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UITNODIGING
voor de vergadering van de Werkgroep voor Vogel- en natuurbe
scherming Midden-Brabant op Dinsdag 26 mei 1992.
Plaats: De Schaapjes, Haaren
Aanvang: 20.00.uur.

A G E N D A

1. Opening en mededelingen.
2. Vaststelling van het verslag van de vorige vergadering.
3. Postbespreking.
4. Organisatie van Marktdagen in juni.
5. Planning van een Nachtzwaluwenexcursie.

Voorgesteld wordt vrijdagavond 5 juni. Drunense Duinen

6. Voortgang van de verschillende inventarisatieprojecten.
7. Rondje waarnemingen.
8. Rondvraag en sluiting.

L. Hilgers
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Kort verslag van de ledenvergadering 'van de Werkgroep voor 
Vogel- en Natuurbescherming Midden-Brabant d.d. 28 april 1992

Aanwezig: Sheila van Peppel, Ad van Poppel, Frans van den
Oetelaar, Frits van der Meer, Jo Swaans, Ronald Smulders. 
Gerard van der Kaa, Sjef Staps, Roos Backx, Nico Hilgers, Loek 
Hilgers, Ben Mertens, Ed van Loon, Kees Ketelaars. Hans van 
der Haring. Herman Petermeijer. Jules Huls, Jan Paijmans. 
Godert Verbiest. Frank van den Oetelaar.
Bericht van verhindering: Krijn Provoost. Lou Bakker. Pim 
Eshuis
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering om 20.20 Uur.
2. Notulen van de vergadering van maai-t 1992.
Het verslag van de vorige vergadering wordt ongewijzigd goed
gekeurd. Opgemerkt wordt nog, dat de telling op de Landschotse 
Heide geen Regenwulpen op leverde.
3. Postbespreking.
Er is bericht gekomen van het comité, dat in Oisterwijk in 
juni een milieudag wil organiseren. Men vraagt voor 8 mei 
bericht over de deelname van de werkgroep; we willen daar 
graag aan meedoen. In dat kader wordt afgesproken dat de 
voorraad artikelen van Vogelbescherming zal worden aangevuld. 
Nico zal verder informeren naar de kosten en de mogelijkheden 
van het laten maken van katoenen tasjes met het logo van de 
werkgroep. Een en ander wordt gecoördineerd door Gerard van 
der Kaa.
Verschillende leden hebben knipsels bij zich uit streekbladen 
(De Meierij, Stadsgewest e.d.) waarin het interview is opgeno
men over de landschapsonderhoudswerkzaamheden van de werkgroep 
ten behoeve van het Brabants Landschap; het archief is er weer 
goed mee!
4. Verdeling van bestuurstaken.
Herman Petermeijer geeft een toelichting op de verdeling van 
de bestuurstaken, zoals die in de laatste bestuursvergadering 
i3 afgesproken. Een speciaal aandachtspunt is daarbij de 
gewenste splitsing van het secretariaat ineen "intern" en 
"extern" gedeelte. Een interne secretaris zou met name verant
woordelijk kunnen zijn voor verslaglegging en uitnodigingen 
van de ledenvergaderingen. De leden wordt gevraagd daarover na 
te denken en eventuele suggesties door te geven.
Ook de -inmiddels al niet meer zo heel erg nieuwe - situatie 
met betrekking tot excursies en lezingen wordt nog eens uit de 
doeken gedaan.
5. Tussentijds verslag van verschillende tellingen.
De nestkasten in de Oisterwijkse Bossen worden op vrijdag 2 
mei gecontroleerd door Gerard van der Kaa. Frits van der Meer, 
Ronald Smulders en Loek Hilgers.
De laatste korhoenderte11ing zal zijn op zondag 3 mei a.s.
De overige tellingen lijken redelijk volgens plan te verlopen.



