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AGENDA:

1. Opening, notulen, mededelingen.
2. De post.
3. Mededelingen van het S.O.V. en het S.W.E.V.
4. Tellingen.

a. simultaantelling Rietganzen
b. midwintertelling

5. Excursie Zeeland of Oostvaardersplassen.
— voorstel voor 04.02.90; organisatie + afspraken ontbreken nog.
—  financiële afhandeling excursies.

o. Inventarisaties in- het broedseizoen 1990:- voorstel voor een re—'**’ \ hr i’TS
gifmaal 'Bijzondere Soorten—Project',

,\7 ̂ rRöijdvraac;. 
l-0v^fclot: nieuwjaarsborrel.
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— ledenvergadering, d.d. 28.11.89 —

1 .Aanwezig:
Nico Hilgers, Jan Paymans, Mare van de Ven, Frans Post, George van Doelen, Jo 
Swaans, Gerard van der Kaa, Lieneke Aangenendt, Cis van Laarhoven, Pim Eshuis, 
Roos Backx, Hemen Petermeijer, Jules Huls, Frits van der Meer, Joost van Kuijk, 
Miek Slikkerveer, Niels Gilissen, Henk Sierdsema, Gerard van Gooi, Jan Douwes 
en Arno Braam (21 personen).
Bericht van verhindering: Joop en Marian van der Groen, Joris Gilberts, Frank 
van den Oetelaar, Frans van den Oetelaar, Loek Hilgers, Ronald Smulders.

.. 'Doening, notu 1 en, roedede 1 inqen:
* Lieneke: vraagt of iemand het stukje over de vogeltrekdag in een plaatselijk 
blaadje heeft zien staan. Het is opgestuurd naar zo'n twintig krantjes, maar 
alleen van twee in Oisterwijk is bekend dat ze het gepubliceerd hebben. Een 
blaadje in Esch was wel geïntersseerd, naar vond het betreffende stukje te ge
dateerd. Twee blaadjes in Drunen bleken niet meer te bestaan.
Nico vraagt iedereen op te letten of meer krantjes het afgedrukt hebben. Als 
iemand het idee heeft dat er lokale blaadjes zijn die niet door de werkgroep 
worden: geef dat dan even door aan Lieneke.
* ?: De datum van de Landelijke Dag van SOVON/NOU/Vb is niet op 19 maar op 16 
december.

j.De post:
* Vogelbescherming: aankondiging nieuwe vogelkalender en vogelagenda. Nico 
geeft korte toelichting. Eventuele bestellingen vinden plaats na de vergadering. 
Vogelbescherming: uitnodiging voor de Landelijke Dag. Thema: Effecten van 
milieuveranderingen op vogelpopulaties. Frans Post (geeft zelf een lezing), Loek 
en Arno zijn van plan te gaan.
* Limosa: laatste nimmer
* BMF: vergaderingsverslagen
* Brabants Landschap: laatste nummer
* CO S:Het Centrum voor ontwikkelingssamenwerking gaf een feest
* Natuurmuseum: nieuwsbrief
* NMF: schrijven met betrekking tot de midwintertelling, waarin uitleg over ge
bruik telresultaten, en telformulieren.
Tot zover de ingekemen stukken. Uitgegaan: niets.

Wal heeft de voorzitter contact opgenemen met Hans van Buël in verband met de 
regionale avifauna cm hem op de hoogte te brengen van de reacties binnen onze 
vereniging, zoals ze geuit waren op de ledenvergadering van oktober.
Hans betreurde het negatieve/sceptische standpunt van de werkgroep. Ham leek
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deelname van VWS Midden Brabant aan het project vanzelfsprekend. Hij bevestigde 
dat alles nog enigszins vaag was, maar voorspelde dat het spoedig concreter zou 
worden.
Henk Sierdsema (districtscoördinator SOVON voor West Brabant) geeft als betrok
kene toelichting:"Naar voorbeeld van SOVON is begonnen met enthousiasme. Dat is 
het belangrijkst. Het onderzoeksprogramma is nog niet geheel uitgewerkt, maar 
men vertrouwd op de goede afloop."
Vervolgens kant er een korte discussie over het project met dezelfde strekking 
als op de ledenvergadering van oktober.

4.Mededelingen S.O.V.:
Omdat Joop niet aanwezig en Lieneke niet op de hoogte is, kcmt dit punt te ver
vallen.

5-Ganzentellinqen:
Miek heeft wederom eem telprogramma in elkaar gezet. De eerste telling is op 
negen december. Ter vergadering konden alle telposten verdeeld worden.
In het mededelingen van van december kant een schriven van Miek met de plannen 
voor het kanende seizoen en de resultaten van de eerste telling.

