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Aandacht voor:

West Brabantse Vogelwerkgroep

Pierre Maréchal.

Vereniging Vogelwerkgroep Walcheren

De behoefte naar samenwerking en onderlinge

uitwisseling van vogelgegevens leidde ertoe dat

in november 1980 een dertigtal Walcherense vo-

gelaars de KNNV-vogelwerkgroep Walcheren

oprichtte. In 1984 werd dit initiatief omgezet in de

zelfstandige organisatie Vereniging Vogelwerk-

groep Walcheren (VWG-W). De benaming vogel-

werkgroep moet vooral letterlijk worden opgevat.
Een greep uit de projecten, met vooral de nadruk

op 'greep': samen met Sovon, sinds 1985 Broed-

vogel Monitoring Project (BMP) en een viertal

Punt Transect Tellingen (PTT). Er zijn Midwinter-

tellingen en voor de Club van Zeetrekwaarne-

mers wordt door vooral jonge leden de zeetrek

geregistreerd. Daarnaast zijn er nog strandtellin-

gen, Ganzen- en Kleine-Zwanentellingen,Toren-

valk- en Kerkuileninventarisaties, er worden vo-

gels geringd èn er wordt gewerkt aan een nieu-

we Avifauna van Walcheren. De Vereniging Vo-

In 1967 verscheen onder redactie van F.J.H. van

Erve et al de Avifauna van Noord-Brabant. Bij ge-

brek aan een organisatie in het westelijke deel

van Noord-Brabant werd door een aantal perso-

nen de West Brabantse Vogelwerkgroep (VWG)

opgericht. Hierdoor werd in de duidelijk geble-
ken behoefte om in georganiseerd verband vo-

gelstudiete doen, voorzien. Aanvankelijk waren

de activiteiten minimaal, voorzichtig werden de-

ze uitgebreid waaruit geleidelijk het activiteiten-

beeld is ontstaan van een moderne goed functio-

nerende vogelwerkgroepmet een jeugdafdeling.

Voor de organisatie is het verzamelen van gege-

vens over de avifauna in het werkgebied nog

steeds erg belangrijk. In verenigingsverband

wordt jaarlijks een ander gebied geïnventari-
seerd. Op die manier worden aankomende voge-

laars uitgenodigd om mee te doen, wordt de uit-

breiding van kennis bij deze groep leden ver-

sneld en men leert verantwoord te rapporteren.
Individuele leden volgen daarnaast jaarlijks vo-

gelpopulaties in diverse gebieden. Weer andere

houden zich met specifieke soorten bezig. De

Huiszwaluw, Oeverzwaluw en de Steenuil, in

West-Brabant ’Hupke’ genoemd, zijn hiervan en-

kele voorbeelden. Daarnaast heeft de Vogel-

werkgroep een groep leden die zich bezighou-

den met het onderhoud van een oud beemden-

landschap van de gemeenteBreda. Dit gebiedis

inmiddels een Vrijvogelreservaat.

De West Brabantse Vogelwerkgroep werk uiter-

aard samen met Sovon en met verschillende re-

gionaleen lokale natuur- en milieugroeperingen.
Zo worden met de plaatselijke afdeling van de

Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vere-

niging jaarlijks vogelexcursies georganiseerd. In

samenwerkingsverband worden bovendien be-

stemmingsplannen, ruilverkavelingsplannen en

plaatselijke milieubeleidsplannen kritisch ge-

volgd. Sinds de oprichting van de Vogelwerk-

groep zijn elders in West-Brabant eveneens

vogel- en natuurorganisaties ontstaan. Om on-

derling contact te houden is daarom het Samen-

werkingsverband West Brabantse Vogelwerk-

groepen (SWEV) opgericht. Aan de vogelactivi-
teiten wordt publiekelijk bekendheid gegeven

door middel van de schenking van een vogelkijk-
hut aan de gemeente Breda. Deze is gesitueerd

bij een grote waterplas (Emerput). De hut vormt

het beginpunt voor de vier maal jaarlijks voor be-

langstellenden te organiseren excursies. In het

mededelingenblad ’t Hupke worden niet alleen

de gebruikelijke verenigingsmededelingen ge-

daan maar er wordt ook verslag gedaan van ei-

gen onderzoek, van opmerkelijke gegevens uit

de vogelwereld en van de ontwikkelingen rond

de plannen van overheden op natuurgebied in

de regio. In principe zijn alle activiteiten van de

West Brabantse Vogelwerkgroep voor serieuze

belangstellenden toegankelijk, wie daarover

meer wil weten kan contact opnemen bij het ver-

enigingssecretariaat: West Brabantse Vogel-

werkgroep, per adres H. van der Banden, Speel-

huisplein 11, 4815 CK Breda, 076 - 878 432. Voor

de jeugdvogelwerkgroepkan men contact opne-

men met Martin van Leest, Ginnekenmarkt 4,

4835 JC Breda, 076 - 653 415.

Onderhoudsploeg van de West

Brabantse Vogelwerkgroep aan

het werk bij de vogelkijkhut. Op
de achtergrond de Emerput (Bre-

da).

Foto: West Brabantse Vogelwerk-

groep.
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gelwerkgroepWalcheren heeft momenteel onge-

veer zestig leden, maar men is zeer actief en is

zeker in voor uitbreidingvan het werkterrein. Zo

heeft vijf jaar onderhandelen met de verschillen-

de overheden geresulteerd (14 februari 1990) in

de totstandkoming van een vaste observatiepost

op de Zeedijk van Westkapelle. Sinds maart

1986 verschijnt het verenigingsblad 't Zwelmpje

(Boerenzwaluw). Het blad bevat, naast de gewo-

ne verenigingsmededelingen,dikwijlsopvallend

goedeartikelen over een breed scala van onder-

werpen, zoals verslagen van het nestkastenpro-

ject, over biotooponderzoek, bijzondere waarne-

mingen, de invloed van de jacht op de Ekster,
land- en zeetrek, terugmeldingenvan geringde

vogels, buitenlandse verslagen, enzovoort.

