
UITNODIGING LEDENVERGADERING VWS MIDDEN BRABANT______________________
DINSDAG 27 SEPTEMBER 1988
AANVANG: 20.00 uur 
BOERDERIJ DE SCHAAPJES

_______________________________________  OISTERWIJKSEDREEF 12,HAAREN
AGENDA: l.Opening, notulen en mededelingen.

2.Ingekanen en uitgegane stukken. «
3.Secretariaat.
4. Transecttelling Kampinase Heide + overige tellingen.
5. Activiteiten VWS ter ondersteuning van het initia
tief van Vogelbescherming cm jacht op 11 vogelsoor
ten te beperken.(2 ie toelichting elders).

6. Nieuwe start waamemingenarchief.
Slot: dia's George van vakantie in Pyreneeën.
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NOTULEN LEDENVERGADERING VOGELWERKGRQEP MIDDEN BRABANT D.D. 30 - 8 - 88

1 Aanwezig: Loek Hilgers,Ad en Sheila van Poppel,Nico Hilgers,Miek Slikker
veer, Niels Gillissen,Lieneke Aangenendt,Frans van den Oetelaar, 
Jo Swaans, Frank van den Oetelaar, Frits van der Meer, Arno 
Braam,Joop en Marian van de Groen,Roos Backx,Jules Huls,Jan 
Paymans,Jean-Paul Ongenae,Joost Van Kuijk,Frans Post, Gerard 
van Gooi,Ronald Smulders.

Bericht van verhindering: Viktor Retel Helmrich, George van Daelen,Godert 
Verbiest,Cis van Laarhoven,Maurice van Pinxteren,Pim Eshuis, 
Sjef Staps.

2. Cfcening, notulen,mededelingen vooraf:
Opening vindt plaats cm 20.30 uur. Met betrekking tot de notu
len deelt Lieneke mee dat Baron Baud (niet Bout) niet in Woer
den woont, maar in Bilthoven. De correctie betreft het punt 
"Helvoirts Broek".
Joop informeert naar de voortgang betreffende deuitgave van het 
boekwerk. De redactieleden hebben inmiddels allen de korte in- 
houdsconcepten gelezen en van ccïrmentaar voorzien. Ze kernen op 
korte termijn bij elkaar.
De agendapunten 3 en 4 worden opgeschoven naar het einde van 
de vergadering, cmdat loek en Ronald verlaat zijn. Punt 8 ver
valt vanwege de verhindering van George. Deze heeft toegezegd 
dat hij zijn dia's wel na de augustusvergadering kan tonen.

3. Ingekcmen en uitgegane stukken:
In:
* Hans van Buël: verzoek cm toezending van Oeverzwaluwwaame- 
mingen.

* Vogeljaar: abonnementsprijs van het tijdschrift wordt ver
hoogd naar F1 21,50.

* S.O.V.: uitnodiging vergadering d.d. 30 juli 1988.
* Ardea jrg 76, nr 2, juni 1988.
* Oriolus jrg 54, nr 2, juni 1988.
* Wielewaal jrg 54, juli 1988.
* Gemeente Helvoirt: zie onder agendapunt 4 (Helvoirts Broek)
* Vogels nr 46, juli/augustus 1988.
* Molm jrg 8, nr 2 juni 1988.
* Limosa jrg 61, afl 1 1988.
* Voge1nieuws (med.blad SOVON/VB).
* Vogelbescherming: reclame VB-kalender 1989: 13 uilen.
* Brabants Landschap: uitnodiging week van het Brabants Land-
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schap (inmiddels achter de rug).
* Nico en Mariës: geboortekaartje Axel Hilgers.
* Milieuedukatiecentrum Eindhoven: aankondiging tentoonstelling.

