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Hallo  

Drukke dagen in het vooruitzicht. 

Overmorgen start onze eerste cursus van 2020.  Een cursus Vogels Tekenen en 

Schilderen, een allereerste editie van deze toch wel ongewone cursus. 

Verder organiseren we dit weekend een belangrijke akkervogelwandeling te  

Waanrode.  O.l.v. Jos Eyletten bezoeken we daar een schitterend akkervogelproject 

waar dankzij de gepaste maatregelen met de landbouwers en VLM verrrassend 

veel vogels aanwezig zijn.  Een aantal deelnemende landbouwers en de VLM-

consulent nemen deel aan deze activiteit.  Het wordt dus ook een leerzaam contact!   

Tenslotte is het dit weekend (25-26 januari) ook de grote jaarlijkse 

tuinvogeltelling.  We rekenen op veel medetellers en hopen ook een kopietje van 

jet waarnemingen uit je eigen tuin te ontvangen voor een streekoverzicht. 

Daarna kijken we even uit naar de eerst activiteit van februari: een autodagtocht 

naar de compensatiegebieden op de linker scheldeoever, een tocht geleid door Luc 

Cieters met zeker opnieuw veel vogelsoorten en -aantallen. 

In de volgende nieuwsbrief, maar nu al in onze jaarkalender 

- onze algemene ledenvergadering op 12 februari met als gastspreker bioloog Paul 

Van Daele, de nieuwe directeur van Vogelbescherming Vlaanderen 

- Busreis Uitkerkse Polders en de Fonteintjes op 22 februari 

- start cursus Moerasvogels op 2 maart te Diest. 

Al deze activiteiten en nog veel meer vind je op onze website. 

 

Het bestuur 

  



ACTIVITEITEN IN DE KIJKER 

Vrijdag 24 januari 2020 
Start Cursus  

 

Kijk op een andere manier naar vogels: probeer ze te tekenen!!! 

Cursus  

“Vogels tekenen en schilderen” 
 

WAT? 

Als je bij het bladeren in een vogelboek je al eens afgevraagd hebt “Hoe doen die 

mensen dat om zulke tekeningen te maken?” dan is dit dé gelegenheid om een 

antwoord te krijgen op die vraag.  Meer zelfs: je mag zélf aan de slag.  Je gaat 

kennis maken met verschillende technieken (potlood, inkt, aquarel, …) om je eigen 

meesterwerk(en) in je eigen stijl na te streven.  Voor deze lessenreeks is geen 

voorkennis vereist.  Het hélpt veel als je al eens een verrekijker of een telescoop 

hebt gebruikt, maar een échte must is dat zeker niet.  Het spreekt vanzelf dat je 

graag tekent/getekend hebt of enige verborgen talenten wilt ontwikkelen.  Enige 

interesse in het gebruik van water- of gouacheverf is zeker een pluspunt.  Je krijgt 

ook de gelegenheid om buiten veldschetsen te maken van vogels.  Dat is een heel 

andere manier van vogels kijken dan een pure soortdeterminatie: na een half uur 

proberen ga je precies weten hoe de kop van die reiger eruitziet… 

De cursus bestaat uit 4 binnenactiviteiten op vrijdagavond (19 u. tot 21.30 u.) 

waarin de “Hoe zit zo’n vogel in elkaar” basis gelegd wordt om ook buiten aan de 

slag te kunnen op 2 zaterdagnamiddagen (14 u. tot 17 u.).  De buitenactiviteiten 

zijn strikt “weather permitting” en gaan dus alleen door als de weergoden ons niet 

al te slecht gezind zijn. 

WANNEER WAAR?  Binnenactiviteiten te Vissenaken in Natuur.huis De Gors: 

Metselstraat 75, 3300 Vissenaken - Tienen. 

➢ Vrijdag 24 januari ‘20:  Natuur.huis De Gors Vissenaken 19 u. tot 21.30 u. 

➢ Vrijdag 7 februari ’20:  Natuur.huis De Gors Vissenaken 19 u. tot 21.30 u. 

➢ Zaterdag 22 februari ’20:  Buiten tekenen 14 u. tot 17 u. in het Provinciaal 

domein te Kessel-Lo (parking langs de Beemdenstraat).  Bij té slecht of té koud 

weer is er binnen tekenen/schilderen in De Gors. 

➢ Vrijdag 6 maart ’20:    Natuur.huis De Gors 19 u. tot 21.30 u. 

➢ Zaterdag 28 maart ’20: Buiten tekenen.  In de Dijlevallei ten zuiden van 

Leuven.  Er zal die dag vanuit een schuilhut  gewerkt worden.  De exacte 

locatie wordt enkele dagen op voorhand meegedeeld en is afhankelijk waar er 

interessante (d.w.z. tekenbare …) vogels aanwezig zijn.  Bij té slecht/koud weer 

is er een binnenactiviteit in De Gors. 

