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WE RK GR OE P VOOR
VOGEL EN NATUURBESCHERMING
M I D D E N - B R A B A N T

Uitnodiging Ledenvergadering
dinsdag 27 oktober a.s. 2O.OOu Boerderij de Scha,

Agenda

1. Opening, notulen, mededelingen
2. Ingek. /  Uitgeg. post
3. Rietganzentellingen seizoen 87/88
4. Voorstel feest.
5. Rondvraag

6. Lezing door Joop over Oever-  en Huiszwaluwen

Haaren

DRUKWERK



LEDENLIJST VWG MIDDEN-BRABANT
L . Aangenen elf Zwartvenseweg 150 5044 PE Tilburg 013-674919
R . Backx Wilgengaard 18 5051 XT Go i rle 013-341203
J . v . Bee r s Elzengaard 30 5283 GB Boxtel 04116-75031
D .J.Boe rwinke1 Akkerstraat 154 5025 KN Tilburg 013-359300
A . Braam Goirkestraat 72B 5 0 Q L Tilburg 013-353288
R . Buskens Langvennen-Oost 54 5061 DJ Oisterwijk 04242-15717
G . v . Daelen Ed i sonlaan 24 5021 MC Tilburg 013-431471
J . Doevendans Po s tbus 17 5 9700 AD Groningen 050-713320
L . v . Du i jn Chr .v.d. Aalaan 5 5062 EN Oi s t e rwi jk 04242-84630
M . Ermen Langvennen-Oostl03 5061 DR Oisterwijk 04242-15693
P . E s hu i s Kerkstraat 8 5091 BE Oostelbeers 04244-1215
A . v.Gelswijk Beer ze 1 6 5061 NM Oi s t e rwi j k 04242-88074
N . Gilissen Haarenseweg 7a 5296 KA E s c h 04110-1593
- / N v d  Groen Lochtenberg 22 5296 LL E s c h 04110-1666

Groen Lochtenberg 22 5296 LL E s c h 04110-1666
H vd Har ing Gorp en Ley 1 5051 PP Go i rle 013-345675
L . H i1 ge r s Bern. Vriensl. 7 5062 EM Oisterwi jk 04242-84978
N . H i1 ge r s St Caeci1iastr . 2a 5056 SK Be r k e 1-Enschot 013-33348
S . v Hoo f f Grote Looierstr. 15d 6211 JH Maastricht 043-252836
G . v Ierse1 Ijsclubweg 65 5018 AC Tilburg 013-362543
G . vd Kaa Goorstraat 6 5131 RG Alphen(NB) 04258-1443
C . v Laarhoven Spoordonkseweg 31 5688 KB Oir schot 04997-72282
T .vd Langenberg Goirkestr . 72b 5046 GL Tilburg 013-358278
H . v Lieshout Langebleek 1 6029 AW Sterksel 04907-4847
F . vd Meer Kerkstraat 34 5056 AC Berkel-Enschot 013-33157
P . v Mierlo Oude Langestr. 95 504 1 CD Tilburg 013-352980
F .vd Oetelaar sr■ Pater vd Elzenstr 1 5062 CX Ois terwi jk 04242-84303
F .vd Oetelaar jr• Kervel 44 5061 WH Oisterwijk 04242-88486
G .vd Oetelaar Kasterensestr . 15 5298 VG Liempde 04113-2043
C . van Oyen Sport laan 42 5071 CC Ud enhou t 04241-1856
T . Ondersteljn Spurkstraat 62a 5275 JD Den Dungen 04194-2796
J .P . Onge nae Mozartlaan 54 1 5011 SN T ilburg 013-560489
A . v P o p p e 1 4 Maesyllan Llan<|c4loesi Powys SY 18 6DF WALES (UK)
F . Post Noordhoekring 62 5038 GE Tilburg 013-360118
R . Potten De Rui t ing 5 5296 KE Esc h
V .Re te 1 Helmr ichi T u i n s t r . 47-15 5038 DA Tilburg 013-363086
M . Slikkerveer A .v .Schende1 park 41 5044 LG Tilburg 013-672299
R . Smulders Biezenstraat 21 5062 HH Oisterwi jk 04242-83789
S . Sta ps Leo XIII-str.27 5046 KG Tilburg 013-420754
J . vd Straaten Capucijnenstr . 93 5025 LB Tilburg 013-351522
i | S w a a n s Schepersd i jk 68 5062 ED Oisterwi jk 04242-88889
W v d  Velden Bolderikstraat 19 5143 TE Waalwi jk 04160-41790

R . vd Velden Schutsboomhof 180 5021 HW Tilburg 013-423625
G . Verbiest Noordstraat 94 5038 EK Tilburg 013-365883

