode, en verder op het 
Staalbergven. Brandven en Aderven, alsmede op het Leijkeven.
De Huiszwaluwentel1ing is nog niet opgestart: Gerard van der 
Kaa zal de contactpersoon bellen. Daarna kan weer een stukje 
geplaatst worden in de plaatse lijke pers.

7. Rondvraag.

Herman Petermeijer: De Peregrijn ligt nu ook in de Openbare 
Bibliotheek in Tilburg; ons blad was al op de leestafels 
gedeponeerd van het bezoekerscentrum en de O.B. te Oisterwijk. 
Jo Swaans herinnert nog eens aan ons voornemen om een logboek 
neer te leggen in het Bezoekerscentrum.
Gerard van der Kaa en Frank van den Oetelaar doen nog enige 
mededelingen over de Kerkuilen contröle, waarbij ook de res
tauratie van de Petruskerk te Oisterwijk.

L. Hilgers
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Putters

Mijn vader had vroeger een grote volière. Hij hield daar vogeltjes in: 
wildzang. In wat kleinere kooien zaten ook nog wat kanaries. E<£n ’ronde' 
per jaar kweekte hij met een stuk of zes poppen en twee mannetjes gemiddeld 
zo'n vijftien nieuwe kanaries. De mannetjes daarvan vonden hun weg naar 
familie, vrienden en bekenden; de rest werd verkocht als kompensatie voor 
gemaakte kosten.
De wildzang huisde zoals gezegd in een grote volière en bestond uit een 
allegaartje van vogeltjes die het allemaal met een biotoop moesten doen. Ze 
hadden het desondanks zo naar hun zin dat ze zongen en sommige ervan 
plantte zich zelfs voort.
Tussen de vinken, geelgorzen, kneutjes en zelfs twee goudvinken bewoog zich 
ook een putter. Niet zomaar een putter, nee het was een pracht exemplaar. 
Het was, wist mijn vader, een echte bloemputter en ergens bij Monschau was 
ie gevangen. Er bestond dus kennelijk nog een ander soort putter. 
Steenputters noemde ze die, ze waren kleiner, dunner en derhalve veel 
pieteputteriger. Hoe het ook zij, die ene putter die we hadden was een heel 
bijzondere.
Hij had dan ook een luizenleven, werd altijd bevoordeeld ten opzichte van 
de anderen en gedroeg zich als zodanig. Hij was niet agressief, dat niet 
maar op de voedertafel was ie alleenheerser. Pas als mijnheer z'n bekomst 
had, mochten de anderen. Op een afstandje, in de top van een alsmaar 
kwijnende conifeer keek hij dan hautain naar het 'gewone' volkje dat 
ruziënd en kwetterend vond wat van hun gading was.
Nu had die putter zo zijn verdienste. In een periode, beginnend op 19 maart 
tot en met mei verbleef ie in een kleinere maar uiterst comfortabele 
vluchtkooi. Niet alleen: nee, met een stuk of zes nestkasten en twee
bloedmooie kanariepoppen.
Het was elk jaar even wennen want ook in z'n nieuwe omgeving moest ie laten 
zien wie de baas was. Hij jakkerde een dag of wat achter die poppen aan tot 
ie er zelf haast bij neerviel. Als de poppen broeds werden en met 
nestmateriaai gingen slepen begreep ie dat er andere dingen van hem 
verwacht werden. Het feit dat ie voor zichzelf twee vrouwen te vertroetelen 
had vond le volledig in overeenstemming met z'n status. Het was, dat weet 
ik nog goed, altijd een spannende tijd, met als hamvraag hoeveel
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mannetjes er geboren zouden worden. Mijnheer Putter hield zich afzijdig. Zo 
nu en dan voerde hij zijn favoriete spetter op het nest maar verder ging 
zijn broedzorg niet. Als er jongen waren ging ie wel eens een kijken maar 
de opvoeding was moeders deel. E£n keer is ie van vrouwen en kinders 
verwijderd omdat ie met teveel autoriteit z'n bloedeigen jongen aan het 
verstand wilde brengen dat er maar een kon regeren.
Maar toch: wat ie voortbracht mocht er zijn. Ik leerde een nieuw woord in 
die tijd: bastaard. Die bastaard-putters waren als ze tenminste als man 
werden geboren,veel geld waard. Met popjes liep het minder goed af. Als 
bastaarden waren ze per definitie ongeschikt voor de kweek, het ontbrak ze 
aan kleur en het enige geluid dat ze voortbrachten was het typische roepje 
dat elke kanarie eigen is.
Toen in de oorlogsjaren het steeds raoeilijker werd aan voer te komen heeft 
m'n vader alle vogels de vrijheid gegeven:ook de putter. Of ze zich na 
zoveel jaren menselijke zorg hebben kunnen handhaven is twijfelachtig.

