
WERKGROEP VOOR
VOGEL-EN NATUURBESCHERMING
MIDDEN-BRABANT

s e c r e t a r i a a t :
Vogeiw erkgroep Midden Brabant 
Postbus 1 89, 5 0 6 0  AD  Oisterwijk

Uitnodiging ledenvergadering.
Datum: dinsdag 28 november 1989. Aanvang: 20.00 uur !!!!!!!!! 
Plaats: Herberg 'De Schaapjes', Oisterwijksedreef 12, Haaren.

Agenda :

l.Opening, notulen, mededelingen

2 . Mededelingen van het S.O.V.

3. Ganzentellingen

4. Verslag Kerkuilenoverleg

5. Rondvraag

6. Afsluiting om 21.00 uur

Na afloop lezing H. Sierdsema ove r :'Zuid— Zweden, vleermui
zen & vogels' - „

nederland

L. Hilgers
Bernard Vrienslaan 7 
5062 EM Oisterwijk
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1. Aanwezig:
Nico Hilgers, George van Daelen, Ad van Poppel, Sheila van Poppel, Sjef 
Staps, Ciska van Laarhoven, Jo Swaans, Frans van den Oetelaar, Frank van 
den Oetelaar, Gerard van der Kaa, Frits van der Meer, Jan Paymans, Liene— 
ke Aangenendt, Frans Post, Roos Backx, Joost van Kuijk, Jules Huls, Mari— 
an van der Groen, Gerard van Gooi, Joop van der Groen, Jan van Beers, 
Herman Petermeijer, Nils Gilissen, Mare van de Ven, Arno Braam (25 pers.). 
Bericht van verhindering: Loek Hilgers, Jan Douwes, Joris Gilberts.

2. Openinq, notulen, mededelingen:
Nico opent de vergadering cm 20.10 uur.
Naar aanleiding van de notulen van de vorige vergadering vraagt een aan
tal mensen of hun naam in het vervolg correct gespeld kan worden. Arno 
(notulist) was op dat moment nog niet ter vergadering, maar zegt bij deze 
vanachter zijn typemachine toe er op te zullen letten.
Verder zijn er geen opmerkingen. Met inachtneming van bovenstaande worden 
.de notulen vastgesteld.
Er zijn geen mededelingen van het bestuur.
Extra agendapunten:
verzoek S.W.E.V. cm medewerking aan project Avifauna West—  en Midden— 

Brabant,
— voorstel voor regelmatige publicaties in plaatselijke krantjes.

). De post.
Ingekcmen:

*S.W.E.V.: notulen vergadering d.d. 08.09.89 aangaande Regionale Avifauna. 
*Miek Slikkerveer: mededeling dat zij uit de redactie van het boek van de 
VW3 is gestapt.
Vogelbescherming: verslag Nationale Vogeltrekdag.
Uitgegaan: 
niets.

(.Programma lezingen en excursies.
Frans Post, Loek en Nils hebben met elkaar overlegd. Het plan is het hele 
jaar door een maal per twee maanden een excursie te organiseren. Telkens 
kant er dan een voorstel met twee alternatieven, welke op de vergadering 
door de leden gewogen moeten worden.
Ook wat de lezingen betreft zijn er reeds ideeën. Op de ledenvergadering 
van november zal H. Sierdsema een lezing verzorgen over 'Vogels, vleer
muizen & Zuid Zweden'. Verder worden waarschijnlijk W. Poelmans en J. van 
Diermen benaderd over achtereenvolgens vogels in Venezuela en de Sperwer. 
Ter vergadering wordt toegezegd dat in het mededelingenblad van november
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een progranmavoorstel zal verschijnen.

Tevens worden de laatste afspraken genaakt voor de excursie van 5 november. 
Frank leest de namen voor van degenen die het voorschot voor de Biesbosch 
reeds betaald hebben. George en Jules betalen alsnog ter vergadering. Ad 
verstrekt enige kledingadviezen.

