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Succesvolle tochten!
Krijgen we verslagen?
Nog 2 tochten deze maand, zie onderaan.
Watervogeltellingen dit weekend van start…
Hallo beste Vogelvrienden
In de afgelopen dagen heeft onze Vogelwerkgroep Oost-Brabant 2 mooie
organisaties gehad.
De reis naar Duitsland is voorspoedig
verlopen, met zijn elven dan (i.p.v. de
voorziene 12) en omwille van ginds
plaatselijke coronamaatregelen met een
enigszins aangepast programma. Maar ze
ware er: de Kraanvogels in grote aantallen en
ook een stel zeldzaamheden, maar daarover
volgt (hopelijk) een leuk verslag voor ons
volgende tijdschrift.
Ondertussen heeft weer iedereen het
nummer 130 van Ons Vogelblad gekregen
met de mooie Kleine Plevier op het voorblad.
Mogen we hopen dat jullie dit tijdschrift
gewaardeerd hebben? Er valt zeker nog wel
iets te lezen in de volgende dagen en let ook
op de tips, zeker i.v.m. het programma
Vroege Vogels (zie blz. 57). En zeker ook de tip voor een nieuwe cursus Vogels
tekenen en schilderen, weer met Herwig Blockx als ervaren lesgever (zie pag. 25).

In de inleiding schreef ik over 2 recente succesvolle activiteiten. Verleden
weekend nam Luc Cieters niet minder dan 38 enthousiaste vogelkijkers mee in
zijn spoor over de Linkeroever (van de
Schelde) met die prachtige
compensatiegebieden. Met 75 soorten
in het lijstje van Luc was dat voor die
regio een soort record. En verder niks
dan lof voor de organisatie. Dank ook
aan enkele van onze bestuursleden die
mee de tocht hebben gedragen, want
38 mensen in één groep is wel veel voor
een gids. En vermits er zoveel tevreden
gezichten waren, zijn er daar hopelijk
een paar tussen die nu aan het schrijven
willen slaan??? Een mooi verslag van
de linkeroevertocht – ook ter ere van
de gids - is wel op zijn plaats. We
zouden dit zeker waarderen.

WERK JE MEE AAN ONS VOGELBLAD?

En dan u wat toekomst kijken…

We starten volgend weekend
opnieuw met de
Watervogeltellingen, in de
middelste weekends van de 6
maanden van het
winterhalfjaar (en dat begint
inderdaad nu al) worden in
zoveel mogelijk gebieden alle
watergebonden soorten
netjes genoteerd en dus ook
geteld. Ik hoop dat de vaste tellers allemaal weer aan de slag gaan? Na een
Coronajaar is het belangrijk de draad weer op te nemen. In een aantal grotere
gebieden is dat tellen een hele opdracht. Maar ook het tellen van kleinere
gebieden blijft belangrijk. Sorry, maar ik weet nog niet of het voor mij persoonlijk
wel zal lukken omwille van gezondheidsredenen, dus mocht iemand in het Tiense
willen inspringen… Ik tel 4 kleine gebieden en hoop dat nog te kunnen blijven
doen, maar je weet maar nooit.
Gerrit Stockx die al vele jaren Aronst Hoek en het Wachtbekken van de Velpe telt,

stelt deze tochten dit najaar open voor medewandelaars. Kansen dus op die
mooie en misschien minder toegankelijke gebieden (beter) te leren kennen en
ondertussen de telling mee te maken. Info lager in deze brief.
Hopelijk duiken er (later) in deze winter wel een aantal topwintersoorten op in
onze contreien zoals de Brilduikers op de bovenstaande tekening, maar met een
stel gewonere eenden, ganzen, reigers, rallen, meeuwen… zijn we ook tevreden.
Data winterhalfjaar 2021-2022:
16-17 oktober 2021
13-14 november 2021
18-19 december 2021

15-16 januari 2022
12-13 februari 2022
12-13 maart 2022

Voor meer info over dit project kan je terecht bij Marcel Jonckers, tel. 0497 447
233 of marcel.jonckers2@telenet.be.
Ook nog dit berichtje net opgevangen op de website van het Regionaal landschap
Zuid-Hageland.
Een natuurrijke toekomst voor
de zandgroeve van Kerkom (Boutersem)!
De zandgroeve van Kerkom is door zijn bewogen geschiedenis als stortplaats een begrip in
Boutersem. De kuil werd enkel opgevuld worden met inerte materialen (waaronder steenpuin) en
bodem (niet-verontreinigde grond). Het opvullen van de oude zandgroeve loopt stilaan op zijn einde.
De volledige omgeving (ca. 12 ha.) wordt nu aangelegd als natuurgebied. Er is ruimte voor bos,
houtkanten, water en graslanden. Door het gebied komen wandelpaden. De holle weg wordt
hersteld. Met dit initiatief wordt er een aangepaste ruimte gecreëerd voor zeldzame bewoners zoals
geelgors, oeverzwaluw, roodborsttapuit, iepenpage en met een beetje geluk ook de rugstreeppad.
De betrokken partners bij de ontwikkeling en het beheer van dit nieuwe natuurgebied, zijn de
gemeente Boutersem, Lizagro bvba, Natuurpunt, Bosgroep Vlaams-Brabant en Regionaal
Landschap zuid-Hageland. .

Hier de nodige info voor onze activiteiten van deze maand.
Zaterdag 16 oktober 2021: Watervogels in het Velpe Wachtbekken
O.l.v. Gerrit Stockx trekken we door en rond het Velpe wachtbekken van
Hoeleden/Miskom op zoek naar de overwinterende watervogels.
Uiteraard hebben we ook aandacht voor alle andere soorten die in het gebied nog
aanwezig zijn. Bezoek gecombineerd met watervogeltelling in het kader van het
INBO project / Natuurpunt Studie. Tenzij het kurkdroog is, zijn laarzen
aangeraden!
Afspraak: om 9.30 u. aan de kerk van Hoeleden. Einde omstreeks het middaguur.
Zaterdag 30 oktober 2021: Voormiddagwandeling in Webbekoms Broek
… een wandeling met iets meer!

O.l.v. gids Jos Eyletten wandelen we door het broek en geven aandacht aan alle
aanwezige vogels, zangvogels, watervogels, roofvogels … Ondertussen genieten
we ook van de fraaie herfstkleuren.
Van deze gelegenheid maakt het bezoekerscentrum Webbekoms broek – de
stuurgroep Life delta en de groep vogeltellers van het Webbekoms broek
gebruik om u uit te nodigen voor de opening van de kijkhut in het binnenbekken.
Een toespraak door de lifedelta-projectleider, een lint doorknippen en een drankje
maken dit toch tot een feestelijke gelegenheid.
Ben je geïnteresseerd om mee te wandelen en te vieren, meld u dan aan bij het
bezoekerscentrum : webbekomsbroek@vlaamsbrabant.be of 013 358658.
Afspraak: om 9 u. aan de kerk Van Webbekom, Webbekomsstraat (Diest).
Einde omstreeks 12 u.
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