Na de oorlog had het begrip 'vrijheid' een extra demensie gekregen.... Bij 
ons geen wildzang meer in kooien.
Het duurde heel wat jaren voor ik me weer voor vogels ging interesseren en 
nog langer voor ik weer putters zag, niet in een volière maar in de vrije 
natuur.
Spaarzame ontmoetingen waren het, maar altijd opwindend. In de winter van 
'79 zeven exemplaren in de kurenpolder bij Hank. In de herfst van '82 vier 
stuks in de tuin van de Rijkspolitiepost in Voudrichem.
Weer wat jaren later in flinke groep fouragerend in de polder Vaalenburg op 
Texel. In '89 een prachtig groepje van 23 stuks in de uiterwaarden van de 
Nederrijn bij Renkum. Intussen hadden we Walcheren ontdekt als vakantieland 
en daar, stelden we vast, kun je putters eenvoudig niet missen. Putters 
broeden bij voorkeur in loofbomen las ik en fourageren graag op distels. De 
dijken en dijkjes van Walcheren en de vele ruigten langs kleinschalig 
akkerland vormen ideale fourageer gebieden. We ontdekten al twee 
achtereenvolgende jaren niet ver van de camping een drietal broedpaartjes.
In feite alleen maar de zangplaats van drie mannetjes, want nesten hebben 
we niet gezocht. We hebben heel wat avonden de putters bewonderd, niet 
alleen hun capriolen aan de doorbuigende stengels van de Akkerdistel die 
daar plaatselijk talrijk aanwezig is, maar vooral hun kleuren. We zagen ze



ook op de talud van de Veerseraeerdam, bij het begin van de stormvloedkering 
en langs de houtwallen tussen Domburg en Aagtekerke.
Het schijnt zo te zijn dat de putters in het binnenland behoren tot de 
continentale vorm,Carduelis carduelis die uit de duinstreken in het westen 
van het land tot de Britse vorm, Carduelis britannica. Over het ontstaan 
van de mooie kleuren van de putter bestaat nog een aardige legende. Toen 
tijdens de schepping alle vogels hun eigen kleuren hadden ontvangen bleek 
het puttertje te zijn vergeten. De verfvoorraad was echter zo goed als op. 
Van de restjes kreeg de putter toen hier en daar een veeg: wat zwart, wat 
rood, wat wit, wat geel en beige, 't Is ze aan te zien. Als de laagstaande 
zon zijn licht op hun golvend dansende vlucht werpt is het of er goud 
blinkt.
Futters! Schitterend!

Herman P.

WAARNEMINGEN
De volgende waarnemingskaarten werden voor opname in het 
waarnemingenarchief ontvangen:
Appelvink, 22-05-1992 1 mannetje roepend in top van eik Mortelen 
(Victor). Boomleeuwerik, 20-04-1992 3 exx. Loonsche- en
Drunensche Duinen (Jan). Boompieper, 20-04-19922 exx. Loonsche- 
en Drunensche Duinen (Jan). Boomvalk, 12-05-1992 1 ex. Loonsche- 
en Drunensche Duinen (Victor); 04-05-1992 1 ex. Kampina (Jan).
Blauwborst, 21-04-1992 1 ex. Kampina (Jan). Groenpootruiter, 13-
05-1992 1 ex. De Mortelen (Victor). Holenduif, 20-04-1992 3 exx.
De Brand (Jan). Knobbelzwaan, 15-05-1992 2 exx. waarvan 1 op nest 
Voorste Stroom Oisterwijk (Ad en Sheila). Ralreiger, 02 en 03-06- 
1992 1 ex. Etang de Givry (Ad en Sheila). Rode Wouw, 24-04-1992 1 
ex. overvliegend in zuidwestelijke richting Moergestels Broek 
(Victor). Roodborsttapuit, 20-04-1992 1 ex. Loonsche- en
Drunensche Duinen (Jan)j 21-04-1992 2 exx. Kampina (Jan). Tapuit, 
21-04-1992 2 exx. Kampina (Jan). Tureluur, 13-05-1992 een 
vluchtje van 10 exx. Kampina (Jan). Wespendief, 22-05-1992 1 ex. 
Mortelen (Victor). Wielewaal, 1 ex. Heukelomse Baan/Moergestel 
(Kees); 04-05-1992 1 ex. Winkelsven (Jan). Zilverreiger, 16-05-
1992 1 ex. Kampina (Jan). Zwarte ooievaar, 1 ex. Kampina (Ger)
Zwarte stern, 21-05-1992 4 exx. Galgeven (Kees). Zwartkop, 20-04- 
1992 1 ex. De Brand (Jan).
Waarnemingskaarten werden ontvangen van Kees Ketelaars, Ger van 
den Oetelaar, Jan Paijmans, Ad en Sheila van Poppel, Victor
Retel-Helmrich