6. Vaststelling van de begroting 1992.
De begroting is opgesteld conform het reglement, dat vorig 
jaar door de ledenvergadering is vastgesteld. Na een toelich
ting door de penningmeester. Frank van den oetelaar, wordt de 
begroting voor 1992 met algemene stemmen goedgekeurd.
Naar aanleiding van het besprokene schenkt Ed van Loon een 
aantal topografische kaarten aan de werkgroep, waarvoor harte
lijk dank.
7. Excursie naai' Givry-en Argonne.
Enkele organisatorische details worden doorgesproken; Nico 
houdt als coördinator contact met de deelnemers.
8. Pondje waarnemingen.
Een eerste Braamsluiper is door Frans van den Oetelaar waarge
nomen 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.
9. Rondvraag.
Jo Swaans geeft door. dat Brabants Landschap ons verzocht 
heeft om een inventai’isatie uit te voeren van de Rovertsche 
Heide, waar een groot stuk heidebiotoop hersteld wordt.
Reacties uit de vergadering: We beschikken over een invenatri- 
satierapport uit de tijd dat het nog naaldbos was. Het is een 
erg interessant project, maar het verzoek bereikt ons pas erg 
laat in dit broedseizoen.
Conclusie: Er wordt overleg gevoerd met Gijtenbeek, Brabants
Landschap zal verzocht worden kaartmateriaal beschikbaar te 
stellen en dit jaar beginnen we met summiere inventarisatie 
van het open gedeelte; Ad van Poppel neemt het voortouw.
Gerard van der Kaa: verzoekt om geld te storten voor tywee 
goede doelen: de tot standkoming van een nieuwe Flora- en 
Faunawet en het plan Goudplevier van Natuurmonumenten. Het 
bestuur zal een standpunt hierover voorbereiden.
Herman Petermeijer vraagt of iedereen tevreden is met de 
kleur, die is gekozen voor het omslag van Peregrijn; dat 
blijkt zo te zijn.
De vergadering wordt afgesloten met een diaklankbeeld. ver
zorgd door Godert Verbiest, over zijn fascinerende reis naar 
Irian Jaya.
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J A A R V E R S L A G  
1 9  9 1

van de Werkgroep voor 
Vogel- en Natuurbescherming 

M I D D E N  - B R A B A N T

0. Inleiding.
Ook 1991 was voor de werkgroep weer een bewogen jaar, met als 
ornithologische hoogtepunten waarnemingen van Notenkrakers in 
de Mortelen en op Kampina (een kleine invasie in het najaar), 
Zwarte Ooievaars op de Huisvennen, Kleine Strandlopers aan het 
Boterpad en relatief veel Ooievaars in voor- en najaar.
Het aantal waarnemingen van Aalscholvers in ons werkgebied 
blijft toenemen, en naast de al enige jaren bekende slaap
plaats in Vught (Herlaer) is er dit jaar een nieuwe ontdekt in 
het Dommeldal bij Gemonde. Nijlganzen lijken een vaste broed- 
populatie te hebben opgebouwd, en ontwikkelen in de winter een 
gedrag, dat we ook van de "echte" ganzen kennen: op de Huis
vennen (Kampina) sliep deze winter een groep van ruim veertig 
exemplaren, die zich overdag in de omgeving verspreidden.

1. Algemene verenigingszaken.
Er werden tien ledenvergaderingen en eveneens tien bestuurs
vergaderingen belegd. De ledenvergaderingen werden overwegend 
goed bezocht. Een aantal keren werd de ledenvergadering afge
sloten met een praatje en een plaatje door een van de leden. 
Aan het einde van het jaar bedroeg het aantal leden achten
veertig.
De jubileum-uitgave "Vogels in Midden-Brabant “ beleefde een 
tweede druk en mocht zich nog gedurende een groot deel van het 
jaar in behoorlijke belangstelling verheugen.
Het bestuur heeft zich gebogen over een nieuw huishoudelijk 
reglement voor de afdeling "Werkgroep Landschapsbeheer". Het 
nieuwe reglement werd, met twee kleine wijzigingen, vastge
steld in de ledenvergadering van 8 januari 1991. Met name de 
financiële verhoudingen tussen "Landschapsbeheer" en de moe- 
dervereniging zijn nu duidelijk en naar ieders tevredenheid 
vastgelegd.
De meerdaagse excursie ging gewoontegetrouw naar Givry-en- 
Argonne. Voor deze activiteit blijft een constante belangstel
ling bestaan. De “gewone” excursies naar doelen in het eigen 
land leden in 1990 aan een kwijnende belangstelling. Om die 
reden is door de organiserende commissie voorgesteld, om 
jaarlijks nog maar één of twee goed voorbereide excursies te 
plannen en voor de rest te reageren op voorstellen uit de 
vergadering. Een van die voorstellen betrof in 1991 een raven
excursie op de Veluwe. In oktober vond die dan ook plaats on-

jaarverslag 1991
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der de bezielende leiding van T. Renssen. De Raven gaven een 
ware vliegshow ten beste.
Nadat in de afgelopen jaren door de inzet van Arno Braam de 
maandelijkse convocaties al bijna waren uitgegroeid tot een 
bescheiden mededelingenblad, heeft zich dit jaar een redactie 
bestaande uit Herman Petermeijer en Ad van Poppel opgeworpen 
om uiteindelijk tot een echt verenigingsorgaan te komen.

