
UITNODIGING LEDENVERGADERING VOGELWERKGROEP MIDDEN BR

O
Partyboerderij 'De Schaapjes' 
Oisterwijksedreef 12 
Haaren

- datum: 27 juni 1989 aanvang: 20.00 uur -

Agenda: 1. Opening, notulen, mededelingen
2. S.O.V.

- vertegenwoordiging Vogelwerkgroep
3. Verzoek provincie cm medewerking maken 

aantalsschattingen
4. Bestek '89

- abonnementen
- vergaderingsbijdrage

5. Tellingen / excursies
6. Afsluiting: aangezien het de laatste ver

gadering is voor de vakantie is er geen 
bepaalde afsluiting georganiseerd

zie pagina 5
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1. Aanwezig.
Miek Slikkerveer, Niels Gilissen, Ronald Smulders, Marian van de Groen, 
Joop van de Groen, Roos Backx, Joris Gilberts, Pim Eshuis, George van 
Daelen, Cis van laarhoven. Ad van Poppel, Frank van den Oetelaar, Jo 
Swaans, Frits van der Meer, Frans van den Oetelaar, Herman Petermeijer, 
Jules Huls, Jan van Beers, Aad van Gelswijk, Frans Post, Gerard van Gooi, 
Lieneke Aangenendt, Mare van de Ven, Nico Hilgers, Loek Hilgers, Arno 
Braam, Sjef Staps.

2. Qjeninq, notulen,mededelingen.

Nico opent de vergadering an ongeveer half negen en heet het nieuwe lid 
(Mare van de Ven) welkom.
Marian heeft een nieuwe ledenlijst gemaakt (bedankt). Aan de leden die 
niet ter vergadering zijn zal de lijst met het mededelingenblad van juni 
worden meegestuurd. Er zijn echter inmiddels al weer wijzigingen:
- George van Daelen heeft zich een telefoon aangeschaft: 013-369483,
- Mare van de Ven woont in de Luitstraat te Uden.
De stand van de VWG op de Nationale Molendag te Oisterwijk trok interna
tionaal de aandacht (veel toeristen). Er is voor ƒ 170,- verkocht aan 
vogelbeschermingsspullen. Daarvan mag de VWG 20 % houden (ƒ 34,-), maar 
het onverkochte gerei moet nog naar Zeist gebracht worden, dus er is 
geen dikke winst genaakt. Wat de organisatoren betreft mag de VWG volgend 
jaar terugkamen.
Loek vraagt zich af of de ruilverkaveling bij de eendekooi De Dui
ver niet al aan de gang is ( april-notuien, pag. 3). Frans Post meldt dat 
dat inderdaad zo is.
Ondanks alle tijd die er op vergaderingen aan besteed is zijn de beide 
voorjaarsexcursies naar het buitenland niet doorgegaan (Hasbruch, Givry). 
Vfel zijn Ad en Sheila nog op eigen houtje naar de BRD afgereisd, terwijl 
Aad naar Frankrijk is geweest.
Met betrekking tot de beklimming van de kerk te Middelbeers door een 
vreemde (voor Kerkuilen): het probleem is opgelost. Het betrof Jan Doeve- 
dans (ringer). Nico vult aan dat het een goed jaar is voor de Kerkuilen.

In de kasten die hij heeft gecontroleerd zaten gemiddeld vijf jonggn. In 
Esch zaten er zelfs zeven. De jongen waren steeds weldoorvoed en er la
gen veel prooien op het nest.
loek heeft Maarten Helmich (NMP) nog gesproken over de vergunning van de 
ringer op de Landschotse Heide. Helmich wilde het standpunt van de NMF 
in de zaak wel op de vergadering van de VWG komen toelichten. Tevens 
heeft hij wel informatie over de Regenwulpen.
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Er ontbrandt geen nieuwe discussie. Loek zal Maarten Helmich naar de be
schikbare informatie vragen. Het standpunt van de IMF hoeft niet nader 
toegelicht te worden.

