
WERKGROEP VOOR 
VOGEL-EN NATUURBESCHERMING 
MIDDEN-BRABANT

LEDENVERGADERING VWG MIDDEN-BRABANT 
DINSDAG 31 MEI 1988, 20.00 uur 
Boerderij De Schaapjes 
Oisterwijksedreef 12 Haaren.

AGENDA:

l.Opening,notulen en mededelingen 

2.Ingekomen en uitgegane stukken

3. Jaarverslag secretaris
(zie elders in het mededelingenblad)

4. Uitgave boek

5. Voortgang inventarisaties
(inleveren Korhoen- en Regenwulpformulieren)

6. Rondvraag

SLOT: Natuurfilm van B. Horvers over de omgeving van Oisterwijk
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NOTULEN VWG MIDDEN-BRA3ANT; d.d. 26 april 1986.

Aanwezig: Jan Paymans,Jules Huls,Nico Hilgers,Ad van Poppel,Sheila van 
Poppel,Marian van de Groen, Ronald Smulders,Godert Verbiest,Joop van de 
Groen, Roos Backx, Caroline van Oyen,Riet Potten,Frits van der Heer,Cis 
van Laarhoven,Jo Swaans,Miek Slikkerveer,Frans Post,Arno Braam,i 

,Sjef Staps.
Bericht van verhindering:Frans van den Oetelaar,Gerard van der Kaa, Joost 
van Kuijk,jean-Paul Ongenae, Lieneke Aangenendt.
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l.Opening en notulen.
Opening van de vergadering om 20.35 uur (Kans was iets vergeten).
Notulen ongewijzigd vastgesteld.

2.Ingekomen en uitqeaane stukken:
Uit:-------
In: Brabants landschap: nr 78, maart 8^

Limosa: jrg 60, nr 4. 198 
Argus: jrg 13, nr 1. maart 88.
Vogelbescherming: Schrijven m.b.t. De Nacht van ...... De Nachtegaal.

I.s.m. Vroege Vogels en Grasduinen worden in de 
nacht van 22 op 23 mei overal in den lande excur
sies georganiseerd. Aan de VWG de vraag of wij daar 
aan mee willen werken. Er bestaat weinig animo. Ad: 
"VB had enkelejaren geleden toch veel bezwaren tegen 
het opheffen van het verbod om 's nachts te vissen?" 
Ronald:"Maar het is wel goed voor onze naambekend
heid en de positieve kant (edukatie) moet ook gezien 
worden:" Besloten wordt dat Ronald dan de organisa
tie op zich neemt als ie zin heeft " In verband met 

een verhuizing zal dat volgens Ronald moeilijk worden 
VB/SOVON: bulletin aan VWG's en medewerkers SOVON-projecten.

3,Jaarverslagen Wrkqroep Landschapsbeheer en van de secretaris:

Het jaarverslag van de secratris zit in de computer en de secretaris zelf 
in Spanje. Jaarverslag Werkgroep Landschapsbeheer laat ook op zich wach
ten. Punt blijft dus onbehandeld staan.

4.Uitwerking idee uitgave boekwerk:
Fr is door Frans Post een idee uitgewerkt:"Eishttijd_uitgave: half novem
ber met het oog op Zinterklaas. Qmvang: 100 a 120 pagina's. InhQUd: 20 a 
25 artikelen door auteurs binnen de VWG over inventarisaties (vogelsoort, 
gebied) en tellingen. Het niVQ van de artikelen is ongeveer als dat van 
die in de Roodborsttapui t, maar vlotter geschreven. Verzorging: 10 a 15 
kaartjes en foto's, stevige kaft. Aanschafprijs1 ca F1 20,— -. Oplage: 300



Doelstellingen van het boekpresentatie VWG, publicatie gegevens, stimu
lering binnen VWS. Het moet inhoudelijk goed zijn en minimaal kostendek
kend.
Bepaalde facetten moeten echter nader uitgewerkt worden:
- kosten: welke drukker, hoe moet de kopij aangeleverd worden,opvragen of

fertes bij uiteenlopende oplages/aantallen foto's/aantallen pagina's,et- 
cetera.

- lay-out: strakke vormgeving, ontwerpen figuren en kaartjes, maken foto's, 
etcetera.

