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NOTULEN . _. ' ■.: i ',G VWG MID;

1.Aanwezig: Nico Hilgers,Sjef Staps,Loek Hilgers,Lieneke Aangenendt,Frans 
Post.Gerard van Gool,Joost van Kuijk,George van Daelen,Ronald 
Smulders,Jean-Paul Qngenae,Nils Gilissen,Ad en Sheila van Pop- . 
pel,Marian en Joop van de Groen,Miek Slikkerveer,Jo Swaans,Frans 
van den Ostelaar,Frits van der Meer, Frank van den Oetelaar,Her
man Petermeyer,Roos Backx,Jules Huls en Arno Braam.

2.Opening,notulen en mededelingen:

De vergadering werd door Nico geopend cm 20.30 uur.
Opmerkingen bij notulen:
- het telefoonnummer bij het lijstje van de contactpersonen van Sjef is 
foutief .vermeld,
- iret veel plezier heeft iedereen de verslagen van Nils gelezen. In het 
mededelingenblad van februari zal een verslag van de, zeer geslaagde, Ne- 
der-Rijn-excursie van zijn hand verschijnen.
- Arno heeft enkele fouten in het mededelingenblad gemaakt.Belangrijke 
misser was de verkeerd vermelde vertrektijd naar het Neder-Rijn-gebied 
op het datalijstje.
Mededelingen vooraf:
- Wie van de leden wil de verenigingsstatuten van de VWS?
Miek, Frits, Lieneke, Arno, Roos, Jules, Gerard.

- De Kerkuil-verslagen zijn door Arno telefonisch besteld bij Ger van den 
Oetelaar, maar nog niet binnen.

- Adreswijziging Frans Post (m.i.v. februari 1989)— > Poststraat 26e ,
5038 DH Tilburg.Tel: 013-422782.

- Aspirantleden: Marcel Verhagen, Wöudseweg 74,Den Dungen.04194-1472
Herman Petermeijer,Mahlerstraat 136,5011 MJ Tilburg. 
013-551392.

3.De post.te post.

Uitgegaan:
- Gemeente Udenhout: verzoek voor onderhoud rij linden,elzen en knot
wilgen van de gemeente bij de steenfabriek te Udenhout.
Ingekorven:
-Vogelbescherming: aankondiging van en verzoek om medewerking aan de Na
tionale Vogeltrekdag op 18 oktober 1989.
-Vogelbescherming: Vogels, nr 49 (jan/feb 1989).
-Dutch Birding Association: De DBA is gestart net de uitgave van een 
nieuwsbrief. Gevraagd wordt deze bekendheid te geven onder de leden.Een 
eerste exemplaar wordt toegezonden.
-N.O.U.: convocaat december 1988.



-N.O.U.: Limosa jrg 61, afl 3/4 1988.
-Vogelbescherming/S.O.V.O.N.: Vogelnieuws jrg 1, nr 3 (dec 1988). 
-Aktiegroep 'Geen Cement in de Gernent': Verslag ondernomen activiteiten 
vermelding stand van zaken m.b.t. weg en geplande acties.
-S.O.V.: Notulen laatste S.O.V.-vergadering. Ad meldt dienaangaande dat 
het S.O.V. met grote spoed een nieuw redaktielid voor de Roodborsttapuit 
zoekt.Bovendien start de Werkgroep Roofvogelvervolging (NMF,SOV,KNJV en 
postduivenhouders) dit jaar net een globale inventarisatie van probleemge
bieden in Noord Brabant.
Oproep aan alle leden: richt deze zcmer extra aandacht op de aanwezigheid 
van net narre dagstootvogels in Midden Brabant.Probeer nesten te lokalise- 

teken ze in op kaart en hou in de gaten of er in het broedseizoen ra
re dingen gebeuren.
Vraag n.a.v. de ingekonen stukken: kan het bestuur niet regelen of er neer 
exemplaren van Vogelnieuws toegestuurd worden ? De belangstelling is name
lijk groot bij de leden.

3.Simultaantelling Rietganzen.

De januaritelling was goed georganiseerd en leverde interessante resulta 
ten op. De februaritelling zal op dezelfde wijze plaatsvinden. Iedereen 
weet wat hem te doen staat.
Verslag Miek januaritelling (niet alleen resultaten telling VW3 Midden 
Brabant): Getelde plaatsèn waren: Kanpinase Heide (én fourageergebieden) 
Neterselsche Heide (en fourageergebieden) en Bleeke Heide (idem). Boven
dien werden terreinen gecontroleerd van'Biesbosch en Hurnse Kil-vogels' 
ckel o&n
in uiterwaarden en polders langs Maas en Bergse Maas. Waargenomen werden: 
Kolgans: 400, Kleine rietgans: 3, Grauwe gans: 1 (het lichte exemplaar), 
Ibendrarietgans (rossicus): 560 en Taigarietgans (fabalis) :314 exemplaren. 
In heel Noord Brabant werden 600 fabalis-rietganzen geteld.In heel Neder
land circa 1800 exemplaren, hetgeen inhoudt dat zich tijdens de telling 
igeveer 1/6 deel (nl + 300 ex) in de Lange Hoeven bevond, 
de Poppej.sche Heide werd een rossicus-rietgans waargencmen net een ge