2. Onderzoek en tellingen
Het Kerkuilen-nestkastenproject, dat door de werkgroep: nu al 
meer dan vijftien jaar wordt volgehouden, heeft in die tijd 
een schat aan gegevens opgeleverd, niet in de laatste plaats 
omdat al die tijd de pullen tamelijk consequent zijn geringd 
door Jan Doevendans. Het laatste jaar blijkt het echter steeds 
moeilijker te worden om dit vanuit Groningen vol te houden. Om 
die reden is er voor geijverd om een van de in Brabant wonende 
leden een ringvergunning te bezorgen. In overleg met het 
Vogeltrekstation te Heteren en Johan de Jong (landelijk co
ördinator) is dat er helaas nog steeds niet van gekomen. Op 
basis van een kosten-baten-analyse wil "Heteren” namelijk 
komen tot een belangrijke vermindering van het aantal geringde 
Kerkuilen. Nu de stand landelijk weer aanzienlijk hersteld is, 
wil men het ringwerk beperken tot een aantal monitor-gebieden; 
Midden-Brabant zou mogelijk een van die gebieden zijn. Helaas 
is sinds maart 1991 niets meer vernomen uit Heteren. De broed- 
resultaten vielen dit jaar ronduit tegen: slechts twee ge
slaagde broedsels met drie uitgevlogen jongen, tegenover b.v. 
een twintigtal succesvolle broedgevallen in 1990.
Ook de telling van Buizerden en andere roofvogels leverde 
relatief kleine aantallen en late broedsels op. Ook in dit 
geval wordt een verband verondersteld met het koude voorjaars
weer. Er wordt een publikatie voorbereid waarin deze gegevens 
zijn verwerkt.
De zachte winter van 1989/90 zorgde voor een onderbreking van 
de lange reeks van simultaantellingen van ganzen. Hoewel de 
winter 1991/1992 zeker niet strenger was, is in de afgelopen 
winterperiode de lijn toch weer opgevat. De vaste Kampina- 
populatie van ong. 250 stuks Taiga-Rietganzen was in ieder 
geval weer aanwezig en maakte gebruik van fourageerplaatsen 
bij Helvoirt, Moergestel en Dongen. Opvallend was, dat nu voor 
het tweede achtereenvolgende jaar de oude pleisterplaatsen in 
het zuidelijk deel van het Helvoirts Broek gemeden werden; wij 
veronderstellen, dat er een relatie bestaat tussen dit ver
schijnsel en het diepploegen in de jaren 1988 en 1989.
De langzame, maar gestage opmars van de Boomklever in onze 
regio is ook in 1991 weer in een aantal monitorgebieden ge
volgd .
In een groot aantal gemeenten in het werkgebied werden Huis- 
zwaluwenkolonies gezocht en geteld. Omdat dit gebeurde in
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overleg en samenwerking met de Vogelwerkgroep West-Brabant is 
er in 1991 een aanzienlijke oppervlakte op deze bedreigde 
soort gecontroleerd. De resultaten vielen niet echt mee: er 
werden 156 nesten geteld in 12 gemeenten. Een verslagje ver
scheen in het mededelingenblad van oktober.In 1992 wordt deze 
telling voortgezet.
Traditioneel werden weer de tellingen opgezet van Korhoenders 
en Regenwulpen. Over de resultaten zal nog gepubliceerd worden 
in het mededelingenblad.
In de Mortelen werd voor het derde achtereenvolgende jaar een 
territorium-telling van Geelgorzen uitgevoerd, welke dit jaar 
vanwege de ongunstige weersomstandigheden veel tijd vergde. 
Een verslag van de tellingen werd gepubliceerd in een thema
nummer van het mededelingenblad van Brabant-Landschap, gewijd 
aan kleine landschapselementen
Als verslaglegging van door de werkgroep uitgevoerd onderzoek 
verschenen in 1991 de volgende afleveringen in de reeks "Avi- 
scripten":
H. Petermeyer en A. van Poppel, Nestkastproject "De Spinder”
L. Hilgers, Bonte Vliegenvangers in de Oisterwijkse Bossen.