3. De Post.
Er zijn geen uitgegane stukken. Ingekcmen zijn:
* Centrum voor ontwikkelingssamenwerking: aankondiging themadag over 
'Derde Wereld en Milieu' op 10 juni.
* R.I.N.: aankondiging Huiszwaluwtelling.
* Vogelbescherming: de heer Kluyters neemt de organisatie van de Nationa- 

^ J e  Vogeltrekdag over van Nico de Haan. Verder geen nieuws.
Brabants Landschap: Verzoek cm verslag te doen van de activiteiten van 

de Werkgroep Landschapsbeheer.
* P.N.E.M.: uitnodiging voor bijeenkarst over renovatie 150 kV-leiding 
Geertruidenberg-Den Bosch op 16-6-89. Bekeken moet worden of er geen 
veranderingen in het traject mogelijk zijn. Loek gaat erheen als hij tijd 
heeft.
*-Brabants Landschap: jongste nummer 'Brabants landschap'.
* Kritisch Bosbeheer: 'Molm', april 1989.
* Vogelbescherming: jongste nummer 'Vogels'.
* Een antiquariaat te VJaalre: catalogus natuur- en vogelboeken.
* Natuurmuseum Tilburg: nieuwsbrief.

4. Mededelingenblad.

Er zijn geen mensen die het in elkaar zetten van een verenigingsblad op 
zich willen nemen. De behoefte er aan lijkt ook afwezig. A m o  moet maar 
doorgaan, zoals ie het tot nog toe deed. Dat is goed.

5.Bestek '89.
- Vergaderingsbijdrage vereniging: De vergadering vindt dat het voorstel

Hans aan het eind van het jaar een donatie te laten doen te veel ver
trouwd op de goede wil van Hans van de Haring. Bovendien is het een ra
re onduidelijke regeling. Kan het niet simpeler ? Pim stelt voor dat de 
leden die de vergadering bezoeken gewoon hun consumpties betalen: waarcm 
is dat niet voldoende ?
Uiteindelijk is er geen overeenstemming. Het bestuur moet net een nieuw 
voorstel komen.
- Korting Roodborsttapuit: Het voorstel tot afschaffing wordt aangenomen. 
Opgemerkt wordt dat het verzoek cm voor het abonnement voor '89 weer ƒ5,- 
terug te storten op rekening van de penningmeester mogelijk niet meer re
levant is. Dit, omdat de Roodborsttapuit in '89 misschien wel niet meer 
verschijnt. Wat dat betreft wordt besloten af te wachten.
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- Samenstellen leesmap: Het samenstellen van een leesmap lijkt de verga
dering geen goed idee. De verwachting is dat dat niet werkt met eenenvijf
tig potentieële lezers. Besloten wordt dat Frank een overzicht maakt van 
de tijdschriften en de kosten van de abonnementen. Lieneke doet hetzelfde 
met betrekking tot het gebruik van de tijdschriften. Bestuur kant daarna 
net een nieuw voorstel.

6.Tellingen/inventarisaties en voorlopige resultaten.