5. Werkgroep Landschapsbeheer.
Zaterdag 4 november wordt gestart met het werken te Moergestel. Man begint 
er om 9.00 uur. In principe zijn dag, aanvangstijd en datum gedurende het 
hele kanende seizoen geldig.
Ccndat Sjef niet meer kan, wordt Jo de nieuwe contactpersoon.

6. S.W.E.V. & Regionale Avifaauna.
Onze werkgroep heeft de mogelijkheid cm mee te doen met de totstandkoming 
van een Brabantse regionale avifauna. Het is een initiatief van het Samen
werkingsverband voor Wast-Brabantse Vogelwerkgroepen. Wanneer onze werk
groep zou meewerken zou onder andere het onderzoeksgebied neer in de 
richting van Midderrfrabant kunnen worden uitgebreid.

Uit de vergadering kanen de volgende vragen en reacties:
Miek: Vindt de plannen nogal vaag. Vraagt zich af of er voldoende capabe
le mensen achter staan. Zou graag een concreter inzicht hebben voor er 
toezeggingen gedaan worden.
Ad:Wbarcm wordt de VWG er nu pas bij betrokken, na vier maanden ? Wbarcm 
is de werkgroep niet eerder ingelicht door Frans Post ? Er zijn veel toe
zeggingen gedaan voor medewerking van de provincie. Hoe hard zijn die ?
Al met alneemt Ad een sceptische houding aan.
Frans Post: Ik heb daar nooit iets over gezegd, cmdat ik er als vertegen
woordiger van de provincie bij betrokken was. Mij is ooit eens verweten 
dat ik twee petten op had. Dat wilde ik nu voorkorten.
Joop: Naast de vraag of wij bijdragen leveren in de vorm van organisato
rische werkzaamheden of inventarisatiegegevens is het ook belangrijk te 
weten of er financiële consequenties voor de werkgroep aan deelname vast
zitten. Daarnaast doet hij een voorstel: iemand van het bestuur houdt 
contact net het S.W.E.V.. We bemoeien ons verder niet met de organisatie, 
netten eventueel deeltaken op ons en met behulp van de leden stellen we 
eventueel gegevens beschikbaar.
De voorzitter neemt het voorstel over en de vergadering schaart zich er 
vervolgens achter.

7. Voorstel publicaties in regionale krantjes.

Lieneke heeft een voorstel uitgewerkt an de activiteiten van de werkgroep 
neer in het licht te zetten. Het voorstel wordt door haar op de vergade—
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ring toegelicht.
De vergadering vindt het een goed voorstel. Vfat betreft de invulling 
van de namen achter de onderwerpen konen er nog geen harde toezeggingen.
De vraag of zij de verdere verantwoordelijkheid voor de uitwerking van 
het idee op zich wil nemen beantwoort Lieneke met ja.
Van de mensen die zich met vleermuizen bezighouden kcmt het idee an ook 
een stukje te schrijven. Zij zijn een soort werkplan aan het opstellen 
met betrekking tot hun activiteiten wat op 31.12.89 klaar moet zijn. Te
gen die tijd laten zij Lieneke meer weten.
.Lieneke heeft zelf een idee voor een soort nulnuinner: de deelneming van 
de VWG aan de nationale vogeltrekdag.
Herman wil wel een stukje schrijven over zijn vogeltellingen op vuilnis
belt 'De Spinder' te Tilburg.
Pim en Jan van Beers merken op dat er^Bepaalde blaadjes reeds rubriekjes 
zijn. Wordt daar rekening mee gehouden ? Lieneke:,, Ja." Jan vraagt of de 
berichten ook in het mededelingenblad opgencmen kunnen worden. Dit voor 
leden buiten de regio. Arno zegt dat dat wel kan.

