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In deze brief vind je ….
Infoavond Kauwen met Ach. Cools
Infoavond Akkervogels Grauwe Kiek-project

Laatste watervogeltelling van de winter
24 maart Dagtocht Chaam en
Turnhouts Vennengebied
Zangvogelcursus groot succes
In Diest cursus Weidevogels

Dinsdag 6 maart 2018
Infoavond
‘Kauwen in de spiegel’
Gastspreker Achilles Cools



Beeldend kunstenaar Achilles Cools is bekend
om zijn Kauwen. Al jaren brengt hij kunst en
Kauw tot een geheel. Maar hij is ook een
rasverteller en publiceerde enkele boeken
over deze kraaiachtige vogels die de mens een
spiegel voorhouden (uitg. Atlas Contact). Via
het gedrag van de Kauw leert hij
binnendringen in het leven van vele soorten,
ook de mens. Over een doodgewone vogel
met ongewone kenmerken en gedragingen
valt veel te ontdekken en te vertellen. Velen
gaan er aan voorbij, maar alleen al hun ingenieuze verenkleed dat hen in staat stelt
te vliegen is onbegrijpelijk, hun gedrag is een complex verschijnsel dat verbazing
oproept.

Foto François Exelmans

Die Kauwen zijn individuen met verschillende persoonlijkheden, net zoals wij.
Over Kauwen denken is een vorm van ophelderend totaaldenken en geeft inzicht
in ethologie, ecologie, behaviorisme, sociologie, psychologie, filosofie,
criminologie, moraalwetenschap, fenomenologie, ontologie en antropologie.
Waar en wanneer? Zaal Santro, Tiensesteenweg Binkom, aanvang 19.30 u.
Einde omstreeks 22 u. Dit is een organisatie van de Natuurstudiewerkgroep
Hagelandse Heuvelstreek i.s.m. Natuurpunt Lubbeek en Vogelwerkgroep OostBrabant.

Donderdag 15 maart 2018
Infoavond ‘Akkervogels – Bescherming en monitoring van
akkervogels in de leemstreek’
 Soortbescherming Grauwe Gors en Grauwe Kiekendief
 Gastspreker Wouter Vansteelant van Werkgroep Grauwe
Kiekendief.

In een eerste deel geeft Hanne Vandewaerde een overzicht van de opzet van het
Soortbeschermingsprogramma Grauwe Kiekendief in de Leemstreek en waar dat
project op dit ogenblik staat.
Daarna gaat Wouter Vansteelant dieper in op de kansen die met dit project
worden geschapen, de toekomstverwachtingen en het belang van monitoring
onder de naam van ‘Meetnet Agrarische Soorten: monitoring van akkervogels in
Vlaanderen’.
Dit project, gestoeld op de ervaringen in Nederland met het Project Grauwe
Kiekendief, heeft namelijk ook behoefte aan inbreng van vrijwillige medewerkers
voor die monitoring.
Robin Guelinckx geeft nog aanvullingen vanuit de Werkgroep Grauwe Gors en
belooft een aantal verrassende filmbeelden opgenomen op de projectakkers. Ook
krijgen we nog concrete info over de resultaten van hun acties.
Dit moet ook de aanzet vormen van een vernieuwde aanpak binnen het
soortbeschermingpslan. En we steken het niet onder de banken. Er wordt
gehoopt enkele nieuwe krachten te vinden om mee te werken aan de monitoring !!
Afspraak: Tienen, Vrijetijdscentrum, lokaal 1 (eerste verdieping) in het Cultureel
Centrum De Kruisboog, St.-Jorisplein (dit is de kazerneparking!), bereikbaar
vanaf de Goossensvest en dan de Meendijkstraat. Aanvang 19.30 u. Einde
omstreeks 21.30 u.
Toegang gratis. Vooraf inschrijven wenselijk via marcel.jonckers2@telenet.be

Grauwe Gors (foto Freek Verdonckt) en Grauwe Kiekendief (foto Karel Van
Rompaey)

Zaterdag 24 maart 2018
Autodagtocht
‘Bleeke Heide’ te Chaam en Turnhouts Vennengebied

In deze periode keren Wulpen, Grutto’s en Scholeksters terug van hun
winterverblijf. Het aantal Pijlstaarten is nu op zijn hoogst en Slobeenden
verwelkomen hun van de Westelijke Sahel terugkerende neefjes: de
Zomertalingen.
We bezoeken eerst het net over de Nederlandse grens gelegen
weidevogelreservaat ‘Bleeke Heide’ te Chaam.
De picknick wordt genuttigd in de ‘Klein Engelandhoeve’ waarna het
nabijgelegen Turnhouts Vennengebied wordt bezocht.
Ook dit is een bijzonder waardevol natuurgebied waar in de voorbije jaren een
natuurinrichtingsprojedt zorgde voor nieuwe mooie vennen, veel meer vogels en
natuurschoon. Daar staat ook de wellicht mooist uitkijktoren van ons land.
Grutto Paring, foto Karel Van
Rompaey

Afspraak: Leuven, parking
Carpool Herent E314 bij
Mechelsesteenweg om 7.30 u (via
Aarschot naar Turnhout) –
Bekkevoort, carpoolparking
Staatsbaan / oprit E314 om 7.40 u.
(vandaar via Geel Turnhout). Ter
plaatse: Parking Carrefour aan de
ring van Turnhout, adres Parklaan

80, 2300 Turnhout. Door vroeg genoeg te vertrekken is er nog tijd voor het
genieten van een koffie in de plaatselijke ‘Lunch Garden’ en gebruik te maken
van het sanitair. Dus geen paniek indien u de gids van de dag, Gilbert Rijmenans,
niet meteen op de parking ziet staan. Vandaar vertrekken we om 9 u. naar Bleke
Heide. De tocht eindigt ter plaatse omstreeks 17.30 u.