?
Ad van Poppel.



HET WIEGELT HIER VAN DE BOERENZWALUWEN'
Aldus onze voorzitter Nico in Givry en Argonne. Een schitterende vierdaagse 
reis naar Noord-Frankrijk.

Giltty is een vergeten stadje in een vergeten streek de Argone. Een gebied 
waar het ondanks alles goed toeven is voor talrijke vogels en planten. 
"Ondanks alles" omdat de grootschalige akkerbouw er hoogtij viert. Midden 
in het landschap doemen silo's op zo groot als kathedralen.
"Ondanks alles" omdat bij een wandeling door een prachtig ongerept gebied 
bij een meertje vrijwel onmiddellijk de lege patroonhulzen van de jagers 
worden gevonden.
Gelukkig is dit uitgestrekte gebied met z'n loofbossen, ongerepte 
weilandenen z'n kalkrijke leemgrond op nog veel plaatsen volop de moeite 
waard.
Waar vakantiegangers zonder ook maar iets te zien op weg naar de zon 
doorheenrazen daar begint de Argonne nog steeds een Eldorado voor 
natuurliefhebbers.
De vogelwerkgroep ging er met de hemelvaart ook weer naar toe, hieronder 
een verslag van een onervaren beginnende natuurantdekker.

's Ochtends in alle vroegte verzamelt een clubje zich nog in de ogen 
wrijvende vogelaars op de Schepersdijk. Na een voorspoedige tocht (soms 
keek Nico wei eens meer naar al die buizerds als op de kaart) overschrijden 
we de Franse grens. Midden in een plasje water op een kruising zit een 
putter. Een verrassende ervaring als je zo'n bont gekleurd vogeltje voor 
het eerst ziet. Givry komt in zicht, een stadje met een kerk, café, plein 
en veel verlaten huizen. De camping ligt prachtig aan een meertje waar zo 
nu en dan de ijsvogel als een blauwe schicht overheen scheert.
Tijd om de spullen in het hotel te leggenen de tent in te richten is er 
nauwelijks, de natuur moet bezocht warden.
Enthousiast stort de groep zich op de welriekende nachtorchis, de 
rooaborsttapuit en nog heel veel meer.
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Het enthousiasme werkt aanstekelijk, voor je het weet zit je er vol in en 
brengt de grauwe klauwier op het weipaaltje je in extase.
En dan: niet zomaar eten, nee die Fransen kunnen er wat van. Om half acht 
aanschuiven en om half tien voldaan van je stoel willen rallen.
Maar nee, we hebben weinig tijd. Dus wandelen we en warempel we worden ook 
nog verwelkomt door de boomkikker.

Yliidflg
Vrijdag is de dag van de orchis.
Talrijke soorten openen een nieuwe wereld voor deze nieuwbakken 
natuurdeskundige. Met gevaar voor eigen leven worden de auto's in de 
wegbermen gereden en de orchissen gevonden. Gelukkig maar dat er zoiets als 
de Franse slag bestaat en nog niet de Nederlandse noodzaak om ieder 
weggetje en terreintje te cultiveren.
En weer wordt ik aangestoken door het enthousiasme over het soldaatje, de 
bokkenorchis en de wilde weit.
Eigenlijk is er maar een woord voor: "mooi".
Het avond ritueel herhaalt zich, de culinaire kunsten van onze Franse 
gastheren en vrouwen worden steeds groter.
Tijdens de avondwandeling verzucht Nico: "Het wiegelt hier van de 
boer e nz wa 1 u we n.