* Korhoen: De tellingen zijn achter de rug. Op de Oirschotse Heide werden 
tot maximaal 5 hanen waargenomen. Op Kampina 0, maar bekend is dat er 
toch wel 1 zit. Op de Regte Heide 2 hanen en op Landschot 0, maar daar 
heeft Miek nog wel een haan gezien. In de Loonsche en Drunense Duinen 
werden 4 hanen geteld. In totaal zitten er dus waarschijnlijk 13 hanen; 
een absoluut minimum voor de laatste decennia.
Frans Post vraagt Arno om een copie van de inleiding van de handleiding 
van de tellingen.
* Huiszwaluw: Het R.I.N. wil een landelijke huiszwaluwtelling opzetten
en verzoekt cm medewerking. Cp persoonlijk initiatief doen een aantal le
den mee, namelijk: Joop (atlasblok Esch), Gerard van Gooi (land van Alte
na), Jo en Loek (Oisterwijk) en Pim ( Diessen en de Beersen). Loek be
stelt formulieren bij het R.I.N..
* Regenwulp: Loek heeft de Regte Heide geteld (tot maximaal 500 ex), Ro
nald Kampina (tot maximaal ex), Miek de Rekken (tot maximaal 62 ex) 
en Herman nam op de Loonse Hei 75 exemplaren waar. De waarnemers wordt 
gevraagd hun waarnemingen aan Loek door te geven.
* Bonte vliegenvanger! Het project gaat rustig door. Bekend is dat ten 
zuiden van Oisterwijk iriinstens vijf territoria voorkomen. In de proefvlakken 
(die vol hangen net nestkasten) wordt niet door de soort gebroed. De kas
ten worden vrijwel geheel bezet door Koolmezen.
* Ananina1s Rust: Frans Post deelt mee dat het aantal bezoeken achter 
blijft bij de toezeggingen. Scranige mensen blijven in gebreke.
Wat resultaten (voorlopig): 2 paar Appelvink, 2 paar Kleine bonte specht,
4 paar Goudvink, 4 paar Bonte vliegenvanger, 3 paar Torenvalk, 1-2 paar 
Buizerd, 0-1 paar tfespendief, 4 paar Bosuil, 3-4 paar Wielewaal, geen 
Groene specht, wel Zwarte specht en minstens 1 paar Sperwer.
* Zwarte roodstaart: deze telling loopt goed en iedereen heeft er wel een 
aantal. Miek komt in de wijk Huibeven (Tilburg) tot nog toe zelfs op 15

I

paren. Tevens zijn in dezelfde wijk 7 paar Kuifleeuwerik aangetroffen. 
Roos had in Goirle ook 2 paar-I(jifltouwLi4ken en verspreid in de star 
zijn nog enkele paren gevonden. . W"
* Oeverzwaluw; Miek deelt moe dat zij en Arno reeds 180 holen hebben ge
vonden. Het betreft niet allemaal broedparen. Een deel van de holen zal

’i kajik :k

niet bezet worden. Gerard meld het voorkanen van de soort op een zandwin-
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put te Vlijmen (minstens 51 holen).
* Overig:
Miek vertelt dat ze op de Leonkuilen te Udenhout 1-2 roepende mannetjes 
van het Wöuwaapje heeft gehoord. Ze heeft het geluid opgencrrven met de 
cassetterecorder en laat het ter vergadering aan de leden horen.
Nico heeft in de Leemkuilen een Grote karekiet gehoord, Herman meldt een 
broedgeval van de Bergeend op een plasje bij de Tilburgse vuilnisbelt en 
Joop nam op het Rouwven een paartje Zcmertaling waar.

7. Excursies.

Avondexcursie Landschot/De Utrecht: deze vindt doorgang. Pim, Joris,
Herman, Jules, Lieneke, Roos en Loek gaan in ieder geval. Ronald S. coördineert
* Zuid Limburg: de datum wordt vastgesteld op 4-6-89. Vertrek: 7.00 uur 
vanaf het station te Oisterwijk. Nico coördineert. Joris,Jo,Cis en Mare 
gaan zeker. Joop, Roos en Jef als ze kunnen.
* vaarexcursie: Marian heeft de mogelijkheden onderzocht. Wa kunnen naar 
de Nieuwkoopse Plassen, het Warmer- en Jisperveld en de Wieden. De belang
stelling vanuit de vergadering is zeer bescheiden, waardoor besloten wordt 
cm niks te organiseren. Lieneke, Joris en Herman willen toch gaan. Loek
en Marian weten het nog niet zeker. Zij stellen voor cm op zondag 25-6-89 
te gaan en regelen de boel onder elkaar.