Liesveld.
* Vogeljaarrjrg 36, nr 3 1988.
Uit:----

Broek:
Lieneke deelt mee dat zij en Loek besloten hebben cm geen af
spraak te maken met baron Baud. Via via hadden zij al gehoord 
dat reeds verschillende organisaties bij de baron langs waren 
geweest en dat hij er geen meer wenste te ontvangen, omdat hij 
zijns inziens al voldoende op de hoogte was en geen discussie 
meer wilde voeren.
De gemeente Helvoirt deelde schriftelijk mee dat zij het niet 
meer nodig vonden cm de VWS nog te horen. Dit vanwege het feit 
dat de VWS een AROB-procedure tegen de ganeente is begonnen.Vol
gens Loek moet de gemeente ons echter die gelegenheid wel geven 
en hij zal daar namens de VWS alsnog om vragen.
De provinciale Raad van State heeft het schors ings ver zoek van 
de VWS (cm de ontginningsactiviteiten in hetBroek stil te laten 
leggen) afgewezen. De aanvraagprocedure heeft erg veel tijd in 
beslag gencmen. Dit vanwege de vakantie, kleine procedurele fou
ten van de kant van de VWS en een zeer bureaucratische opstel
ling van de provincie. Juist vanwege de lange tijd die inmiddels 
verstreken was achtte de Raad het niet meer zinvol ck het ver
zoek positief te honoreren; de ontginningsactiviteiten waren in
middels te ver gevorderd.
Joep hoorde in Esch dat verschillende boeren er over dachten cm 
ook hun percelen te diepploegen'voordathet straks niet meer mg'. 
Vervolgens onspint zich een discussie rond de vragen vaaran Na- 
tuurmonumenten/Brabants Lanschap/Staatsbosbeheer geen aankopen 
in het Broek doen of hebben gedaan en of de VWS misschien 
geen gronden in zulke bedreigde gebieden moet gaan pachten/behe- 
ren. Alhoewel zulke discussies zeer principieel zijn ir.b.t. de acti 
viteiten van de VWS (zie ook notulen ledenvergadering mei 1988: 
jaarverslag secretaris) wil ik er op deze plaats verder geen aan
dacht aan besteden.
Ad iraakt melding van een artikel in de krant waarin geschreven werd 
over het feit dat de gemeente Helvoirt het contact met de VWS heef 
verbroken.

bericht nr 15 (jan 88) van Ooievaarsdorp
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Afsluitend: Welke stappen gaat de VWG nu ondernemen ?

Loek vraagt de gemeente Helvoirt cm alsnog gehoord te worden.
De gemeente Helvoirt moet aan de toezegging herinnert worden dat 
zij haar bestemmingsplan m.b.t. het Helvoirts Broek zal afstemmen 
op de plannen van Esch, Haaren en Vught. Voor de VWG is er een 
taak weggelegd cm te zorgen dat die afstemming niet ten koste van 
aanwezige natuurwaarden gaat.
Er is overleg met de Stichting Natuur en Milieu cm een artikel o- 
ver de gang van zaken in en cm het Broek te schrijven (door Loek). 
Dat artikel zou op korte termijn in het blad 'Natuur en Milieu' 
moeten verschijnen. Het is de bedoeling dat afschriften van het 
artikel opgestuurd worden aan natuurbeschermingsorganisaties die 
bij de ontwikkelingen in het Broek betrokken zijn geweest. De re
acties op dat schrijven zullen afgewacht worden. Waarschijnlijk 
zal daarna contact worden gezocht met de regionale pers.

5. Na jaarsproqrarrma:
De excusie naar Walcheren (nadruk op zeetrek), de transecttelling 
op Kampina, de Vogelbeschermingsavond in januari en de najaarsex- 
cursie worden definitief vastgelegd. De najaarsexcursie zal plaats
vinden op Schiermonnikoog. Alle leden krijgen nog in de week van 
31 augustus een rondschrijven. Marian verzorgt de organisatie.Er zal 
nog een toelichting gegeven worden op de septembervergadering, maar 
houdt er rekening mee dat de organisatie dan al afgerond is.
Arno neemt de organisatie van de zeetrekexcursie naar Walcheren op 
zich.
De continue transecttelling op Kampina wordt waarschijnlijk weer ge
organiseerd door Viktor. Afspraken worden gemakt op de ledenverga
dering van september. Wil je tellen of zou je graag meelopen? Zorg 
dan dat je op e septembervergadering aanwezig bent of laat je wen
sen op een andere manier tijdig blijken.______ ________ __________
Arno vraagt of het niet mogelijk is cm van de excursies verslagen op 
te nemen in het mededelingenblad. Niels zegt toe in de toekomst voor 
de verslaglegging zorg te zullen dragen.

