
LEDENVERGADERING V.VG MIDDEN BRABANT 
DINGDAG 28 .tuni 1983 
Boerderij De Schaapjes 
Oisterwijksedreef 12 Haaren.

AGENDA:

Xf> Opening, notulon en ededelinger.. 
2. Ingekamen en uitgegane stukken.
3* Helvoirts Broek.
A* Tellingen en inventarisaties.
5. Sist: vakantlehorrel

DATA:
maand juli: geen bestuurs- en ledenvergadering 
wo 16 augustus: bestuursvergadering 
di 3D augustus: ledenvergadering

V.RETEL HELMRICH 
TUINSTRAAT 47-15 
5038 DA TILBURG
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NOTULEN LEDENITRG^DERIISG VWG MIDDEN BRABANT d.d. 31 mei 1988^

Aanwezig^ Ni co Hilgers, Viktor Retel Helmrich, Sheila van Poppel,Ad van Poppel, 
Marian van de Groen, Lieneke Aangenendt,Loek Hilgers,Frits van der 
Meer,Jo Swaans,Cis van Laarhoven, Joop van de Groen, Roos Backx, Jan 
van Beers,Jules Ruls,Ragnar van de Velden,Maurice van Pinxteren,
Joost van Kuijk, Arno Braam,Frans van den Oetelaar, Frans Post,
Gerard van Gooi.
Bericht van verhindering: Ronald Smulders, Frank van den Oetelaar.

Openino, notulen en mededelingen.

Opening vond plaats om 20.30 uur
Zij die met de excursie naar het Naardermeer waren meegeweest vonden de tocht 
zeer geslaagd. Arno Braam wordt bedankt voor de organisatie. Waar cm wordt Roos 
Backx voor mevrouw Braams aangezien?
Loek deelt mee dat WIF Tilburg en NMF Den Haag de vergunning van de ringer die 
op Landschot Regenwulpen vangt en ringt aan bepaalde voorwaarden wil gaan bin
den. Zij zijn daarover in overleg met de ringer en de eigenaars van de Land
schotse Heide. Gezien de ontwikkelingen ziet de vergadering af van het besluit 
bijde betrokkenen bezwaar in te dienen met betrekking tot de ringactiviteiten. 
(zie notulen april-vergadering).
Inqekomen en uitgegane stukken.

Aangezien Frank niet op de vergadering aanwezig kon zijn is van de ingekanen 
stukken weinig meer bekend dat dat het niet veel bijzonders was. We], waren er 
overigens diverse tijdschriften binnen gekomen, welke in het beheer van de bi
bliotheek komen.
Jaarverslag secretaris.

Viktor heeft het jaarverslag bij denotulen van de aprilvergadering gevoegd.
Hij geeft een korte toelichting, met name ten aanzien van de slotvragen in het 
verslag. Naar de mening van de secretaris is het gewenst cm discussie te voeren 
ten aanzien van de visie van de VWG ontrent natuurbescherming , de doelen die 
de VWG nastreeft en de middelen die zij daarvoor in wil zetten. Dat heeft onder 
meer betrekking op de nieuwe koers van de VWG, maar ook kan de vraag gesteld 
worden hoe we de VWG verder ontwikkelen; denk aan een clubhuis, de uitbouw van 
de bibliotheek, ledenwerving en begeleing, p.r.,betrokkenheid der leden, enz. 
Joop vraagt cm verduidelijking van bepaalde allinea in het verslag en zegt de 
volgende dingen te missen: verslag consulenten Vogelbescherming, verslag acti
viteiten voor opvang nieuwe leden en verslag van loek als vertegenwoordiger van
de VWG in diverse ruilverkavelingsconmissies. (zie daarvoor elders in dit mede-
/ / i/.-V- -vj - . ’



Loek heeft enkele aanvullende opmerkingen ten aanzien van het Bonte vliegenvan- 
g eronder zoek. Behalve hij en Ronald Smulders werken narrelijk ook Ragnar en Lie- 
neke daaraan mee en er hangen geen 30 rraar 56 nieuwe kasten, waarvan inmid
dels ongeveer tweederde deel bezet is door Koolmezen.
Joop wardeertde aanzet van Viktor tot de discussie. Hij beoordeelt de koers
verandering en de activiteiten positief. Wel ziet hij een kloof tussen de leden 
die reeds lang met vogels bezig zijn en zij die dat nog niet hebben gedaan. Hij 
pleit voor een vergroting van kennisoverdracht tussen die twee groepen. Ideeën 
van zijn kant: iets in de trant van die interne vogelcursus, het behandelen van 
vogelsoorten op de vergadering, lezingen van buitenaf (meer), excursies, rreelo-»met inventarisaties, informatie verschaffen over vogels en landschap. Jules 