6. Vers1ag Kerkui1en-over1eg:
Gerard van der Kaa brengt kort verslag uit van de avond en de resultaten van 
het voorbije seizoen. Tevens is er weer een verslag verschenen, waarvan een kor 
te samenvatting opgenomen zal worden in het mededelingenblad van december.

7. Rondvraag:
*Marc geeft excursieverslag Oostevaardersplassen aan Arno met het verzoek dit 
opte nemen in het mededelingenblad. Arno:„Bedankt, ik zal het opnemen."
*Frans Post: „ De boeken over de vogeldistricten in Nederland zijn binnen."Hij 
geeft ze ter vergadering aan Arno en Joost.
*George: Vraagt os waarnemingen. Als mensen geen zin hebben cm kaarten in te 
vullen wil hij ze wel noteren cm ze vervolgens zelf op kaart te zetten.
Tevens meldt hij dat Caroline van Oyen ernstig ziek is. Zij zendt haar groeten, 
maar voorlopig kan ze de vergadering niet bezoeken.
*Lieneke: „Heeft Vogelbescherming nog ooit iets van zich laten horen in verband 
met een vergoeding van de reiskosten, gemaakt voor de Nationale Vogeltrekdag ?" 
Dat is niet het geval. Zij kaart dit punt aan, cmdat ze van mening is dat na
tuurbescherming nog te veel het imago heeft van vrijwilligers—/liefdadigheids
werk:,, Cm serieus genomen te worden moeten deze kosten boven water konen, zodat 
ze begroot kunnen worden." Diverse andere leden zijn van mening dat ze het nie~ 
zo erg vinden om zulke kosten zelf te dragen.
*Herman:„ Het excursieprograirna, zoals vermeld in het laatste mededelingenblad, 
ziet er goed uit. Wat nu ?" Niels:,, Op de volgende vergadering volgt er meer en 
moeten er afspraken genaakt worden."
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*Lieneke:„ Kunnen de volgende vergaderingen al vastgesteld worden?"
Dat kan. De eerstvolgende vergadering is niet op de laatste dinsdag van decem
ber, maar in het begin van januari. De andere data zullen in het mededelingen
blad van december vermeld worden.
* Pim: Heeft een interessante brochure bij zich genaamd:' Grazende vogels op 
boerenland '. Die handelt over het voorkenen van eenden, ganzen en meerkoeten 
op weiden en akkers en of en welke schade deze veroorzaken. Tevens wordt inge
gaan op de herkanst de vogels (veelal trekvogels en overwinteraars), de aantal
len waarin ze voorkanen , etcetera. De uitgave is rijk geïllustreerd en te be
stellen door ƒ ....  over te maken naar rekeningnummer 394282388 (Rabo) t.n.v.
C.L.M., Oudegracht 197, Utrecht, o.v.v.: 'Grazende vogels op boerenland'.
*Miek: vraagt cm waarnemingen van ganzen.
*Niels: Heeft concept-^voorontwerp (!?) van beheersplan Helvoirts Broek. Men 
heeft leuke plannen met het gebied. Een groot deel kant (voorstel) in handen 
handen van natuurbeschermingsorganisaties. Voor de rest zal getracht worden be
heersovereenkomsten af te sluiten.
Frans Post plaatst, met anderen, enige kritische kanttekeningen. Tevens konen 
andere voorstellen ter sprake.
*Gerard van Gooi: Hij zou van de mensen die zich met Kerkuilen bezig houden 
graag braakballen ontvangen. Hij wil namelijk aan een voedselonderzoek voor 
deze soort beginnen. Hij en de Kerkuil-mensen houden contact.

8.Watverdertertafelkwam:
„*Amo vroeg namens Godert Verbiest (consulent Vogelbescherming van onze werk— 

ƒ groep) of er of er vanuit de vereniging zaken waren die Vogelbescherming zou 
V moeten weten. Dit, cmdat Godert op 29.11.89 naar de contactdag van de consu

lenten in Breda zou gaan.
Er waren geen opmerkingen.
Tevens meldde hij dat de beide consulenten van de werkgroep hun taken graag aan 
andere leden zouden willen overdragen. Zowel de betrokkenheid van Godert als die 
van Toon van de Langenberg is namelijk niet zo groot. Beiden zijn van mening 
dat anderen de functie waarschijnlijk beter in zullen vullen.
Nico geeft een korte toelichting over de inhoud van de functie.
Er wordt niets besloten.
* Gerard van der Kaa: vermeldde reeds onder punt 6 dat een samenvatting van het 
verslag over de Kerkuilen geschikt is cm op te sturen naar de lokale blaadjes. 
Hetgeen zal geschieden.(Wie? Wanneer?)