3. Beschermingsactiviteiten
Gedurende de eerste maanden van het jaar moest weer veel ener
gie gestoken worden in de plannen voor het inrichten van een 
ULV-terrein bij Vlijmen, waardoor de pleisterplaats van Kleine 
Zwanen bedreigd wordt. Met behulp van Vogelbescherming, die 
onze activiteiten op dit terrein van harte ondersteunde, ziet 
het voorlopig naar uit, dat het gevaar gekeerd is.
In vervolg op een door ons ingediend bezwaarschrift werd deel 
genomen aan de hoorzitting inzake het beheersplan relatienota- 
gebieden De Kempen. Als gevolg van het Natuurbeleidsplan en 
het Streekplan van de provincie is verdere besluitvorming 
overigens voorlopig uitgesteld.
Aansluitend bij de Huiszwaluwenactie van de Nederlandse Ver
eniging tot bescherming van Vogels werd in de gemeente Oister- 
wijk aandacht besteed aan de uitbreiding voor de vestigingsmo- 
gelijkheden voor deze soort. In de maand mei werden, onder 
enthousiaste medewerking van het schoolteam en de kinderen, 
enkele kunstnesten opgehangen aan de gevel van de Basisschool 
"De Zwaluw". Deze actie kreeg de nodige aandacht inde plaatse
lijke en regionale pers. Enkele klassen besteedden in project- 
vorm extra aandacht aan de gevaren, die deze eens zo karakte
ristieke momenteel bedreigen.

4. Landschapsonderhoud
Het "knotseizoen" loopt doorgaans van oktober tot maart. De 
afsluitende activiteit van het seizoen 1990/1991 betrof een 
tweetal gezamenlijke knotdagen. Op 2 en 9 maart 1991 werd
jaarverslag 1991



