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DINSDAG 30 AUGUSTUS 1988 
BOERDERIJ DE SCHAAPJES 
OISTERWIJKSEDREEF 12 
HAAREN
AANVANG: 20.00 uur

1. Opening, notulen, mededelingen 

'2. Ingekomen en uitgegane stukken

3. Ontwikkelingen m.b.t. Helvoirts Broek

4. Waarnemingenarchief

5. Najaarsprogramma

6. Tellingen en inventarisaties

7. Rondvraag

8. Slot: dia's "De avonturen van George in de Pyreneeën"

V.RETEL HELMRICH 
TUINSTRAAT 47-15 
5038 DA TILBURG
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NOTULEN T.FDENVERGADERING D.D. 28 juni 1988. VOGELWERKGROEP MIDDEN BRABANT.

Aanwezig: Nico Hilgers,Miek Slikkerveer,Ronald Smulders,Ad van Poppel, Sheila van 
Poppel,Frans Post.Caroline van Oyen.Riet Potten,Jo Swaans, Frits van der 
Meer,Roos Backx,Jan van Beers,Godert Verbiest,Maurice van Pinxteren,Arno 
Braam,Lieneke Aangenendt,Nils Gilissen,Viktor Retel Helmrich,Pim Eshuis, 
Sjef Staps,Frank van den Oetelaar,Frantf"van den Oetelaar,Loek Hilgers.
De laatsten later. Bericht van verhindering: Joop en Marian van de Groen 
en Cis van Laarhoven.

Qpeninq,notulen,mededelingen vooraf:
Opening vindt plaats on 20.30 uur.Notulen worden zonder opmerkingen vast
gesteld. Aanvulling op de agenda: toch nog de film van Bart Horvers. 
Bovendien kan punt 3 pas later besproken worden aangezien Loek, degene 
die het best op de hoogte is, wat later komt.

Inqekomen en uitqegane stukken:
In:
- reclame Internationaal Vogelboeken Verzendhuis
- winkeliersvereniging Westermarkt Tilburg: heeft deWG belangstelling 
voor een stand op de jaarlijkse Braderie ? Besluit: Nee.

- Brabants Landschap, juni 88, nummer 79.
- Brabant Natuurlijk , van de BMF. jrg 10,nr 2, juni 88.
- reclame Zeiss verrekijkers van W. Luijff, Breda.
- reclame Swift verrekijkers
- notulen SOV-vergadering d.d. 25-3-88 
Uit:
- naar gemeenteraad Helvoirt: kort worden de vogelkundige waarden van 
het Helvoirts Broek aangegeven en wordt de bezorgdheid uitgesproken 
omtrent het tot dan toe gevoerde beleid van de gemeente. Tot slot 
wordt cm een gesprek met de raad gevraagd.(d.d. 2-6-88)

- naar B & W Helvoirt: naar aanleiding van telefonisch contact met de 
gemeentesecretaris van Helvoirt wordt schriftelijk het standpunt van 
de VW3 uitgelegd t.a.v. de ontginningsactiviteiten in het Helvoirts 
Broek. Het college wordt gevraagd cm de activiteiten stil te leggen,

de eigenaar te vragen een vergunning aan te vragen en daar negatief 
over te beslissen.

Aanvulling in: Brief van de provincie (dienst Waterstaat.Milieu en Ver
voer) : Ten aanzien van de weg door de Gement melden zij 

het volgende: de plannen worden door provincie en de betrokken gemeen
ten uitgewerkt. Daarin is geen plaats voor inspraak. Pas wanneer de 
plannen door de gemeente Den Bosch worden uitgewerkt en een bestem
mingsplanprocedure wordt gestart kan de W G  inspreken. Naar hun eigen 
verwachting zal dat nog dit jaar gebeuren.