11.12.89.
Arno Braam



MEDEDELINGEN

1. REGIONAAL BIJZONDERE-SOORTENHTOJECI-1990.

Een aantal 'bijzondere' soorten vertoont in Midden-Brabant een interessante 
ontwikkeling. Het betreft met name soorten die in goed ontwikkelde bossen 
thuishoren; Bocmklever, Kleine bonte specht, Bonte vliegenvanger en Appel— 
vink lijken de afgelopen jaren behoorlijk te zijn toegenomen.
De Bocmklever bijvoorbeeld heeft zich vanuit de traditionele biotopen nabij 
Vught verspreidt over de crogeving en haalt met name in het Brokkenbroek en 
het landgoed Zwijnsbergen (beide bij Helvoirt) hoge dichtheden.
Gebieden als de Brand, de Baest en de Oisterwijksche Bossen, waar de soort bij 
inventarisaties in de jaren zeventig niet of nauwelijks werd gevonden, herbergen 
nu jaarlijks enkele paartjes. We verwachten dat de ontwikkeling nog lang niet 
ten einde is en willen die wat beter in de gaten gaan houden.

Het voorstel is om, met gebruikmaking van de S0V0!SH3SP-methode, vanaf hetrveer jaar 
1990 de bestandsontwikkelingen in het werkgebied intensief te gaan volgen, in 
ieder geval voor de eerstkomende drie broedseizoenen.

Deelnemers moeten in ieder geval rekenen op minimaal vijf bezoeken aan een zelf 
te kiezen gebied, voorafgegaan door enkele excursies waarop zal worden ingegaan 
op de herkenning van de bedoelde soorten. Tijdens de maandelijkse bijeenkomsten 
van de werkgroep zal met behulp van dia's en geluidsopnamen ook aandacht worden 
besteed aan deze soorten.
Een nadere toelichting op de opzet en de methodiek zal worden gegeven tijdens ~ 
de ledenvergadering van 9 januari 1990.

Denk alvast na over je mogelijke bijdrage !

Loek Hilgers.

2. FINANCIËLE AFHANDELING EXCURSIES.

Naar aanleiding van de excursie naar de Biesbosch zijn bij diverse leden vragen 
opgekctnen aangaande de financiële afhandeling van excursies.
Voor eendaqsexcursies wordt voor de toekomst de volgende regeling voorgesteld.
Elke deelnemer betaal^ƒ 0,05 per kilometer. Het totale bedrag gaat in een pot 
en wordt gelijkelijk verdeeld over de chauffeurs. Daarbij wordt geen rekening 
gehouden met de verreden soort brandstof en de prijs daarvan, omdat bijvoorbeeld 
een gasrijder zwaardere vaste lasten voor zijn auto heeft. Hier dient ook reke
ning mee gehouden te worden.
Deze regeling wordt door diverse andere verenigingen naar tevredenheid toegepast. 
Wanneer er voor een excursie nog andere kosten gemaakt moeten worden, zoals het 
huren van een boot of een gids, zal de deelnemers gevraagd worden een bepaald be
drag vooraf per bank of giro over te maken. Dit laatste geldt eveneens voor meer
daagse excursies: het geschatte totaal aan kosten dient vooraf te worden betaald.
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:l f  s o o r t e n - a c tie  v o g e l b e s c h e r m in g

it 'Brabant Natuurlijk (het tijdschrift van de Brabantse Milieu—
ederatie) is het volgende overzicht overgenomen:

11 Soortenactie in Brabant

De in augustus 1988 door Vogelbescherming gestarte actie ‘Stop jacht op on
schadelijke vogelsoorten’ (zie BN!1, maart 1989) heeft succes. Vogelbescher
ming schreef alle terreineigenaren in Nederland aan die jachtrechten verpachten, 
zoals gemeenten en grootgrondbezitters, met het verzoek bij de verpachting van 
de jacht de betreffende 11 vogelsoorten uit te sluiten.
In Noord-Brabant werden 130 gemeenten en een aantal andere grootgrondbe
zitters aangeschreven. De grondbezitter nv waterleidingmaatschappij NW-Bra- 
bant en het Brabants Landschap hebben zich achter het standpunt van Vogelbe
scherming geschaard.
Van de Brabantse gemeenten zijn bij Vogelbescherming de volgende reacties 
binnengekomen (per 1-8-1989):

16 gemeenten hebben op verzoek van Vogelbescherming een verbod uitgevaar
digd, t.w.:
‘s Gravenmoer
Baarle-Nassau
Beek en Donk
Boxmeer
Boxtel
Breda

Chaam
Diessen
Geertruidenberg 
Heesch 
Megen c.a.