Daarnaast onderhoudt deze enthousiaste club

goede relaties met andere organisaties op Wal-

cheren. Op vogel- en natuurbeschermingsge-

bied laat de vereniging regelmatig haar stem ho-

ren. In 1987 voerde de vereniging actie voor de

Gierzwaluw. Met behulp van het dorp Oost-Sou-

burg, de plaatselijke woningstichting, het bewo-

nerscomité en enkele bedrijven werd een aantal

renovatiewoningen van gierzwaluwdakpannen
voorzien. Een glazen geluidscherm langs de

Vlissingse Sloeweg leidde tot interventies van de

werkgroep. Om verdere vogelslachtoffers als ge-

volg van aanvaringen tegen het transparante
scherm te voorkomen, werden namaakvogels

opgeplakt. Het Rammekensschor, het laatste

zoutwaterschor (en slik) van Walcheren, zou een

stortplaats van vervuild havenslib moeten wor-

den. De Vereniging Vogelwerkgroep Walcheren

was en is actief bij het voorkomen van dit idee.

Uit deze actie blijkt dat de leden van de vereni-

ging weten wat samenwerken is, ook al zijn het

vaak geen natuurbeschermingsorganisaties;het

gaatom slepende kwesties. Enquêtes, bezwaar-

schriften, excursies, gedocumenteerdewaarne-

mingen, ’al het mogelijke doen en niets onge-

daan laten’, is hierbij de gezamenlijke inzet!

De Steenuil is op Walcheren uiterst bedreigd

(1984: tien paartjes, 1991: één paartje). Geduren-

de 1990 zijn op geschikte plaatsen een tiental

speciale nestkasten geplaatst. Behoudens de

maand juliwordt op iedere laatste woensdag van

de maand een ledenvergadering gehouden.

Vóór de pauze ligt het accent op de voortgang

van de projecten en bestuurlijke kwesties, daar-

na komen speciale onderwerpen aan bod. Tij-
dens deze vergaderingen kunnen (bijzondere)

waarnemingen voor het Waarnemingsarchief

worden ingeleverd. Deze worden bovendien in ’t

Zwelmpje gepubliceerd.
Kortom, voor mensen die op Walcheren actief

willen zijn ten behoeve van vogel- en natuurbe-

scherming, is hel zaak om toch eenscontact op

te nemen met deze vereniging. De hulp of inte-

resse wordt daar zeer gewaardeerd. Contact-

adres: L.G. Persijn, Landluststraat 14, 4337 KC

Middelburg, 01180 - 35 997 of J.M.W. Meulmees-

ter, Westerscheldestraat 31, 4388 VC Oost-Sou-

burg, 01184 - 67 162.

Pierre Maréchal

Vogelasiel ’De Mikke’ in Zeeland

heeft nieuw buitenbassin voor

olieslachtoffers

Het voor de Provincie Zeeland als zodanig offi-

cieel aangewezen Kustasiel ’De Mikke’ te Mid-

delburg van de Stichting Vogelopvang 'Midden-

Zeeland’ (postbus 98, 4330 AB Middelburg,
01180-28 288) is verrijkt met een buitenbassin

compleet met bijbehorende (doorloop)hokken
voor de opvang en revalidatie van olieslachtof-

fers onder de zeevogels.
Onder grote belangstelling van officiële zijde is

op 20 september 1991 de nieuwe accommodatie

geopend door dierenarts mevrouw Th.J. Drie-

huis - van Haselen. Voor deze gelegenheid is

door leerlingen van de basisschool Breeburch in

het (droge) bassin een scène opgevoerd, symbo-
lisch een voorstelling gevende van de gevolgen

en het leed van een olieramp op zee.

Voor het ontwerpen van het bassin en de hokken

is gebruik gemaakt van de ervaringen opgedaan
met de olieslachtotfers van de 'Borcea'. Voorts

zijn er een aantal nuttige wenken van EcoMare

(Texel) toegepast. Bassin en hokken zijn bete-

geld, hygiënisch uitgevoerd en voorzien van een

goedeluchtventilatie. De constructie van de hok-

ken is zodanig, dat snel een overzicht van de si-

Leden van de Vereniging Vogel-

werkgroep Walcheren op bezoek

bij de telpost Breskens (West-
Zeeuwsch-Vlaanderen), mei 1990.

Foto: Gido Davidse.
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tuatie kan worden verkregen. Het water voor het

bassin wordt betrokken uit de natuur; pompen

zorgen er voor dat het water voortdurend door fil-

ters kan worden gecirculeerd.

Tijdens de volgende -

open - dag heeft het pu-

bliek in groten getale zijn belangstelling getoond

en daarmee zijn begaanheid met de vogels in

nood. In toepasselijke T-shirts gehuldhebben de

medewerkers het publiek met enthousiasme

rondgeleid.

Namens het bestuur van de Stichting Vogelopvang
Midden-Zeeland', A.H.N. Schaap, Beukenlaan 16, 4356

HL Oostkapelle.

Het nieuwe buitenbassin van het

Middelburgse vogelasiel De Wik-

ke'.

Foto: A.H.N. Schaap.