onder grote deelname nabij de Bobbenagelse Brug te St.Oeden- 
rode een groot aantal indukwekkende knotwilgen van hun last 
ontdaan. In overleg met het Brabants Landschap werd daar 
bovendien een fraai stuk Dommellandschap beheerd door het 
afzetten van houtwallen en door het bijplanten van stekken.
In de zomermaanden moest de afdeling "Landschapsonderhoud" 
overigens opnieuw aantreden: Het onderhoud van het gebiedje 
"de Venakkers" te Esch werd, na overleg met B.& W., in eerste 
instantie voortvarend ter hand genomen. Het betreft een laag
gelegen weilandencomplex van ca. 2 ha., grensend aan de kom 
van de gemeente. Het gemeentebestuur streeft ernaar hier een 
authentiek stukje landschap te beheren en te herstellen, mede 
met een educatieve doelstelling. In de wintermaanden waren 
door de gemeente al houtwallen ingeplant en poelen gegraven. 
In juli werden de percelen door de Vogelwerkgroep gemaaid (de 
perceelsranden moesten in handkracht gedaan worden!) en ge
hooid. Helaas is er door de gemeente sindsdien nauwelijks 
vordering gemaakt met de mondeling toegezegde beheersovereen
komst .
Op de valreep van het jaar 1991 kon de Werkgroep een gebruiks- 
overeenkomst afsluiten met de Stichting Het Brabants Landschap 
voor een aantal garageboxen op het landgoed "Nemerlaer". 
Hiermee komt een einde aan een al jaren durend probleem be
treffende de stalling tractor en aanhangwagens. Wij zijn de 
Stichting uiteraard erkentelijk voor de wijze waarop zij met 
ons hebben meegedacht en uiteindelijk een oplossing wisten te 
bereiken.
Het knotseizoen 1991/1992 was tot eind maart 1992 goed voor 
171 mensdagen arbeid (naar schatting 940 uur). Het werk vari
eerde van het vellen van amerikaanse eiken ten behoeve van de 
aanplant van inheems loofhout tot het het klassieke knotten 
van in totaal 21 zwaar verwaarloosde wilgen. In de Mortelen 
werden twee eenvormige percelen grove den voorzichtig gedund: 
het oogmerk is daarbij niet houtoogst en verjonging, maar 
selectie van gezonde toekomstbomen, het brengen van licht op 
de bodem en het bevorderen van een gevarieerde boom- en 
struiklaag. Dood hout blijft, in de vorm van afgestorven, 
liggende, rechtopstaande of schuin hangende bomen, zoveel 
mogelijk in het bos achter, ter bevordering van een veelsoor
tige levensgemeenschap.
Ter afsluiting van het seizoen 1991/1992 werd op een particu
lier stukje grond in de Mortelen, grenzend aan het landgoed 
Heerenbeek, enkele brede houtwallen en bosstroken aangeplant 
met soorten uit het ter plaatse thuishorende elzen-vogelkers- 
verbond (Alno-padion).
Dat bij een van deze gelegenheden door een man of tien in een 
half uur tijds ongeveer twintig liter snert naar binnen werd 
gewerkt mag niet onvermeld blijven! Met dank aan de familie 
van Laarhoven voor het voorbereidende werk.
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5. Ruimtelijke Ordening en Natuurbescherming
Er werd een brief gericht aan de Provinciale Waterstaat inzake 
het uitgesproken vogel-onvriendelijke slootbeheer in de Morte
len. Met name is gewezen op het belang van wegbermen en sloot
kanten als broedbiotoop van Geelgorzen. Uit het antwoord 
kunnen we het vertrouwen putten, dat men in de toekomst wat 
meer met onze problemen rekening zal houden.
In Oisterwijk werd middels ingezonden brieven een ergerlijk 
geval van landschapsvernieling aan de kaak gesteld.
Eveneens in Oisterwijk werd bezwaar gemaakt tegen het voorne
men om een ontgrondingsvergunning te verlenen op het landgoed 
de Rosep, nabij de boerderij Zwart Blek. Er is op gewezen, dat 
het Rosepdal deel uitmaakt van de toekomstige Ecologische 
Hoofdstructuur en dat het vergraven van sloten ongewenste 
effecten zal hebben op de waterhuishouding in het dal. Het 
werk is -illegaal- overigens al uitgevoerd en de provincie 
heeft de beslissing voorlopig drie maanden verdaagd.
De publikatie van het Soortbeschermingsplan voor het Korhoen 
door het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 
ontlokte ons verbaasde reacties. In de eerste fase van het 
plan worden alle investeringen gericht op de populatie op de 
Sallandse Heuvelrug; dat is begrijpelijk, omdat daar de meest 
levenskrachtige populatie van Nederland leeft. Daarna lijkt 
voornamelijk aandacht besteed te worden aan uitzettingspogin- 
gen op de Veluwe en andere terreinen, waar al in geen jaren 
Korhoenders meer zijn gezien. Wij vinden het onbegrijpelijk, 
dat de nog aanwezige rest-populaties in (Midden-)Brabant 
volledig genegeerd worden. Een publikatie over dit onderwerp 
is aangeboden aan het tijdschrift “De Levende Natuur". In 
samenwerking met de Stichting het Noord-Brabants Landschap 
werd bovendien aandacht gevraagd voor de situatie van de 
Korhoenders op de Rechte Heide Een actie van de genoemde 
stichting, met het doel om de militaire activiteiten op de 
Heide de doen beëindigen is door ons ondersteund met een nota 
over heden, verleden en toekomst van het Korhoen.
Door de Vogelwerkgroep werd tenslotte, voorbereid door een 
werkgroepje ad-hoc, een uitvoerige reactie geschreven op het 
Ontwerp-Streekplan van de Provincie-Noord-Brabant. Zaken, die 
daarin aan de orde komen, zijn o.a. de dubbel-functie van een 
groot deel van onze regio (én nadruk op natuurfunctie, én 
nadruk op toeristische functie), die plaatselijk (de Mortelen, 
Bergsche Maas) problemen zal oproepen en de hier en daar 
gebrekkige uitwerking van de Ecologische Hoofdstructuur.