Nuenen c.a.
Prinsenbeek
Raamsdonk
Terheyden
Udenhout

4 gemeenten hadden de jacht op de 11 vogelsoorten reeds eerder verboden, t.w.: 
Boekel Haaren
Cuijk en St. Agatha Halsteren

4 gemeenten gaan in de toekomst eerrverbod instellen, t.w.:
Nieuw-Ginneken Rucphen
Rijsbergen Zundert

9 gemeenten hebben het verzoek voor kennisgeving aangenomen, met de op
merking dat zij positief staan tegenover het verzoek, t.w.:
Deurne Heeswijk-Dinther Moergestel
Geldrop Landsmeer St. Oedenrode
Gilze en Rijen Maarheeze Vierlingsbeek

18 gemeenten hebben het verzoek voor kennisgeving aangenomen t.w.: 
Aalburg Hooge en Lage Zwaluwe Roosendaal en Nispen
Bergeyk Liempde Schijndel
Bladel en Netersel Luykgestel Sprang-Capelle
Heeze Mill en St. Hubert Vessem
Helvoirt Ossendrecht Waalwijk
Hooge en Lage Mierde Riethoven Wouw

2 gemeenten hebben het verzoek voor kennisgeving aangenomen, met de op
merking dat zij niet erg positief staan tegenover het verzoek, t.w.:
Heusden Hilvarenbeek

11 gemeenten hebben afwijzend gereageerd op het verzoek, t.w.:
Budel Nuland Son en Breugel
Etten-Leur Oirschot Vlijmen
Fijnaart en Heijningen Oudenbosch Woensdrecht
Grave Rosmalen

3 gemeenten hebben geen grond waar de jacht wordt verpacht, t.w.:
Dussen Klundert Made en Drimmelen

3 gemeenten hebben een modelcontract bij Vogelbescherming aangevraagd, 
t.w.:
Steenbergen c.a. Oosterhout Veghel

2 gemeenten hebben laten weten dat zij het verzoek in behandeling zullen 
nemen, t.w.:
Hoeven Vught

In totaal 72 reacties.
De overige 58 gemeenten vormen eigenlijk de kwalijkste categorie, want zij heb
ben zelfs na een herhaalde oproep nog helemaal niet gereageerd.
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VERSLAG VAN DE SIMULTAANTEELING VAN RIETGANZEN IN DECEMBER 1989
—  Miak Slikkerveer —

Op 9 december jongstleden bleek het weer na een bewolkte nacht net weinig maan
licht ideaal voor een ganzentelling: halfbewolkt, goed zicht, een temperatuur van 
4'C en een zwakke noordoostenwind.
De gehele dag werd een grote vliegactiviteit van de ganzen van de Kampinapopula— 
tie waargenomen, waarbij ook doortrekkende Kolganzen gezien werden.
Een indicatie voor de te verwachten aantallen kwam al cm 9 uur 's morgens toen 
een groep van ruim 200 fabalis vergezeld van circa 20 Kolganzen (waartussen mo— 
gelijk enkele rossicus) boven Tilburg-west vloog vanuit de richting De Rekken/Lan— 
ge Hoeven naar de Kampina. Terzelfdertijd vloog boven Udenhout een groepje van 21 
rietganzen.

I Cm 14.30 uur waren alle tellers in de terreinen klaar cm te beginnen. Aan de zuid— 
oostzijde van de Huisvennen zocht Arno de hoogste boom uit en had in de top een 
voortreffelijk uitzicht. Echter niet op ganzen, maar op het komen en gaan van re
creanten die de dit najaar goed begaanbare paden tussen en langs de vennen ge
bruikten voor spel en wandeling zonder acht te slaan op verbodsborden.
Niels stond in de noordwesthoek van de Huisvennen en genoot van eenzelfde schouw
spel. Pas toen de rust was weergekeerd kwamen 39 rietganzen uit het noorden aan—' 
vliegen: zij vielen om 16.59 in op het Ganzenven, na 20 minuten rondgevlogen te 
hebben. Overigens was op hetijs van het Groot Huisven een vrij grote plek te 
zien van oudere ganzenuitwerpselen.
Cm 17.00 uur vertrokken de beide tellers en zagen boven het Belversven 1 rietgans 
naar ONO overvliegen (17.25 uur).
Miek had kort voor de telling begon de Gilzesche en Rielsche Heide geïnspecteerd: 
geen ganzen, wel jagers op de laatste plaats. In de Kwade Opslag telde zij 10 ros— 
sicus op een akker met maïsstoppels. Ondanks een groep van vijf jagers in de naas
te omgeving bleven de vogels er fourageren tot het einde van de telperiode.
Joost zag in de Rekken/Lange Hoeven een jager bij het eikebosje waarachter fabalis 