Zalsudag
De dag van de Rode Vouw.
Een tocht door de bassen waar de natuur zich in al zijn verscheidenheid aan 
de groep toont. Veel roofvogels laten zich, weliswaar maar even zien.
En ja hoor, tegen het eind van de dag doet de Rode Vouw nog even een 
showvluchtje vlak boven ons hoofd. Toeterende Franse auto's worden 
genegeerd en iedereen springt met verrekijker gewapend op de weg. Bij het 
zien van zoveel moois is de rest van Frankrijk eventjes onbelangrijk.

Zandag

Nog even genieten, gewoon voor de tent 's ochtends vroeg kijken naar een 
bonte verscheidenheid van vogels. Putters, Europese kanaries en Groenlingen 
zijn zeker de moeite waard vooral onder het genot van een door Frans
gezette kop koffie.
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Ais ik 's avonds in Oisterwijk ben loer ik naar elke vogel die ik zie en 
wordt elke wegberm kritisch bekeken. Volgens mij werkt het verslavend.
Een onvergetelijke reis naar een onvergetelijke streek. Bedankt iedereen, 
met zo'n groep blijf je op stap gaan.
En weet je wat! Van de zomer ga ik er weer naar toe!

Lou Bakker

Uit een reeks van 82 waargenomen vogels een selectie:
geoorde fuut 
zwarte wouw 
grauwe kiekendief 
ransuil
europese kanarie 
geelgors 
kramsvogel 
grote karekiet 
braamsluiper

fuut
rode wouw
bruine kiekendief
ijsvogel
putter
grauwe gors
bosrietzanger
sprinkhaanrietzanger
fluiter

dodaars 
wespendief 
waterral (gehoord) 
waterpieper 
goudvink
grote gele kwikstaart
rietzanger
snor
grauwe klauwier

Uit een reeks van waargenomen wilde planten; 
welriekende nachtorchis poppenorchis

bokkenorchisgr. keverorchis
breedbladige orchis
purperorchis
vliegenorchis
spinnenorchis
vogelnestje
aapjesorchis

hondskruid 
hommelorchis 
bij enorchis 
bleek bosvogeltje 
soldaatje 
gevlekte orchis
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TELLINGEN

Podaars
Eenieder wordt vriendelijk verzocht om zijn of haar waarnemingen 
van dodaarzen mee naar de Juni vergadering te brengen, zodat we 
ter vergadering een overzichtje kunnen geven van wat er tot nu 
toe gedaan is, en welke gebieden misschien nog extra aandacht 
nodig hebben. Ook Juli is namelijk een goede maand om nog 
broedgevallen op te sporen. Leden die wel over waarnemingen 
beschikken maar die niet naar de vergadering kunnen komen worden' 
verzocht dit -liefst nog voor de vergadering- door te geven aan 
mij of aan iemand anders van het bestuur, zodat we tijdens de 
vergadering een zo volledig mogelijk overzicht kunnen maken.
Fenologle
De zomer is -althans op de kalandei—  begonnen. Dit betekent dat 
het voorjaar voorbij is, en dus ook de tijd dat allerlei
zomergasten nog moeten arriveren. Vandaar dus nog een verzoek, en
wel om de ingevulde f enologie-li J st aan mij te doen toekomen 
(afgeven mag ook). In een van de volgende afleveringen van 
Peregrijn zal dan net als vorig jaar een verslagje verschijnen
met de vroegste aankomstdata.
Korhoen
In de tweede aflevering van Peregrijn heeft een kort verslagje 
gestaan van de eerste korhoentel1ing van dit seizoen. De 
resultaten van de tweede en derde telling zijn op de laatste 
ledenvergadering medegedeeld. Om een verslagje voor een van de 
volgende afleveringen van Peregrijn te schrijven doe ik een
beroep op u allen om waarnemingen van korhoenders, gedaan dit 
voorjaar in Midden-Brabant, aan mij door te geven.

Ad van Poppel.

VERGADERDATA 1992

ledenvergadering ai 30 juni
bestuursvergadering WO 15 juli
ledenvergadering ai 28 juli
geen vergadering in augustus
bestuursvergadering WO 16 september
ledenvergadering di 29 september
bestuursvergadering WO 14 october
ledenvergadering di 27 october
bestuursvergadering WO 11 november
ledenvergadering di 24 november
bestuursvergadering WO i6 december
ledenvergadering di 29 december
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