
W ERKGROEP VOOR
VOGEL EN NATUURBESCHERMING
M ID D EN -B R A B A N T

Dinsdag 19 Mei a,s.
Boerderij "de Schaapj e s " - I I a a r e r

1. Opening en notulen
2. ingek. en uitgegane post
3. Tellingen (Korhoen, Regenwulp)
4. Afspraken ekskursie Givry
5. Voorstel Hans van Lieshout (zie vorig verslag)
6. Rondvraag
Deze keer geen interne vogelkursus maar ivm de ekskursie Givry 
dia's over Givry.

drukwerk







WERKGROEP VOOR VOGEL- EN NATUURBESCHERMING 
MIDDEN-BRABANT

Verslag van de ledenvergadering d.d. 28 april 1987 in boerderij "De Schaapjes"
Aanwezig: Nico Hilgers(voorzitter), Lieneke Aangenent, Joop en Marianne van der 

Groen, Loek Hilgers, Gerard van der Kaa, Cis van Laarhoven, Frits van 
der Meer, Jean-Paul Ongenae, Viktor Retel Helmrich, Miek Slikkerveer, 
Ronald Smulders, Jo Swaans, Eric en Ragnar van der Velden en Godert 
Verbiest

Afwezig met kennisgeving: Arno Braam, George van Daelen, Niels Gildissen en 
Frank en Frans v.d. Oetelaar

1. Opening
- Nieuw lid: Pim Eshuis. Kerkstraat 8 Oostelbeers.
- Bij Gerard v.d. Kaa nestelt een bosuil in de schoorsteen (4 a 5 jongen).
- Bij Ger v.d. Oetelaar zit een kerkuil te broeden.
- Wie meldt het eerste broedgeval van een polifinario bij hem thuis?
Notulen van de vergadering d.d. 31 maart 1987 
Komplimenten aan Arno voor het keurige verslag.
Viktor regelt, dat het verslag van de kaskontrole-kommissie over 1986 nog on
dertekend wordt door Lieneke.
Het rapport "Het beheer van wilde ganzen in Nederland" is nog niet aan 
Joop uitgeleend.
Dank aan Niels voor het verslag betreffende de exkursie naar de Strijper Aa. 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

2. Ingekomen stukken
- Uitnodiging voor een vergadering van de Brabantse Milieu Federatie, waarin 

een statutenwijziging voorgelegd zal worden: het is niet nodig dat onze VWG 
daarbij aanwezig is.

- Het tijdschrift "Het Brabants Landschap" wordt nog steeds toegezonden aan 
Gerard. Het bestuur zorgt voor een schriftelijke adreswijziging.

- Lieneke informeert naar de tijdschriften, waarop de VWG een abonnement 
heeft. Deze komen altijd bij Frank aan en normaal gesproken brengt hij ze 
ook mee naar de ledenvergaderingen.

- Het bestuur vraagt of de leden kunnen instemmen met de aanschaf van de To
pografische Atlas van Zuid-Nederland. De schaal van de kaarten is 1:50.000. 
Dit betekent een investering van + ƒ 50,— . De leden gaan akkoord.
Miek heeft informatie van het kadaster, dat men eind dit jaar nieuwe kaar
ten verwacht, aangezien de Topografische Dienst momenteel bezig is met kar
tering. Gelet op dit laatste wordt betwijfeld of de informatie klopt. Tus
sen kartering en uitgifte van nieuwe kaarten zit steeds een jaar of 
twee.

- Open dagen 16/17 mei a.s. in het Bezoekerscentrum te Oisterwijk. Openings
tijden op beide dagen: 11.00 - 16.00 uur.
Bezetting van onze stand: zaterdag 11.00 - 14.00 uur Nico

14.00 - 16.00 uur Frank
zondag 11.00 - 14.00 uur Ronald, Joop/Marianne

14.00 - 16.00 uur Loek (in principe).
Rondwandelingen worden verzorgd door de NJN en dus hoeft onze VWG dat niet 
te doen.
Jo zorgt voor transport van de tentoonstellingsborden.
Loek zal kijken of hij het origineel van het lustrum-boekje kan vinden. Het 
bestuur overweegt dan n.1. her-uitgifte.

Verzonden stukken 
Geen.

3. Consulent voor vogelbescherming 
Belangrijkste taken:
- Kontaktpersoon tussen de regionale vcgelbeschermingsgroepen en Vogelbe

scherming Zeist.
- Het opzetten van (zo veel moge!ijk) vr:;e vogelreservaten.