i eens overnacht. Cm 15.10 uur kwamen uit NO 21 rietganzen aanvliegen, maar deze 
vlogen door naar ZW. Een fouragerend groepje van 10 rietganzen vloog cm 15.15 uur 
weg naar NO. Cm 15.40 zag Loek waarschijnlijk ditzelfde tiental in het Helvoirts 
Broek—  Noord aanvliegen uit westelijk richting, rondcircelen en naar het zuiden 
weggaan, waar Nico de vogels vijf minuten later zag invallen. Ze bleven er tot 
het einde van de telling. Het was de eerste waarneming van fouragerende rietganzen 
in het Helvoirts Broek dit seizoen ! Om 15.50 uur kwam een groep van 30 rietganzen 
uit oost naar west overvliegen.
In het Helvoirts Broek-tfoord zag loek om 15.55 uur een groep van 80 ook uit ooste— 
lijke richting aankanen, maar ook deze vlogen door naar het westen. Iets eerder, 
om 15.42 uur,kwamen 45 rietganzen uit het noorden, welke vervolgens naar het wes
ten draaiden en doorvlogen.



■torman zag in de Zwaluwbunders ten noorden van de radiotoren ( R op het kaartje)
53 ganzen in de richting van de Biesbosch gaan. Het tijdsverschil van 8 minuten 
Lijkt echter te kort cm betrekking te hebben op de groep die in het Helvoirts 
3roek—Noord gezien werd. Controle van de Loonsche Heide aan het begin van de bel
oer iode leverde geen waarnemingen vna ganzen op.
Serard bekeek tussen 15.30 en 16.00 uur in het Vlijmensch Ven met zijn Celestron- 
oelescoop een groep van 118 rietganzen ( 89 fabalis en 29 rossicus ) die daar fou— 
rageerden en waarvan één vogel links een witte pootring droeg. Helaas lukte het 
liet deze af te lezen, de afstand was te groot. Waarschijnlijk was het BF, een 
jaarlijks in november terugkerende fabalis. Al turend door de Celestron is waar
schijnlijk onopgemerkt gebleven dat een groep van 45 rietganzen overvloog.
In de Rijskampen fourageerden bij de oude kooi 259 Kleine zwanen, waarvan 49 ju— 
zeniel. Na vieren werden door Gerard bij het Haarsteegs Wiel tussen 23 Kleine 
zwanen en 25 Knobbelzwanen nog 6 Wilde zwanen ontdekt !

Jitgezonderd de terreinen bij Vlijmen en de Kampina werden overal jagers gehoord 
an gezien. Ook werden verschillende heteluchtbalonnen gesignaleerd.
In het Vlijmensch Ven werd door een boer mest gereden.

In totaal zijn 397 rietganzen waargenomen waarvan slechts er slechts 138 foura— 
jeerden. Onder de overvliegers waren misschien doortrekkende Toendrarietganzen 
(rossicus); de meeste tellers kunnen deze in de vlucht niet van Taigarietganzen 
(fabalis) onderscheiden.
/an de 397 vogels verlieten 64 de pleisterplaats in de richting van de Biesbosch 
;r. Chaam. 155 exemplaren kwamen uit het noorden en oosten het luchtruim boven de 
pleisterplaats binnenvliegen. Dat betekent een batig saldo van 91 vogels aan het 
oxnde van de telling.
rezamen met het aantal fouragerende rietganzen komt men dan op 229 vogels. Ctidat 
de lichte Grauwe gans niet werd opgemerkt en evenmin het groepje van 20 Kolganzen 
dat die ochtend naar Kampina vloog, is de telling helaas niet compleet.

Duidelijk werd wel dat fabalis een aantal technieken, beter gezegd tactieken, toe— 
past on verstoringen het hoofd te bieden:
1.Ganzen zijn in staat hun dag— en nachtritme te veranderen, zodat zij overdag op de 
rustige slaapplaats kunnen blijven.

2.Is er verstoring op de slaapplaats en in de terreinen dan splitst de groep zich 
in kleine groepjes, precies zoals bij een dik pak sneeuw gebeurt.

