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

m ededelingenblad februari 1988

Agenda LEDENVERGADERING VWG MIDDEN-BRABANT 
Dinsdag 1 maart 1988, 20.00 uur 
Boerderij de Schaapjes, Haaren.

•
1. Opening, notulen, mededelingen
2. Afspraken tellingen
3. Korte rondvraag

********************************************************************************* 
* *
J Lang verwacht en nu gekomen! Zoals je ziet deze keer een heel korte verga- * 
* *
J dering. Dat is zo, omdat het na afloop FEEST is. Bij deze wordt je daarvoor * 
* *
J van harte uitgenodigd. Echtgenoten , echtgenotes, vrienden en vriendinnen *
*  *
J zijn eveneens welkom. *
*  ! i ' .  I  | *
J De eerste drie consumpties zullen gratis zijn en er zal ooKÏ5k >£'k. "een hapje J
* *
* gezorgd worden. TOT ZIENS ! J
* **********************************************************************************
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NOTULEN LEDENVERGADERING VWG MIDDENBRABANT d.d. 26 januari 1988

Aanwezig: Roos Backs,Caroline van Oyen,Nico Hilgers, Peter Voorn,
Cis van Laarhoven, Lieneke Aangenendt, Ronald Smulders, 
Marian van de Groen, Ragnar van de Velden, Miek Slikker
veer,Frank van den Oetelaar, Frans van den Oetelaar,
Frits van der Meer, Joop van de Groen, Jo Swaans, Niels 
Gilissen, Jan van Beers, Joost van Cuyck, Viktor Retel- 
Helmrich, Jean-Paul Ongenae, Riet Potten, Arno Braam,
Sjef Staps, Loek Hilgers.

1. Opening en notulen.
Aangezien Nico en Viktor momenteel tot hun oren in het werk 
zitten hadden zij geen kans gezien om een uitnodiging voor de vergadering 
op te stellen. Daarvoor excuses. Oplossing wordt ter vergadering gevon
den: Arno zal dat gaan doen. Ook draagt hij daarmee voortaan zorg voor 
de verspreiding van de uitnodigingen.
Naar aanleiding van de notulen merkt Lieneke op dat zij en Loek naar de 
demonstratie tegen de jacht op landgoed De Baest zijn geweest. Jacht bleek 
moeilijk te verstoren i.v.m. de grote mobiliteit en allertheid van de ja
gers. Wat dat betreft verliep de actie minder succesvol.Wel kwam er grote 
foto in de krant. Lieneke kon zich niet vinden in de manier van actievoe
ren van bepaalde SKF-ers.
Miek meldt dat ondanks het zeer slechte weer de rietganzen-training heel 
nuttige resultaten heeft opgeleverd.
Marian meldt dat de brief van de vwg m.b.t. de Gementweg inmiddels is over
handigd aan G.S.-lid Welschen. Ze heeft geen reactie gevraagd, maar ook niet 
gekregen.

2. Ingekomen en uitgegane stukken.
Ingekomen: Limosa, Molm,Wielewaal, adreswijziging SOVON (nieuw adres: De Wy- 
lerberg, Rijkstraatweg 178, Beek/ postadres: postbus 81, 6573 ZH Beek) en 
een brochure van Vogelbescherming getiteld:'Noordzee natuurgebied'.
Uitgegaan: -Brief vwg m.b.t. Gementweg; naar Rein Welscher via Marian.

3. Zomeractiviteiten.
Doel was tot een voorlopige inventarisatie te komen van mogelijke activitei
ten van/voor de werkgroepleden.
- Ragnar: Er zijn vele kleine nestkasties gemaakt en wat kerkuilen- en toren-
valkkasten ----> Wat gaan we daar mee doen ? Willen we dit jaar iets doen
dan zullen we snel moeten beginnen.

Idee I: Torenvalkkasten zijn in bossen en agrarisch gebied niet nodig van
wege overvloed aan natuurlijke nestmogelijkheden. Laten we ze i n 
de stad ophangen. Idee wordt overgenomen: Jean-Paul zorgt voor



contact met Ragnar.
idee II : Van de circa 150 kleine nestkastjes was een belangrik deel bedoeld 

voor de operatie 'Bonte vliegenvanger'(onderzoek). In dit kader 
zal Ronald'contact zoeken' met Loek.