8. Rondvraag.

* Loek: Hij is met Jo naar het overleg geweest van verschillende knot- 
groepen te Boxtel. Het was een informele avond waarop vooral de over de 
activiteiten van de verschillende werkgroepen werd gesproken. Op beperkte 
schaal zijn afspraken gemaakt over de begrenzing van de werkgebieden.
* Joop: Hij trekt zich terug uit het Kerkuilenwerk, vanwege de gebrekki
ge coördinatie daarbij. Volgens Nico is er sprake van een misverstand.

^ftüij en Joop bespreken een en ander na de vergadering samen.
Ad: Hij deelt mee dat het S.O.V. heeft besloten niet mee te werken aan 

het Natuurontwikkelingsplan van de provincie. Men is het wel eens met de 
doelen, maar is overtuigd dat er te weinig informatie voorhanden is on 
het beleid goed mee te onderbouwen.
* Frans Post: Hij en Gerard van Gooi zijn bezig met een inventarisatie 
van het land van Altena. Ze komen veel Blauwborsten tegen en de weidevo
gel dichtheden zijn hoger. Er blijken verschrikkelijk veel Bosrietzangers
te zitten. Opvallend zijn verder: het broeden van een Kluut (op een akker), 
een broedgeval van een Bruine kiekendief in een tarweakker en de ontdek
king van een nieuwe kolonie Blauwe reigers bij Sleewijk.

De vergadering werd besloten door dia’s van Gerard van Gooi die hij maak
te tijdens een vakantie in westelijk Turkije. Leuke afsluiting.
_________ ___________________________ Tilburg, 10 juni 1989. Arno Braam_________.
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s.o.v
Met betrekking tot het Samenwerkingsverband voor Midden- en Oost Brabant
se Vogelwerkgroepen moeten op de ledenvergadering van juni twee zaken be
sproken te worden:
1) verzoek provincie om medewerking vogelwerkgroepen ten behoeve van het 
maken van aantalsschattingen van vogelsoorten in de regio.

De provincie heeft de laatste jaren onderzoek verricht aan aantallen en 
voorkenen van broed- en wintervogels in het agrarische gebied van Midden- 
en Oost Brabant. Momenteel wordt daar een rapport over gemaakt door Frans 
Post ( hij is provinciaal ornitholoog ). Belangrijk deel van het rapport 
is het maken van aantalsschattingen.
On de waarde van het agrarisch gebied te weten moet de provincie ook in
zicht hebben in de aantallen en soorten vogels die er buiten zitten.Daar
voor heeft ze de hulp van het S.O.V. ingeroepen. Het Samenwerkingsverband 
is van mening dat er onvoldoende gegevens over de niet-agrarische gebie
den zijn cm een verantwoorde schatting te maken. Zij werkt er daarom niet 
aan mee en heeft besloten dat de aangesloten werkgroepen zelf moeten uit
maken of zij wel of niet maewerken. Die beslissings ligt nu dus bij de VWS.
2) vertegenwoordiging VWS bij S.O.V..

VWS Midden Brabant kan twee leden afvaardigen als vertegenwoordigers bij 
het S.O.V.. Ctodat daarvoor geen kandidaten waren in het verleden is eens 
besloten dat Frans Post de vertegenwoordiging op zich zou nemen. Voor 
Frans betekende dit dat hij op de S.O.V.-vergaderingen een dubbel-functie 
bekleedde: hij vertegenwoordigde de VWS èn de provincie.
Nu heeft het S.O.V. onlangs de contacten met de provincie verbroken we
gens onenigheden en de provinciale vertegenwoordiger (Frans) is niet 
meer welkom. Daarmee heeft de VWS dus ook zijn vertegenwoordiging ver
loren.
Hiervoor moet een oplossing gevonden worden.