3.Een deel van de ganzen vertrekt naar andere slaapplaatsen of naar een andere 
pleisterplaats.

In dit verband lijkt een protest van de VW3 tegen de verstoringen door recreanten 
oij de Huisvennen aan het adres van 'Natuurmonumenten' zinvol.

_7_
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De volgende simultaantelling is op zondag 14.01.90 van 8.00 tot 10.00 uur 
Daarna zal de koffie wel klaar staan in Klein Speyk te Oisterwijk.
De telling daarna is op 11.02.90 van 7.30 tot 9.30.

Miek Slikkerveer.



k e r k u il e n

GOEDE BROEDRESULTATEN KERKUILEN IN 1989 !

(onderstaand artikel is opgestuurd naar de lokale blaadjes is de regio)

Naar aanleiding van een artikeltje in de diverse regiobladen, met een oproep 
on gegevens over jonge Kerkuilen, volgt hier een verslag met broedresultaten 
in 1989.
Zoals misschien bekend is, is de Kerkuil de laatste 25 jaar schrikbarend in 
aantal teruggelopen. Dit tengevolge van een aantal factoren.
Onder andere zeer strenge winters eisen een zware tol van de Kerkuilen. Zo is 
bekend dat er voor de strenge winter van 1962/1963, in topjaren 3500 en
in daljaren 1800 paren in ons land waren. In de zctner van 1963 waren er hiervan 
nog maar enkele tientallen over. Ondanks een aantal zachte winters heeft de 
Kerkuil nooit meer het peil van voor 1963 bereikt.
Een andere belangrijke factoer voor de achteruitgang van de Kerkuil is het ge
bruik van landbouwvergiften, die samen met strenge winters een extra zware tol 
hebben geëist.
Een derde factor die invloed heeft op de kerkuilenstand is de broedgelegenheid. 
Deze is door het ingazen van kerktorens en het afsluiten en ontoegankelijk ma
ken van boerenschuren belangrijk minder geworden.
De laatste factor is iets waar wij als Vogelwerkgroep wel een belangrijke posi
tieve invloed op kunnen hebben. Een van de eerste activiteiten waar we in 1974 
mee startten was het plaatsen van nestkasten voor Kerkuilen. Dit op plaatsen 
die in het verleden ontoegankelijk waren gemaakt en waarvan bekend was dat er 
voorheen wel Kerkuilen gebroed hadden. Deze activiteiten zijn ook door andere 
werkgroepen uitgevoerd en later geïntensiveerd.

Nu in 1989 is het zover dat zich in Noord—Brabant 33 groepen bezig houden met 
het plaatsen en contoleren van nestkasten. Deze groepen hebben in totaal 500 
kasten gehangen, waarvan er ongeveer 50 door onze werkgroep zijn geplaatst in 
ons werkgebied.
In de onderstaande grafiek kunt u het verloop van het aantal broedparen zien 
van 1975 tot en met 1989. In tabel A is het aantal broedparen en broedsels 
weergeven. In tabel B is het aantal eieren en uitgevolgen jongen per broedpaar 
weergegeven.
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Jaar

TABEL A:

JAAR
AANTAL
BROEDPAREN

AANTAL
3RGEDSELS

"VRIJE"
BROEDPAREN

~h
"VRIJE

AANTAL
TWEEDE
BROEDSELS

198 6 35 35 q 27,2 0
1987 50 51 13 30,2 100coO'» 71 82 13 20,9 11
1989 104 104 7 6,7 0

TABEL B:

JAAR
AANTAL
EIEREN

GEMIDDELD
AANTAL
EI/BROEDPAAR

AAL' TAL 
JONGEN 
UITGEVLOGEN

GEMIDDELD
AANTAL
JONG/BROEDPAAR

1986 8 3 2,3 67 1,9
1987 140 2,8 130 2,6
1988 346 4,9 264 3,7
1989 455 4,4 339 3,3
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Zoals u kunt zien in de grafiek is de Kerkuilenstand vanaf 1975 tot en niet 
1986 vrij stabiel gebleven, maar vanaf 1987 zit er een stijgende lijn in het aan
tal broedparen.
In tabel A is het aantal broedsels en het aantal broedparen in cijfers weergeven 
vanaf 1986 tot en met 1989. Ook hier is de stijgende lijn duidelijk zichtbaar.
In tabel B is het aantal eieren en het aantal uitgevlogen jongen weergeven. Hier 
is duidelijk te zien dat niet allen het aantal broedparen, maar ook het aantal 
eieren en jongen per broedpaar. 1988 geeft een iets hcger gemiddelde, maar dat 
komt door het grotere aantal tweede broedsels. Het werkelijke aantal voor dat 
jaar is 3,2 uitgevlogen jongen per paar per jaar. In 1989 is het iets hoger: 3,3.