8. Rondvraag.

*Nico. Hij heeft nog enkele exemplaren van 'Vogels in Limburg' te koop.Ze 
zijn inmiddels uitverkocht.
*George. Vraagt of mensen nog waamemingskaarten willen inleveren. Hebben 
er mensen nog geen kaarten of handleidingen ?
*Gerard van der Kaa.Hij heeft visitekaartjes voor de kerkuilmensen binnen 
de VWG ontworpen en geïnformeerd hoeveel het zou kosten cm ze te laten 
drukken. Dat viel tegen. Joop weet er wel een oplossing voor.
*Herman. Hij is verhuisd naar: Anna Paulownahof 144, 5038 VW Tilburg. 
Daarnaast biedt hij George aan cm hem nee te helpen met het waarnemingen— 
archief. George neemt dat aan en vertelt dat ook Caroline mee wil helpen. 
Tot slot vermeldt hij dat hij inmiddels een leuk progranma heeft gekre
gen van Ronald (voor de nieuwe leden).

Ter afsluiting van de vergadering volgt er waarnemingenrondje.
Daarna begint de lezing van Ad over de Biesbosch.

_______________________________  ARNO BRAAM
TILBURG, 09.11.89_________________________

— > Aanvulling:. Ter vergadering lag h e t ..... de Aviscript: 'Bonte vliegen—
vangerronderzoek Qisterwijkse Bossen 1989, een tussentijds verslag.' van de 
hand van Loek Hilgers. Daarvan zijn nog exemplaren beschikbaar.
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MEDEDELINGENMEDEDELINGENMEDEDBLINGENMEDEDELINGENMEDEDELINGENMEDEDE

1. Voorstel: Bekendheid werkgroep.

Onderstaand is het voorstel van Lieneke opgenoten, zoals zij dat bracht op de 
ledenvergadering van oktober:

Het lijkt verstandig om de activiteiten van de V.W.G. meer 
bekendheid te geven in de regio.

Niet alleen gemeentehuizen, provincie, organisaties en 
instellingen zijn meer of minder geinteresseerd in ons doen en 
laten, waarvan zij ̂ meestal pas iets merken via boze brieven 
onzerzijds. Ove*ufe*jl

Maar ook "gewone" midden-brabanders zijn geinteresseerd in hun 
omgeving.

Daarom het volgende voorstel , opgemaakt door ondergetekende, 
na een verzoek van het dagelijks bestuur :

Publiceer een keer per maand in de regionale dagbladen en de huis 
aan huis , advertentie bladen een tekst over de V.W.G. , voorzien 
van een tel. nr. voor nadere informatie, b.v. onder de titel:

NIEUWS UIT DE NATUUR
Werkgroep voor vogel- en natuurbescherming Midden-,

Jan. 1990 over Ganzen in M.Br. door Miek

Febr.1990 over Kleine zwanen door Joop

Mrt. 1990 over Terugkeer vogels door

Apri11990 over Kerkuilen door Gerard

Mei 1990 over Zwa1 uwen door

Juni 1990 over Roofvogel-moord door Ad

Juli 1990 over Voge1moord in 
vacant ie landen door

Aug. 1990 vacant ie

Se pt.1990 vacant ie

Oct. 1990 over Vogeltrek door

Nov. 1990 over

Dec. 1990 over

Vraag : wie neemt de verantwoordelijkheid op zich om te zorgen 
dat deze teksten geschreven worden , op tijd bij hem of haar 
ingeleverd en doorgestuurd naar de kranten ?
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2. Nulnummer publicatie plaatselijke blaadjes.

Lienpke heeft zelf reeds een stukje voor in de plaatselijke blaadjes geschre
ven. Dat is in de eerste week van november opgestuurd aan de krantjes in de 
regio. Het stukje is hieronder als mededeling opgenomen:

Ook de V.W.G. Midden-Brabant telde vogels op 8 october !