mt deze opmerking; voor hem is het krijgen van informatie een van de belang- 
rikste redenen geweest orn bij de VWG te komen. Maurice merkt op dat na de verga- r 

dering de rotten in het vak altijd informatie uitwisselen in een beperkte kring. 
Zou die kring niet groter moeten/kunnen? Misschien zelfs presentaties door leden, 
zoals reeds eerder gebeurd is.
Jo merkt op dat iedereen daar wel zin in moet hebben. Frits beaamt dat. Hij vindt 
vooral het vrijblijvende en het ...gezellige van de VWS belangrijk.
Viktor constateert de aanwezigheid van..drie stromingen binnen de VWG, namelijk: 
landschapsbehoud en -bescherming, gezelligheid, en vogelstudie. Dat is geen pro
bleem, maar binnen dit driestromenland zou de corrmunicatie (informatieuitwisse- 
ling) beter kunnen. Vermoedelijk vergroot dit ook de betrokkenheid van de leden.
De mensen moeten weten wat ze doen.
Nico:af en toe heeft het bestuur het gevoel dat alles van hen moet komen, dus een 
verhoogde betrokkenheid zou zeker welkom zijn. Er wordt door diverse leden op ge
antwoord dat er door de individuele leden toch vrij veel gebeurd?
Joop: Moet er dus uiteindelijk een soort actie/activiteitenplan opgesteld wor
den ? Te beginnen met een discussiestuk. Viktor vindt dat een goed idee, maar wat 
hem betreft hoeft het niet meteen tot een formeel stuk te leiden. Wel moet er een*htengoed ontstaan waarbinnen de werkzaamheden doelgericht en met toegesneden 

len verricht kunnen worden. Loek vult daarbij aan dat een belangrijke vraag 
hem dan zal zijn: hoe dienen we als werkgroep de natuurbescherming en welke stra- 

tegiën kunnen daarbij het best gevolgd worden.
Frans Post: Moet er wat dat btreft en wat de eisen die de leden aan de VW3 stellen 
betreft misschien een enquete rondgezonden worden ? De vergadering ziet daar voor
alsnog het nut niet van in.
Besluit voorzitter: Het begin van de discussie is gemaakt. We formeren voorlopig 
geen werkgroep on een plan of discussiestuk te maken. Wel kernen we er eens op 
terug. De vergadering stemt daarmee in.



Uitgave boekwerk.

Frans Post heeft een lijst gemaakt voor het groepje dat de foto's voor het 
boek gaat maken (Viktor, Marian,Frans van den Oetelaar(?)), zodat zij weten 
wat ze moeten doen. Zij kunnen dus beginnen.
Bovendien dient hij concept-voorstel in voor de opbouw van een artikel over een 
inventarisatie. Dat voorstel wprdtniet besproken.Er zijn kopiën bij de secretaris 
en de vooreitter. v [ )
Marian heeft de kosten van het boekwerk onderzocht voor twee alternatieven bij 
meerdere oplagen.Dit wanneer de uitgave 96 pagina's zou gmvatten en vijftien 
foto's en zelf (cameraklaar) wordt aangeleverd.

Oplage kosten
grafische afdeling Voorburg Carmerciële drukk

300 fl 6,50 fl 28,50
400 fl 6,25 fl 22,50
500 fl 6,10 fl 19,25

Hogere wensen drijven de prijs op .Lagere eisen kunnen de prijs wat doen zakken. 
Viktor/Frans P.: Is er tussenweg wanneer je goedkopere carmerciële drukker zoekt? 
Hans van de Haring weet er een. Ander idee: advertenties opnemen, bijdrages van 
subsidieverstrekkende organisaties.

Verder wordt er gevraagd om een overzicht van de te verschijnen artikelen. Welke 
ensen hebben toegezegd ? Frans Post zorgt voor zo'n lijstje. Het zal bij het me
dedelingenblad van juni worden gevoegd. Hij deelt ook mede dat de tijdsplanning 
is verlaten.Het zal nu eerder januari,februari worden.
Besluiten: ??
Voortgang i nventarisat ies.

De Korhoentellingen zijn afgelopen. Alle formulieren zijn bij Arno ingeleverd.
Ook de Regenwulptellingen zijn afgelopen. Verschillende mensen moeten hun formu
lieren nog inleveren.
De inventarisaties van het Voorste Stroom-dal en het Helvoirts Broek lopen nog 
steeds goed.
Rondvraag.