' 'In 1989 zijn minstens 339 jonge Kerkuilen zijn uitge—
vlogen. Daarvan zal ongeveer 50 % het eerste levensjaar niet halen, waardoor er 
ongeveer 170 jonge Kerkuilen oberblijven die behoefte hebben aan broedgelegen— 
heid. Als van de oude paren 25 % vervangen moet worden door jongeren, is de 
verwachting dat er in 1990 60 extra Kerkuilenparen zullen bijkomen.Dit onder 
voorwaarde dat de kanende winter gunstig blijft.

Ne kunnen dus concluderen dat de Kerkuilenstand niet verder terugloopt en bezig 
is zich enigszins te herstellen. Belangrijk hiervoor is dat het-gebruik' van 
zware landbouwvergiften is teruggebracht, alhoewel het gebruik ervan nog
veel minder kan. Ook het hangen van nestkasten werpt zijn vruchten af.
Maan nogmaals, er zijn meerdere factoren die gezamelijk moeten leiden tot het 
vooruitgaan van de Kerkuilenstand. Zeker niet in de laatste plaats geldt hier
voor dat enig begrip van ons mensen voor deze bijzondere vogel daarbij zeer op 
zijn plaats is.

/oor nadere inlichtingen kunt u altijd bellen naar:
lerard van der Kaa, van Rijckevorsellaan 17, 5062 DH Oisterwijk. Itelefoon:
74242 -  15364.

EXCURSIE OOSTVAARDERSPLASSEN

Oostvaarders-plassen zondag 26 november 1989.
Deelnemers: Herman, dules, dan P., dan D.,Pim, Paul, Hannie en Mare.

We vertrokken op een (nog) droge ochtend om 7.30 vanuit Den Bosch met 
2 auto’s. De beide chauffeurs (dules en Pim) reden na een ietwat onzeker 
begin (sightseeing ’s-Hertogenbosch) richting Amsterdam/Hilversum en na 
pakweg een dik uur konden we de eerste waarnemingen noteren. Aan e 
Pampusweg zaten verschillende soorten eenden: honderden tafel , ux , en
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wilde eenden en ong. 30 grote zaagbekken ! Helaas voor auto 1 (Herman,
Jules, Jan en Jan) die deze groep wel had opgemerkt maar de zaagbekken 
onbewust links lieten liggen. Later vlogen nog 10 stuks in westelijke 
richting. Voor dat we de oostvaardersdijk bereikte zagen we nog 2 aal
scholvers en ong. 20 bergeenden.
Op de oostvaardersdijk aangekomen zagen^buiten veel andere vogelaars (hoe 
zo vogelfile ??) de volgende soorten: 3 mann. brilduikers, en 2 vr.; 2 mann. 
krakeend (dankzij Pim) en 1 vr.; 10-12 slobeenden; 1 torenvalk; 73-75 grauwe 
ganzen; 2 reeën; kleine en grote mantelmeeuwen; enkele stormmeeuwen; zil
vermeeuwen; kokmeeuwen; 1 buizerd vlak langs de weg (Ong. 2^ meter !); 
reigers; futen; een enorme groep wintertalingen ong. 2400 !!!; 1 blauwe
kiekendief (Herman) ong. 50 bergeenden. Helaas werd het weer wat donkerder

uemaar echt regenen deed het niet. Na de oostvaardersdijk kwamen''"op de knar- 
dijk aan. Daar stonden verschillende groepen vogelaars. Wij zijn er ook 
bij gaan staan en na nog geen vijf minuten werden we aangenaam verrast door 
een vliegende roerdomp !!!. Rustig vloog-ie over het water waarna-ie weer 
in een groot rietveld neerstreek. Pim was weer erg attent en zag een vr. 
nonnentje ! Gelukkig voor auto 1 zagen we ook nog 3 mann. zaagbekken en 
1 vr. exemplaar. We reden verder langs de Knardijk en zagen een grote grotp 
kolganzen (1500) door andere vogelaars werden''at tent gemaakt op een Chileen
se Roze Flamingo !! Jan Paaymans dacht dat we in Artis waren en was al 
bang dat-ie zich in een nachtmerrie bevond. Een andere vogelaar dacht heel 
misschien langs de oostvaardersdijk een grote jager te hebben gezien. JHc- 
z-alrf had in een flits ook zoiets gezien maar twijfelde toch hevig. Edoch, 
later was er een andere vogelaar die zei te weten dat er toch wel gevallen 
bekend waren dat er grote jagers in de oostvaarders plassen voorkwamen.
Dit is dus een groot vraagteken ! Na nog wat blauwe kieken gezien te hebben 
zijn we de ganzen in een schuilhut beter gaan bekijken. Later zagen we nog 
wat mezen (kool,pimpel,staart) en 2 rietgorzen. Bij een andere schuilhut 
zat een groep van ong. 3000 !!! wintertalingen. Ook werd er een winterkoning 
en graspieper waargenomen. 20 smienten, 10 brilduikers en 80 pijlstaarten 
zaten op en nabij een klein eilandje. Mare ontdekte een groepje van 19 fra
ters die zich te goed deden aan rietzaden’.