VWG Midden-Brabant Postbus 189 5060 AD Oisterwijk

F rans Broers Gasthuisring 2 5041 DS Tilburg 013-367113
Jan Pa yman s Hoefke 4 5102 AL Dongen 01623-22076
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5. Mededelingen ganzenwerkgroep: De Vlaamse vogelbescherming heeft een 
special van het tijdschrift de Wielewaal over de rietganzen doen ver

schijnen, welke bij de VWG ter inzage ligt (zie rondvraag Frits). Ook
het tijdschrift De Levende Natuur was dit keer een special, maar dan o- 
ver ganzen in het algemeen. Er zijn door de werkgroep brieven de deur 
uitgedaan naar: de Ganzenwerkgroep Nederland-België, Kritisch Faunabe
heer, Vogelbescherming, regionale ganzenwerkgroepen in Groningen en 
Drenthe (en naar de lokale jachtcombinaties met het verzoek om de jacht 
op ganzen in Midden- Brabant te sluiten ?).
Op de oktobervergadering wordt door de werkgroep een activiteitenplan 
t.a.v. de tellingen die deze winter door de VWG verricht moeten worden 
op tafel gelegd.

6. Rondvraag:
* Jan: Gaan de beken-tellingen deze winter door ? Ondergetekende heeft

onlangs naar Lex Peters gebeld. De tellingen gaan door, te begin
nen in de eerste week van november. Op.de oktobervergadering meer 
erover.

* Sjef: Wanneer beginnen we weer met het landschapsbeheer? Frans deelt
mee dat de eerste contacten zijn gelegd en dat de eerste activi
teit het plaggen bij Hans van Lieshout betreft (21-11-87).

* Lieneke: Hoe zit het met de vogelcursus ? Nico vertelt dat de reac
ties op geplaatste advertenties tegen zijn gevallen. Tot nog 
toe zijn er slechts zes aanmeldingen. De advertenties zullen 
nogmaals geplaatst worden.

* Caroline: Is die cursus ook voor VWG-leden ? Ja. Belangstellende num
mer zeven meldt zich meteen aan.

* Frits:-Wanneer wordt die bibliotheek van de VWG nou eindelijk eens
toegankelijker ? Ideeën: bib installeren in'De Schaapjes',in 
het natuurmuseum in Tilburg of bij Caroline thuis. Dat laatste 
idee wordt gewaardeerd en,met instemming van Caroline, tot be
sluit verheven. Leek en Lieneke komen in herfstvakantie bijeen 
om het boeken- en tijdschriftenbestand te inventariseren.
-Weet de VWG dat het Wereldnatuurfonds subsidies beschikbaar 
stelt? Ja, maar daarvoor komt vooralsnog geen van onze activi
teiten in aanmerking (Viktor).

* Joop: -Wat is het excursieprogramma na 1-11-87 ? De ideeën zijn er
bijvoorbeeld een excursie naar Zeeland. Data zijn echter nog 
niet vastgesteld i.v.m. het activiteitenschema van de ganzen
werkgroep. Daarvoor werd enige speling gewenst.
-Is er bij de VWG ooit gedacht aan wintervoedering ? Ja. Men 
heeft het vroeger regelmatig gedaan. Uiteindelijk zag men het 
nut er niet meer zo van in. Er ontstond over dat nut een dis-



cussie. Uiteindelijk is de discussie gestopt, omdat vrijwel iedereen het 
op dat moment en t.a.v. een volgende vergadering geen discus
sie waard vond.

* Arno: Hoe zit het met de weg door de Vughtse Gement (zie meer daarover 
in de notulen van de vergadering van 1-9-87) ? Informeren van 
Loek, Joop en Viktor heeft tot nog toe niks opgeleverd. Volgens 
Arno was er bij de N.M.F. in Tilburg ook nog geen aanvraag voor 
advies m.b.t. de weg binnengekomen. Viktor kwam met een idee van 
Frans Post om brieven naar de provincie, en naar de gemeenten 
's Hertogenbosch en Vught te sturen ten teken van onze bezorgd
heid t.a.v. de kwestie. Besluit: viclmv "w,L—

7. Mededelingen:
Godert is als een van de consulenten van de Vogelbescherming naar een 
bijeenkomst geweest met vertegenwoordigers van Vogelbescherming en 
Brabantse en Limburgse vogelwerkgroepen. Aanleiding hiervoor was het 
beroep dat Vogelbescherming de laatste jaren op de vogelwerkgroepen 
heeft gedaan. Na de middag vond daarover en over de wensen van de groe
pen naar Vogelbescherming toe een discussie plaats. Deze bijeenkom
sten zullen landelijk plaats gaan vinden. Wanneer dat afgesloten is 
volgt er een rondschrijven.