➢ Vrijdag 24 april. ’20:   Afsluitende binnenactiviteit Natuur.huis De Gors. 



Aantal deelnemers: min. 5 en max. 8 deelnemers.  Prijs: 80 euro.  

Info en inschrijven: Stuur een SMS naar Herwig Blockx (+32 472 912 341) en/of 

stuur een mail naar herwigblockx@yahoo.com voor 15 januari ’20. 

Benodigd materiaal: wordt meegedeeld bij inschrijven.  Afhankelijk van het 

aantal deelnemers kan er eventueel gemeenschappelijk materiaal aangekocht 

worden en/of van mij uitgeleend/gebruikt. 

Er zijn momenteel al voldoende inschrijvingen.  Je kan je enkel nog 

opgeven als reserve. 

 

Zaterdag 25 januari 2020 
Op zoek naar akkervogels op de Rijnrodeberg in 
Waanrode. 

Op stap met Jos Eyletten van onze vogelwerkgroep 
en Sven Jardin, bedrijfsplanner/materiespecialist bij 
VLM (Vlaamse Landmaatschappij). 

Zowel het inzicht in de problematiek van de akkervogels als de inspanningen 

ervoor groeien.  De Vogelwerkgroep zal dan ook in het najaar 2020 een cursus 

akkervogels organiseren in Tienen.  Maar we beginnen alvast met een verkenning 

van de geschikte biotopen op zaterdag 25 januari. 

 Kneu, foto Karel Van Rompaey 

Jos Eyletten zal ons vanaf zijn woning begeleiden 

richting Rijnrodeberg. 

We laten ons ook vergezellen door Sven Jardin, 

bedrijfsplanner/materiespecialist bij VLM en 

hopelijk vinden we ook nog een landbouwer met 

een beheerovereenkomst, bereid om de nodige 

toelichting te geven.  Akkervogels zijn er 

inderdaad massaal aanwezig op die heuvel, zelfs 

een Velduil wordt al eens waargenomen – zie 

waarnemingen.be/waanrode-rijnrodeberg. 

Of dat zo maar vanzelf gekomen is, of de 

beheerovereenkomsten een belangrijke rol 

gespeeld hebben is de vraag die dag!  Vandaar de 

aanwezigheid, in elk geval van Sven Jardin. 

Op de website van de VLM (https://www.vlm.be/nl/themas/beheerovereenkomsten) 

is er meer info te vinden over de maatregelen op zich, ook in het Oriolusnummer 

van juli-september 2018 staat er vanaf p. 95 meer info over de 

beheerovereenkomsten. 

Hierbij wat cijfers betreffende de beheerovereenkomsten op de Rijnrodeberg, 

gedeeltelijk liggend op grondgebied Waanrode en Bekkevoort: 
– 19 verschillende landbouwers met een beheerovereenkomst 

– gemengde grasstroken plus; 25 stroken - 15,13 ha 

mailto:herwigblockx@yahoo.com
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– zaadleverend voedselgewas; 21 percelen - 11,97 ha 

– bloemenstroken; 4 stroken - 1,51 ha 

– gemengde grasstroken; 14 stroken - 1,51 ha 

– erosiestroken; 2 stroken - 0,28 ha 

– grasstrook met verlate maaidatum 15 juni; 1 strook - 0,22 ha 

Afspraak: te Waanrode, Oude Diestsestraat 15 A (Kortenaken) om 9 u.  Einde ter 

plaatse omstreeks 12 u.  We rekenen op jullie massale kritische aanwezigheid! 

Info: Jos Eyletten (+32 499 333 182) 

Weekend 25 – 26 januari 2020 
 

 

Doe mee!  

Voeder je tuinvogels en tel ze!  Bezorg de cijfers aan Natuurpunt én aan onze 

werkgroep!  Info hierover met portret van tuinvogels, wat voederen, hoe tellen enz.  

Via website: www.vogelweekend@natuurpunt.be. 

Tel gedurende een half uurtje de vogels in jouw tuin of op je terras.  Zo doe je mee 

aan het grootste vogelonderzoek in Vlaanderen. 

Via internet kan je deze brochure gratis aanvragen. 

Kijk nu al op www.vogelweekend@natuurpunt.be en ontdek hoe je je tuin 

voorbereidt op extra gekwetter! 

Stuur ook een mailtje met je tuintelgegevens aan marcel.jonckers2@telenet.be 

voor een regionale verwerking.   

 

 

Koolmezen, foto Yves 

Thonnerieux 

 

http://www.vogelweekend@natuurpunt.be
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Zaterdag 1 februari 2020 

Brakona Contactdag in Provinciehuis te Leuven  

Elk jaar op de eerste zaterdag van februari organiseert de 

Vlaams-Brabantse Koepel voor Natuurstudie (Brakona) in het 

Provinciehuis te Leuven een studiedag met allerlei lezingen over 

natuurstudie in de provincie Vlaams-Brabant.  