6. Publiciteit
We waren met een voorlichtingsstand aanwezig op de manifesta
tie "Beestenboel" in de Blaak (2 juni) en we hadden veel aan
dacht tijdens de Week van het Landschap( van 21 september tot 
29 september) in de Mortelen, waar onze stand in het teken het 
thema "Linten in het Landschap" speciaal aandacht besteedde
jaarverslag 1991
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aan de Geelgors. Daarnaast verschenen persberichten naar 
aanleiding van onze activiteiten op het gebied van de bescher
ming van Huiszwaluwen en Kerkuilen en verschenen er artikelen 
in het "Mededelingenblad” van de Stichting het Brabants Land- 
schap over respectievelijk Geelgorzen in de Mortelen en, in 
het kader van het zestig-jarig bestaan van deze Stichting, 
over het functioneren van de Vogelwerkgroep op zich. Daarnaast 
werd zowel in de schrijvende pers als op Radio Brabant aan
dacht besteed aan het vleermuizenwerk van een aantal leden van 
de werkgroep (Ad en Sheila van Poppel, Ciska van Laarhoven).

7. Plannen voor 1992
Op het gebied van onderzoek en tellingen staan de volgende 
nieuwe projecten op stapel in 1992:
Veel aandacht zal worden geschonken aan een telling van het 
aantal broedparen van de Dodaars in onze regio. Deze vogel, 
die toch een van de karakteristieke soorten genoemd mag worden 
van de middenbrabantse vennen, lijkt een negatieve ontwikke
ling door te maken. Door de leden van de werkgroep wordt de 
laatste jaren een verontrustende achteruitgang gemeld van 
broedgevallen. In het voorjaar van 1992 zullen alle geschikte 
biotopen in ons werkgebied enkele keren bezocht worden, om een 
inzicht te krijgen in de actuele stand van zaken.
In de jaren zeventig is door de werkgroep een vlakdekkende 
territoriumkartering uitgevoerd in de Mortelen, met het oog op 
Ruilverkaveling, die toen op stapel stond. Sindsdien zijn er 
belangwekkende ontwikkelingen geweest: een deel van het de- 
tijds onderzochte gebied is inderdaad rationeel landbouwkundig 
ingericht, overal in het gebied zijn de waterlopen aangepast, 
maar in een belangrijk deel van het gebied is de Relatienota 
toegepast en wordt gestreefd naar reservaatsvorming. Enkele 
honderden hectaren zijn inmiddels in eigendom en beheer van de 
Stichting het Brabants Landschap. Ons streven is erop gericht 
om in 1993 opnieuw te starten met een gebiedsdekkende vogelin- 
ventarisatie; naar verwachting wordt dit opnieuw een project 
waaraan een drietal jaren zal worden gewerkt. Het broedseizoen 
1992 geldt daarbij als voorbereidend jaar. Middels een aantal 
gerichte excursies zal het gebied verkend worden en zullen 
reeds enkele karakteristieke soorten in kaart gebracht worden. 
Nieuwe leden en minder ervaren vogeltellers kunnen zo tevens 
wat beter thuis raken in het gebied en in de materie.
De lopende projecten zullen worden doorgezet; van het Bonte- 
Vliegenvangerproject in de Oisterwijkse Bossen kan een aflui- 
tende verslaglegging verwacht worden.
Ten behoeve van de vleermuizenbescherming zal in 1992 een 
herstelproject onderhanden genomen worden van een oude appel- 
kelder, waarin iedere winter nog steeds een aantal Grootoor- 
vleermuizen overwintert, ondanks de deplorabele staat waarin 
het bouwwerk verkeert.
De overige activiteiten zullen we met onverminderd elan blij
ven voortzetten.