CONTACTPERSONEN
Nieuwe leden ...........................................  Ronald Smulders
Werkgroep Roofvogelvervolging............................ Ad van Poppel
Deelname Landelijke Vogeltrekdag . . .Godert Verbiest,Toon vd Langenberg
Redactie Vogelboek............................................Frans Post
Inventarisatie Ananina's Rust................................. Frans Post
Inventarisatie Zwarte Roodstaart............................. Frans Post
Kaarnemingcnarchief.................. George van Dae) en, Ronald Smulders



WAARNEMINGEN
Roodhalsfuut 28-5-89, Huisvennen (NG). 5-3-89, Huisvennen (NG).Geoorde 
fuut 7-5-89, Budel Dorplein: 3 ex (NG).13-5-89, Huisvennen: 3 ex (JB).
28-5-89, 3 ex (NG). Purperreiger 19-4-89, Almkerk, Land van Altena: 1 ex -> NO 
(GG). Grote zilverreiger 11-11-88, Lithoyensche brug: 1 ex (GG). Zwarte 
ooievaar 7-4-89, Koomwaard: 1 ex ->Ö (GG).Ooievaar 3-10-10-88rsE 9sDen-Bosch: 
9 ex (GG). 4-10-88, E 9 Den Bosch: 13 ex.(GG). Kraanvogel 9-11-88, Vught- 
se Ganent: 3 ex (GG). Bergeend 18-5-89, Zandwinput Vlijmen: 2 paar (GG). 
Pijlstaart 18-3-89, Huisvennen: 2 ex (NG). Canadese gans 18-5-89, Zand
winput Vlijmen: 2 ex (GG). 24-5-89, Zandwinput Vlijmen: 2 ex (GG). Vis
arend 28-9-88, Den Bosch: 1 ex -> ZW (GG). Rode wouw 29-4-89, Dommeldal 
Boxtel: 1 ex -> O (NG). 30-5-89, Kerkeindse Heide: 1 ex -> N (AB). Zwarte 
wouw 9-5-89, Genderen: 1 ex -> NW (GG). Korhoen 18-10-86, Kampina: 1 hen 
(NG). Kwartel 10-6-89, ten zuidoosten Biest Houtakker: 2-3 hanen roepend 
(AB). Zwartkopmeeuw 7-5-8r Budel Dorplein: 1 ex (NG). Zwarte stern 7-5- 
89, Budel Dorplein: 5 ex c ervliegend (NG). Kanoetstrand1oper 13-5-89,
Kampina: 1 ex (JB). Kleine plevier 17-5-89, Zandwinput Vlijmen: 2 paar 
( ook op 18, 23 en 26 mei.GG). 7-5-89, Budel Dorplein: 2 ex (NG). Kemp
haan 6-5-89, Kampina: 7 ex (NG). 4-2-89, Kampina: 6 ex«(NG). 23-5-89, 
Zandwinput Vlijmen: 9 ex (GG). 18-5-89, Zandwinput Vlijmen: 3 ex (GG).
Kluut 18-5-89, Zandwinput Vlijmen: 1 ex (GG). Witgatje 12-8-86, Kanpina:
3 ex (NG). 23-5-89, Zandwinput Lijmen: 6 ex (GG). Bosruiter 7-5-89, Bu
del Dorplein: 8 ex (NG . 18-5-89, Zandwinput Vlijmrn: 1 ex (GG). 23-5-89, 
Zandwinput Vlijmen: 4 (Ce). Krombekstrandloper ±8-5-89, Zandwinput
Vlijmen: 2 ex (GG). Tenmincks strand loper 23-5 89, Zandwinput Vlijmen:
5 ex (GG). 17-5-89, Zandwinput Vlijmen: 2 ex :GG). Kleine strandloper 
24-5-89, Zandwinput Vlijmen: 1 ex (GG). Oeverloper 17-5-89, Zandwinput 
Vlijmen: 4 ex (GG). Ponte strandloper 6-5-89, Kampina: 1 ex NG). Zwarte 
ruiter 4-5-89, Kampina: 3 ex (NG). Grote gele kwikstaart 10-4-89, Gende
ren: 1 ex (GG). Bocmklever 29-3-89, tussen Gcirle en Gorp en Rovert:
2 ex (RB). Klapekster 10-5-86, Kampina: 1 ex G). 12-5-89, Kanpina: 1 
ex (JB). Geverzwaluw 26-5-89, Zandwinput Vlijmen: 51 holen, 4 in aanbouw 
(GG). Roodpootvalk 22-5-89, Dassen: 1 -> W (GG).