Kijkwand aan de Bleeke Heide te Chaam

Bergeenden, foto Marc Van Meeuwen

Weekend 17-18 maart zijn er de laatste Watervogeltellingen!

17 en 18 maart trekken we er een laatste keer van dit winterhalfjaar op uit om
onze watervogels in onze regio in kaart te brengen. Als gewoonlijk rekenen we

op onze vaste tellers maar we willen zeker ook alle andere waarnemers vragen om
dat weekend alle watervogels te “tellen” en niet enkele de soort (= 1) in te geven.
De tellers die nog niet goed overweg kunnen met het invoeren in de nieuwe site
kunnen hun gegevens doormailen aan marcel.jonckers2@telenet.be. Wij voeren
dan de gegevens wel in.

Cursus Zangvogels - Vogelzang
Onze zangvogelcursus wordt een groot succes. We komen aan 60 deelnemers (59
à 61 want er zijn nog een paar onduidelijkheden). Gelukkig zitten we in een
geweldige zaal (Santro te Binkom- waar je met zo’n groep goed terecht kan.
Benny zorgde voor een klankinstallatie en groot scherm. Alleen moeten we nog
leren de klank juist in te stellen, het klonk misschien wel iets te sterk.
Voor de excursies werd besloten de drie uitstappen 3 keer in 3 groepen te splitsen.
Dat wil zeggen dat we op de drie data in de drie vooropgestelde Lubbeekse
natuurgebieden gelijktijdig op stap gaan met telkens een groep van ongeveer 20
cursisten plus een drietal begeleiders.
Een tegenslag: vorige zaterdag was er normaal de eerste voormiddagwandeling,
maar ingevolge het flinke winteroffensief werd besloten de 70 mensen (cursisten
en begeleiders) niet aan te zetten de gladde wegen op te sturen. Eén week uitstel
werd aangekondigd.

Een cursus Weidevogels
Dit is geen organisatie van onze Vogelwerkgroep, wel van Natuurpunt Diest,
i.s.m. Bezoekerscentrum Webbekoms Broek, maar vermits het zeker een aantal
van onze leden kan interesseren willen we dit toch even vermeldeen
Kievit, Grutto, Wulp… het zijn de sieraden van onze Vlaamse weiden. Ook soorten als
Veldleeuwerik, Graspieper en Slobeend kunnen in weidegebieden voorkomen. Al deze
vogels worden dan wel eens weidevogels genoemd. In deze cursus worden
alle soorten weidevogels uitgebreid besproken. De kenmerken worden bestudeerd aan
de hand van dia’s en video’s. Naast de geluiden komt ook de levenswijze van deze
vogels aan bod. Verder maken we kennis met de problemen waar ze mee te kampen
hebben en de mogelijke oplossingen met o.a.
Wanneer?
15/03/2018 van 20u00 tot 22u30
22/03/2018 van 20u00 tot 22u30
24/03/2018 van 09u00 tot 12u00
Afspraakplaats Bezoekerscentrum Webbekoms Broek
Omer Vanaudenhovelaan 49, 3290 Diest

Begeleider Koen Leysen | Natuurpunt CVN
INFO : Saskia van den Berg 0478 96 01 71

Heb je je abonnement voor Ons Vogelblad
verlengd ?
Of wordt je een nieuwe abonnee ?

ONS VOGELBLAD
Nr. 116 is ondertussen weer in voorbereiding. Jouw tekstbijdrage kan nog
net.
Teksten over vogels… Belevenissen met vogels... Info over vogelrijke
gebieden… Studie en beschermingsacties…
Al meer dan 28 jaar trouw om de drie maanden. Gestart met 32 pagina’s. Nu
dubbeldik en met kleurkaft !!
Op de hoogte blijven van de activiteiten van onze Vogelwerkgroep Oost-Brabant
van Natuurpunt kan best via het abonnement op "Ons Vogelblad".
Dit tijdschrift wordt 4 keer per jaar uitgegeven, telt nu meestal 64 à 72 blz. per
keer en is volledig gewijd aan onze vogelwereld, vogelrijke gebieden,
vogelstudies, bijzondere waarnemingen, soort in de kijker, vogelgedrag en
ecologie, uitstappen en algemene vogelthema's.
Het abonnementsgeld voor een jaargang bedraagt nu 15 euro voor leden van
Natuurpunt of 17 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

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
Jan Wellekens  0479 799 367

Gilbert Rijmenans  0470 139 071
Luc Cieters
0494 916 862

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.

