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Korte berichten

Leerlingen klussen voor Steunpunt Brabant

Samenwerking Vogelwerkgroepen enWBE’s in Echt en Ambt Montfort mislukt

Vervolging van roofvogels in Midden-Limburg is al geruime tijd aan de orde van de

dag. Vandaar dat de vogelwerkgroepen 'de Haeselaar' en 'de Roerstreek' in 1996 gingen
samenwerken metde lokale wildbeheereenheden(Annendaal,Susteren enTussen Maas

en Roer), teneinde deze vervolging te stoppen. Hiertoe zouden gezamenlijk nesten

worden gecontroleerd en zou toestemming worden verkregen om privé-terreinen te

betreden. De resultaten in 1996 gaven geen aanleiding de samenwerking te continueren:

met name in het WBE-gebied Annendaal werden veel nestverstoringen geconstateerd
(waaronder omzagen nestboom Havik en uithalen van jongen in ander haviknest) en

werden (uitsluitend door leden van de VWG's) aangeschoten en vergiftigde roofvogels
gevonden. Toestemming tot betreding van privé-terreinen kwam te laatofin het geheel
nietaf. Beidepartijen blijven wel met elkaar in gesprek. (Frans van den Brink enPiet

Beckers)

Valkerij...of roofvogels vrij?
In toenemendemate zijn natuurbeschermingsorganisaties bezig om hun "product" te

promoten. Door Staatsbosbeheer, boswachterij Leende, werd in dit kader op zaterdag
26 oktober 1996 een dag georganiseerd in het teken van het heidebeheer. Een imkersve-

reniging, schaapsherder, loonwerker, valkeniersvereniging, vogelwerkgroep en het

Steunpunt Brabant van de WRN werden gevraagdom die dag mee te organiseren. Nog
voordat het eerste overleg met alle partners begonnen was, waren er al affiches

verspreid met teksten als: Valken op de Leenderhei; Themadag over de historie van de

valkerij; Vliegdemonstraties door tien valkeniers. In een persbericht werd het een en

ander nog eens aangedikt met de tekst: "Om 11.00 uur, 13.00 uur en 15.00 uur zullen

boven de hoofdenvan debezoekers vliegdemonstraties worden gegeven met Haviken

en Slechtvalken".De overige activiteitenwerden op de affiche niet en in het persbericht

Elk jaar, als werelddierendag in zicht is, gaan de leerlingen van basisschool ’Karel de

Grote’ in Eindhoven op pad om geld te verdienen. Ze doen dit door bij hun ouders,

buren, familie en bekenden tegeneen geringe vergoeding allerleiklussen op te knappen.
Dat bestaat uit het vegen van de stoep, bedden opmaken, boodschappen doen, enzo-

voort. In 1996 verdienden de kinderen in totaal ƒ1130.15. Van dit geld werd ƒ300.-
geschonken aan de dierenambulanceinEindhoven, ƒ130.15aan de Dierenbescherming
inEindhovenen derest, ƒ700.- maar liefst, aan het Steunpunt Brabant. Nogmaals willen

wij de leerlingen van basisschool Karei de Grote in Eindhovenhartelijk bedanken voor

het werk wat ze hebben gedaan. Mede dankzij hun bijdrage kan het Steunpunt Brabant

doorgaan met het beschermen van de Brabantse roofvogels. (Wil Beeren en Hans van

Lieshout)
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slechts matig belicht.

Tijdens het eerste overleg bleek dat deze op sensatie gerichte publicaties niet conform

de afspraken met de valkeniersvereniging Adriaan Mollen tot stand waren gekomen.
Een vertegenwoordiger van deze vereniging deelde mee dat hij niet gelukkig was dat

het accent zo op de valkerij en de demonstraties gelegd werd. Men zou bij een

nagebootste valkenvangplaats slechts uitleg geven over de historie van de valkerij. Over

het geven van demonstraties was niets toegezegd.
De medewerkers van het Steunpunt Brabant waren in het geheel niet blij met de

organisatie van deze dag. Elk jaar worden er in Nederland en zeker in Noord-Brabant

vele nesten van Haviken uitgehaald. Meestal zullen deze nesten door "stropers"

uitgehaald worden, maar in Heeze is het afgelopen jaar al twee keer een valkenier

geverbaliseerd omdat hij in het bezit was van een nietvolgens de voorschriften geringde
Havik. Het gevaar bestaat dat demonstraties met roofvogels mensen ertoe aanzet

roofvogels voor eigen gebruik uit te halen. Dat een organisatie als Staatsbosbeheer dit

niet voldoendeonderkent is jammer. (Hans van Lieshout, Sterksel)

Met dank aan de Havik

Pieter de Haan uit Slochterenschreef ons het volgende voorval: "Doordat ik vaak in het

veld kom, ben ik bevriend geraakt met mensen die naast het havikterritorium in het

Kromtebos wonen. Een jonge havikvrouw heeft haar slaapplaats in hun privébosje.
November j.1. liep de heer des huizes met de honden buitenen zag van zeer nabij de

Havik een fazantenhaan slaan. De Havik zag hem echter ook en vluchtte, zijn prooi
achterlatend. Toen de Havik niet terugkwam om zijn prooi op te halen, werd de fazant

door de vrouw des huizes (en zij kan heerlijk koken) tot maaltijd bereid. Ik werd

uitgenodigd om mee te komen eten en 's avonds hebben wij ons de fazantenboutgoed
laten smaken.
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