• In diezelfde buurt had Pim iets eerder een Nonnetje gezien. Dit inspireerde 
Jules tot de scherpzinnige opmerking: Waar Nonnetjes zitten, zitten Fraters. 
Als laatste zijn we gaan kijken op een punt waar je de Oostvaardersplassen 
kunt overzien. Daar zagen we nog als extraatje een ruigpootbuizerd. Tijdens 
de rit naar dat hoogste punt toe kwamen we langs een enorme groep ganzen. 
Deze bestond in een verhouding van 6:4:1 uit kol— , grauwe en brandganzen.

Kortcm: het was een SUPER-dag.

Mare van de Ven.



WAARNEMINGEN

Op de novembervergadering werden de volgende waarnemingen ingeleverd door 
Mare van de Ven (MV) en Arno Braam (AB):

Aalscholver: 19.11.89 Kil van Hurwenen, 139 ex (MV). Brandgans: 17 & 19.11.89 
Kil van Hurwenen, 1 ex (MV). Bonte kraai: 14.11.89 Kampina, 1 ex (MV). Frater: 
19.11.89 Leemkuilen, 6 ex (MV). Goudvink: 14.11.89 Kampina, 4 mannetjes en 6 
vrouwtjes (MV). Grauwe gans: 17 & 19.11.89 Kil van Hurwenen, 400 ex (MV).
Grote zilverreiger: 03.11.89 (AB) & 14.11.89(MV) & 22.11.89(AB) Kampina, 1 ex. 
Klapekster: 14.11.89 Kampina, 1 ex (MV). Kolgans: 19.11.89 Kil van Hurwenen,
4 ex (MV). Kraanvogel: 03.11.89 Kampina, 175 a 190 ex overnachtend (AB,TL,TS). 
Putter: 04.11.89 Dommeldal St Michielsgestel, 1 ex (AB). Rietgans: 17.11.89 
Kil van Hurwenen, 100 ex (MV). Slechtvalk: 03.11.89 Kampina, 1 ex (AB,TL).
Smelleken: 03.11.89 Kampina, mannetje + vrouwtje (AB). Smient: 19.11.89 Kil 
van HUrwenen, 600 ex (MV). Visarend: 17.11.89 Kil van Hurwenen, 1 ex (MV). 
Watersnip: 03.11.89 Kampina, 22 ex —> Z (AB)/ 1 ex bij Huisvennen en 9 ex 
langs Haarense dijk (AB). 14.11.89 Kampina, 2 ex (MV). Wintertaling: 01.11.89 
Leikeven, Loon op zand, minstens 80 ex (AB). Wulp: 17.11.89 Kil van Hurwenen, 
54 ex (MV). Ruigpootbuizerd: 14.11.89 Kampina, 1 ex (MV).

Waarnemingen in deze rubriek kunnen niet door derden gebruikt worden. Daartoe 
wendt tien zich tot de waarnemers of de waarngningsarchivarissen van de werk
groep.
Betekenis van de nog niet in de inleiding vermeldde initialen: TL = Toon van 
den Langenberg, TS = Ton Swagten.

d a ta

di 09.01.1990 ledenvergadering 
za 13.12.1990 werkdag landschapsbeheer 
zo 14.12.1990 simultaantelling Rietganzen 
za & zo 13&14.01.1990: midwinterteHingen 
wo 17.01.I99Ö;bestuarsvergadering 
za 20.01.1990 werkdag landschapsbeheer 
za 27.01.1990 werkdag landschapsbeheer 
di 30.01.1990 ledenvergadering 
zo 11.02.1990 simultaantelling Rietganzen 
wo 14.02.1990 bestuursvergadering

-^zo 04.02.1990 winterexcursie naar Zeeland of Oostvaardersplassen (voorstel)