Waarnemingen werden ingeleverd door: Niels Gilism n [NG),Jan van Beers 
(JB), Gerand van Gooi 'GG), Arno Braam (AB) en Roos Backx (RB).

De waarnemingen in deze rubriek kunnen niet door derd :n gebruikt worden. 
Als, je meer wilt weten neem dan contact op met de waarnemers of de waar- 
nemingsarchivarissen.



In de maand juli: geen leden- en bestuursvergadering 
wo 16-8: bestuursvergadering 
di 29-8: ledenvergadering
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2. S.O.V.

a. _vertegenwoordigj.ng vanuit_onze Werkgroep
De op pagina 5 van de convocatie opgenomen informatie is niet helemaal juist. De 
S.O.V. heeft de kontakten met de provincie (nog) niet verbroken. Wel ligt de rela
tie momenteel erg moeilijk. Om die reden is het beter dat de Vogelwerkgroep een an
dere vertegenwoordiging aanwijst. Frans Post zit daar nl. met een dubbelfunktie. Wij 
kunnen 2 vertegenwoordigers aanwijzen.
Besloten wordt Joop en Lieneke als vertegenwoordiger van onze werkgroep aan 
te wijzen.
Ad neemt deze informatie mee; een en ander hoeft daarom niet schriftelijk meege
deeld te worden.

b. _Jubileum
De S.O.V. bestaat 10 jaar en wil dit vieren in het weekend van 28/29 oktober in een 
kampeerboerderij. Alle leden van aangesloten vogelwerkgroepen kunnen deelnemen. Na
dere informatie volgt. Het accent zal in dit weekend liggen op gezelligheid.

c. _Volgende S.0.V.-vergadering_
Deze vindt plaats op 22 augustus 1989 in "Het Blauwe Boerke" te Best.

3. Verzoek provincie om medewerking bij aantalsschattingen

De S.O.V. was over dit - verzoek dermate verdeeld, dat besloten werd dit over 
te laten aan de Vogelwerkgroepen. Ad en Frans P. lichten dit punt nader toe.
Het standpunt dat de Vogelwerkgroep na enige diskussie inneemt is, dat het 
opstellen van de bedoelde tabellen slechts zinvol is als kan worden uitgegaan 
van betrouwbare gegevens en dus een onderbouwing met inventarisatie-gegevens. 
.iierover beschikt onze vogelwerkgroep niet of onvoldoende en derhalve kunnen 
we de gevraagde medewerking niet geven. Enkele individuele leden willen wel 
meewerken.

4. Bestek '89

Wordt aangehouden tot de volgende vergadering.

