
HET ONTSTAAN VAN VWG DE KEMPEN

WIM JACOBS

Het- is bgein jaren r/0. De Kempen bruist, kokhalst, verkavert
en kreupt. Twee "jonge mensen. Íacques van Kessel en cnríÀ -Tönissen. Per.fièts-en làter ne.t de hromfiets piobóren zijde Landschot ( 0e Landscliotse Heide ) en de Uti.echt, binnónstebuitep te kenen om hen zoveel mogelijk bruikbaàr màieriaalte ontfutselen. Een [reed scara ían àateríaài ià vàà" rr"nbruikbaar. Planten, vogels, vegetatie, georotié; eàÀóhíàaenis,topografie, hydrologie, kadaqtíale eeàelens Ënz: é;;........ ..
11"_19:",*eester hebben en bewonderei àii ao witgen die iiiin- 1969 ontmoetten. Ad was een vaà de mèdewerkeis aan deAvifauna van Noord-Brabant en deze a4víseera" iààqu"Ë enchris om hgn waarnemillgen: op'te g3anipchrijv"n- ómàài-a[esdan-pas gebruikt zou klnnen'woraËh. ï;i-noïití"uoÀf kwam eren het zou de basis worden vgor e'en plan n.b.t, de 

-Lànd-

0m-hun-gegevens te verzameren verbleven ze soms hele week-enden in het veld, Hun tentje wàs aan tun 'rpor!r. 
-"n-als

aanvulling op dit was de BoókenriJder voor r,rn g""n ónbekende.De openingstijden van deze u{tspaining, die tegËrr,rooidie "iài'T:9I-zo frequent_wordt b_ezocht, weten ze nog 
"ï"óiÀ.-r,r"Iisàdorst is daar gelest, vele uren gebuurt en geruisterd en velemalen is daar het kno*en aer naàen het z*iïàEn-ópÀàÍesa doorsnert, hapjes of uitsmijters. --: .,I

Ook hadden zíi op hun bijna wekerijkse ronde hun heiligehuisjes onderweg- gevonden en.aan déze ontmààting"n-r"t a"bewoners hebben zé menig gegeven, historiserr ói=ioen aetueer,te dankenr: A1 met at waíei àe stàeds verzame.Lend qezig enkregen door dat werk steeds meer'eontacten met mensen-in het
:

Jacques-en chris waren in die tijd ook lid van de,vog€l_-
I:I"llgine- il veldfnoven ( ze hadöen ,"ri:àor-iiiiàrà"E-i en
f:I^gliËg_1?dg" hirs die vere{ieine nestkasten op Koíingshof.trnxere Eeren per jaar werden deze gecontr6leerd èn één-àaalper broedseizoen werd dit samenr geóaan met de leden-:en gezins-leden. 'De mooiste resultaten werden aan'Ààtó;"à-;il àà meae-
:I:Ïi:i.q?Fgr".en na afloop was het rorïièarinrró,1--uij aà-zusters die er toen nog hun klooster hadden. Aan 66n àusterhad de.vogelveren:ging-d;;; gastvrljh;íà te danken en ditwas met name zr, Marie sirasÉa .zij was erg in de nàtuurgeïnteresseerd. en speciaal de-voàèiË t ít rt.à" omÀàvIïs hadden
$9 vgorkeur gekregeà. Ivtet gevolgï oe goéde contaëten iret devogelverenigin_g.. Menige anecdoté over-de bezoeken:.is verteld
ïT-t^d:_-ilq""diënten waren vorop aanwezig. wat denk je vanrJonge marnen, een meisjeslnternàat en nonneni
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Nu weer terug naar de vogelvereniging' Jacques en Chris.
ïn deze vereniging hadden ze contact met enige mensen waarmee
ze weer op excursie gingen. Hun interesse voor alles was niet
te blussen en hun honger naar alles wat natuur was bleek
voorlopig niet te stillen. Via, via hoorden ze dat er in
Valkenswaard een groep mensen was die iedere zondag op exeursie
ging en dat je daar zo maar mee mee kon. Zo op een dag stonden
Jacques, Chrj.s en Sjaak, een ook jonge natuurliefhebber, bij
Zus en Tinus Marsmans op de stoep. Binvren, aanschuiven, een
tas koffier rrog een en nog een en dan op excursie. Buurten,
kijken, steggelen, leren, observeren en er plezier in hebben
waren de drijfveer, die, zo bijna iedere zondag, d€ mensen
bijeen bracht. Men leerde veel van elkaar en niets moest. Zo
herinner ik me nog steeds de dag dat Jacques me op een dag
vroegr "ÏIim wilde ge 1id worden van de V.W.G. de Kempen?"
Ik zei niet meteen ja want ik wilde eerst eens weten wat voor
club of iets dat was, die vogelwerkgroep. Jacques begon te
vertellen en toen kwam de aap uit de oourÍÍr Hij had inmiddels
met Chris samen uit aL het verzamelde materiaal een beheers-
plan opgesteld voor de Landschotse Heide. Voor ze het echter
aan wilden bieden had hij het beheersplan eerst aan diverse
mensen laten lezen om op of aanmerkingen te krijgen. Zo oolc
bii Doeke Eijsma en zijn vrouw. Deze woonden in Bergen (N.H. )
en waren daar actief in een milieuwerkgroep. Jacques had de
vrouw ontmoet op een weekend in Sehoorl en aL pratend was toen
hun beider interesse ter sprake gekomen. Doeke en zijn vrouw
hadden het plan e'ens nagelezen en kwamen met een advies. Je
moet het beheersplan niet aanbieden namens ju11e twee want
dÍt legt te weinÍg gewicht in de schaal. lVanneer je het namens
een vogelwerkgroep doet dan klinkt dit met veel meer volume.
Ook als deze groep maar bestaat uit twee personen. Een Vogel-
werkgroep werd geboren en als naam werd het Vogelwerkgroep de
Kempen. Dit was Jacques zijn verhaal en ik zei toe dat ik lid
werd. Het waren voorlopig nog papieren leden maar dat gaf niets.
AIIe mensen die op de ledenfijst kond.en worden bijgeschreven
waren meegenomen.

