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WERKGROEP VOOR
VOGEL EN NATUURBESCHERMING
M IDDEN-BRABANT

LEDENVERGADERING VWG MIDDEU-BRABANT 
DINSDAG 26 april 1988, 20.00 uur 
Boerderij de Schaapjes 
Oisterwijksedreef 12, Haaren.

AGENDA :
l.Opening en notulen 
2.Ingekomen en uitgegane stukken
3. Jaarverslagen

a. jaarverslag secretaris
b. jaarverslag werkgroep landschapsbeheer

4. Uitwerking idee uitgave boekwerk 
toelichting door Frans Post

5.Organisatie excursie Naardermeer (zie mededeling 1)
6. Voortgang tellingen en inventarisaties
7. Rondvraag
SLOT: Lezing door Mark Okhuizen van de Herpetologigche .Studiégroep.over 

amfibiën, hun biotopen en de mogelijkheden tot biotoopherstel. De 
lezing wordt afgesloten met de mogelijkheid voor een excursie op 
Nemelaer.

V.RETEL HELMRICH 
TUINSTRAAT 47-15 
5038 DA TILBURG



Notulen ledenvergadering VWG Midden-Brabant d.d. 29 maart 1988.

1. Aanwezig.

Ronald Smulders,George van Daelen,Joop van de Groen, Jo Swaans, Cis van Laar
hoven, Ragnar van de Velden, Frank van den Oetelaar, Maurice van Pinxteren, 

Godert Verbiest, Roos Backx, Frits van der Meer, Miek Slikkerveer, Jan van 3eers, 
Nico Hilgers, Viktor Retel-Helmrich, Sheila van Poppel, Ad van Poppel, Nils Gi- 
lissen, Frans Post, Marian van de Groen, Arno Braam, Loek Hilgers,
Bericht van verhindering: Frans van den Oetelaar, Lieneke Aangenendt.

2. Openlng en notulen:
opening vond plaats om...... 20.35 (!) uur. Notulen werden ongewijzigd vast
gesteld.

3. Ingekomen en uitgegane stukken:

In:* tijdschriften: Oriolus, Wielewaal, Vogels, Mededelingenblad Ierse Venen, 
Brabants Landschap.

* verslag Oisterwijkse Milieuvereniging
* brief Blauwe Kiekendieven-slaapplaats-inventarisatie
* reclame telescopen
* reclame natuurreizen
* dankkaartje Hans van de Haring m.b.t. het feest in februari
* uitnodiging ledenvergadering SOVON (inmiddels achter de rug)
* gemeente Oisterwijk: deelt mee dat het een politiehondenvereniging in Oi-

sterwijk niet meer toegestaan is om nog langer gebruik te 
maken van hun lokatie nabij de Kampina. Ook een nieuwe lo- 
katie aan de Rosepdreef heeft de goedkeuring van de gemeen 
te niet kunnen wegdragen.

* B.M.F.: informeert in hoeverre wij nog actie ondrnemen tegen de weg door
de Vughtse Gement. Wat is de vogelkundige waarde van het 
gebied ? Heeft de VWG een voorstel voor een alternatief 
tracé ?. Viktor zal deze brief beantwoorden.

4. Jaarverslagen:
a. jaarverslag van de secretaris: Viktor heeft geen kans gezien om het jaarver 

slag af te hebben voor de vergadering. Agendapunt wordt verschoven naar de 
ledenvergadering van april.

b. jaarverslag van de Werkgroep Landschapsbeheer: ook nietklaar. Verschuift e- 
veneens naar de aprilvergadering.

c. verslag pennymaster: Frank heeft zijn werk wel af en zijn boekhouding is ge 
controleerd door de kas-controle-commissie.Goedkeuring wordt uitgesproken.



5.

1 Er ontspint zich een discussie rond de vraag of het niet wenselijk is om 
naast een overzicht van inkomsten en uitgaven ook inzicht te geven in de 
balans en de exploitatierekening.Het woord is aan de kascontrolecommissie:
" Frank heeft het van hem verwachtte overzicht van inkomsten en uitgaven 
verschaft. De andere zaken zijn wel wenselijk en vergemakkelijken het werk 
van de kaskontrolecommissie, maar vergen ook veel extra werk van de pen
ningmeester. Dat lijkt ons voor de VWG niet nodig." Vergadering stemt daar 
mee in.