Om 4 uur liep de wekker af. Om half vijf vertrok ik naar 
Oisterwijk om mederijders op te halen. En vandaar naar ee^ 
winderig dijkje ten zuiden van Arnhem . naar onze telpost. ^
Een tweede telgroep van Middem-Brabanders installeerde zich een 
km. verderop. Nog in het half donker , met een koude wind 
begonnen wij om half zeven te tellen. 77 Spreeuwen het eerste 
uur, en kokmeeuwen, wilde eenden en 29 graspiepers !
Het tweede uur nog meer spreeuwen, meeuwen, graspiepers, maar ook 
een vlucht van 260 kievieten.Deze gegevens werden iedere twee uur 
per portofoon doorgegeven naar een telefoonpost , die het weer 

- doorgaf naar Vogelbescherming in Zeist.

Wat zagen wij die dag ?

. Ongeveer 1% van de spreeuwen die landelijk zijn waargenomen 
kwamen bij ons langs.n.1. 2627 exemplaren.
357 kievieten, 179 kokmeeuwen, 143 graspiepers, 131 wilde eenden, 
85 holenduiven, 47 witte kwikstaarten, 45 kneuen, 34 
goudplevieren, 33 aalscholvers, 29 kauwen,, 18 rietgorzen, en nog 
enkele andere vogels, zoals 2 watersnippen, 3 sijzen, 3 buizerds, 
2 torenvalken, een boomleeuwerik en een bergeend.

Het was een heerlijke dag. De zon scheen en slechts een regenbui 
dwong ons regenkleding aan te trekken. Om zes uur leverden wij 
onze portofoon en de tel papieren weer in en zochten onze tweede 
M.B. groep op. Zij hadden ook nog 40 putters gezien en een 
smelleken. Moe en voldaan reden we naar huis, na een korte stoa 
op de kermis van Westervoort.

De werkgroep vogel en natuurbescherming heeft gedurende het hele 
jaar uiteenlopende activiteiten. In najaar en winter staan 
behalve (trek) vogel-tel1ingen ook excursies op het programma.
Ook de afdeling landschapsonderhoud is in dit jaargetijde actief.

Een volgende keer doen wij U verslag over de hier s-winters 
pleisterende ganzen.

Meer informatie bij N. Hilgers voorzitter
t e l . 04241 - 4258

m
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3. Verslag excursie nieuwe leden: Walcheren/Veerse Meer, 14.10,89

Deelnemers: Ronald Smulders, Mare van de Ven & vriendin & buurvrouw, Jules Huls, 
Jan Paymans, Miek Slikkerveer.

De eerste excursie van het komende seizoen startte cm 6.45 uur bij het station 
van Tilburg. De reis ging richting het Veerse Meer/Walcheren en hoe dichter we 
het doel naderden hoe harder het ging regenen. Sombere vooruitzichten dus, maar 
aangekomen bij het Veerse Meer werden we getracteerd op grote groepen Smienten, 
welke werden vergezeld door Wintertalingen, Aalscholvers, Groenpootruiters, een 
aantal Zwarte ruiters, een Krakeend en een Grote mantelmeeuw. De dag kon toen 
dus al niet meer stuk !
We vervolgden onze weg langs het Veerse Meer en verlieten de auto's cm in het 
natuurgebied 'De Boschplaat' (bij de stormvloedkering) te gaan kijken. We za
gen er een grote groep mantelmeeuwen, veel lijsterachtigen zoals Koperwieken, 
Merels en Zanglijsters en vele vinkachtigen (Vink en Groenling). Al deze vogels 
deden zich te goed aan de vele soorten bessen die in grote aantallen aanwezig 
waren. Nadat we er ook een Klapekster hadden gezien vonden we het wel genoeg en 
gingen door naar Danburg, waar we een groepje Zwarte zeeëenden zagen die vlak 
onder de kust voorbij vlogen.
We volgden de kustroute naar Westkapelle waar we Dodaarsen en aalscholvers za
gen en verrast werden door twee Oeverpiepers. Deze waren langs de kustweg aan 
het fourageren en bleven mooi in het zicht van de kijker en de telescoop. Even 
later vloog een groepje Steenlopers ons zowat letterlijk cm de oren. Ze landden 
op het strand en bleven heel dicht bij ons (tot op vijf meter -afstand !). Op 
dit soort manenten is het dus jammer dat.je net je camera in de auto hebt laten 
liggen !
Op de terugweg naar de auto's zagen we in de duinen groepjes Koperwieken, Me
rels, Zanglijsters,vinken en als afsluiter nog een Beflijster.
Na dit bezoek aan Westkapelle reden we laat in de middag terug naar huis en 
konden we terugkijken op een geslaagde vogeldag !