Voor het uitwerken hiervan worden mensen gevraagd. •

Joop:lde vorige vergadering werd een ander uitgangspunt voor het boekwerk 
gehanteerd: het zou een populaire uitgave worden,waarbij ook de winst 
niet vergeten zou worden. Meer een soort'vogels in Oisterwijk'

2.Nemen we niet te veel hooi op onze vork.Kan de bundel inderdaad 
door mensen uit de VWG gevuld worden en is half november haalbaar? 

Frits?Joop:3.Is het kostendekkend ? Een kostenplaatje ontbreekt.
Antwoorden Frans: ad 1. Mij is gevraagd het idee uit te werken. Dat heb 

ik gedaan en het ligt nu ter discussie op tafel. De vergadering stemt 
in met de inhoudelijke kant van het boekwerk.
ad 2. Er is reeds een lijst van mensen die een artikel kunnen schrijven. 
Het merendeel ervan is benaderd en bereid gevonden om mee te werken.
Qua tijd moet het haalbaar zijn. Er zullen diverse tussentijdse deadli
nes zijn en de schrijvers zullen indien gewenst begeleid worden, 
ad 3. Kosten moeten inderdaad uitgezocht worden.

Vervolgens ontspint er zich een discussie ten aanzien van de haalbaarheid 
van de streefdatum (half november) en ten aanzien van het kostenplaatje.
Besluiten^

- Inhoudelijk wordt goedkeuring verleend aan het idee van Frans.
- Marian en Frits maken het kostenplaatje op en presenteren dat op de 

ledenvergadering van mei (indien reeds mogelijk).
- Bovendien moet een aantal mensen zich bezig gaan houden met: a) tijds

planning, b) redaktie, c) lay-out, d) foto's maken, figuren ontwerpen.

5.Excursie Naardermeer:

Organisatie is rond.Alles over de dag staat vermeld in het mededelingen
blad van april. De volgende personen gaan mee en hebben reeds betaald, 
waarvan ze overigens een telefonische bevestiging zullen krijgen: Roos 
en Sjaak (of Jaques)Backx, Joop en Marian van de Groen, Ad en Sheila van 
Poppel, Lieneke Aangenendt,Niels Gilissen,Nico en Mariës Hilgers,Hans-van 
Bieshout, Raonar van de Velden, Jules Huls, Cis van Daarboven.



Roos en Sjaak vertrekken overigens niet vanaf station Tilburg. Zij vallen 
vanuit het Noorden des Lands het Naardermeer binnen.

6.Voortgang tellingen en inventarisaties:
De inventarisaties van het Dal van de Voorste Stroom en het Helvoirts 
Broek lopen voorspoedig en naar ieders tevredenheid. Het is nog te vroeg 
om over resultaten te spreken.
De Korhoentellingen verlopen goed, maar sommige ploegen hebben een minima
le bezetting, omdat tellers plots niet kunnen meedoen.
Het aantal hanen van vorig jaar is nog niet gehaald.Tot nog toe "zijn er 
+ 8 exemplaren zoek" Tijdens de telling op de Landschotse Hei werden

twee Roerdompen gehoord. Eveneens werd geconstateerd dat er 's nachts 
op de Regenwulpenslaapplaats werd geringd. Op Wintelreven waren reeds in 
de schemer Regenwulpen fouragerend aanwezig (overnachting?).
De Regenwulptellingen verlopen eveneens goed. Tijdens de eerste telling 
werden op Landschot, Kampina en Regte Hei in totaal 61 exemplaren waarge
nomen. Met de tweede telling waren dat er circa 1700.

7■Rondvraag:

*Joop:Den Bosch, Vught en de provincie hebben een informele overeenkomst 
geslo ten m.b.t. tot de weg door de Vughtse Gem ent. Het rijk heeft die 
ter beoordeling voorgelegd gekregen. De trein loopt dus al.

Bovendien maakt hij melding van de ontwikkelingen rond de eventue
le verplaatsing van het militaire oefenterrein in de Loonse en Drunense 
Duinen.

* Jo: Hij vindt dat er iets ondernomen moet worden tegen het 's nachts 
ringen op de Landschotse Hei. De vergadering stemt daarmee in. Arno 
krijgt de opdracht om brieven te sturen (ter vervanging van de secreta
ris) naar bijvoorbeeld: de ringer, Vogelbescherming, Ringstation, de 
(zeven) eigenaars van het gebied, NMF/SBB.

* Miek: Miek is erg tevreden over de resultaten van de Rietganzentellin- 
gen in de afgelopen winter. Zo tevreden dat ze iedereen een drankje 
aanbiedt. Bedankt.