Jo: Kunnen we voor kanen dat de bomen van de gemeente Oisterwijk langs de Gemulle- 
hoekenweg en op de Kleine Oisterwijkse Heide door particulieren (boeren) als
lantaarnpalen opgesnoeid worden ? Loek zal brief schrijver, (aan ............ )en
Frans van den Oetelaar zal er foto's van maken.

Kunnen we niet zorgen dat er bij het afwerken van de ontgronding bij de Leem
putten een Oeverzwaluwbiotoop gecreëerd wordt? De VWG heeft toendertijd (bij de 
u a



vergunning aanvrage) ingesproken. De vergunning is verleend met de voorwaarde 
dat de plas op een bepaalde (natuurvriendelijke) manier opgeleverd zou worden.
Daar kan en moet de ontgronder dus op gewezen worden. In het archief van de se- 
cretaris zijn de stukken echter niet te vinden. Daarom gaan Frans Post en Ge- 
rard van Gooi daar achteraan bij de provincie.
Joop: las in de krant dat Ger van den Oetelaar in Liempde een natuurwerkgroep~ ■ {% -V "• ' * • &
heeft opgericht.

deelt mee dat Willen Veenhuizen hem een briefje had gestuurd m.b.t. Huis- 
zwaluwen. Deze wil een artikel doen verschijnen over de stand van deze vogels in 
Brabant. Wil iedereen die iets aan Huiszwaluwen doet dat opsturen en zijn er mis-•en meer mensen die een dorp willen tellen ? ’Meer info bij Joop.

s Post: De nieuwe Roodborsttapuit is uit.
Arno: Hoe zit het met de excursie naar Limbabwe van zendag 12-6 ? Die gaat door. 
Viktor neemt de organisatie op zich. Toezeggingen om mee te gaan kenen van: Cis, 
Arno, Viktor,Marian,Loek,Frans vanden Oetelaar,Joop,Joost en Jules.
Jules en Maurice vragen om acceptgiro cm hun lidmaatschap (en de Roodborsttapuit?) 
te betalen.

VATVERD ETTETTA i’EIJ<V̂ J•lWATVERDERTEKTAFEIKW A^M ArIVll^ERTE]RTAFELKW AM W ATVERDERTERTAFELKW AM■

Ad en Sheila hebben inmiddels telefoon:013-552030
Bart Horvers is ziek dus de film na de vergadering gaat niet door
Nieuw lid: Gerard van Gooi,Bosscheweg 57 5151 BB Drunen 04163-78057
Lieneke: Zij geeft Arno de gevraagde spullen over Korhoenders (uit Bibliotheek)
Loek deelt als vertegenwoordiger van de VW3 in ruilverkavelingsccnrrissies mede 
dat zijn begrenzingsvoorstel voor een relatienotagebied in de RVK De Hilver met 
kleine wijzigingen is aangenomen. Het betreft ca 50 ha beekdal in De Gooren en 
ca 45 ha weidegronden in de Gement/Kwaden Opslag. Bovendien is zijn voorstel voor 
verandering van het relatienotagebied tegen de Kleine Oisterwijkse Heide aangeno
men. Het wordt nu geen corridor van Heiloop naar K.O.H., maar een kleine bufferzó- 
^ ' v ’an 19 hectare voor de K.O.H.

In het Helvoirts Broek zijn boeren begonnen met landverbeteringswerken.
Door diepploegen placht men onderliggend zand rret de meer veenachtige bovengrond 
te mengen om zodoende de draagkracht en de waterhuishouding van de grond,vanuit a- 
grarisch oogpunt gezien, te verbeteren. Dit terwijl het Broek als weidevogelgebied 
in het streekplan is opgenomen en het gebied in het bestemmingsplan is aangeduid 
als agrarisch gebied met natuurwaarde. De landverbetring/ontginning was reeds aar 
gang terwijl de vergunningaanvrage ervoor nog liep. Inmiddels (14-6) is er al 
weer veel gebeurd, zodat ik er niet verder op in ga. Op de vergadering is beslo
ten om de vinger aan de pols te houden. Bovendien zou Loek een brief verzenden 
naar de betrokken gemeenten, provincie, NMF,FMF en Leo van de Berg.