Ronald Smulders
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4. Verslag excursie Biesbosch.

Zondag 5 november vond de excursie naar de Biesbosch plaats. Na 
het zien van de dialezing van Ad waren we allemaal benieuwd hoe 
alles er van dichtbij uit zou zien. De opkomst was dan ook (voor 
werkgroepsbegrippen zeldzaam) groot: 19 deelnemers! Het weer
beloofde die dag ook mee te werken, ondanks dat het de dagen 
tevoren bar slecht geweest was. De zon liet zich zelfs regelmatig 
zien.
Om 9:00 vertrokken de 4 motorboten vanuit de oude haven van 
Drimmelen en we staken de Amer over. Het duurde wel even voor alli^^ 
boten de haven uit waren, Brabantse vogelaars zijn tenslottd^^ 
landrotten en geen zeebonken. Op en langs de Amer zagen we Kok-, 
Storm-, Zilvei—  en een Grote Hantelmeeuw, veel Futen, Meerkoeten
en Vilde Eenden, enkele Torenvalken, een Buizerd en enkele 
Aalscholvers.
Bij een steiger gingen we aan land, om vanaf een verhoging over 
het enorme spaarbekken De Gij ster uit te kijken. Op het water 
zaten vele futen en enkele Krakeenden.
Vervolgens kwamen we bij de Lange Plaat, waar de volgende soorten 
zaten: Smient, Grauwe Gans, enkele Toendrarietganzen (verborgen
tussen de Grauwe Ganzen), Watersnip, Sperwer en Graspieper.
De tocht ging verder door smalle kreekjes en langs poldertjes. Op 
sommige plaatsen moest de motor worden afgezet en was het roeien 
geblazen. Dat ging vrij goed totdat de kreek echt smal werd en de 
roeispanen in de oeverbegroeiing vast kwamen te zitten. Tja, wat 
doe je dan. "Bomen” was het advies van onze gids Ad ergens vanuit 
het riet. En na een tijdje ploeteren waren alle boten weer op open 
water, waar tot ieders opluchting dan weer even de motor aankon. 
Ondertussen probeerden we nog vogels te kijken: Blauwe Kiekendief, 
Buizerds, Torenvalken, Klapekster, Aalscholvers, Krakeenden, 
Brilduiker, Grauwe Ganzen, Oeverpieper, Matkoppen, Boomkruiper 
e . a . .
Tegen de avond keken we nog even over de polders De Plomp en 
Moordplaat, waar een grote groep Grauwe Ganzen zat. Ondertussen 
kwamen er duizenden Kok- en Zivermeeuwen over, op weg naar hun 
slaapplaatsen. Weer in de boten voeren we onder het Bruggetje van 
Sint Jan door en weldra koersten we richting Amercentrale, die de 
gehele dag het uitzicht had bepaald. Nog even paniek toen op een 
hoogspaningsmast een grijze valkachtige vogel zat. Het bleek een 
Houtduif te zijn, dus doorvaren maar weer. Xn de schemering zagen 
we nog een gigantische Spreeuwenwolk, een mooie afsluiting van een 
zeer geslaagde excursie.
Na aankomst in de haven (het afmeren ging nu duidelijk beter) 
waren we echt toe aan een warme hap. De snert (al was ie uit blik) 
en de koffie smaakten dan ook goed.

Niels
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5. Excursieprogramma winter en voorjaar.