le halsring (E 20). De vogel is in november '87 gering aan de Gülpersee 
(DDR).Daar èn aan de Oosterschelde bij Goes werd hij (want adult mannetje) 
dezelfde winter nog waargenomen. Deze winter (88/89) is hij eerder gesig
naleerd bij Cuijk (25-12) en in de Princepeel bij Wilbertoord (6-1).De 
waarneming van 15-1 op de Poppelsche Heide tekent een sterke 'reislust’ 
gedurende een korte tijd.

Frans Post, die samen met Joop van de Groen en Gerard van Gooi zwanen 
en ganzen telt in het Brabantse rivierengebied tussen Keizersveer en de 
Limburgse grens, vertelt dat op 8-1 550 en op 29-1 880 Kleine zwanen ge
teld werden. Opvallend is dat het percentage onvolwassen vogels in de
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groepen van het westen naar het oosten toeneemt.

4. Jaarvergadering in maart:
George, Arno en Nico treden af als bestuurslid en stellen zich opnieuw 
verkiesbaar. Aanmelding van tegenkandidaten is wenselijk en mogelijk 
tot de bestuursvergadering van half maart.
Het is de bedoeling dat er een inventarisatie gemaakt wordt van alle 
bezittingen (en de lokaties ervan) van de VW3. Sjef heeft inmiddels de 
bezittingen van de Werkgroep Landschapsbeheer op papier gezet. Veel vraag
tekens zijn er echter nog net betrekking tot topografische kaarten, tijd
schriften, rapporten , . voorlichtingsmateriaal (welke?waar?) en de kompas
sen van de VWS (waar?). Wil iedereen die denkt dat er misschien ergens in 
huis iets van de VWS ligt daar heel serieus naar zoeken ? Het is waar- . 
schijnlijk dat daarmee verrassend veèl rbcven water :zal konen !

5. Nationale Vogeltrekdaq:

Zoals in het mededelingenblad van januari uitgebreid is vermeld wil Vo
gelbescherming op 18 oktober de Nationale Vogeltrekdag organiseren.
De volgende leden hebben toegezegd meeote tellen:Loek,Gerard van Gooi, 
George,Ronald Smulders,Jean-Paul,Nils,Arno en Nico. Joop en Lieneke 
gaan eveneens mee ter ondersteuning van een en ander.
Aangezien er voor het hele tellint circa 2100 medewerkers nodig zijn wor
den ook de leden die niet op de vergadering aanwezig waren gevraagd zich 
aan te melden. Bovenstaande mensen worden als medewerker opgegeven aan 
Vogelbescherming.

6. Landschapsbeheer:

Tot nog toe is er door de werkgroep Landschapsbeheer gewerkt aan de Hei- 
bloemdijk en de Krcmsteeg te Oirschot en het Hollands Diep te Liempde. 
Momenteel is men bezig met herstel van het landgoedkarakter van een bos 
ten westen van Moergestel. Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd op terrei
nen van Brabants Landschap.
Er is dertien dagen gewerkt (372 mensuren).waarbij 50 wilgen en vele meters 
elzensingel afgezet zijn. Momenteel worden veel Amerikaanse eiken geveld.

7. Rondvraag:

*Frank: deelt acceptgiro's voor overmaken contributiegeld en (eventueel) 
abonnementsgelden Vogeljaar en Roodborsttapuit uit. Andere leden krij
gen dit godsgeschenk in de bus.
*Lieneke: Arno moet Argus 85.1 en Vogeljaar 81.3 bij de bib inleveren.

Verstrekt overzicht in bib aanwezige tijdschriften. Wordt op- 
genemen in het mededelingenblad van februari.