* Frans Post: Het KRO-programma over zure regen waaraan hij zijn medewer
king verleende was erg slecht.

* Jan: Jan weet dat het Waterschap De Dommel van plan is om de Dommel 
uit te gaan baggeren (met het oog op het met cadmium verontreinigde 
bodemslib?). Bovendien wil hij in het vervolg wel zorgen voor het ver
menigvuldigen van het mededelingenblad. Dat kan hij namelijk gratis. 
Bedankt.

8. Slot:
Multimediale lezing over amfibiën, reptielen, hun biotoop en mogelijk
heden tot biotoopherstel. Heel interessant. Sluiting 00.30 uur.



DATA:

ZO 12 juni
WO 15 juni
di 28 juni
maand juli
WO 16 augustus
di 30 augustus

Ortolanenexcursie N-Limburg.Vertrek 04.30 uur.Station Tilburg.
Bestuursvergadering
Ledenvergadering
geen bestuurs- en ledenvergadering
Bestuursvergadering
Ledenvergadering





WERKGROEP VOOR VOGEL EN NATUURBESCHERMING MIDDEN BRABANT
JAARVERSLAG 1987/88

In het afgelopen jaar werd aan de koersverandering die vorig jaar 
werd ingezet, meer richting gegeven. Bijna elke maand werden voor 
de leden excursies georganiseerd naar bekende en minder bekende 
vogeigebieden. De belangstelling voor deze excursies bleek 
meestal voldoende groot. Meer belangstelling genoten de meer
daagse excursies naar Givry (F) en Texel die daardoor een groot 
succes werden. Tav de groei van de vereniging verliep het jaar 
succesvol: bedroeg het aantal leden vorig jaar nog 37, nu telt de 
VWG 45 leden waarvan een groot aantal maandelijks de ledenverga
deringen bezoekt. Een verheugende ontwikkeling. Verheugend ook 
dat zich hieronder weer onze voormalige leden-in-het-buitenland, 
Jo Swaans en Ad v Poppel bevinden.

Op het gebied van vogelstudie is de volgende ontwikkeling aan te 
geven. De interne vogelcursus bestond in de eerste instantie uit 
korte soortbesprekingen tijdens de ledenvergaderingen om in het 
weekeinde daarop volgend, excursies te houden in geschikte vogel- 
gebieden. De besproken soorten konden dan met een beetje geluk in 
het veld waargenomen worden. Hoewel dit aanvankelijk volgens plan 
verliep bleek al spoedig dat dit voor de organiserende leden 
teveel tijd ging kosten en er sprake was van een te groot 
eenrichtingsverkeer in de informatie-verschaffing.
De opzet werd daarom gewijzigd: de excursies bleven terwijl de 
leden zelf gestimuleerd werden om op de maandelijkse bijeenkom
sten besprekingen te houden over eigen onderzoekjes en tellingen. 
2o werden besprekingen gehouden over de kleine zwaan door Joop 
van de Groen, over de sperwer door Ronald Smulders,over variaties 
in het verenkleed van korhanen door Victor Retel Helisrich en 
over de determinatie van toendra- en taigarietganzen door Miek 
Slikkerveer.
De excursies die in dit kader werden gehouden gingen naar: 
het Strijper Aa-gebied
-de Loonse en Drunense Duinen en de Utrechtse Heuvelrug
-de Lange Maten en het Liesbos
-de Meinweg bij Roermond
-de vloeivelden bij Loon op Zand
-de Maasvlakte
-het Markiezaatsmeer
-Schouwen Duiveland
-Zoomland bij Bergen op Zoom
-de Mortelen



Sprekers*lan'~5uitetï te VWO weruirn""^ligemm gei Tésfngen te 
houden over respektievelijk kraanvogels en amfibieën; de kraan
vogel lezing ivui een geplande excursie naar het Lac du Der in 
Koord-Frankrijk en de amfibieenlezing ivm de biotoopbeschermende 
maatregelen die in de provincie voor deze diergroep worden 
getroffen.