Ander punt: Voor het eerst sinds jaren teert de VWG in.Volgens de pennymas- 
ter moet er op gepast worden dat deze tendens zich niet te lang voortzet.
Nu de inkomsten uit het houten en het geven van cursussen afwezig zijn moet 
er gezocht worden naar andere bronnen. Ideeën die prompt uit de geest der 
aanwezigen ontspruiten: - in geval van excursies geld vragen van de leden.

■  Dit idee is verworpen met de gedachte dat het geld beter buiten de VWG ge
zocht kan worden en niet bij de leden.

- tegen betaling excursies organiseren voor derden
- boekje maken met de strekking:"Vogels rond Oi- 

sterwijk". Dit slaat aan. Frans Post werkt het idee verder uit en komt de 
volgende vergadering met een voorstel.

- weer starten met de vogelcursus in andere plaatsen. 
Het aanboren van nieuwe inkomstenbronnen zal later in delente of in de zomer 
als agendapunt op een ledenvergadering worden opgev.öerd:

Bestuursverkiezingen:
Aftredend waren Ronald, Loek en Frank. Zij stelden zich overigens weer herkies
baar en werden met overweldigende meerderheid herkozen.
Met statutaire verplichting trad Marian van de Groen af als lid van de kascon
trolecommissie. Marian bedankt voor het werk. Jan stelde zich voor de funktie 
beschikbaar en werd door de vergadering gekozen.
Besloten wordt bovendien dat het bestuur het rooster van aftreden voorde jaren 
89 en 90 bekend maakt. Zie elders in dit mededelingenblad onder mededeling H.

6, Afspraken en mededelingen omtrent tellingen en invetarisaties:

b.

c.

Regenwulpentelling: Dit jaar vindt een herhaling plaats van de tellingen van 
regenwulpen op een aantal slaapplaatsen in Midden-Brabant. Zie verder onder 
de rubriek mededelingen nummer 2.
Korhoentelling: Ook hiervan is de organisatie rond. 20 mensen tellen mee en 
vijf terreinen worden bezocht. Zie verder onder mededelingen 3. 
Inventarisatie van het Voorste Stroom-dal tussen Tilburg en Oisterwijk: De 
organisatie hiervan is eveneens rond. Aangezien nu al bekend is wie, wanneer 
in welk deelgebied zal gaan inventariseren bestaat voor de leden van de VWG 
de mogelijkheid om "in te tekenen voor een dagje inventariseren".



d. Bonte vliegenvanger-onderzoek: Ronald deelt mee dat hij en Loek de opzet 
van het onderzoek inmiddels geheel gereed hebben. De twee proefvlakken 
liggen vast. Eén ervan hangt inmiddels vol met ca 43 kasten. Zeven kas
ten moeten nog een plaatsje krijgen.

e. Overige nestkasten: Bij Gerard liggen nog nestkasten die helemaal af zijn.
Bij Frans liggen er nog die geïmpregneerd moeten worden. Ragnar haalt die 
op en brengt ze naar Gerard.
Een deel van de kleine kastjes wordt opgehangen in de Oisterwijkse Bossen 
ter vervanging van kapotte exemplaren. Rest blijft op voorraad. Met betrek
king tot het plaatsen van Torenvalkkasten aan flats e.d. in Tilburg neemt 
Ragnar contact op met Jean-Paul die inmiddels een kaartje heeft gemaakt met 
daarop enige geschikte plaatsen. Ook zijn er nog verschillende Kerkuilkas- 
ten. Weet iemand nog geschikte plaatsen hier voor ?

f. Oeverzwaluwen: Er wordt medewerking gevraagd voor de landelijke inventari
satie van Oeverzwaluwen. Jean-Paul doet dat toch, of niet ? Miek vraagt of

iedereen die Oeverzwaluwen waarneemt op de afgravingen rond Tilburg dat aan 
haar door wil geven i.v.m. de broedvogelinventarisatie van die zandgaten. 
Eenzelfde verzoek heeft Joop: wanneer iemand een kolonie ontdekt hoort hij 
dat graag, hij rijdt er graag een paar keer extra langs.