- Lac du Der, Frankrijk. Het plan is dat op 18 februari een groep vertrekt. 
Als het weer slecht is en/of als er geen Kraanvogels zitten gaatde excur
sie niet door. De volgende mensen willen in ieder geval op de hoogte ge- 
gehouden worden: Jean-Paul, Lieneke, Riet, Ronald, Marian, Joop, Peter, 
Nico, Arno, Viktor, Jo, Cis, Jan .(Loek? Sjef? Godert?)

-Lieneke brengt het idee te berde om een keer naar het Naardermeer te gaan.
Verscheidene leden zien dat wel zitten. Mieke meldt dat er dan wel zeer vlug
afspraken gemaakt moeten worden, want er is altijd een run op de boten.
- Jo oppert het idee om naar de Shannondelta in Ierland te gaan. De mooiste 

tijd is naar zijn idee voorjaar/zomer.De bedoeling is er naar toe te
vliegen, ter plaatse een jacht te huren en ongeveer een week te blijven.

Het zal daadoor niet goedkoop zijn. Jean-Paul,Joop, Marian, Cis en Lie
neke tonen belangstelling. Besloten wordt dat deze groep zelf contact 
met elkaar houdt en de reis eventueel regelen.

- Nico: Als we dit seizoen eens een gebied adopteren en dat gaan inventari
seren? Het voorstel is om bijvoorbeeld vijf dagen te inventariseren, waar
bij iedereen mee kan doen. Je hoeft dus niet elke keer mee te doen, als er 
maar elke keer genoeg mensen zijn.

- Joop gaat in ieder geval weer huiszwaluwen inventariseren in Esch. Caroli
ne denkt erover hetzelfde te doen in Udenhout.Is het geen idee om nog meer 
dorpen te doen?

- Gaan de Regenwulp- en Korhoentellingen dit jaar nog door? De eerste waar
schijnlijk wel en de tweede zeker.

- Na de vergadering besluiten Viktor, Jean-Paul, Peter Voorn en Arno om het 
deel van het dal van de Voorste Stroom bij de Helleputten te gaan inventa- 
riseren.

4. Rondvraag.
*Riet: Is er nog een aviscript van de Huiszwaluw in Esch? Joop zal daar voor 

zorgen.
*Arno: deelt de nieuwe 'Roodborsttapuit' uit; nr 3 van '87.
*Joost: Hij heeft verslag toegestuurd gekregen van Zweedse ganzenonderzoeker. 

Door middel van ringonderzoek (goed afleesbare halsbanden) wordt ge
poogd de 'koppeling' van broed- en overwinteringsgebieden van de Grau
we Ganzen op te sporen. Waarnemingen van deze ganzen zijn bekend uit 
de Peel en Zuidelijk Flevoland. Joost zegt toe het verslag te copië- 
ren voor Miek, Joop en de Bibliotheek.
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5. Mededelingen.
* In februari komen Ad en Sheila uit Wales terug naar Nederland.
* De ledenvergadering van m aart krijgt de vorm van een jaarvergadering.
De kascommissie (Joop en Marian) maakt daarvoor een afspraak met de pen- 
nymaster.
Er is nog geen rooster van aftreden van de bestuursleden, maar aangezien 
het gehele bestuur er nog maar een jaar zit en zij gekozen zijn voor twee 
jaar is dat niet zo'n ramp. Dit geldt niet voor Frank; hij treedt af.
En stelt zich herkiesbaar.

* Miek: De komende rietganzen-training is op 6 februari in de Peel. Vertrek
7.30 uur; station Tilburg.

6. Slot.
Lezing over Kraanvogels van Peter Voorn. Zeer leerzaam; goed verhaal, mooie 
film.
Daarna wederom de maandelijkse gezellige afsluiting met een uitgebalanceerde 
vocht-, voedsel- en verhaalvoorziening.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tilburg, 12 februari 1988,
Arno Braam.

Verslag Zeelandexcursie d.d. ri-i_aa________________________________________________

Deelnemers: George van Daelen, Arno Braam, Lieneke Aangenendt, Nico Hilgers, Aad 
van Gelswijk, Frans van Oetelaar, Jan Van Beers.