Tot de tellingen behoren de jaarlijks terugkerende ganzen
tellingen, bekentellingen, regenwulptellingen en korhoen- 
tellingen.
De ganzentellingen hadden het karakter van simultaantellingen op 
de fourageerterreinen en de slaapplaats. Hiervoor was een vaste 
telgroep samengesteld. Helaas kon de telling door de zachte 
winter, waardoor er maar weinig (riet)ganzen in midden-brabant 
verbleven, niet goed uit de verf komen. Vier simultaantellingen 
werden er in totaal gehouden. De getelde aantallen zijn met de 
door Miek Slikkerveer verzamelde gegevens, naar het RIN doorge
stuurd.
De bekentellingen zijn door de VWG de Kempen opgezette provin
ciale tellingen, waaraan diverse leden van onze werkgroep hun 
sedewerking verlenen.
De regemmlpentellingen Eerden gehouden op de belangrijkste 
slaapplaatsen in ons werkgebied, te weten: de Regte Heide, de 
Landschotse Heide en de Kampina. Deze drie gebieden werden door 
acht mensen bemand (beaensd nee toch!). Vier tellingen werden in 
de maanden april en mei gehouden, hierbij werden aantallen, 
tijdstippen van aankoost en vliegrichting genoteerd.
De korhmstellingen werden als in andere jaren verricht op de 
holderplaatsen op en langs de belangrijkste heideterreinen: Regte 
Hei, Oirschotse Hei, Kampina, Loense en Drunense Duinen en 
Landschotse Hei. Op vaste data werden de tellingen gehouden 
terwijl daarnaast tevens door enkele leden belangrijke aanvul
lende tellingen Eerden verricht. Voor de meeste tellingen geldt 
dat de verslaglegging nog dient te gebeuren. Dit blijkt steeds 
weer een zwak punt binnen de werkgroep. Desalnietemin is er 
schuchter begin van schrijven in de vorm van aviscripten , een 
intern-bulletin voor de publicatie van onderzoekjes en tellingen. 
In deze vorm zijn het afgelopen jaar verschenen: twee voorlopige 
verslagen yan respektievelijk de simultaanganzenteliing 86/87 
door Victor Retel Helmrich en de korhoentelling 1987 door Arno 
Braam. Prima verzorgt en goed leesbaar zijn de aviscripten over 
de korhoenpopulatie van de Oirschotse Hei en de huiszwaluwsn in 
Esch van Joop van de Groen. In de Roodborsttapuit jrg.6 nr.3 
schreef Jean-Paul Ongenae een leuk artikel over zijn waarnemingen 
aan Nijlganzen in Midden-Brabant. Een soort die sterk in opkomst 
is in onze regio maar nog weinig is beschreven. Tenslotte 
schreef Miek Slikkerveer in hetzelfde nummer een zeer goed 
artikel over de effekten van ^  ruilverkaveling op de pleister
plaats van goudplevieren in 's Btoek.



Nieuwe inventarisatieprojekten zijn dit jaar van start gegaan in 
het Helvoirts Broek en het dal van de Voorste Stroor, tussen 
Tilburg en Oisterwijk. Hiertoe zijn twee inventarisatiegroepjes 
geforceerd die volgens een vooropgezette planning aan de slag 
zijn gegaan. Naast het plezier dat we aan deze inventarisaties
beleven hopen Ne niet de resultaten een onderbouNing te geven van 
de waarde van deze beekdaien. In totaal nemen acht leden van de 
werkgroep aan deze inventarisaties deel. 
yerder worden er door enkele leden individueel gebieden ge
ïnventariseerd en wordt er deelgenomen aan BMP en BSP-projekten 
van het Sovon.
Tenslotte is het bonte vliegenvangerprojekt dit jaar dan toch 
echt van start gegaan in de Oisterwijkse bossen. M.n. Loek
Hilgers en Ronald Smulders werken aan dit projekt.s ■■■ :
Het landscbapsonderhoud aangaande is er de afgelopen winter vaak 
onder barre natte weersomstandigheden in de Mortelen het nodige 
gedaan aan knot-, hak- en sleepwerk. Een groot probleem vormde de 
langdurige regenval, waardoor het tijdig bergen van het vrijge
komen hout ernstig werd bemoeilijkt. Op menige zaterdag kon 
ondanks de goeie wil niet doorgewerkt of zelfs begonnen worden. 
Aan nestkasten werd tenjiuize van Gerard v.d.Kaa getimmerd en ge- 
carbolineerd. Een (5̂ ÉttÖ5|al kasten zijn tbv het bonte vliegenvan
ger projekt in de Oisterwijkse bossen opgehangen. Een aantal 
basten wacht nog op een geschikte bestemming.

