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De zomer zit er op.  We hopen dat je er van genoten hebt.  We staan 

weer klaar voor een hele reeks activiteiten met onze werkgroep.   

We starten met een mooie daguitstap naar De Biesbosch (zie ook het 

artikel in het vorige tijdschrift).  In dit natuurpark zijn er reële (grote) 

kansen op twee arensoorten die er dit jaar allebei succesvol hebben 

gebroed: Zee- en Visarend.  Is dit geen voldoende reden om mee op stap 

te gaan?  Eddy Sente heeft er zijn hart verloren en leidt je naar de 

mooiste plekjes… 

En volgende week (op 11 september) houden we een nieuwe open 

bestuursvergadering.  Ook jij bent welkom.  We zullen er discussiëren 

over de activiteiten voor volgend jaar, over het tijdschrift, de website, 

over de bestuurstaken…  Heb jij ook ideeën, voorstellen om onze 

werking te verbeteren (of gewoon verder te zetten)?  Kom dan je zegje 

doen.  Dat wordt gewaardeerd.   

Ook nog voor de volgende maanden – om al eens te overdenken – we 

hebben een paar mensen nodig om in de projecten opengevallen plaatsen 

te vervangen.   

En dan al een nieuwtje vooruit waarop we zeker zullen terugkomen in de 

volgende maanden.  Vrijwel zeker wordt er in 2020 begonnen aan de 

inventarisaties voor een nieuwe atlasperiode.  Tijd toch?  De 

onderzoeken voor de vorige atlas waren in 2000 tot 2002.  En 

ondertussen is er toch heel veel veranderd in onze avifauna.  Ook al 

worden de medewerkers van toen gecontacteerd toch zullen voor dit 

project zeker nieuwe mensen nodig zijn. 

Er is dus nood aan (meer) actieve leden … 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Activiteiten van de volgende maanden 

Enkele zijn niet te missen 
 

Zaterdag 7 september 2019 
Autodagtocht Biesbosch 

De Biesbosch is een van Nederlands kroonjuwelen.  O.l.v. van een 

Nederlandse gids bezoeken we dit unieke zoetwatergebied.  Sinds 

2012 broedt ook de Zeearend hier.  Ondertussen zijn er twee 

broedparen en vliegen jaarlijks enkele jongen uit.  Dit jaar was er zelfs een nest 

met drie jongen, hoogst uitzonderlijk. 

 

Sedert 2016 broedt de Visarend succesvol in de Biesbosch (1 jong), vanaf 2017 zelfs 

met 2 broedparen (5 jongen). 

Welkom op onze werkvergadering ! 

Woensdag 11 september om 19.30 u. komen we weer samen om 

onze werking te bespreken.  Wat zetten we op de kalender voor 

2020?  We denken aan twee korte cursussen (roofvogels en 

moersasvogels).  Welke reizen?  Welke uitstappen?  Infoavonden?  

Projecten?  Beschermacties?  … We moeten nog heel wat 

beslissen en concretiseren. 

Wil jij je zegje doen?  Welkom in Natuurhuis De Gors in de 

Metselstraat 75 te Vissenaken bij Tienen. 



Dit gebied ligt op de grens van 2 provincies.  Een deel wordt gevormd door polders 

waarin nogal wat steltlopers voorkomen als bijvoorbeeld de Kemphaan, maar waar 

ook Slechtvalk en Zeearend (de vliegende deur) jagen.  Er is ook een wirwar van 

waterwegen en eilanden, onderhevig aan getijdenwerking waar slikplaten, 

eilandjes en rietstrookjes elkaar afwisselen.  Vaak gaat het over echte laarzenpaden 

langs echte moerasbossen.  Overal zitten de vogels.  In deze tijd van het jaar zijn 

soorten als Grote en Kleine Zilverreiger, Lepelaar en misschien Koereiger te 

observeren, de Waterral roept uit het riet, Zwarte Sternen en Boomvalk passeren 

regelmatig en blijven foerageren tijdens hun herfsttrek.  De bosstukken herbergen 

allerlei zangvogels en spechten. 

Afspraak: Leuven, Carpool Parking Herent E314 bij Mechelsesteenweg om 7 u. – 

Ter plaatse De Hilweg 2, Werkendam Biesbosch Museum om 9 u.  Terug 

omstreeks 20.30 u. 