6. Tellingen en Inventarisaties:

*Voorste Strocm: Aan verwering gegevens wordt in september begonnen. 
*Helvoirts Broek:Veldwerk is afgerond. <ry*
*Bonte vliegenvanger: Inventarisatie eerste jaar is afgerond. Af
spraak voor het beginnen aan rapportage wordt genaakt. 
*Oeverzwaluw:Miek en Arno bobben kolonies in de cmgeving van Til
burg geïnventariseerd. Het idee is cm het werk in 1989 systemati-

X  ^
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scher en over een groter gebied aan te pakken. Daarna zal pas aan 
rapportage begonnen worden.
*Nico vertelt dat Pim Eshuis van een boer ten zuiden van de Land
schotse Heide had gehoord dat er aldaar twee Korhoenders (waar
schijnlijk hanen) vanuit een auto zijn afgeschoten op de foura- 
geerplaats. Lieneke vraagt of er in het mededelingenblad van sep
tember een mededeling over de Korhoentelling van 1988 opgenctren 
kan worden. Arno zegt toe dat dat zal gebeuren.

7. Waameminqenarchief:
Zoals versteld in het mededelingenblad van juli zijn er inmiddels• twee archivarissen en starten zij het archief opnieuw op. De vol
gende ledenvergadering zal voor een deel worden gebruikt on de 
leden op de hoogte te brengen van het invullen van de kaarten en 
dergelijke. Op 10 oktober is er een schrijfavond voor alle leden 
bij Georae. of Ronald. Daar is dan oefening met het invullen moge- 

i lijk onder deskundige begeleiding en zal eveneens begonnen worden 
| met het overzetten van waarnemingen uit 'de mappen' naar de SBB/ 
SOV-kaarten.Q? de oktobervergadering wordt wederan op het archief 
teruggekcrren. Al in september bestaat weer de mogelijkheid om je 
waarnemingen in te leveren.
Verder wordt besloten dat de archivarissen in de toekomst zorg 
zullen dragen voor de verzending van gegevens naar het SOVON. Dit 
jaar echter zorgt Arno voor het doorgeven van Oeverzwaluwwaamemin- 
gen en Korhoenwaamemingen aan o.a. het SOVON en^Viktor doet dit

—i o - ' Y~

met betrekking tot de Regenwulp. r
8. Rondvraag:

*Jo: Gerard van der Kaa heeft hem gevraagd cm te zeggen dat de 
nestkasten van de VWG op het Ooievaarsnest zo vlug mogelijk weef 

^  moeten zijn, omdat er nieuwe bewoners zijn. Arno neemt contact op
W met Sjef.

*Frits: Is het geen idee om i.v.m. pachten of kopen van bedreigde 
terreinen met natuurwaarden contact te zoeken met het bedrijfsle
ven om een soort natuursponsoring van de grond te krijgen ? Het 
idee slaat wel aan bij verschillende leden, maar vooralsnog wordt 
niemand bereid gevonden cm een en ander uit te werken.
*Frans Post: NMF voert overleg met Brabantse duivenhoudersvereni- 
gingen en de afdeling Brabant van de KNJV. Ze bereiden een noti
tie voor over de roofvogelvervolging in Noord Brabant. Vermoede
lijk zal Ad hierover benaderd worden.

*Ad:"Zijn er nog mededelingen van de SOV-vergadering?" Frans Post:

. <vt*
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"Mst uitzondering van dat van die roofvogelvervolging eigenlijk 
niet, nee."

Aanvulling bij punt 5: najaarsproqraima.

Marian deelt mee dat in het blad "Foto en Doka" een prachtige 
fotoreportage staat over vogels van Paul van Gaaien (Moerasor
chidee 14, Zwartsluis. 05208-68195).Is het geen idee cm hem te 
vragen eens een lezing te geven, met die irooie plaatjes ? Arno 
zal hem erover benaderen.