In de nieuwe koers van de vereniging heeft het milieuaktieuerk 
een lagere prioriteit gekregen. Niet dat daar het belang niet van 
wordt ingezien, maar omdat we als vogelwerkgroep op dit moment de 
mankracht ontberen om ons én met vogelstudie/vogelbescherraing én 
met planologische procedures bezig te houden. Toch blijken we er 
soms niet aan te ontkomen. Zo moest er wei een schrijven gericht 
worden aan GS naar aanleiding van vérgevorderde plannen voor een 
rondweg door de Vughtse Cement. Plannen die indruizen tegen de 
belangrijke status die de Gensent heeft als weidevogelgebied. 
Plannen ook die op een gevaarlijke wijze misbruik maken van door 
vogelaars verzamelde gegevens. In een ander geval lijkt onze 
bemoeienis met planologische ontwikkelingen succesvoller. 
Gesteund door natuurmonumenten en de BMF is de kans groot dat de 
voorgestelde hoogspanningsleiding ten oosten van de Kampina en 
ten westen van de Mortelen ondergronds zal worden aangelegd. 
Aktie werd ook gevoerd tegen de jacht. In dit geval betrof het de 
jacht in het landgoed de Baest. Een door de stichting kritisch 
faunabeheer opgezette manifestatie werd door enkele leden namens 
de vwg gesteund.



Een niet te vergeten punt van vordering binnen de werkgroep is de 
organisatie van literatuur en documentatie. Eindelijk beschikt de 
werkgroep over een bibliotheekarchief die dankzij het werk van 
Lieneke flangenendt tot stand is gebracht. Naast dit archief wordt 
er ook gewerkt aan een literatuurindex van beschikbare litera
tuur die zich in de boekenkasten van de leden bevindt.
Tot slot nog dit. Dit jaarverslag verschijnt twee maanden later 
als de gepland was. Misschien voor sommigen van jullie een reden 
tot irritatie en ongerustheid. Mocht dit het geval zijn dan is 
het eerste niet verstandig maar het tweede gewoon terecht.
Het nieuwe bestuur waarvan ik deel uit maak als secretaris 
is, voor alle duidelijkheid, anderhalf jaar geleden uit nood 
geboren. De vogelwerkgroep leed op dat moment een tanend bestaan. 
Met vrijwilligers zonder persoonlijke ambities is een nieuw 
interimbestuur gevormd.
Kat we als bestuur voorstonden en voorstaan mag in het afgelopen 
jaar wel duidelijk zijn geworden. Kaar het mijnsinziens nog 
duidelijk aan mankeert is het besef dat we het als werkgroep met 
zijn allen moet (waar)maken. Dit betekent dat een grotere 
betrokkenheid van ieder lid tot de aktiviteiten die binnen de VKG 
ontwikkeld zijn en worden, gevraagd wordt.
Kie het bovenstaande verslag leest zou bijna vergeten dat er in 
het afgelopen jaar ook dingen goed fout gingen: bijvoorbeeld de 
huiszualuutelling in Oisteruijk was waar de mensen die toegezegd 
hadden gewoon niet kwamen opdagen, of het werkweekend b ij Hans 
van Lieshout dat niet door ging omdat de toezeggingen ook niet 
werden nagekomen of de excursies die met moeite konden doorgaan 
omdat mensen die zich hadden opgegeven wegbleven.
Vogelaars zijn individualisten, brabantse vogelaars individualis
ten die vooral de gezelligheid niet zullen vergeten. DSSraan zal 
het niet gauw ontbreken maar als de samenwerking niet verder 
reikt dan het gezellige (overigens kostbare!) pintje in de 
Schaapjes,dan moeten we werk maar snel uit onze naam schrappen en 
een nieuw bestuurslid aantrekken.
Het raamwerk van onze aktiviteiten laat zich in het bovenstaande 
verslag aflezen. Door constructief samen te werken kunnen we dat 
raamwerk verder invullen.Mijnsinsziens betekent dat ook dat er 
best meer discussie zou mogen zijn zonder dat we elkaar afbreken. 
Ke zouden ons vragen moeten stellen als: hoe reageren we op het 
veranderende landschap? Blijven we vasthouden aan het land
schapsbeeld zoals we dat kennen. Vogelsoorten verdwijnen uit onze 
regio andere komen verrassend terug of nieuwe (nijlgans) vestigen 
zich. Moeten wij als VKG eigenlijk wel blij zijn met de enorm 
toegenosen recreatie van het vogelskijken?
Kortom waar willen we als vogelwerkgroep de komende jaren aan 
werken; en welke middelen willen we daarvoor inzetten?viilrto r r e t e l hedm rich