g. S.O.V.O.N.-activiteiten: Loek roept alle leden van de VWG op om mee te doen 
aan de lopende projecten van het SOVON. Het is tenslotte een beetje een blam- 
mage dat er voor het SOVON binnen het werkgebied van de VWG zoveel witte 
plekken zijn. Momenteel lopende projecten: Broedvogelmonitoring-project(BMP) 
ter bestudering van aantalsontwikkelingen binnen broedvogelpopulaties,de 
Punt-transect-tellingen (PTT) wat zich op het tellen van wintervogels richt 
en het Bijzondere Soorten-Project (BSP) voor het inventariseren van broed- 
vogelsl koloniesoorten, schaarse soorten of relatief schaarse/bedreigde soor
ten). Alle projecten hebben een lange looptijd en vragen daarom om de inzet 
van de tellers gedurende een aantal jaren. Of je moet er zeker van zijn dat 
jouw aandeel door iemand anders voortgezet kan worden. Feit is wel dat je 
een bijdrage levert aan zeer interessante projecten die broodnodige informa
tie leveren omtrent verspreiding en populatiedynamiek van vogels.
De vergadering doet het voorstel om in ieder geval de lopende onderzoeken, 
zoals bovengenoemd, onder te brengen bij het BSP. Verder leveren individuele- 
leden hun bijdrage.

7, Rondvraag:

* Viktor:- Behalve het dal van de Voorste Stroom wordt dit jaar ook het Hel- 
voirts Broek geïnventariseerd. Dat geschiedt door Miek en Nils.
- Er zijn toch nog een viertal mensen naar Lac du Der gegaan in Noord 
Frankrijk. Het was een zeer geslaagde excursie. Er waren ca 15000 
Kraanvogels aanwezig en diverse water- en roofvogelsoorten. Na afloop 
van de vergadering lichte hij een en ander toe aan de hand van dia's.



Nico brengt naar voren dat tijdens het organiseren van deze excursie 
echter ook naar voren is gekomen dat er toch wat moet veranderen. Af
spraken zijn afspraken, toezeggingen zijn toezeggingen. Andere mensen 
bouwen daar namelijk op, zeggen er afspraken voor af, nemen vrij van 
hun werk etcetera.

*Frans: De KRO wijdt op 2 mei, van 18 tot 19 uur een tv-programma aan de zure 
regen. Hijzelf zal daarin een praatje houden over spechten.

*Joop: De gemeente Boxtel heeft een aantal wegen door de Kampinase Heide aan
de openbaarheid onttrokken.
In Senegal zijn Grutto's en Kemphanen gemerkt door verschillende delen 
van het lichaam te kleuren. Als je zo'n beest dus ziet; neem dan even 
contact op met Miek, zodat je de weet aan wie je de waarneming door 
kunt geven.
Hij zit namens de VWG in de de ruilverkavelingscommissie van 'De Hil- 
ver' en vraagt om visies t.a.v. het bepalen van de groote van een re- 
latienota-gebied. Natuurbescherming eist 100 ha, de boeren wilden 32 
ha geven. Nu ligt er een compromis m.b.t. tot ca 60 ha. Vergadering 
is van mening dat Loek, gezien de omstandigheden er het beste maar 
mee accoord kan gaan.

*Miek:

Loek:

-Tilburg, 30 maart 1988, 
Arno Braam--- -— -—
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4
MEDEDELING NUMMER I : excursie NAARDERMEER.

Datum: 23 mei 1988 (tweede pinksterdag) 
vertrek: 7.30 uur, station Tilburg.
Duur rondleiding: 9.00-12.00 uur. 
kosten: niet-leden van Natuurmonumenten F1 12,50

leden F1 10,—  (lidmaatschapskaart meenemen)
Op deze bedragen komen de benzinekosten. Retour + 200 kilometer. 

Reservering: Aangezien er in het rondvaartbootje slechts plaats is voor 14 per
sonen is besloten dat leden van de VWG die mee willen een bedrag van F1 10,—  
moeten storten op rekening van de penningmeester o.v.v. "excursie Naardermeer". 
Een aantal mensen heeft op de vergadering reeds F1 10,—  betaald, dus als je 
mee wilt beslis dan vlug en maak het bedrag over. Gezien het beperkte aantal 
mensen wat mee kan geldt de regel WIE HET EERST BETAALT WIE HET EERST MAALT.
De laatste betalers vallen in dat geval af. Wanneer je betaald hebt en door 
overmacht toch niet blijkt te kunnen, meldt je dan tijdig af. Dan kunnen anderen 
in jouw plaats mee !