*  f *  a
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Tellingen en inventarisaties:
-Inventarisatie Voorste Stroandal: Voorkcnxmn -van Buizerd, Steenuil, Rood- 
borsttapuit als hroedvogel is vastgesteld. Cka. Geelgors ontbreekt. Er zijn 
nog twee inventarisatieronden te gaan. De garcssp zal daarna bijeen komen on 
de resultaten de bewerken.
-Inventarisatie Helvoirts Broek:voorkomen van Grutto, Watersnip, Kwartel 
en Rocdborsttapuit is vastgesteld.De bosjes hilijken bezet te zijn door 
onder andere Buizerd. De gegevens spelen al een rol bij de protesten bij 
d e ontginningsactiviteiten ter plaatse.
- Kerkuilcontroles: Toon van de Langenberg is reeds naar Gemonde en Boxtel 
geweest. Geen Kerkuilen. Nico heeft geen tijd meer om met Jan Doevedans 
Midden Brabant af te rijden. Frits meldt zich aan. In de week van 4 juli• zou Ad ook kunnen. Zij houden met elkaar contact. Viktor vertelt dat je
de Kerkuilen in Oisterwijk vanaf de grond het vlieggat in en uit kunt zien 
gaan.
-In het slagenlandschap bij Sprang-Capelle zijn Miek en Frans Post bezig 
met een inventarisatie. Het gebied blijkt erg rijk te zijn aan o.a. Kleine 
Karekiet, Rietzanger en Grasmus.
- Zandafgravingen: Miek meldt het voorkomen van Oeverzwaluwen bij Hulten 
Katsbogte en Abcoven. Zang van Rietzanger en Grote Karekiet werd vastge
steld, maar herhaling werd niet meer waargenomen. Opvallend was verder 
dat, terwijl ze ook in diverse andere terreinen inventariseerde, ze haar 
eerste waarnemingen van Tapuit, 'Grasmus en Nachtegaal juist bij de afgra
vingen deed.
-Bonte vliegenvanger-onderzoek: Controles van de gehangen nestkesten worden 
stipt uitgeveerd. Er wordt voornamelijk door Koolmezen van de kasten ge
bruik gemaakt. De vliegenvangers zijn niet aangetroffen.

Helvoirts Broek:
De ontginningsactiviteiten in het Helvoirts Broek gaan door.Twintig hec
tare zal gediepploegd worden.Aldaar zaten zoal vijf paar Watersnip. Pro
vincie, Vught,Helvoirt en Haaren treden in overleg om het diepploegen in 
de bestemmingsplanvoorschriften op te nemen als aanlegvergunning-plich- 

^  tig.
Nils heeft artikelen in het Brabants Dagblad over de kwestie gekopiëerd 
(met Joop) en biedt ze aan de vergadering aan. Het laat zich bijna lezen 
als een spannend vervolgverhaal.
Het ontgonnen gedeelte is eigendom van Baron Bout uit Woerden die nog 
honderddertig hectare meer in het Broek in bezit heeft. Een rentmeester 
draagt zorg voor het verpachten e.d. Lieneke stelt voor om de Baron te 
benaderen eneen gesprek aan te vragen. Mogelijk is hij niet zo goed op de 
hoogte. De vergadering steunt dat idee graag en Lieneke en Loek zullen 
naar Woerden afreizen.
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Er zijn verschillende brieven verstuurd (zie uitgegane stukken) en er zal 
tegen de gemeente Belvoirt een AROB-procedure opgestart worden.
Verder werd er tijdens de vergadering niets meer over dit punt gezegd, om
dat Loek nog niet was gearriveerd. Het punt zal echter op de augustusver- 
gadering terugkeren. Ondertussen wordt de vinger aan de pols gehouden. 

Rondvraag:
- Miek: Zij vindt dat in het te verschijnen boekwerk ook een artikel over 
de beken in Midden Brabant moet.Zou Ad daar als voormalig coördinator iets 
over kunnen schrijven? Ad kan dat wel en wil dat wel, maar verwacht dat hij 
tot december geen tijd over zal hebben. Mocht hij tijd over hebben dan zal 
hij er zeker wel aan denken.
Kan er bovendien ook geen artikel over de Kerkuilen in Midden Brabant in? 
Daarover zal Jan Doevendans benaderd worden en anders Ger van den Oete- 
laar.
- Frans Post: Hij heeft een dikke ordner bij m.b.t. de uitgave van het 
boek. Daarin: a) een lijst met auteurs en artikelen, b) een korte omschrij
ving van de inhoud van elk artikel, c) een overzicht van "taakcormissies" 
die nog bevolkt moeten worden (verschillende mensen zeggen gelukkig hulp 
toe; hun namen zijn genoteerd). De streefdatum voor het boekwerk is ver
schoven naar maart 1989. Uitgebreide beschrijvingen van de verwachte inhoud 
van de artikelen zullen voor eind augustus naar de schrijvers worden opge
stuurd. De planning van het geheel staat inmiddels op papier. De redactie 
is samengesteld: Frans Post, Miek,Viktor, Loek en Arno.
De ordner wordt ter vergadering ter inzage gelegd. Volgende vergadering 
meer.
- Frits (mede namens Jo): Regelmatig is er vraag naar meer'doe-activitei- 
ten' (sorr ̂  voor het woord) binnen de VWG. Zijn er nou mensen die zich 
daar eens mee bezig willen houden ? En zijn er ideeën, behalve dan wat
er al gebeurt (knotten,kerkuilkasten)? Een ander idee wat genoemd
wordt is het creëren van IJsvogel/Oeverzwaluwkanten. Mensen die zich 
er mee bezig willen gaan houden zijn: Frits, Pim, Sjef, Frank en Jo (advi
serende taak).
— Roos: Zijn er al ideeën voor de excursies in het najaar? Neer 
Het bestuur zal de vergadering de volgende keer enkele voorstellen doen. 
Ronald organiseert voor de nieuwe leden een excursie in augustus, maar 
zal tijdig iets van zich laten horen.
- Nils: Heeft nog geen Roodborsttapuit gekregen. Die van Ronald zijn op. 
Arno geeft hem een exemplaar en Miek ook.
-Lieneke: Uit de bibliotheek zijn lang geleden een aantal dingen geleend. 
Aangenomen wordt dat dat ondertussen wel gelezen kan zijn. Het betreft: 

