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

mededelingenblad )9 8 8

AGENDA LEDENVERGADERING VW3 MIDDEN BRABANT 
DINSDAG 29 maart 1988, 20.00 uur 
boerderij de Schaapjes, Haaren.

1. Opening en notulen
2. a. jaarverslag secretaris

b. jaarverslag werkgroep landschapsbeheer
c. jaarverslag kascontrole - commissie 
Best uursverkiezingen
aftredend: Frank, Loek, Ronald (allen herkiesbaar)

4. Instelling nieuwe kascontrolecommissie
5. Afspraken en mededelingen m.b.t. tellingen/inventarisfltiss.

a . Regenwu 1 ptel 1 i ngen in-19
b. Korhoentellingen Ji-
c. Inventarisatie dal Voorste Stroom
d. SOVON- aktiviteiten
e. Nestkastenprojekt Oisterwijk

6. Excursies
mededelingen en afspraken. Zie verdere informatie blabe3.»

JÜ

*  $

«• i W w ‘ Li ra w *  i ' L— J
m

n a m  v a  
-/v iwnisNinx



/

NOTULEN LEDENVERGADERING VWG MIDDEN BRABANT d.ö. 1 maart 1988 * *

1.Aanwezig: Met in het vooruitzicht een feest waren in totaal 26 personen aanwe
zig, zowel leden als introducees. B.v.v.: Ronald, Lieneke, Cis en Miek.

2.0pening en notulen.

Opening vond plaats om 20.15 uur. Notulen werden ongewijzigd vastgesteld. 

3.Ingekomen en uitgegane stukken.

In: uitnodiging voor contactavond van Samenwerkingsverband van West-Brabantse 
Vogelwerkgroepen en het SOVONte Etten-Leur op 11-3-88

4.Afspraken tellingen.

Afgesproken wordt dat op de maart-vergadering formulieren, handleidingen enzo
voort voor de tellers beschikbaar zijn. Viktor zorgt voor coördinatie en de uit
werking van de gegevens met betrekking tot de regenwulpen. Arno doet dat voor de 
Korhoenders. Opmerking Joop is het niet slimmer om per gebied meer dan drie maal 
te tellen voor Korhoenders ?

5. Mededelingen en rondvraag.

* mutaties adressenlijst VWG en aanvullingen.

Riet Potten woont niet op huisnummer 5, maar op IA !
Godert Verbiest is verhuisd naar Ingenhovenlaan 101 te Tilburg. Tel: 554425 ! 
Joost van Kuijk woont op Bredaseweg 196, Tilburg. Tel:367047 !
Maurice van Pinxteren woont op Noordstraat 94, Tilburg. Tel:365883 !

* Frans Post deelt mee dat hij vernomen heeft dat de hoogspanningsleiding van Box
tel naar Oirschot ten zuiden van de Kampina over een afstand van circa drie ki 
lometer ondergronds zal gaan. Doorslaggevend argument was uiteindelijk de inten
tie van zowel Brabants Landschap als Natuurmonumenten om de Mortelen en de Kam
pina op termijn an elkaar te breien.

* Nieuw lid: Maurice van Pinxteren. Welkom. Adres elders onder'mededelingen1.
* Riet: De excursie naar Lac du Der (Frankrijk)is niet doorgegaan, maar hebben er 
misschien toch nog mensen plannen ? Ja. In ieder geval Joop, Jean-Paul en Viktor. 
Gepland wordt om het weekend van 12-3 in Frankrijk te vertoeven. Ze onderhouden 
dienaangaande contact.

------->Slot: feest, wat toch voor herhaling vatbaar is, niet ?

Tilbura, 7 maart 88



EXCURSIESEXCÜRSIESEXCURSIESEXCURSIESEXCURSIESEXCURSIESEXCURSIESEXCURSIES 
mededeling bij agendapunt 6.
Zoals te zien is op de achterkant van dit mededelingenblad zijn voor de 
maanden april en mei in ieder geval de volgende excursies gepland: Utecht- 
se Heuvelrug (organisatie bij Viktor), Mortelen (organisatie bij Nico) en 
het Naardermeer (organisatie bij Arno). Over de laatste hieronder meer. 
Gedurende de winter zijn echter al verschillende ideeën geopperd voor 
andere excursies. Het betreft : Biesbos, Chivry, Hassbruch, Vughtse land
goederen (e.a.?). Op de vergadering moeten we uit deze en andere mogelijkhe
den een keuze zien te maken.
^cursie Naardermeer
^tum: 23 mei 1988 ( tweede pinksterdag)
max aantal personen: 14
Duur: 9.00-12.00 uur.
kosten: niet-leden F12,50 leden F10,~ (lidmaatschapskaart meenemen) 

exclusief benzinekosten.

Naardermeer

groepsexcursies 
* 1988

Naardermeer

Het Naardermeer is het oudste beschermde natuur
gebied in Nederland. Natuurmonumenten. kocht het 
terrein al in 1906 aan.
Het gebied dankt z'n bekendheid vooral aan de 
broedkolonies van lepelaars, aalscholvers en 
purperreigers. U heeft een goede kans dat u t ij
dens een excursie een lepeiaar of purperreiger 
ziet. *
U zult in ieder geval de aalscholver zien: in 
het Naardermeer broeden zo'n 5.000 paartjes. Oe 
vaartocht wordt onderbroken voor een uitstapje 
naar de observatiehut, die in de broedkolonie 
ligt.
Naast deze tot de verbeelding sprekende kolonies 
zijn uiteraard nog veel meer vogels te zien of 
te horen. Verschillende soorten eenden, riet- 
vogels of een rondcirkelende bruine kiekendief 
bijvoorbeeld.
Behalve de vogels biedt het Naardermeer ook een 
weelderige plantengroei: oeverplanten, maar ook 
waterplanten ais fontein- en kranswieren. 
Tijdens de excursie wordt veelal een uitstapje 
gemaakt over de Meerkade. Daar ziet u kruiden 
als rietorchis, grote ratelaar en de echte 
koekoeksbloem.
In de maanden mei, juni en de eerste he lft van 
juli is de vogelwereld het meest interessant. De 
plantengroei is op z'n mooist ^anaf begin juni.



DATA

vr 1 april :: regenwulptelling
za 2 april :: excursie Utrechtse Heuvelrug (vertrek
zo 10 april ;: korhoentelling « 1 3  i
vr 15 april :: regenwulptelling
zo 17 april : excursie Mortelen (vertrek 6.15 uur
zo 24 april : korhoentelling
di 26 april : ledenvergadering i[ slot: lezing door

.uur,station Tilburg)

petologische Studiegroep over amfibiën, hun 
biotoop en mogelijkheden voor biotoopherstel. 
Afsluitend mogelijkheid tot excursie op Ne- 
melaer)

vr 29 april
zo 1 mei
vr 6 mei
zo 8 mei
WO 18 mei
ma 23 mei
di 31 mei
WO 15 juni
di 28 juni

: regenwulptelling 
: korhoentelling 
: regenwulptelling 
: korhoentelling 
: bestuursvergadering 
: excursie Naardermeer 
: ledenvergadering 
: bestuursvergadering
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