■Tilburg, 5 september 1988 
Arno Braam---------------

)

ACTIE STOP JACHT OP ONSCHADELIJKE VOGELSOORTEN

Vogelbescherming is onlangs een aktie gestart cm de jacht in Nederland op elf 
vogelsoorten te stoppen. Na het eerst bij het Ministerie van Landbouw en Vis
serij geprobeerd te hebben is nu door bovengenoemde vereniging gekozen voor 
het benaderen van alle gemeenten in Nederland. Ze heeft aan alle gemeentera
den een brief gestuurd met het verzoek cm de verpachting van de jacht op de 
gemeenteeigendaimen te staken, in ieder geval met betrekking tot Wintertaling, 
Slobeend, Watersnip, Krakeend, Pijlstaart, Tafeleend, Kuifeend, Toppereend, 
Houtsnip, Goudplevier en Patrijs.
Vogelbescherming wijst de raden op het feit dat deze vogels geen schade toe
brengen, dat de matschappelijke acceptatie van plezierjacht af genomen is 
en dat de jacht onnodige verstoring en dierenleed veroorzaakt. Ze wijst even
eens op de overeenkomsten die er bestaan met het afschieten van 'onze' trek
vogels in het Middellandse Zee-gebied.

Aan alle vogel werkgroepen in Nederland vraagt Vogelbescherming om na te gaan 
of binnen de gemeenteraden de discussie ontrent, het stoppen van de jacht in
derdaad gevoerd gaat worden.Een taak daarbij voor de VWG's kan zijn cm de ge
meenteraadsleden informatie te verschaffen, de pers en het publiek in te lich
ten of op een andere manier steun te verlenen.
Alhoewel er kritiek mogelijk is over de keuze van alleen deze onschadelijke 
soorten (wat is tenslotte schadelijk en bestenpel je zo niet de overige soorten 
waarop gejaagd wordt als 'super'schadelijk), is het bestuur van mening dat
we de aktie zeker mceten ondersteunen. De vragen die op de vergadering aan de 
orde zullen konen zijn: Wat gaan we doen, hoe gaan we het doen, wie nemen het 
(met steun van meerdere leden) op zich ? Denk daar alvast over !
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RESULTATEN KORHOENTELLING 1988. _

Op de ledenvergadering van augustus werd mij gevraagd cm een kort verslag- 
je van de Korhoentelling van 1988 op te nemen in het mededelingenblad.
Een uitgebreid verslag zal te zijner tijd verschijnen in 'De Roodborstta- 
puit', terwijl een andere versie in de jubileumbundel wordt opgencmen.

AANTAL GETELDE KORHOENDERS OP DE VIJF ONDERZOCHTE HEIDETERREINEN.

jaar — ► 1988 1987 1985
datum — *■ .01-04 09 -04 10-04 24-04 01-05 03-05 08-05 .tot 88 tot. 87. tot.85.
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** 0 = geen Korhoenders waargenomen 

- = niet geteld
Alle heideterreinen worden ook door andere waarnemers geteld. Afgaande op 
mondelinge informatie kan gezegd worden dat er verschillen bestaan tussen 
de door de VW3 getelde aantallen en die van anderen. Ik heb daarover echter 
vooralsnog te weinig informatie over.

conclusies:

Volgens de uitkomsten van onze tellingen fluctueert het aantal Korhanen in het 
werkgebied nogal. De aantalsontwikkeling op de Oirschotse Heide zijn van grote 
invloed op deze schorrmeling. Laten we de Oirschotse Heide buiten beschouwing 
^lan zien we in zijn totaliteit een lichte absolute afname voor de overige ge
bieden (namelijk van 13al 4 naar 11). Relatief gezien is deze afnams wel groot 
(namelijk -3 a -4 op oorspronkelijk 13 a 14 hanen).
De kanttekening moet geplaatst worden dat gesproken wordt over zeer lage aantal
len over slechts een beperkt aantal jaren. Wat is een trend op een populatie van 
zo weinig vogels ? Zie resultaten Kampina.

Tilburg, 15 september 1988, 
Arno Braam ----------------
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DATA:

zo 25

di 27 - 9

12 -  10 
1.9 - i o
21 -  10

Zeetrekexcursie Walcheren. Vertrek: 7.00 uur vanaf Til- 
burg-centraal station.

Ledenvergadering.

Bestuursvergadering.
P o l l ' .  1 '

Vertrek weekendexcursirsit naar JSchiermonnikoog. V aA -a ^ u J L iec^TTi^
JU

di 2 5 - 1 0  Ledenvergadering.

za 8 - 10

WO 16 - 10

di 29 - 11

januari

Continue transecttelling op Kampina. 

Bestuursvergadering.

Ledenvergadering. 

Vogelbeschermingsavond.