.Ardea 87, nr 2 jaargang 75 (Loek, vanaf februari 1988)

.Brabants Landschap, 1983, nunrner 62 (Frans Post, vanaf december 1987)
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.Oriolus, juni 1987 (Jean-Paul, vanaf november 1987)
Daarnaast vraagt ze Arno waarom hij nooit de daarvoor bedoelde lijst 
met de in de bibliotheek aanwezige tijdschriften in het mededelingen
blad heeft opgencmen. Hij meldt dat dat er bij ingeschoten is en dat 
hij niet weet of ie die lijst nog wel heeft. Gelukkig is lieneke bezig on 
het bibliotheekbestand te automatiseren en ze zal hem wanneer de tijd 
rijp is een nieuwe lijst bezorgen. Arno zal het dan niet vergeten.
- Viktor: Heeft de lijsten bij van boeken die in het bezit zijn van de 
leden van de VWS. Van Joop, Roos,Ragnar, Nils,Nico en Ronald zijn ze in
middels binnen. Nieuwe lijsten zijn niet meer beschikbaar, maar willen de
gene die dat van plan zijn dan gewoon zelf een lijst maken en die bij 

^  hem inleveren ? Hij zal er dan te zijner tijd een overzicht van maken.
Tot slot legt hij de binnengekomen lijster, ter inzage.

Slot:
De vergadering wordt besloten om 21.35 uur. Na afloop toont oud-bestuurslid 
lid Bart Horvers een leuke film over het beekdal van de Grote Beerze en een 
over een oud-Oisterwijkse legende.
Daarna is er gelukkig wederom tijd voor een drankje en een hapje en een 
praatj e .

---------------------------------------------Tilburg, 5 juli 1988
Arno Braam------------------------------



MEDEDELING: WAARNEMINGENARCHIEF VWG MIDDEN BRABANT

Het is een tijdje stil geweest rond het waarnemingenarchief van de 
vogelwerkgroep. Op de vergadering zullen George en Ronald het begin 
maken van een nieuwe start. Sinds kort fungeren zij samen als archi
varissen. Zij zullen de vergadering inlichten over nieuwe ontwikke
lingen en een schrijfavond voor de leden aankondigen.
Bovendien verzoeken ze alle leden cm na de kanende vergaderingen 
weer waarnemingen bij hen in te leveren. Speciale aandacht wordt 
gevraagd voor waarnemingen van Oeverzwaluwen en Nachtzwaluwen. Die 
zullen, na verwerking in ons eigen archief, worden doorgestuurd aan 
het SOVON.





DATA:
zo 28- 8

di 30- 8
WO 14- 9
zo 25- 9

di 27- 9
WO 12-10
vr 21-10

di 25-10
za 8-10
WO 16-10
di 29-11
januari

Excursie Landschotse Heide (steltlopers). Vertrek: 7.00 
uur, vanaf parkeerterrein Rabobank Diessen ('centrum'). 
Ledenvergader ing 
Bestuursvergadering
Zeetrekexcursie Walcheren. Vertrek: 7.00 vanaf station 
Tilburg
Ledenvergadering 
Bes tuursvergader i ng
Vertrek weekendexcursie naar Schiermonnikoog of Cap Gris 
Nez
Ledenvergadering
Continue transecttelling op Kampina
Bestuursvergadering 
Ledenvergadering 
Vogelbeschermingsavond