vwg midden-brabant
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Ve gingen naar de Meinweg, met z'n tienen op zondag 26 april. De Meinweg is 
bijna nationaal park en ligt echt in een uithoek van Nederland achter 
Roermond. Een groot deel van het gebied is Duits grondgebied, maar daar is 
al wandelend weinig van te merken.
Onze gids, mijnheer Kohl (niet die uit Bonn) vertelde, dat de naam Meinweg 
is afgeleid van het woord Geraeinde (gemend). Een gebied dat vroeger 
gemeenschappelijk bezit was van de bewoners die er voor hun levensonderhoud 
gebruik van konden maken.
Een mooi stuk natuur is het zeker, met veel overeenkomsten met dat andere 
nationale park "Vel uwe Zoom" waar we de raven-excursie hielden.
Het gebied is vrij sterk glooiend met heide, naald en loofbos.
Flora genoeg en vogels te over: Loek heeft daar een uitgebreid overzicht 
van gemaakt.
Er broedt volgens de gids al een aantal jaren een paartje grauwe ganzen. Ve 
hebben ze inderdaad gezien, zonder jongen overigens, 'n Beetje vreemd idee: 
twee grauwe ganzen, niet meer.
Het in het begin compacte groepje viel zoals gewoonlijk na een paar 
kilometer uit elkaar. De voorsten moesten derhalve wachten en konden dan 
genieten van een ander aspekt van het gebied: rust!
Een wandeling van zo'n uur of vier geeft toch maar een globale indruk en 
blijft 'n tikkeltje onbevredigend. Voor vermoeide voeten was er na de 
excursie een makkelijke stoel op een vrij prijzig terras. Daar ontdekte 
Frank een gele kwikstaart die z'n nest had in een ventilatie-pijp van het 
restaurant.
Nu is een gele kwikstaart geen holenbroeder. Dit was dus een grote gele 
kwikstaart en dat werd door Loek analytisch zuiver vastgesteld. Kijk, en zo 
worden we telkens weer wat wijzer. Onze gids trouwens ook want hij had 
"vandaag" toch een wat ander gezelschap onder zijn hoede dan gemiddeld het 
geval is.
Ve maakten nog een wandeling langs de "Roode Beek", volgens insiders de nog 
enige echte beek van Nederland.
Terug bij de parkeerplaats bleek de Sperwer die ons bij aanvang had begroet 
een heel stuk groter te zijn geworden. Echte vogelkenners onder ons stelden 
vast dat wat overvloog een Havik was.
Toen we op de terugweg halverwege Eindhoven waren begon het te regenen: we 
hadden ook wat het weer betrof een gelukkige dag.

Herman.
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Excursie 26 april naar de Meijnweg. Meiick-Herkenbosch (L.)

Flora in het dal van de Rode Beek (kruidlaag):

Bosanemoon (talrijk)
Bosviooltje (veel)
Verspreidbladig Goudveil (op vele plaatsen aan de oever)
Slanke Sleutelbloem (vrij veel; verspreid)
Klaverzuring (vrij. veel: verspreid)
Speenkruid (talrijk)
Dotterbloemen (op verschillende plaatsen)
G1idkruid (schaars)
Bittere Veldkers (veel)
Pinksterbloem (talrijk)
Bosandoorn (vrij veel)
Dalkruid (op enkele plaatsen)
Lelietje der dalen (lokaal)
In het water van de beek was een bepaalde soort zoetwatergar- 
naal zeer talrijk.

Waargenomen vogelsoorten:
Blauwborst
Boerenzwaluw
Boomleeuwerik
Boompieper
Buizerd
Dodaars
Ekster
Fazant
Fit is
Fluiter
Geelgors
Gekraagde Roodstaart
Graspieper
Grauwe Gans
Grote Bonte Specht
Grote Gele Kwikstaart
Grote Lijster
Grutto
Havik
Holendui f
Houtduif
Kauw
Kievi t
Kleine Bonte Specht
Koekoek
Koolmees
Kuifmees
Matkop
Mere 1
Pimpelmees
Rietgors
Roodborst
Roodborsttapuit
Sperwer

Spreeuw
Staartmees
Tjiftjaf
Torenvalk
Veldleeuwerik
Vink
Vlaamse Gaai 
Wilde Eend 
Winterkoning 
Witte Kwikstaart 
Zanglijster 
Zwarte Kraai 
Zwarte Mees 
Zwartkop

(?)



Tijdens de ovondekskursie van 8 mei naar De Mortelen vonden wij 
een paar Glimwormen. Het was duidelijk dat niemand van ons veel 
wist over de glimworm, zodat ik wat gegevens met betrekking tot 
glimwormen ben gaan opzoeken.
Op de eerste plaats is de glimworm geen worm, maar een kever. In 
alle ontwikkelingsstadia is ze in staat licht uit te stralen, 
zelfs in de eifase. Het zijn echter meestal de wijfjes die 
opvallen door het licht dat ze uitstralen. Het doel hiervan is 
het aantrekken van mannetjes. De mannetjes zien er wat meer uit 
als kever, en kunnen ook goed vliegen. Dit gebeurt met name 1 s- 
nachts, omdat dan de wijfjes goed opvallen. De adulte glimwormen 
kunnen volstaan met weinig voedsel. De larven daarentegen 
gedragen zich als roofdier, en voeden zich onder andere graag met 
slakjes. Vanwege deze voorkeur voor slakjes treft men glimwormen 
dan ook vaak aan in vochtige, en liefst ook kalkrijke gebieden. 
De slakjes worden door de glimworm-larve met hun kaken gegrepen, 
waarna ze een spiJsverteringsmiddel in hun prooi inspuiten, 
waardoor het prooidier tot vloeistof degradeert, die dan door de 
glimworm-larve wordt opgenomen.
Het licht van de glimworm wordt opgewekt in de laatste 3 
buiksegmenten. Hierin zitten laagjes luciferln die gevoerd zijn 
met reflectors, bestaande uit minuscule kristallen. Door een 
chemische reactie van water, zuurstof en luciferln produceert de 
glimworm licht. Dit licht kan op leder gewenst moment worden 
gedoofd door de toevoer van zuurstof af te sluiten. Warmte komt 
er bij deze 1ichtproduktie nagenoeg niet vrij. Met vuurvliegjes 
hebben de glimwormen niets te maken.