Om acht uur vertrokken we met twee auto's richting Willemstad. Het was stralend 
weer en dat zou zo de hele dag blijven. Behalve de duizenden vogels die we zouden 
gaan zien, maakte ook de aanwezigheid van de mooie stadjes de Zeeland-excursie 

weer de moeite waard.
Vermoedelijk vanwege het zachte winterweer werden bij Willemstad geen ganzen ge
zien. Wel waren in de haven Meerkoeten,Kuifeenden, Scholeksters, Wilde eenden, 
Middelste zaagbekken en Krakeenden aanwezig. Bij en op de Ventjagersplaten werden 
vervolgens gezien: 3000 a 4000 Brandganzen, een tiental kolganzen, vele tientallen 
pijlstaarten en Smienten, Wulpen, Zilvermeeuwen, Grote Mantelmeeuwen, Aalscholvers, 
Brilduikers, Knobbelzwanen, Kokmeeuwen, Stormmeeuwen, enz.
Voor de koffie in Bruinisse werd een hoogwatervluchtplaats gepasseerd met honder
den Scholeksters en kleine aantallen Steenlopers, Tureluurs en Wulpen.Tegenwoordig 
weinig zeldzaam meer was de aanwezigheid van een Zwarte Bergeend ( Tadorna tadorna 
shellina), een ondersoort van de Bergeend die nogal eens op vervuilde stranden 
wordt aangetroffen in gezelschap van de in aantal sterk toenemende shellina-onder-
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soorten van Zeekoeten en Zwarte zeeëenden.
Na de pauze werd de tocht vervolgd met een bezoek aan verschillende inlagen 
tussen Zierikzee en Serooskerke.In deze 'wetlandjes'werden waargenomen: tien
duizenden Scholeksters, tientallen Steenlopers, Watersnippen, Kuifeenden,
Wilde eenden, Rotganzen, Spreeuwen, Bergeenden, Wulpen en enkele Torenvalken, 
Sperwers, Tureluurs, Knobbelzwanen,enz. Een flinke groep Brandganzen
werd aangetroffen bij de Weversinlaag (circa 1500). Deze groep werd aangevuld door 
een negental Kleine rietganzen en een tiental Rotganzen.Bovendien lukte het om van 
vijf Brandganzen de beide pootringen af te lezen, hetgeen met betrekking tot drie 
anderen alleen in het geval van de rechterpoot ging.
T^^fscheid kon bij de Plompe Toren van Koudekerke nog even gezwaaid worden 
nalff enkele Futen, Middelste zaagbekken en een 'verdwaalde' Grote stern.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

MEDEDELINGENMEDEDELINGENMEDEDELINGENMEDEDELINGENMEDEDELINGENMEDEDELINGENMEDEDELINGEN

1. Bestuursverkiezingen.
Zoals onder punt vijf van de notulen van de ledenvergadering van januari '88 
reeds is vermeld wordt de maartvergadering een jaarvergadering. Inmiddels is een 
rooster van aftreden voor de bestuursleden opgesteld. In 88 treden Loek,Frank en 
Ronald af. Zij stellen zich weer herkiesbaar. Tegenkandidaten zijn echter van 
harte welkom ! Belangstelling ? Even laten weten aan het bestuur voor 15 maart 
1988.

2. S.O.V.-Themadag. Zaterdag 27 februari 1988.
Plaats: ?
Thema: ?
Op het moment dat dit mededelingenblad in elkaar werd gezet was er jammer genoeg 
nog geen specifieke informatie over deze dag beschikbaar. Wanneer de trend van

«
afgelopen jaren zich heeft voortgezet, dan is het zeker de moeite waard om 
ze dag te bezoeken. Je steekt er altijd weer iets op en het is een mooie ge
legenheid om die andere vogelaars weer eens te spreken.

Verdere informatie is te verkrijgen bij Loek.



DATA

za. 27-02-88: S.O.V.-dag , nadere informatie 

do. 03-03 t/m wo. 08-03-88: bekentelling 

zo. 06-03-88: ganzentelling

vr. 1 april: regenwulptelling 
zo.10 april: korhoentelling 
vr.15 april: regenwulptelling 
zo.24 april: korhoentelling 
vr.29 april: regenwulptelling 
vr. 6 mei : regenwulptelling 
zo. 8 mei : korhoentelling

bij Loek.