Route: Rijksweg A 1, Amsterdam-Hilversum,verlaat u via de afslag Muiderslot/Mui- 
derberg. Dan rechtsaf richting Muiderberg, langs de Naardertrekvaart. Na 

+ 2 kilometer gaat u niet u niet de ophaalbrug (Hakkelaarsbrug) over, maar gaat 
u rechtsaf over het viadukt van rijksweg A 1, onder de spoorlijn door in de 
richting van de molen. Vóór de houten ophaalbrug bij de molen gaat u linksaf.Nu 
rechtuit tot aan "De Visserij". Cm bij "De Machine" te komen de weg linksaf vol
gen in de richting van de rijksweg. De weg buigt langzaam naar rechts. Het eer
ste weggetje rechtsaf gaat naar "De Machine".
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MEDEDELING NUMMER 2: REGENWULPTELLINGEN■

Organisatie en verwerking: Viktor (013-363086)
Data: zie achterzijde mededelingenblad.
Gebieden en tellers: Kampinase Heide: Jan, Ronald, Lienekef?)

Landschotse Heide: Miek, Frans Post, Loek 
Regte Heide: Nico, Viktor, Roos 
Loonse Plakken: Jean-Paul (?)

Er wordt geteld van een uur voor zonsopgang tot een half uur erna.

MEDEDELING NUMMER 3: KORHOENTELLINGEN.

Or^^psatie en verwerking: Arno (013-353288)
Data: zie achterzijde mededelingenblad.
Methode: Elke telgroep heeft een handleiding ( in bezit van de coördinator van 

de telgroep, die in het onderstaand overzicht onderstreept is).
Gebieden en tellers: Oirschotse Hei: Joop, Cis, Frans v.d. Oetelaar(?),Jo,Marian,

Lienekef?)
Regte Hei: Sief, Erik (?), Gerard v.d.Kaat?),Ragnar, Dirk

jan (?).
Kampina: Ronald, Nils, Jean-Paul (?), Godert, Maurice 
Landschotse Heide: Miek.
Neterselse Hei: vervalt.

*NB: (?) achter een naam betekent dat het niet geheel zeker 
is of de betreffende teller meedoet. Voorgaande jaren 
was dat echter wel zo, reden waarom zij toch ingedeeld 
zijn. Wanneer je niet kunt bel dan even de coördinator 
van de telgroep.

medebbl ING NUMMER 4: ROOSTER VAN AFTREDEN VMM HET BESTUUR.

1989: Nico Hilgers, Georgevan Daelen, Arno Braam.
1990: Viktor Retel-Helmrich, Frank van den Oetelaar, Loek 

Hilgers.

MED5LING NUMMER 5: VERKLARING VROEGE AANKOMST MEDEDELINGENBLAD

Dit mededelingenblad ligt verbazingwekkend vroeg in je bus. Dat heeft een aantal 
redenen. Ten eerste, omdat het makkelijk was i.v.m. de organisatie van de tellin
gen en ten tweede om de leden die niet op de vergadering aanwezig konden zijn 
inde gelegenheid te stellen op tijd in te tekenen voor de Naardermeer-excursie. 
Hopelijk komt ie ook nog net op tijd om hun op de hoogte te stellen van de excur
sie naar Zoomland (i.p.v. die naar de Utrechtse Heuvelrug).



DATA:

vr i april
za 2 april

zo 10 april
WO 13 april
vr 15 april
zo 17 april
zo 24 april
di 26 april
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

regenwulptel1i ng
excursie Zoomland bij Bergen op Zoom (vertrek 6.30 uur

station Tilburg)
korhoentelling
bestuursvergadering
regenwulptelling
excursie Mortelen (vertrek 6.15 uur kerk Oirschot)
korhoentelling
ledenvergadering
regenwulptelling
korhoentelling
regenwulptelling
korhoentelling
bestuursvergadering
excursie Naardermeer (vertrek 7.30 uur station Tilburg) 
ledenvergadering. Na afloop natuurfilm van Bart Horvers 

over de natuur in de omgeving van Oi- 
sterwijk.

bestuursvergadering
ledenvergadering