De Kommissie Lezingen en Excursies heeft een excursieprogramma 
gemaakt voor de eerste helft van 1990. Omdat het doorgaan van een 
excursie grotendeels afhangt van de mogelijkheden en de animo van 
de leden, hebben we geprobeerd de excursies aantrekkelijker te 
maken.
Er wordt ongeveer één keer in de twee maanden een excursie 
gehouden. De datum van elke excursie zal in de vergadering worden 
vastgesteld, zodat de leden hun voorkeur voor een bepaalde datum 
kunnen uitspreken.
Er kan gekozen worden uit twee bestemmingen, waarvan er één 
dichtbij en één wat verder weg ligt.

Programma voor de eerste helft van 1990.

-J anuari/Februari
DOostvaardersplassen (Watervogels) .
De volgende gebieden behoren tot de mogelijkheden: Moorderplassen, 
IJsselmeer, Oostvaardersplassen, Bovenwater, een deel van de 
Flevopolder en het Harderbroek.
Plassengebied met uitgestrekte rietvelden begrensd door het
IJsselmeer en de polder. Zeer rijk aan watervogels en bekend 
vanwege de elke winter aanwezige Zeearenden. De meeste van deze 
gebieden kunnen slechts vanaf een dijk of autoweg worden bekeken, 
een telescoop is dan ook handig.
De volgende soorten kunnen worden gezien: Futen(o.a. Roodhals>, 
Aalscholver, Zwanen(3 soorten), Ganzen, EendenCo.a. Krakeend en 
Toppereend), Zaagbekken, Roofvogels(o.a. Ruigpootbuizerd,
Kiekendieven), Meeuwen, Piepers, Bonte Kraai, Lijsters en Mezen. 
Bovendien geeft een tocht als deze kans op zeldzamere soorten als: 
Zeearend, Slechtvalk, Oeverpieper, Baardmannetje, IJs- en 
Sneeuwgors.
Op één dag kunnen meer dan 50 soorten worden waargenomen.

2)Zeeland (Zee- en Watervogels).
De volgende gebieden behoren tot de mogelijkheden: Omgeving
Willemstad, Haringvliet, Scheelhoek, Brouwersdam,
Stormvloedkering, Oosterschelde, Veerse Meer en Middelplaten.
Grote watergebieden met kwelders en scharren. Vanaf de vele dijken 
is er een goed overzicht. Telescoop aanbevolen.
De soorten die gezien kunnen worden zijn: Futen, Zwanen,
Ganzen(alle soorten in grote aantallen), Eenden(o.a. Zeeëenden, 
Krakeend), Zaagbekken, Roofvogels(o.a. Ruigpootbuizerd),
Strandlopers, Meeuwen.
Kans op o.a. : Zeeduikers, Kuifduiker, Sneeuwgans, Ijseend en 
Slechtvalk.
Goed voor ca. 50 soorten.

-Maart/Apri1
1)Winterswijk (Vogels van kleinschalig agrarisch landschap en 
loofbos)
De Buurtschappen van Winterswijk liggen in een agrarisch
landschap. De akkers worden begrensd door houtwallen en verspreid 
door het hele gebied liggen kleinere en grotere bosjes. Het is 
(was) één van de laatste broedgebieden van de Ortolaan. Door het
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gebied stromen twee beken: De Willinkbeek en de Ratumse Beek. Ook 
liggen er enkele boerderijen van voormalige grootgrondbezitters. 
De voormalige steengroeven zijn interessant door de fossielen die 
er aan de oppervlakte komen.
Gebied: Ratum, Beerninkhoek, Tenkinkbos en Kotten.
Soorten: Roofvógels(o.a. Sperwer, Havik), Wulp, Duiven, Ijsvogel,
Spechten(o.a . Kleine Bonte Specht), Grote Gele Kwikstaart, 
Loofzangers Co.a . Fluiter, Vuurgoudhaan), Bonte Vliegenvanger,
Lijsters, Mezen en Geelgors.
Kans op: Houtsnip, Steenuil, Appelvink.

