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Studie rond Buizerds Info over Wulpen 
 

Met de voortdurende coronatoestanden hebben we weinig eigen nieuws, maar we 

geven je wel graag een paar belangrijke en interessante berichten door… 

Ook toch nog even de aandacht brengen op dat we in deze eerste lentemaand ook 

de laatste watervogeltellingen houden in het weekend van 14 – 15 maart. 

 

 

 

Nu start ook weer het ABV project (algemene broedvogels.  In een aantal random 

gekozen km-hokken moeten in dit project tijdens een lente 3 telbezoeken gebracht 

worden waarbij op (slechts) 6 punten gedurende 5 minuten alle vogels worden 

genoteerd. 

De drie telperiode zijn 1 maart tot 15 april, 16 april tot eind mei, en 1 juni tot half 

juli.  Een dergelijk km-hok wordt om de drie jaar opnieuw gedaan.  Ondertussen 

hebben we nu al 5 dergelijke tellingen afgesloten want we zijn al bezig van 2007.  

We beginnen de 6de ronde…  En misschien moet ondertussen ook gekeken worden 

naar vervangers. 

 

 

 

Ken je “beleef de lente”?  Elk jaar zorgt Vogelbescherming Nederland voor een 

aantal nestcamera’s bij bijzondere broedvogels in Nederland. Van bij jou thuis kan 

je binnengluren in het huwelijksleven van divers vogelkoppels.  De hele dag, 7 op 

7, met ook nog de mogelijkheid van bijzondere moment die je gemist hebt terug te 

kijken: uitkippen, een voederbeurt, een geschil….  Dit jaar zijn er ooievaar, 

steenuil, slechtvalk, zeearend, kerkuil, bosuil, gekraagde roodstaart, koolmees en 3 

nieuwe, spectaculaire soorten die nog moeten bekend gemaakt worden.  Verleden 

jaar volgden 1,7 miljoen mensen de livebeelden van de nesten.  Er zijn ook blogs 

en vlogs.  Kijk op:  

https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente 

 

Info over Wulpen 

 

Zie hiervoor de bijlage. 
 

ABV-project 

Beleef de lente 



Studie rond Buizerds 

 

Eddy Gadeyne heeft een levenstaak gemaakt van de studie en bescherming van 

roofvogels.  Hij schreef er ook al een driedelig boek van bijna 1000 blz. over. 

Nu rekent hij weer op medewerking vanuit onze regio. 
 

LANCERING NIEUW ONDERZOEK 

BUIZERD IN VLAANDEREN :  
voorkomen, kleurvariabiliteit, biotoopkeuze en leeftijdsopbouw 

 

Beste vrienden collega's,  
 

In het kader van een nieuw onderzoeksproject dat ik wil opstarten en over gans 

Vlaanderen actief wil opvolgen ben ik hier om uw hulp en medewerking te vragen 

in de mate van uw mogelijkheden en bereidwilligheid. 
 

In het verleden werd vanuit Oost-Brabant reeds vaak of geregeld meegewerkt aan 

mijn projecten en tellingen meegewerkt.    

Ik hoop dan ook opnieuw op jullie hulp te mogen en kunnen rekenen. 
 

Wat is de bedoeling van dit nieuwe onderzoek, en belangrijk, wat vraag ik nu 

precies van u en uw regio? 

Eerst en vooral wil ik je het heuglijke nieuws brengen dat ik heel graag in 

2022 een nieuw boek wil uitgeven waarbij mijn favoriete vogel, de Buizerd, de 

rode draad zal vormen in een gloednieuwe publicatie die ik dan ook graag  

" MIJN ULTIEME BUIZERDGIDS" wil noemen en heel wat nieuwe en 

herwerkte informatie zal bevatten. 
 

Jij kan hier een heel belangrijke schakel vormen door mij de komende weken en 

maanden heel wat informatie over de buizerds in uw omgeving door te sturen en 

mij dit per post en/of e-mail te willen bezorgen. 