Toon v.d. Langenberg heeft zich hiervoor kandidaat gesteld. Probleem is ech
ter, dat hij op dinsdagen de ledenvergaderingen nooit kan bijwonen.
De vergadering besluit Godert Verbiest en Toon v.d. Langenberg tezamen met 
het consulentschap te belasten.

1. Exkursie-programma
- De belangstelling voor de exkursies het afgelopen weekend was groot.
- De vogelkursus in Oisterwijk is nu afgesloten.
- Als Ronald voor de exkursie naar Givry over een auto kan beschikken, dan 

laat hij dat nog aan Nico weten.
- Nico vraagt attentie voor het feit, dat de volgende ledenvergadering op 19 
mei a.s. zal plaatsvinden.

- De exkursie naar de Meinweg wordt begeleid door iemand die ter plaatse 
bekend is.

- Wij kunnen nog eens een keer een tegenbezoek brengen aan de VWG Haarlem.

. j ^ y iingen 
^^Bënwüïpen
Bij de simultaantellingen blijken de maxima per slaapplaats nogal te ver
schillen; het totaal wijkt daarentegen niet zo erg af. Om een goede indruk 
te krijgen, zouden we zo'n drie jaar op rij moeten tellen.
Op 29 april wordt opnieuw geteld (Miek gaat op 30-4).
Op 3 mei a.s. gaat nog een groep kijken naar de regenwulpen op de Strijbeek- 
se heide.
Korhoenders
Gegevens van de tweede telling:

Oirschotse heide 
Kampina 
Rechte heide

14 hanen - 4 hennen 
2 hanen - 2 hennen
6 (mogelijk 7) hanen en 4 hennen (in het najaar 
1986 werden hier 2 dode hennen gevonden)

- Drunense duinen : 1 haan
- Landschotse heide : 3 hanen - 1 hen (vorig jaar nog 6 hanen!) 
Gekonstateerd wordt dat, naarmate een gebied vaker bezocht wordt, de juiste 
aantallen beter benaderd worden. In feite zou in de periode dat geteld wordt 
een aantal leden zich op een bepaald gebied moeten concentreren en dat dan 
heel vaak bezoeken.
Oeverzwaluwen
Aangezien die nog nauwelijks te vinden zullen zijn, wordt besloten geen tel
ling te organiseren.
Huiszwa1uwen_
Via een enquête in "Het Kerkklokje" wordt in Oisterwijk geïnventariseerd, 
hoeveel broedgevallen van huiszwaluwen de mensen zien. Viktor regelt 
een en ander.

^^dvraag
■ p  een vraag van Joop wordt besloten de bibliotheek op orde te gaan bren- 
^ e n  zodra Loek klaar is met zijn verbouwing. Lieneke zal een catalogus sa

menstellen.
- Jo vertelt dat Ad van Poppel zijn gegevens aan het verwerken is en ze dan 
aan de VWG ter beschikking zal stellen.

- Joop's voorstel, om een paar keer per jaar een spreker te laten komen, 
vindt algemene instemming. Ook wordt gedacht aan film- en diapresentaties.

- Miek vraagt om de telformulieren van de zandafgravingen van het tweede 
deel van de winter.
Het persbericht, dat de zandgaten dood zouden zijn, kunnen wij aan 
de hand van de tellingen in het broedseizoen checken.

- De nieuwe "Roodborsttapuit" is uit. Deze wordt a.s. zondag uitgedeeld en 
kan overigens worden afgehaald bij Viktor en Ronald.

- Loek is zeer benieuwd naar de verschijning van het eerste Avi-script!
De avond wordt vervolgd met een voorbereiding op de exkursie naar de 
Meinweg én dia's van Ragnar. Het aantal dia's is zó groot, dat die van Erik 
niet meer aan bod komen. Voor een volgende keer kunnen de gebroeders wel
licht beter een co-produktie presenteren en vooraf iets meer selekteren. Nu 
ging de aandacht toch wel verslappen.







MEDEDELINGEN

-Als nieuw lid heeft zich aangeroeid Jan Paymans, Hoefke 4 
5102 AL Dongen

-Telefoonwijziging Arno Braam: 353288
-Op 12 juni a.s. wordt een lezing gehouden over Boomkikkers 
van de Leemputten-Udenhout in Café Roskam, Heuvel Tilburg.

DATA

6-17 Mei Opendag bezoekerscentrum Oisterwijk, 
daar roet een stand

wii staan
W

19 Mei Ledenvergadering
8 Juni Ekskursie Meinweg, vertrek 05.00u Station 0 wijk

met Gr. Klauwier en Appelvink op het programma.
17 Juni Bestuursvergadering
30 Juni Ledenvergadering
5 Juli Ekskursie Achterhoek.