8. Slot.
Ronald gaf een leuke lezing over zijn ervaringen met broedende Sper
wers in de omgeving van Oisterwijk ten beste. Dit initiatief moet door 
anderen vervolgd worden. Joop is tot ieders vreugde de tweede in een 
naar we hopen zich nog lang voortzettende serie lezingen door onze 
eigen leden.
Daarna: buurten, fris, bier en borrels.

■13 oktober 1987, Arno Braam-

P.S. Tegen mijn zin in krijg ik het niet voor elkaar om het Korhoenver- 
slag zoals beloofd in oktober af te hebben. Dit, omdat mijn stage 
zoals het zich nu laat aanzien minimaal drie weken langer gaat du

ren dan de bedoeling was.



NOTULEN LEDENVERGADERING VKG MIDDEN-ERABANT d.d. 22 september 1987.

1. Aanwezig: Nico Hilgers,Jan van Beers,Gjef Staps,Cis van Laarhoven, 
Lieneke Aanaenent,Ronald Smulders,Jean-Paul Ongenae,George van Dae- 
len,Frans van den Cetelaar,Viktor Retel Helmrich,Jo Swaans,Frank v.d.
Oetelaar, Joop en Marian van de Groen,Niels Gillissen,Arno Braam, 
Godert Verbiest, Caroline van Oyen,Frits van der Meer, Pim Eshuis. 
Bericht van verhindering: Miek Slikkeveer, Roos Backx.

2. Opening en notulen: Worden vastgesteld met de wijziging dat de lezing 
van Joop op de oktobervergadering niet alleen over de Oeverzwaluwen 
van Abcoven gaat, maar ook over Essche Huiszwaluwen.

3. Ingekomen en uitgeqane stukken: De postbus is leeggebleven. Uitgegaan 
zijn brieven met betrekking tot de ganzenjacht (zie punt 5). Correc
tie: binnen kwam toch een engueteformulier met betrekking tot het voor
stel tot een avifauna (zie punt 4).

4. Voorstel avifauna Noord-Brabant: De leden van de begeleidingscommissie 
van het PPD-avifaunaproject stuurden een brief toe waarin vermeld 
stond dat men plannen heeft om na jaren te gaan werken aan de Avifauna 
van Noord-Brabant. In aansluiting met de PFD-activiteiten wordt de 
tijd daarvoor gunstig geacht. Bijgevoegd was een enguete waarin ge
vraagd werd om gegevens betreffende inventarisaties die in het verle
den door de VW3 of individuele leden zijn gedaan.
De vergadering stond positief tegenover het idee en ervoer de enquete 
als nuttig. Wel werd onderkend dat het werk wat nog gedaan moet worden 
ten behoeve van een nieuwe avifauna niet ond^rschat moet worden. Het 
PPD-project heeft als voorname voordeel dat het een belangrijke organi
satorische infrastructuur heeft opgeleverd, maar niet vergeten moet 
worden dat de inventarisatie bedoeld was om informatie t.b.v. beleids
matige zaken te verzamelen. Als inventarisatie van het Midden- en Oost- 
Brabantse agrarische gebied t.b.v. een avifauna is zij ontoereikend. De 
weg daarheen is langer.
Besloten wordt dat de VTvG bij het vervolgoverleg betrokken moet zien 
te blijven en dat ze niet moet afwachten, maar mee moet gaan denken 
en doen. Wanneer het project doorgang vindt moet gestreeld vrorden naar 
een daacwerkelijke bijdrage. Viktor stuurt de enquete ingevuld terug 
met de bovengenoemde opmerkingen.

5. Afspraken excursie Texel: De organistie is rond. Voor de groep die 
vrijdagavond arriveert wordt zelfs een overheerlijke soep bereidt naar 
aloud Van de Groen recept. Aangezien de eersten over twee dagen ver
trekken ga ik hier verder niet op de organisatie in. Ik hoop alleen 
nog dat ik voor een goed onderkomen gezorgd heb.



DATA

Excursies

vertrek: 7.45u station Tilburg

zo.31 jan. ZEEUWSE EILANDEN " 7.45u
do.l8t/m zo.21 febr. '88 LAC du DER (F)

Lezingen:

27 okt. Oeverzwaluwen en Huiszwaluwen
door Joop vd Groen in de Schaapje

24 nov. Kraanvogels
door Peter Voorn in de Schaapjes

za. 12 dec. Landelijke Sovondag te Arnhem
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