Een van de – niet te missen – hoofdthema’s is de nieuwe 

broedvogelatlas waarvoor de tellingen dit jaar weer van start gaan.  Hoe werkt het?  

Hoe kan je deelnemen?  Wat wordt verwacht? 

Tijdens de pauze kan je allerlei infostands bezoeken van verenigingen, organisaties 

en instituten die werkzaam zijn rond leefmilieu en de bescherming ervan.  Ook 

onze Vogelwerkgroep Oost-Brabant zal opnieuw present zijn.  Het is een dag door 

en voor vrijwilligers en iedereen met een gezonde interesse in natuurstudie is er 

welkom.  Voor info, inschrijvingen en het volledige dagprogramma kan je terecht 

op www.brakona.be.  

Zaterdag 8 februari 2020 
Autodagtocht Compensatiegebieden Linker Oever 

We bezoeken overstromingsgebieden en een aantal 

natuurcompensatie-gebieden, er zijn er zo'n 14 op de Linkeroever, 

sommige voorlopig, andere definitief. 

Het Groot Rietveld, het Paardenschor, de Verrebroekse plassen, Drijdijck, Putten-

West, Doelpolder-Noord zijn inmiddels bekende gebieden in de wereld van de 

vogelaars. 

Dirk Draulans schreef er een waardevol boek over: "In de Putten".  In februari zien 

we wel welke plaatsen dan het meest interessant zijn. 

   Blauwe Kiekendief, foto Marc Van Meeuwen 

Inmiddels is de nieuwe inpoldering van Prosper-

Polder al een bekend observatiegebied, samen met 

het vlakbij gelegen Paardenschor echt de moeite 

waard.  Het is misschien de laatste keer dat we vrij 

door de Hedwigepolder kunnen rijden.  In 2024 

moet het water er binnenstromen, maar eens de 

laatste vergunningen binnen zijn zullen de werken 

starten.  De zeedijken bij Saeftinghe leverden ons 

vorig jaar 31 Bruine Kiekendieven op, een 

Zeearend en twee Ruigpootbuizerds.  Ook over de 

Hedwige zijn boeken verschenen, zowel over de 

familie Arenberg als over de zin en de noodzaak 

van zo'n nieuwe overstromingsgebieden in het 

kader van het geactualiseerd Sigmaplan (De 

Schelde van Bron tot Monding, Patrick Meire).  Een rancuneus boek hierover 

verscheen er ook van Chris de Stoop.  Geen gebrek aan commotie daar in de 

streek! 

http://www.brakona.be/
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's Middags verpozen we wel even, er zijn bekende cafés in de buurt zoals ‘Den 

Angeluus’ in Prosperpolder, ‘Het Verdronken Land’ in Emmadorp, we zien wel.  

Daarna passeren we langs een aantal observatiepunten op de Zeedijken bij het 

Verdronken Land van Saeftinghe tussen Baalhoek en Oud-Doel.  O.a. de kijkhut 

heeft zeker wat te bieden en niet alleen roofvogels zoals de kiekendieven: zo'n 120 

Bruine en 20 Blauwe overwinteren in het schor.  De Slechtvalk broedt aan de 

kerncentrale.   

Er zijn ook grote getallen Kleine Zilverreigers (150), Kluten (100), Grutto’s, 

Kleine Strandlopers, Groenpootruiters, Strandplevieren, Zilver- en Goudplevier, 

Drieteenstrandlopers, Bonte Strandlopers, Tureluurs, je zegt het maar en het zit 

daar wel ergens in de buurt.  Afhankelijk van het getij passen we onze 

observatiepunten aan.  

Afspraak: te Leuven, parking Carpool Herent E314 bij Mechelsesteenweg om 

7.45 u.  Ter plaatse: langs de E34, parking bij de afrit 10 Vrasene / Kieldrecht, 

zijde Kieldrecht om 9 u.  Terug omstreeks 19 u. 

Info: Begeleider Luc Cieters (+32 494 916 862). 

 

 

INFO ACTIVITEITEN 

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.  Geef bij inschrijving telkens op: reisdoel, 

je naam en opstapplaats. 

 

 

OPGEPAST!  Bij te slechte omstandigheden of gevaarlijke wegen kan 

een uitstap worden afgelast.  Bekijk de avond vooraf of er geen mail is 

verspreid.  Laat je mailadres opnemen in ons adressenbestand voor de 

nieuwsbrieven. 

  



 

ONS VOGELBLAD 
 

We werken nu aan de editie nr. 124 …  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 

Katelein Goderis   0491521 872  Heidi Coene             0489 925 886 

http://www.vogelwerkgroep-oost-brabant/


 

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. 
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