2)De Peel (Vogels van natte heide en vennen).
Overblijfsel van voormalig hoogveengebied. Het bestaat uit
grasvlaktes, natte heide, vennen en wilgebosjes. Laarzen»
aanbevolen. *
Gebied: Groote Peel en bezoekerscentrum.
Soorten: FutenCo.a. Geoorde Fuut), EendenCo.a. Zomertaling),
Roofvogels(o.a. Boomvalk, Bruine Kiekendief), Waterral,
Kokmeeuwenkolonie, Sprinkhaanrietzanger(April), Blauwborst, Geel- 
en Rietgors en Roodborsttappuit.
Kans op o.a. : Velduil, Zwarte Stern.

-Mei/Juni
1) Hellingbossen Vaals (Loofbosvogels).
Gebieden: Boswachterij Vaals, De Linde, De Esch, Geuldal.
De Boswachterij Vaals is het grootste aaneengesloten bos in 
Zuid-Limburg (ruim 700 ha . ). Het is een zeer rijk en gevarieerd 
*bos met veel oud loof en met grote dichtheden aan Appelvink (max. 
5 paar per 10 ha.) en Glanskop. Een goede gelegenheid om deze en 
andere soorten te leren kennen.
Soorten: Roofvogels(o.a. Havik, Wespendief), Holen- en Tortelduif, 
Spechten(o.a . Zwarte Specht, Kleine Bonte Specht), Wielewaal, 
Loofzangers(o.a. Fluiter), Vuurgoudhaan, Bonte Vliegenvanger, 
Lijsters(o.a. Kramsvogel), MezenCo.a. Glanskop), Boomklever, 
Vinken(o.a. Groenling, Appelvink), Grauwe- en Geelgors.
Kans op o.a. : Rode Wouw, Houtsnip, Ijsvogel en Grote Gele 
Kwikstaart(Geul), Goudvink, Kruisbek en Sijs.
Op één dag 40 S 50 soorten.

2) Budel-Dorplein (Soorten van ruige gebieden en rietvogels) . 
Gebieden: Loozerheide(zandvlakte), Ringselven.
Het is een sterk geïndustrialiseerd gebied, dominerend in het 
landschap is de enorme zinkfabriek. De bewaker van het
fabrieksterrein is gevreesd onder vogelaars, het is verstandig om 
niet van de paden af te gaan.
Soorten: FutenCo. a. Geoorde Fuut), Grauwe GansCeerste broedplaats
in Brabant), EendenCo.a. Zomertaling, Krak- en Bergeend),
Roofvogels(o.a. Bruine Kiekendief, Boomvalk), Patrijs, Waterral, 
Kleine Plevier, Steltlopers(o.a. Bosruiter), Meeuwen(kolonies 
20000 Kokmeeuw, 700 Zilvermeeuw, Stormmeeuw en Zwartkopmeeuw) , 
Zwarte Stern, Piepers, Gele Kwikstaart, Rietzangers(o.a. 
Sprinkhaanrietzanger, Snor), Tapuit, Roodborsttapuit en
Blauwborst.
Kans op o.a. : Roerdomp, Visdief, Aalscholver, Blauwe Kiekendief 
en Dwergmeeuw.
50 soorten.
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6. waarnemingen,