Ook kaartmateriaal  is altijd welkom, wat tijdens mijn tellingen en studies in 

het kader van onze MILVUS tellingen, ook steeds gevraagd en bijgevoegd 

werd. 
 

Hetgeen ik graag van u wilde vragen en weten: 

• hoeveel buizerds (winterpopulatie/broedpopulatie) komen in uw regio 

voor 

• welke kleurfasen komen voor (donker, bleek, mediaan, donkerbruin, 

zwart...) 

• hoe zit het met de biotoopkeuze (graag gedetailleerd bepalen, bv open 

landschap met deels bos, kasteelpark, verwilderde tuin ...) en dit per 

waargenomen vogel     

• details omtrent leeftijdsopbouw: 

• hoeveel juvenielen en adulten 

• hoeveel eerstejaars/ tweedejaars vogels aanwezig 



 

Ook indien er nog tal van andere soorten roofvogels en valken (valken zijn geen 

echte roofvogels meer vandaag, zij worden nu in een andere orde ingedeeld) in uw 

regio of streek voorkomen hoor ik dat graag 

 

Ik ben ervan overtuigd, beste collega en roofvogelvriend(in) dat u een van mijn 

vele veldmedewerkers over ons Vlaamse land zal worden en u bereid bent mij te 

helpen bij het opsporen en analyseren van deze interessante informatie. 
 

Dit onderzoek kadert ook in mijn grote project ROOFVOGELS EN VALKEN 

IN VLAANDEREN dat ik in 2016 opstartte naar aanleiding van het verschijnen 

van mijn grote driedelige werk over alle roofvogels en hun verwanten in ons 

gewest, en waaraan honderden veldmedewerkers de voorbije 30 jaar hun 

medewerking verleenden  

Indien u dit werk (1 000 pagina's en drie delen) nog niet zou kennen kan ik u 

vrijblijvend alle verdere info verschaffen ...  

Ik kreeg al van vele tientallen grote collega's, biologen, instellingen... tal van 

leuke complimenten en mooie recensies... 
 

Interesse????  Laat vooral ook weten in welke gemeente, regio of natuurgebied u 

de vogels gaat waarnemen, tellen of inventariseren ...  

Duizend maal dank namens Buteo buteo! 

 

van harte,  EDDY GADEYNE 

eddygadeyne@hotmail.com 

eddy.gadeyne@telenet.be  
 

 

 

ONS VOGELBLAD 
 

Al meer dan 30 jaar driemaandelijks op post, volledig vrijetijdswerk samengesteld 

in onze regio. Van leden, voor leden….  Ook jouw bijdrage wordt gewaardeerd! 
 

 

 

BELANGRIJK     Heel wat leden vernieuwden al hun bijdrage. 

Van een paar tientallen hopen we het nog… 

LIDGELDEN VERNIEUWEN nog aan 20 euro op rekening van Vogelwerkgroep, 

p./a. Waaibergstraat 26 bus 5 te 3300 Tienen – IBAN: BE24 3300 1135 7138- 

BIC: BBRU BE BB. 

Of doe een storting op de projectrekening 

Vanaf 40 euro krijgt u een belastingvermindering van 40 %.  Stort u bijvoorbeeld 

40 euro dan krijgt u een aftrek van 16 euro en betaalt dus reëel 24 euro. 

Gelieve ons evenwel van een storting op onze projectrekening te verwittigen via 

mailto:eddygadeyne@hotmail.com
mailto:eddy.gadeyne@telenet.be


een e-mail (marcel.jonckers2@telenet), want we krijgen geen lijst van de gestorte 

bedragen met naam omwille van de wet op de privacy. 

Deze giften gebeuren op rekening van Natuurpunt Studie – IBAN: BE12 2300 

5247 4592.   BIC – GEBA BEBB met vermelding “Gift voor project 2432 van 

VWG Oost-Brabant.  

 

MEER INFO  
 

Marcel Jonckers    0497 44 72 33  Gilbert Rijmenans   0470 139 071 
Jan Wellekens       0479 799 367   Katelein Goderis     0491 521 872 
Heidi Coene           0489 925 886  Philippe Smets        0475 605 543 
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