Sheila.

DE GLIMWORM (Lampyrls noctlluca)
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WAARNEMINGEN
De volgende waarnemingskaarten werden voor opname in het 
waarnemingenarchief ontvangen:
Aalscholver, 12-05-1992 4 exx. pleisterend Leemkuilen (Jo, Frans, 
Shella en Ad). Blauwe kiekendief, 11-04-1992 1 wijfje Kampina
(Herman); 20-04-1992 1 wijfje Olrschotse Heide (Cis, Sheila en
Ad). Bonte vliegenvanger, 04-05-1992, 1 ex. zingend Tilburg,
Rugdijk (Ad); 12-05-1992 1 ex. zingend Bosvreugd Tilburg (Ad en
Sheila); 05-05-1992 tot en met 16-05-1992 1 ex. zingend Splnder
Tilburg (Ad). Boomklever, 12-05-1992 1 ex. roepend Oude Warande 
Tilburg (Ad en Sheila); 15-05-1992 1 ex. in uitgang (nest ?)holte 
zittend Oisterwijkse Bossen, Rosepdreef (Ad en Sheila). 
Boomleeuwerik, 05-04-1992 5 exx. Drunensche Duinen (Jan en Nico); 
20-04-1992 5 zangposten Olrschotse Heide (Cis, Sheila en Ad);
19- 05-1992 1 ex. zingend Oisterwijkse Bossen (Gerard); 18-05-1992
3 exx. zingend in het midden van de nacht Drunense Duinen (Ad en 
Sheila). Boomvalk, 20-04-1992 1 ex. Kampinase Heide (Ronald).
Geelgors, 20-04-1992 1 ex. Olrschotse Heide (Cis, Sheila en Ad).
Gekraagde roodstaart, 20-04-1992 1 ex. Kampinase Heide (Ronald).
Groene specht, 05-04-1992 2 exx. Drunensche Duinen (Jan en Nico). 
Houtsnip, 22-04-1992 1 ex. Brokkenbroek (Jo); 08-05-1992 2-3 exx.
Mortelen (VWG). Nachtzwaluw, 19-05-1992 1 ex. zingend Drunensche
Duinen (Ad en Shella). Nijlgans, 04-05-1992 2 exx. overvliegend, 
Drunensche Duinen (Jan en Nico). Rode Wouw, Mortelen (Clsca). 
Regenwulp, 24-04-1992 75 exx. pleisterend Mortelen (Cis, Sheila
en Ad). Roodborsttapuit, 05-04-1992 1 ex; 11-04-1992 3 mannetjes
en 1 wijfje Kampina (Herman); Drunensche Duinen (Jan en Nico). 
Slobeend, 06-04-1992 1 paartje Leemputten (Herman). Wltgatje,
20- 04-1992 2 exx. Kampinase Heide (Ronald); 12-04-1992 lex.
Oisterwijk (Gerard). Zwarte zwaan, 05-04-1992 1 ex. op nest en 
tweede ex. aanwezig (Ad en Sheila); 24-04-1992 1 paartje met 3
Jongen op Leemkuilen (Ad en Shella); 12-05-1992 1 paartje met 3
Jongen, Leemkuilen (Jo, Frans, Shella en Ad).
Waarnemingskaarten werden ontvangen van Nico Hilgers, Gerard van 
der Kaa, Cisca van Laarhoven. Frans van den Oetelaar, Jan
Paijmans, Herman Petermeijer, Sheila van Poppel, Ad van Poppel, 
Ronald Smulders, en Jo Swaans.

Ad van Poppel.
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