
WERKGROEP VOOR
VOGEL EN NATUURBESCHERMING
M ID D E N -B R A B A N T

mededelingenblad december 1985

UITNODIGING

Ledenvergadering met oudejaarsborrel Dinsdag 30 december
Boerderij "de Schaapjes", Haaren. 
Aanvang: 20.00 u

Agenda-
20.00u Mededelingen
20.30u Dialezing over Cap Gris Nez,

waarna, kletsen,drinken, lachen,..

DRUKWERK



VERSLAG VAN BE LEDENVERGADERING 
DINSDAG 25 NOVEMBER 1986

Aanwezig waren:Erank van den Oetelaar.Frans van den Oetelaar 
Frans Post.Loek Hilgers.Nico Hilgers,Mieke Slikkerveer 
Niels,Sjef Stapa,Joop van der Groen,Victor R.H.,Jean-Paul 
Arno Braam,Sjors van Daelen,Ronald Smulders,Ciska van Laarhoven.
Ingekomen post: tijdschrift Limosa
Uitgegane post: Victor heeft een hrief geschreven i.v.m. 
het beheer van de kleine Oisterwijkse heide.
Verhuizing secretariaatjhet archief van poststukken is 
verplaatst naar het adres van Victor Retel Helmrich, 
alwaar men zich voortaan dient te vervoegen voor benodigde 
gegevens,literatuur e.d.Hiervoor contact opnemen met Victor.

Waarnemingenarchief: Hgt belangrijkste orgaan van de 
vogelwerkgroep wordt beheerd door de archivaris Arno Braam.
De gegevens die in het archief verwerkt staan zijn van 
zeer groot belang voor het beschermen van waardevolle 
natuurterreinen en voor het gebruik bij vogelonderzoeken.
Zoals in een gemeentearchief alle inwoners zijn opgenomen, 
zo wordt in het waamemingenarchief het vogelbestand in de 
landelijks gebieden en in de stedelijke gebieden van midden- 
brabant bijgehouden, met de bedoeling deze bewoners de 
bescherming te bieden waar ze recht op hebben.
Op maandag 8 december is er een archief avond bij Arno.
Door hieraan deel te nemen kun je met het archief bekend 
worden en vertrouwd raken met de nieuwe waamemingskaarten 
van het sov.Het is aanbevelenswaardig êï om alvast enkele 
kaarten m.b.v. de handleiding in te vullen.De zo verzamelde 
gegevens komen uiteindelijk terecht in de computer.
Voordelen: de gegevens kunnen sneller verzameld worden, 

er raken minder waarnemingen verloren, 
waarnemingen zijn makkelijk opvraagbaar en in te 
delen naar soort, gebied en tijd, 

kortom, het systeem werkt sneller en overzichtelijker.

Bosuilentelling: de telgebieden zijn verdeeld onder de lief
hebbers, de geluidsbandjes worden gekopieerd en rondgestuurd. 
29 december wordt een proeftelling gehouden met telpunten

..Nadere instrukties
worden ̂ literaard) naar de tellers verzonden.
Ganzentelling: net plan is een simultaantelling te houden 
vooral voor de ganzen van kampina;wanneer vertrekken ze 

naar de foerageerplaatsen.waar zijn de foerageerplaatsen 
en om welke aantallen gaat het?Om exact te bepalen in welke 
richting ze vliegen zijn er 10 tot 12 personen nodig.
(Zie ook bij mededelingen) De foerageer-
gebieden liggen vooral in heide-ontginningen en beekdalen.
Bij de organisatie van ie telling in jan./febr. moet rekening 
gehouden worden met de landelijke teldata.
De telformulieren voor de bekentelling worden verzonden.
Vogelkijkdag campina:van deze ag zal nog een overzicht 
verschijnen van de hand van victor.
Nestkasten: een aantal steenuilenkasten kan al gehangen 
worden.Joop v/d Groen draagt hiervoor zorg.
Landschapsbeheer:eerst wordt het achterstallig onderhoud 
afgewerkt vooraleer aan nieuwe opdrachten begonnen wordt.
C.raay vrüdays aanrte/de^ bij f.v.oi Ó etv lca r



MEDEDELIH GEtt/RONDVBAAG :

In Oisterwijk heeft een houtwal moeten wijken 
voor een hoogspanningsleiding van de J?NEM.
Uit een onderhoud met de gemeente blijkt dat 
de houtwal vervangen wordt.Echters de draad blijkt 

ook 2 meter terug te zijn gezet.
I>oek zal nogmaals kontikt opnemen met de gemeente 
om de draadafzetting op een afstand van twee meter 
van de houtwal te plaatsen.
In Spoordonk is een dode arm van de Beerze dichtgegooid. 
Baarbij is een aanplant met de grond gelijk gemaakt door 
de nieuwe grondeigenaar.Deze aanplant van bosplantsoen 
en laanbomen was destijds aangelegd door de VWG met

KSBB-subsidie.Het bestemmingsplan zal moeten worden 
ngezien en de gemeente geïnformeerd worden om 
rger te voorkomen.

Arno vraagt om een herziening van de ledenlijst en 
formulieren voor de kiekendieventelling.
Mieke informeert naar de datum voor de landelijke ganzen
telling.
Joop doet melding van een geslaagde excursie naar de 
oisterwijkse bossen voor nieuwe leden waarbij een kleine 
dertig soorten zijn waaargenomen,en informeert naar 
de organisatie van de zandputtentelling.De mensen die 
zich hiervoor hebben aangemeld krijgen een werkterrein 
toegewezen.
Ronald wil een bontekraaientelling op touw zetten,

de Loonse plakken.
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er zijn er veel gezien o.a, op Campina en
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DATA EN ACTIVITEITEN

zondag 28 december GANZEN-SIMULTAANTELLING
maandag 29 december BOSUILENTELLING
dinsdag 30 december LEDENVERGADERING met oudejaarsborrel
woensdag 14 januari bestuursvergadering
zaterdagl7 januari EXCURSIE met vwg de Klampert naar de Kil van Hurwenen 

olv George en Ronald S.
dinsdag 27 januari LEDENVERGADERING met LEZING over de IERSE VENEN
woensdagll februari bestuursvergadering
wo.18/do.19februari Theorieavond vogelkursus Vogelbescherming/KRO ^
dinsdag 24 februari LEDENVERGADERING
woensdags 18 maart bestuursvergadering
donderdag 19 maart Theorieavond vogelkursus Vogelbescheriming/KRO