Aalscholver: 19.09.89 Ronde Put, Postel (B), 1 ex (GD). Blauwe kiekendief:
29.10.89 Huisvennen, Kampina, 1 mannetje (NG). Brandqans: 23.10.89 Voorste 
Stroom, Oisterwijk, 1 ex (AB). Bruine kiekendief: 19.09.89 Ronde Put, Pos
tel, 1 ex (GD). Casarca: 23.08.89 Afgraving Vlijmen/Engelen, 4 ex (MS). 
Geoorde fuut: 27.08.89 De Flaas, Hooge & lage Mierde, 5 ex (GD). Goudple- 
vier: 10.09.89 Hemertsche Waard, Heusden, 110 ex (MS). Groenpootruiter:
27.08.89 De Flaas, Hooge en Lage Mierde, 1 ex (GD)./ 19.09.89 Ronde Put, 
Postel, 1 ex (GD). Grote gele kwikstaart: 30.10.89 Tilburg-centrum, 1 ex 
rondvliegend (AB). Grote mantelmeeuw: 15.10.89 Wilhelminakanaal, Dongen,
27 ex pleisterend (MS). Grote zilverreiger: 30.09.89 Huisvennen, Kampina,
1 ex (AB)./ 29.10.89 Huisvennen, Kampina, 1 ex (NG). Havik: 23.09.89 Regte 
Heide, 1 mannetje (GD)./ 09.10.89 Het Goor, Hooge en Lage Mierde, 1 vrouw
tje (GD). Kievit: 09.10.89 De Flaas, Hooge en lage Mierde, + 1500 ex (GD)./
23.10.89 De Flaas, Hooge en Lage Mierde, + 2000 ex (GD). Klapekster: 24.
10.89 Neterselsche Heide, 1 ex (GD). Kleine mantelmeeuw: 08.10.89 De Rek
ken, 43 ex pleisterend (MS). Kraanvogel: 29.10.89 Huisvennen, Kampina, 11 
ex —> ZW (NG). Mandarijneend: 29.10.89 Duikersven, Kampina, 1 mannetje (NG). 
Nijlgans: 30.09.89 Huisvennen, Kampina, 3 ex —> W (AB). Slobeend: 09.10.89 
Het Goor, Hooge en Lage Mierde, + 100 ex (GD)./ 23.10.89 Het Goor, Hooge en 
Laage Mierde, 167 ex (GD). Visarend: 20.09.89 Amer, Biesbosch, lex (MS). 
Watersnip: 19.09.89 Ronde Put, Postel, 1 ex (GD)./ De Flaas, Hooge en Lage 
Mierde, 50 ex (GD). Witgatje: 30.09.89 Huisvennen, Kampina, 1 ex (AB).
Zwarte ruiter: 29.10.89 Kogelvangersven, Kampina, 1 ex (NG).

Waarnemingen in deze rubriek kunnen niet door derden gebruikt worden. Daar
toe wendt men zich tot de waarnemers of de waamemingsarchivarissen. Vfear— 
nemingen werden ditmaal ingeleverd door: George van Daelen (GD), Niels Gi—  
lissen (NG), Miek Slikkerveer (MS) en Arno Braam (AB).

7. Werkgroep Landschapsbeheer.

Sinds enige weken is het seizoen voor het landschapsbeheer weer begonnen. 
Voortaan wordt in principe elke zaterdag gewerkt op het landgoed 'Dennen- 
hoef' te Moergestel. Er wordt steeds begonnen cm 9.00 uur in de ochtend.
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Voor meer informatie kan men contact opnemen met Jo Swaans: 04242 — 88889. 
Waar precies gewerkt wordt en hoe die plaats te bereiken is, is te zien op 
hèbeonderstaande kaartjes

Route:
fet de auto kan men alleen net buiten Moergestel (bij 'X' op het kaartje en 
3e eerste dikke pijl) het landgoed op. Bij die ingang staat een laag wit boer— 
lerijtje naast de halfverharde weg. De auto kan geparkeerd worden aan het ein— 
ïe van dat weggetje teij Y). Daarvandaan is het ongeveer een kilometer naar 
iet westen. Men volge de dikke pijlen.

. data.

i 28.11.89.: ledenvergadering met na afloop lezing H. Sierdsema
0 13.11.89 : bestuursvergadering
1 19.12.89 : Landelijke Dag van NOU, SOVON en Vogelbescherming.

Plaats: Congrescentrum 'De Reehorst', Wageningen. 
Zaal open: 9.30 uur.