*Loek: Afgelopen zeerer hebben de gemeenten met grondgebied in het Helr



voorvoirts Broek ■ gd om voorbereidingsbesluiren t nemer, 
van hun besteimiingsplannen aangaande het gebied cm problemen zoals die 
zich hebben voorgedaan te voorkorten. Voor zover bekend is op de genreen te
huizen echter nog niet veel aktie ondernemen. Moet de VWG niet iets onder
nemen ? De vergadering is het daar mee eens. Loek zelf neemt het op zich 
cm schriftelijk bij de gemeenten te informeren.
*Jo: is door boer benadert cm een rij knotten af te zetten. Hij heeft het 
werk voor 4 maart aangenomen.
*Frans Post: Aangezien activiteiten voor komende seizoen nog niet vast 
staan heeft hij een aantal ideeën:
Regenwulptellingen— >vergadering stemt in. Frans zelf coördineert, 
^orhoentellingen — > idem.Arno coördineert.
Inventarisatie Annanina's Rust bij Diessen — > idem. Frans coördineert.
De volgende mensen zeggen hun medewerking toe: Frans Post, Gerard van 
Gooi, Jean-Paul, Herman, Lieneke, Jules, Arno (aanvullend), Ronald, Loek, 
George en de combinatie Jo-Cis-Nico-Frans van den Oetelaar.
*Ronald: Vraagt of er ingevulde waamemingskaarten zijn. Drie leden leve
ren, waarnemingen in. Een voorzichtig begin.
*Nils: Hoe vordert het boek ?
Gestaag, maar onaangenaam langzaam. De bedoeling is dat op 31 januari 15 
artikelen (le concept) klaar zijn. Op 28 februari moeten dat er 25' zijn. 
Verwacht wordt dat in juni tegen de dertig artikelen klaar zijn. Frans van 
den Oetelaar en Marian hebben het maken van de foto's op zich genoten.In 
de meeste gevallen moeten zij echter wachten tot de bladeren weer aan de 
boten zitten. Eerste redaktievergadering is weer op 15 februari. Dan wor
den de eerste vijf artikelen door de redaktie beconmentarieerd.
*Miek: Kunnen de bekentellers de resultaten van de decembertellingen van 
1984 en 1988 naar haar opsturen ? Vermoedelijk is dat nogal omslachtig. 
Daarom wordt contact gezocht met Lex Peeters (coördinator Bekentellingen). 
*Herman: Wanneer mensen gaan inventariseren of een excursie organiseren, 
gillen ze hem dan op de hoogte houden? Hij gaat graag mee.
*Joop:-Zou Ad misschien een lezing willen geven over de Biesbosch ?

-Moet de aannemer die zand zuigt in de Leonputten niet benadert 
worden in verband met de afwerking van de plas ? Dat wordt in de 
gaten gehouden.Jo meldt dat de plas pas over vijf jaar opgeleverd 
wordt.

In een van de putten wordt de laatste tijd puin en slib gestort. Moet dat 
niet gecontroleerd worden ? Er zal geïnformeerd worden of daar een vergun
ning voor is. Bovendien neerat Jo een monster, wat Loek op de een of ande
re manier zal laten analyseren.

-Kunnen Frans Post en Gerard van Gooi iets vertellen over hun inven-



Roek: in Noord Brabant in '78 circa 1800 paar. In '88: ca 4200 paar.
Blauwe reiger: in Noord Brabant wordt regelmatig in zeven grotere kolonies 
gebroed. Elk jaar zijn er op een aantal plaatsen kleinere kolonies of so
litaire broedgevallen, maar het karakter daarvan is onregelmatig.
In 1987 betrof het ca 490 paren en in 1988 ca 700 (beide jaren exclusief 
Biesbosch). De aantallen laten een herstel van de populatie zien na de 
drie strenge winters in het midden van de jaren tachtig (84/84,85/86,86/87)

-Tilburg, 14 februari 1989, 
Arno Braam _______
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1.
Bij Frank zijn de Kerkuilverslagen binnengekcmen.Deze waren besteld door: 
Miek,Niels,Gerard van der Kaa,Jo,Joop,Ronald Smulders,Pim,Nico,Joost en 
de bibliotheek.

2.
Qo de ledenvergadering van februari werd het bestuur gevraagd cm meer 
exemplaren van 'Vogelnieuws' los te peuteren bij SOVON/Vogelbescherming.
Het bestuur gaat dit niet doen. Lid worden van SOVON kost slechts ƒ 10,- 
per jaar, dus....

3.

Op 15 februari is de redactie van het 'Vogelboek Midden Brabant' voor de 
vierde keer bij elkaar geweest.
Van de 32-33 artikelen,waarvan het er nog steeds naar uitziet dat ze alle
maal in het boek opgenomen worden,zijn er 10 klaar. Het betreft: Overzicht 
natuurgebieden in Midden Brabant, Helvoirts Broek, Zwijnsbergen/Brokken- 
broek, Fabalisrietganzen in Midden Brabant, Broedbiologie van de Sperwer, 
Korhoenders in Midden Brabant, Goudplevieren bij Dongen, Nachtzwaluwen in 
Midden Brabant, Roeken in Midden Brabant, Bestandsschonmelingen in het 
Reeshofbos (allemaal eerste versies). Vanaf half februari worden' deze ar
tikelen dus weer teruggestuurd naar de auteurs cm ten dele herschreven te 
worden.
Voor 8 naart (volgende redactievergadering) moeten gereed zijn : De Grut
to in Midden Brabant, Het verdwijnen van de Geelgors,Weidevogels en beïn
vloedende factoren ten zuiden van Goirle.en Het einde van de Ortolaan.