Het beheersplan is tenslotte door Jacques en Chris uitgebracht
en eerst aangeboden aan de burgemeester van Vessem en later
aan de Gemeente Middelbeers en Westelbeers, de milleuwerl(groep,
alle leden van Gedeputeerde Staten en Staatsbosbeheer. Dit
alles onder belapgstelling van de pers. Het werd aangeboden
aan de Gemeente Vessem, Middel- en Westelbeers omdat het
gebied grotendeels eigendom van hen is en ze daar ook het beheer
over hebben. Nu in T9B4 kunnen. we enige gevolgen van hun plan
zien enwel in de vorm dat de wàgen grótenaeetó zijn afgesloten
en de heide heeft de bestemming gekregen van beschermd natuur-
rnonument. Het eerste reservaat met deze besternming in de Kempen.
Studies rond het beheer en maatregelen tot beheer- zijn nog steeds
aetueel en hieraan zien we een voorbeeld wat het werk van enige
mensen voor gevolgen kan hebben.

Nu zal je misschien denken waar blijft nu de echte oprichtin;r,
Welnu, a-1. het vorige moest eerder uitgelegd worclen om de
uiteindelijke gang van zaken te begrijpen.

10



l{at gebeurde er nanelijk?
steeds neer Fnensen'spraken met Jacques en chris in lt verd
en de planpep ygrq-en_ -steeds vastei-om to!- een Uqnd,eting-tà
kom_en van }gup l-iefhebberijen. Tijdens sarirenkomsien zeu menveel van elkaar kunnen leren en door samenwerking in hetveldwerk zou het eveneens tot positieve, resu'l tatón, ku4nen

:

Jacques.en clrris ginge4 tenslotte te rade bij hun vogel-ver.eniging ep-0ezé ,in-a.het goed dat zíi e"n"vó§"rwóirreroep
de Kempen zouden oprichten. De vrienden en kennissen uïthet verd werden uitgenodigd vbcr een offi"iÈrà óp.iöntir,"-avond. Deze vond plaats in "de'Komeet" aan sonadivick inveldhoven.'Jan de werf was degene die d;; ilï;i;'iào" or,"versierd had, Later zou dit dé aul.a worden van Konlnàsnoi.Dezerfde plaats die diende ars koffieruimte 

"óor aé--Voser-yerenigitU +ls. zl j1 hun nestkasten.: controLeetrden:zt, Marie silaÈka=had ook hieg voor gezorgdromàat 4e voget-
werkgroep een ruime pLaats ini[a3r hàrt rínàm. Ëirrdàrij[-washet-dan-zover en na wat officiëel gepraat werd tle óffiöië1eoprichtiDg]leenfeit.Deka1ender.wéeË17dec..ti?t+i.
11: goel werd gesteld dat we _veer van ei.ka^r ,óíà"r, krrr,n"r-t
:Lergr] en- op excursies gaàn. yogelen werd niet direct dlshoofdzaak gesteldromdat Jacqueó en chris zicrr àóÉ-ó; ;; veelDrecter t.erpein bewog_en dan alleen vogels kijken en teIIen.
rlen-_was b1x j met de bundering.'van [oÉuyisteàrdie verder inde Kempen_àergens terecht t<oípen'op hei eetíóo-v"rr-à" voger-studie 8.d...I_oolgraak was er, ptezier in"hetuàr, óï rrouaeí.
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Een jaarrijkee oontributie werd vastgeoteld na '""n *or" ueretcenlng enals vrienden en vriendennen onder elkaar werd afgeslroken; ,,1s'rt àp-'teind van het 5aar te weinig, dan gaan we met de fet-rond.
Er werd gekozen voor een werkgroepeblad uàr ieae" ol, verhaar in kwijt
zou kunnen. Als nqap werd gekozen ,'D!n,Èlauwe Klauwier,'. Dezg benamingvoor tn Klapekster Ís rrroeger:opgetekend. door meester pankeniuit Bergeykin onze Kèmpen. De vogel werd. vroeger veel gebmikt bij de Valkenvangst.
htaarom nu juist deze vogel voor ons werkgrbepsblad.? l,íe1ne, Jacques koos
deze vogel omdat hij toen bezig was met eer, àtrd.ie over aà fr.i"tster.Hij heeft hiervoor altijd inteinationale contaqten onde::houdenl.,,.
Beste Inensenr' ik hoop dat ik door hel voorafgaand.e, een beeld heb kunnen
q-""e1-over het ontstaan van onze Vogglwerkgroep. Ik besef hiepbÍj we1 datik alleen d.e,wortel heb blootgelegd Cn niets hàb verteld over de loten of
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Welnu, Ziet het heden en begrijp 't vroègere.

Wim Jacobs.
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