5. Tellingen

Gerard van Gooi en Frans Post hebben in het land van Altena in totaal 3 broedende 
paartjes Engelse gele kwikstaart waargenomen.
Frans P. heeft in het agrarisch gebied van het Land van Altena 35 steenuilen ge
teld; hij verwacht dat er 50 a 60 zullen zitten.
Miek heeft samen met Arno ruim 300 nesten van oeverzwaluwen aangetroffen rondom 
Tilburg en bij Engelen/Bokhoven.
Miek heeft bij de zandwinplas te Vlijmen 4 paartjes kleine plevier gezien.
Frans P. deelt mede, dat de inventarisatie op Ananina's Rust is afgerond. Het Bra
bants Landschap is zeer ingenomen met deze inventarisatie en men heeft alle 
medewerking toegezegd bij het drukken en de verspreiding.
Overigens heeft Frans nog met hen gesproken over het afschieten van kraaiachtigen. 
Gebleken is dat dit zeker niet hun beleid is. Men zal aktie ondernemen om dit stop 
te zetten.
Niels heeft zijn inventarisatie van weidevogels in het Helvoirts Broek afgerond.
Resultaten: 1988 1989
Watersnip 11 3
Grutto 18 16
Kievit 79 84
Wulp 2 4
Scholekster 4 4
Voorts nam hij twee uitgevlogen havikken, buizerd, torenvalk, ransuil en steenuil 
waar.
Met name voor wat betreft de watersnip lijken de gevolgen van het diepploegen 
zichtbaar. Joop plaatst hierbij de kanttekening dat hij de persoon kent die hier de 
jacht heeft en die als grootste voorkeur het schieten van snippen heeft.
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ERKGROEP VOOR VOGEL- EN NATUURBESCHERMING MIDDEN-BRABANT

VERSLAG VAN DE LEDENVERGADERING D.D. 27 JUNI 1989 IN "DE SCHAAPJES" TE OISTERWIJK 

anwezig: Nico Hilgers(voorzitter), Lieneke Aangenendt, Roos Backx, Jan van Beers,
George van Daelen, Pim Eshuis, Joris Gilberts, Niels Gilissen, Gerard van 
Gooi, Joop en Marianne van der Groen, Gerard van der Kaa, Frits van de 
Meer, Frans van de Oetelaar, Jean-Paul Ongenae, Jan Paymans, Ad en Sheila 
van Poppel, Frans Post, Miek Slikkerveer, Sjef Staps, Jo Swaans en Mare 
van de Ven

Sericht van verhindering van: Arno Braam, Loek Hilgers, Cis van Laarhoven, Frank 
van de Oetelaar, Herman Petermeijer en Ronald Smulders

/erslag van de vergadering d.d. 30 mei 1989

tf.a.v._punt 3. deelt Joop mee, dat hij samen met Loek de vergadering bij de PNEM op 
L6 juni jl. heeft bijgewoond. Het betreft renovatie (in dit geval slopen van de ou- 
5e voorziening en het plaatsen van nieuwe masten en leidingen) van de transportlei- 
5ing van Geertruidenberg naar 's-Hertogenbosch. De oude leiding is economisch en 
technisch afgeschreven. Grootste knelpunt voor ons in dit traject is het stuk bij 
het Haarsteegs Wiel, een slaapplaats voor veel watervogels, o.a. ook de kleine 
zwaan. Dit deel ondergronds aanleggen zou echter een extra investering van negen 
miljoen gulden betekenen. De PNEM zal dit zeker niet willen doen. De provincie (de 
techneuten) is het daar overigens mee eens. Het enige nut van deelneming aan dit 
soort vergaderingen is, dat waarschijnlijk enige mentaliteitsbeïnvloeding plaats
vindt. Konkreet levert het niets op.
Frans Post vult aan dat men overigens op een aantal trajecten wel de zogenaamde 
varkensstaartjes aan de leidingen zal aanbrengen.
N.a.v. punt 6. vraagt Joop of bi;j het R.I.N. reeds de formulieren zijn aangevraagd 
voor de landelijke huiszwaluwtelling.
Nico weet dat ze besteld zijn; niet bekend is of ze al binnen zijn. Via deze 
notulen de vraag aan Loek om ze zo snel mogelijk door te sturen naar Joop van der 
Groen, Gerard van Gooi, Jo Swaans en Pim Eshuis.

merkt Roos op, dat ze in Goirle twee paartjes zwarte roodstaart 
heeft gezien en één paartje kuifleeuwerik.
N.a.v. punt 7. De exkursie naar Zuid-Limburg ging in verband met slecht weer niet 
door.
Ten onrechte staat genotuleerd dat er wellicht een vaarexkursie zou worden geregeld 
voor ̂ ^^juni.