Excursie naar de Ooijpolder en het Nederrijngebied.

Op 28 januari stond de excursie naar Nijmegen geplend, er zou 
speciaal gekeken worden naar Ganzen. Met 8 deelnemers vertrokken 
we, terwijl in het oosten de zon al opkwam: Het beloofde een mooie 
dag te worden.
In de Ooijpolder aangekomen ging het langs landschappelijk zeer 
fraaie gebieden met Meidoornhagen. Hier werden aangetroffen: 
Buizerd, Torenvalk, Kokmeeuw, Knobbelzwaan, Kievit en Spreeuw. Bij 
een oude Vaalarm, De Oude Vaal, werden de telescopen opgezet. 
Soorten: Vilde Eend, Kuifeend, Tafeleend, Smient, Pijlstaart,
Slobeend, Vintertaling, Brilduiker, Nonnetje,Grauwe Gans, mengvorm«uwe/Brandgans en grote vluchten Kol- en Rietganzen. Vervolgens 

men we bij de Bizonbaai, een grintgat. Op de plas zaten diverse 
soorten Eenden en een vissende Aalscholver. De vluchten Ganzen 
bleven overkomen (Hoofdzakelijk Kolgans>en ook Aalscholvers waren 

waar te nemen. De Kaliwaal is ook een grintgat en was goed te 
overzien met telescopen en de zon in de rug. Ook hier waren 
verschillende soorten Eenden waar te nemen o.a.: Smient,
Vintertaling(zeer veel), Casarca, Rietganzen, Kolganzen, waaronder 
een aangeschoten exemplaar, Grote Zaagbek. De tocht ging hierna 
verder naar Duitsland. Opvallend was het grote aantal Buizerds. 
Echte grote aantallen Ganzen hadden we nog niet gezien, terwijl 
het gebied toch bekend staat als zeer Ganzenrijk. Maar in de buurt 
van het plaatsje Griethausen werd het zoeken beloond: Een groep 
van ongeveer 3000 Ganzen was aan het grazen in een weiland dat we 
vanaf het erf van een boederij redelijk konden overzien. Het 
grootste deel bestond uit Kolganzen, ook Rietgans(fabalis en 
rossicus)en zelfs Kleine Rietgans haalden we eruit. Na deze groep 
uitvoerig bekeken te hebben werd de tocht vervolgd richting 
Emmerich. Bij deze plaats staken we de Rijn over en we reden langs 
de dijk. Onderweg zagen we een groep van min. 10 Geelgorzen, 
Kramsvogel, Koperwiek, Vilde Zwaan en Sperwer. Op een gegeven 
moment werd er een zeer grote groep Ganzen ontdekt. Ve konden tot 
500m. naderen. Toen we de kijkers en telescopen tevoorschijn 
haalden zagen we dat het om een gigantische groep ging. De Ganzen 
waren aan het grazen in de uiterwaarden vlak naast de Rijn. Het 
schatten was door de afstand moeilijk, maar het liep in de 
duizenden. Z o ’n grote groep Ganzen oefent een grote
aantrekkingskracht uit op andere Ganzen. Over Montferland kwamen 

^^urote groepen kolganzen aanvliegen(waarschijnlijk uit het
^ ■ s s e l d a D d i e  vervolgens invielen. Maar ze streken eerst neer op 
^■Cfe Rijn om te drinken, waarna ze bij de anderen neerstreken. Ook 

zagen we honderden tot duizenden Ganzen vanuit Duitsland
stroomafwaarts vliegen en ook die vertoonden het drinkgedrag. Het 
was werkelijk een schitterend schouwspel:Duizenden Ganzen die de 
uiterwaarden bevolkten en een voortdurend komen en gaan van
vogels. Het geluid dat ze produceerden was zelfs op deze afstand 
goed te horen. Na met volle teugen genoten te hebben ging het op 
huis aan.
Ve konden terugkijken op een zeer geslaagde excursie en de
thuisblijvers (10 van de 15 aanmeldingen)kregen weer ongelijk:
In totaal werden er bij dit schitterende weer min. 55 soorten
gezien en de Suppe was heerlijk.

Niels

1



DATA:

28-2: ledenvergadering 
4 en 5-3:bekente11ingen

5-3: excursie Boonleeuwerik Drunensche Duinen 
18 en 19-3: Blauwe kiekendieventelling

11-3: knotdag te Oirschot met Bniel Rijken 
15-3: bestuursvergadering 
28-3: jaarvergadering 

-elke zaterdag werkdag landschapsbeheer.
-eerste week mei:meerdaagse voorjaarsexcursie