Info: Eddy Sente (+32 496 836 632). 

 

Plan je mee te gaan naar De Biesbosch?  Geef dan liefst een telefoontje naar Eddy 

(bij afwezigheid: bel Marcel 016 81 87 87  of 04 97 44 72 33).   

 

Zaterdag 19 oktober 2019 
Busreis Zeeland Oosterschelde 

We bezoeken een aantal markante plaatsen waar veel watervogels 

en zeker ook veel steltlopers voorkomen.  Op dit ogenblik zijn 

talloze steltlopers uit het hoge noorden in het Oosterscheldegebied aanwezig.  

Vrijwel alle soorten uit de vogelgids zijn mogelijk aanwezig.  Sommige soorten 

met duizenden!  Verder zullen er zeker heel wat eenden- en ganzensoorten, 

piepertjes en roofvogels in onze kijkers defileren. 

Afspraak: Rotselaar, parking bij rondpunt Aarschotsesteenweg/Steenweg op 

Holsbeek om 6.45 u.  –  Leuven, parking Carpool Herent E314 bij 

Mechelsesteenweg om 7 u. – 

Terug omstreeks 20.30 u. 

Inschrijven door storten van 28 euro op rekening IBAN: BE72 3300 1162 6516 

van de Vogelwerkgroep met vermelding "Zeeland + opstapplaats", graag voor 10 

oktober.  Cursisten grote cursus gratis. 

Info: Jan Wellekens (+32 479 799 367). 



 

Rotganzen, foto Saxifraga, Peter Meininger 

 

 

ONS VOGELBLAD 
 

We werken nu aan de editie nr. 122 …  Dat wil zeggen dat we al ruim 30 jaar 

Ons Vogelblad uitbrengen.  Bijdragen voor volgende nummers blijven altijd 

welkom !!!! 
 

 

Het abonnementsgeld voor een jaargang bedraagt nu 20 euro voor leden van 

Natuurpunt of 22 euro voor niet-leden, afzonderlijk te betalen op rekening van de 

Vogelwerkgroep, Waaibergstraat 26 / 5 te 3300 Tienen - IBAN: BE24 3300 1135 

7138 – BIC: BBRU BE BB 

 

Nieuwe betalers worden nu automatisch lid tot eind 2020, dus 2 nummers extra .  

Enkel voor nieuwe leden! 

 

Laat van je horen ….. 

Wil je meewerken aan een van de projecten, wil je meewerken aan de 

organisaties …  Geef dan snel een seintje. 

 

Vogelwerkgroep Oost-Brabant 
coördineert activiteiten rond vogels in de regio. 

We werken rond OBSERVEREN, STUDIE, EDUCATIE en BESCHERMING. 

Studieprojecten waaraan u kan meewerken zijn: Watervogeltellingen, 

Roofvogeltellingen, Inventarisaties, PTT-project, Project Bijzondere Broedvogels. 

Beschermingsprojecten lopen vnl. rond uilen, zwaluwen en akkervogels. 

 



Bezoek eens onze website 

www.vogelwerkgroep-oost-brabant 
 

 

INFO ACTIVITEITEN 
 

Marcel Jonckers    0497 44 72 33  Gilbert Rijmenans   0470 139 071 

Jan Wellekens       0479 799 367   Luc Cieters             0494 916 862 

Bart Broos             0476 206 999  Katelein Goderis     0491521 872 

Heidi Coene          0489 925 886 

 

Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?  

Neem dan even contact met marcel.jonckers2@telenet.be;  Wil je dat we hem 
ook naar iemand anders sturen?  Geef ons een seintje.  Heb je zelf ideeën of 
voorstellen?  Welkom! 
 

Iedereen is welkom op al onze activiteiten.  Voor de uitstappen maken we gebruik 

van eigen wagens tenzij anders vermeld.  Kostendelend meerijden kan. 

Meenemen: laarzen, kijkers, vogelgidsen en picknick voor dagtochten. 

Voor bustochten gelieve ruim vooraf in te schrijven door betaling op rekening van 

Vogelwerkgroep Oost-Brabant, Waaibergstraat 26 / 5, 3300 Tienen - IBAN BE72 

3300 1162 6516 – BIC: BBRU BE BB. 

http://www.vogelwerkgroep-oost-brabant/
mailto:marcel.jonckers2@telenet.be