-Tilburg, de dag dat Italië tijdens het EK-voetbal
-------------------------- Arno Braam--------------met 1-0 van Spanje won-



De consulenten (Toon van de Langenbcrg en Godert Verbiest) 
hebben als vertegenwoordiger van de VWG opgetreden tijdens 
het overleg van Vogelbescherming met de Nederlandse Vogel- 
werkgroepen. Bovendien zijn ze de verschillende reservaten 
van Vogelbescherming langsgegaan i0v.m0 een ev entuele her
ziening van de status van die gebieden, waarvan de eigenaars 
een overeenkomst hebben getekend met Vogelbescherming, het
geen de status van de gronden als 'vogelgebied* moet vfaar- 
borgen.

Aanvulling jaarverslag: üpvang nieuwe ledan.
Sinds ongeveer een jaar draagt Ronald Smulders zorg voor 
de opvang en begeleiding van nieuwe leden. Hij introduceert 
hen binnen 'het V.VC-gebeuren*. Ook organiseerde hij een aan
tal excursies in de omgeving van Gister"ijk voor de nieuwe 
leden.
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Artikel Zware jongens In Midden-Brabant.
Onderwerp

Auteurs 
Pagina 1s 
IIlustraties

Opmerkingen

Er zijn een aantal vogelsoorten wiens voorkomen 
sterk wordt bepaald door de aanwezigheid van oud 
en zeer gevarieerd loofhout. Bovendien moet dit op 
vrij grote schaal voorhanden zijn. 
VogelsoortemGlanskop, Boomklever, Goudvink, 
Kleine bonte specht,Appelvink, Bosuil en 
Wespendief.
Artikel beschrijft voorkomen en aantallen van deze 
soorten in het werkgebied en tracht een verklaring 
te geven voor aan- of afwezigheid.
Post.Rete1.Sierdoema.
5
1. Kaart met potentiële biotopen.
2. Verspreidingskaarten per soort(6).
3. Foto van biotoop.
Exacte aantallen zijn niet bekend:soms is 
verspreiding alleen indicatief aan te geven. Bij 
eventuele toename van bepaalde soorten ingaan op 
de vraag of deze toename reeel is of een gevolg 
van hogere kwaliteit veldwerk.

Vorderingen Nog niets geschreven(15-06-88). 
Contactadres F.Post Noordhoekring 62, Tilburg 

013-360118
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TITEL Pagina's
1. Overzicht natuurgebieden. 4• HiIgers,Retel.

2. Helvoirts Broek. 4
Retel.Niels.

3. Voorste stroom. 5
Retel.Braam.Ongenae.

4. Huis ter Heide. 7
Ongenae.Voorn.

5. Loonse en Drunense duinen. 7
Ongenae,Voorn.

6. De Brand. 7
Eek.

7. TZwTTnsberqen. 5
Ongenae.

8. Chaam en Valkenburg. 7
Post,Sierdsema.

9. Vogels van zandgaten. 4
SIikkeveer.

10 . Kleine Zwaan in Midden-Brabant. 3
Kleine Zwaan in de Cement. 3
Groen,

12 . Rietgans fabalis ir. Midden-Brabant. 3
S1ikkeveer.

13. - Ochtendtrein bii• Rietgans fabalis . 4
Retel .

14. Broedbiologie van de SDerwer. 6
Smulders. .

15.' Simultaantel1ina Regenwulp in 1988. 3
Retel.Post.

/T 16. ..Grutto in Midden-Brabant. 4
Post.Retel.



17. Korhoenders in Midden-Brabant. 4
Eraam.

18. Goudnlevieren bij Doneren. 3
SIikkeveer.

19 . Nachtzwaluwen in Midden-Brabant. 4
Post.

20 . Huiszwaluwen in Esch. 2
Groen.

21 . VersDreidina Oeverzwaluw in Midden-Brabant. 5
SI ikkeveer . Oncrenae , Post.

22 . Opbouw Oeverzwaluwkolonie. 3
Groen.

23. Bonte vlieaenvanaer in nestkasten. 3
Hilaers.

24. Boomleeuwerik en Duinciecer in de Duinen. 4
Voorn.

25 . Zware ionaens in Midden-Brabant. 5
Post.Ratel.Hilaers.Sierdsema,Onaenae.

26. Rietzanaers in aararisch crebied. 3
Post,SIikkeveer.

27 . Rocken in Midden-Brabant. 
Post.

4

28 . Het einde van de Ortolaan. 4
Hilaers.

29 . Het verdwijnen van de Geelqors. 3
Post.Rete1.

30 . VJoidevoaels en araslandbeheer. 4
Verbiest.

31 . Bestandsschomme1inaen Wandelbos. 
Sierdsema.

5

32 Kraanvoaels in Noord-Frankriik 
Retel. 2


