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Nieuws van het Steunpunt Brabant

Hans van Lieshout

Netwerk van contactpersonen

Eerste bijeenkomst contactpersonen

Op 11 maart 1995 is er in Boxtel een eerste bijeenkomst geweest met 82

contactpersonen. Tijdens deze bijeenkomst waren vertegenwoordigers van

de KNJV en de Brabantse WBE’s uitgenodigd en aanwezig. Als gastspreker

zou Jan van Diermen aanwezig zijn om iets te vertellen over Sperwers.

Vanwege onze opstelling ten opzichte van jagers belde hij af. Hij werd

vervangen door Ger van de Oetelaar, als bioloog verbonden aan de MAS.

Deze gaf een lezing over roofvogels in het algemeen en ging tevens in op

de belangrijke regulerende functie van roofvogels in de natuur. Door onder-

Na de oprichting van het Steunpunt Brabant is er een netwerk van 88 con-

tactpersonen opgezet. Gelet op hetgeen we hiermee voor ogen hadden,

namelijk het controleren van meldingen van roofvogelvervolging, hebben

we voor deze functie een aantal vogel- en natuurwerkgroepen in Brabant

aangeschreven. Onze brief is door de Koninklijke Nederlandse Jagersvereni-

ging (KNJV) onderschept, gekopieerd en verzonden naar alle Brabantse

wildbeheereenheden (WBE’s) met een oproep om zo veel mogelijk te

reageren. Hierop hebben 54 jagers gereageerd. Dat was niet de bedoeling.
Maar al te vaak zijn er tegen jagers bedenkingen als het gaat om roofvogel-

vervolging omdat uit ervaring is gebleken dat een aantal van hen moeite

heeft met de aanwezigheid van roofvogels (en andere roofdieren) in het

jachtveld. Dat wil niet zeggen dat we principieel tegen medewerking van

jagers en jachtopzichters zijn. Plaatselijk bestaat er reeds een uitstekende

samenwerking. Gezien onze ervaringen uit het verleden doen we echter

voorlopig rustig aan en gaan we alleen in zee met jagers die we kennen en

vertrouwen.

Menig jager heeft boos gereageerd op onze opstelling. Wij op onze beurt

vinden het echter niet netjes dat onze brief zonder overleg is gekopieerd en

dat niet-aangeschreven personen reageren op iets waartoe ze niet uitgeno-

digd zijn. In overleg met de KNJV is inmiddels besloten dat het Steunpunt
Brabant participeert in een roofvogel-netwerk van contactpersonen binnen

de jagerswereld. Een dergelijk netwerk zou belangrijk werk kunnen doen

binnen de eigen gelederen als het gaat om de bescherming van roofvogels

en hun functie in de natuur. Het netwerk kan ook dienen als sociale contro-

le in eigen kring.
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getekende werd uitleg gegeven over de taak van contactpersonen. Pedro

Zoun van het ID-DLO vertelde over deze instantie en beantwoordde vragen.

Wil Beeren van SOVON sloot de bijeenkomst af met informatie over vo-

geltellingen.
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Samenwerking met politie en AID

Het steunpunt heeft op het gebied van de opsporing van strafbare feiten

contact gezocht met de Algemene Inspectie Dienst (AID). Hiermee zijn
inmiddels goede werkafspraken gemaakt. Tot op heden zijn alle daarvoor in

aanmerking komende gevonden roofvogels voor sectie opgestuurd. De tijd

moet nog leren of er voldoende geld beschikbaar is voor het vervolgonder-
zoek (toxicologisch onderzoek).
De politie in de regio’s Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost hebben toege-

zegd dat alle daarvoor in aanmerking komende roofvogels voor sectie

opgestuurd zullen worden. Er is ook hier nog geen duidelijkheid over het

budget dat uitgetrokken zal worden voor het (duurdere) toxicologische

vervolgonderzoek. Wel is er reeds een voorval bekend, waarbij 13 roofvo-

gels op één plaats gevonden werden en de plaatselijke politie het niet nodig
vond een toxicologisch onderzoek in te stellen. Eveneens werd geen toxico-

logisch onderzoek aangevraagd voor 14 op één plaats dood gevonden Roe-

ken. Reden genoeg dus om de ontwikkelingen kritisch te volgen.
In de regio Brabant-Midden en Brabant-West heeft de politie geen toezeg-

ging gedaan voor wat betreft het onderzoeken van roofvogels. Men heeft

zelfs aangegeven dat het onderzoek van dit soort zaken geen prioriteit heeft.

Wel wordt er in deze regio iemand speciaal belast met de coördinatie van

de "Groene Wetten". Er is inmiddels een afspraak met hem gepland om ook

hier te trachten tot een goede samenwerking te komen.

Subsidie

Het Steunpunt Brabant wordt financieel gesteund door het Anjerfonds,

Natuurmonumenten, Wereld Natuurfonds, Gravin van Bijlandt Stichting,

Vogelbescherming, Dierenbescherming en de Politie Brabant Zuid-Oost.

Affiche

Er is een affiche ontworpen, waarvan er 1000 verspreid worden over heel

Brabant.

Klimcursus

Om bij verstoorde nesten te kunnen klimmen en te kunnen onderzoeken wat

de oorzaak van de verstoring is, wordt er klimmateriaal gekocht. Contact-

personen die hiermee willen gaan werken kunnen zich bij ondergetekende
melden. In het najaar zal een korte klimcursus gegeven worden.

Inventarisaties

Voor degenen die behoefte hebben aan kaartmateriaal zijn er van heel

Brabant kaarten (schaal 1:10.000) op te vragen bij ondergetekende. Het
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verwerken van inventarisatiegegevens is in handen van Wil Beeren, Kardi-

naal de Jongstraat 10, 6021 VX Budel, tel. 04958-93437. Wil is ook be-

heerder van de tentoonstellingspanelen van de WRN (zie "Mededelingen"

verderop in de Takkeling).

Educatie

Voorlichtingsmateriaal zoals videofilms en lesbrieven zijn (voor Brabant)

aan te vragen bij Marco Renes, Spinnerstraat 6, 5683 MK Best, tel. 04998-

93008.

Diversen

Meldt alle gevallen van roofvogelvervolging in Brabant bij een van de

meldpunten (West-Brabant 01696-74165, Oost-Brabant 04937-93564) of bij

ondergetekende, ook als niet bekend is wie er verantwoordelijk is voor de

vervolging. Alleen door een goede registratie van meldingen wordt het

probleem voor Brabant inzichtelijk gemaakt en weten we na verloop van

tijd welke gebieden extra aandacht verdienen.

Als U positieve, dan wel negatieve ervaringen heeft bij het melden van

strafbare feiten bij de politie of AID, geef dit dan door aan ondergetekende.
Deze informatie zal ter sprake worden gebracht als we in het najaar met de

politie en AID werkoverleg hebben.

Maak van alle voorvallen zoveel mogelijk foto’s, dia’s of video-opnamen.
Als U goede opnamen heeft, laat het mij dan even weten, mogelijk zijn ze

bruikbaar voor educatieve doeleinden.

Adres: Lange Bleek 1, 6029 RW Sterksel (04907-64847)