Met inachtneming van het voorgaande wordt het verslag vastgesteld.

Ingekomen post

* Vogelbescherming doet verslag van de resultaten van de aktie rj_ 'ht ng gemeenten, 
om de jacht op 11 met name genoemde vogelsoorten stop t-e zetten. Slechts 60 ge
meenten reageerden afwijzend. Er zijn, met name ook in 'Mürfltten-Brabanf.. erg veel 
gemeenten die (nog) niet gereageerd hebben.
Joop ontvangt van Nico een kopie van de brief, waarmee hij b. ' * *orbt. 1 de ge
meente Esch kan aansporen om te reageren; er is daar nl. raads’oe- ' uit
ter zake genomen. Zo ook in Boxtel.

* Limosa, 2e aflevering van jaargang 1989.
* Stichting Brabantse Milieu Federatie stuurde het werkplan 1988/1989, vergaderno- 

tulen en een brochure over het Nationaal Milieu Beleidsplan.

Opening

Cn ve 
le ag

[ met de afwezigheid van de penningmeester wordt punt 4. Bestek 1989 van 
geschrapt. Het gesprek met Hans van de Haring is ook nog niet afgerond.



Exkursies

De plannen voor najaar en winter komen in augustus of september in de vergadering. 
In ieder geval is Ad bereid een exkursie in de Biesbosch te verzorgen.

6. Rondvraag

* George mist een (rode) map van 1977 uit het waarnemingenarchief. Als iemand die 
thuis heeft, waarschuw George dan even!

* Mare vraagt waar zieke vogels kunnen worden opgevangen. Een idee is om de 
dierenambulance in voorkomende gevallen te bellen. Zij kennen opvangadressen.

* Miek geeft een rondje voor de wouwaapjes-waarneming en voor de prachtige toename 
van de oeverzwaluw.

* Pim konstateert dat in zijn werkgebied heel veel boerenzwaluwen voorkomen. Hij 
begrijpt daarom niet dat deze in Oisterwijk zo achteruit zouden gaan.
Frans P. heeft vastgesteld, dat ook in het land van Altena de boerenzwaluw sterk 
achteruit is gegaan.

* Ad vraagt om gevallen van roofvogelvervolging bij hem te melden. Ter vergadering 
worden enkele gevallen genoemd.

* Joop:
- wijst op een artikel in de Elsevier van 24 juni 1989 over Cis van Laarhoven en 
haar vleermuisaktiviteiten.

- komplimenteert Mare voor zijn leuke vogelfotoboek, dat cirkuleert.
- heeft vernomen dat de jachtcombinatie rond Esch toestemming heeft van het mi
nisterie om 4 kraaienvanginstallaties te plaatsen.

- suggereert een andere tafelopstelling teneinde het vergaderen beter mogelijk te 
maken.

- vertelt hoe, mede dank zij de oplettendheid van dorpsbewoners, in Esch 4 (res
terende) jonge kerkuilen van de hongerdood gered zijn.

- vertelt dat de gemeente Esch een stukje grond van 1 3/4 ha (overschot uit een
uitbreidingsplan) wil inrichten als oud Brabants landschap. Het is de bedoeling 
dat een werkgroep uit Esch het beheer gaat voeren. Joop is ter zake aktief.

* Ad heeft gehoord dat de NMF toestemming heeft gegeven om in West-Brabant met een 
kraaienvangkooi een blauwe kiekendief te vangen. Deze vogel zou^schapen aanval
len !

Uit de nabespreking wordt als agendapunt voor de volgende keer opgevoerd:
Douw Djoons.

----------------------------------------- 29 juni 1989, Marianne van der Gnoen------


