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In deze brief vind je ….

Overzicht activiteiten maand mei
Info over akkervogelonderzoek
Belang van waarnemingen
Een werkvergadering waarop ook jij welkom
bent om mee te denken over de toekomst van
onze / jouw werkgroep..

Zaterdag 12 mei 2018
Achter Schoonhoven

Vroege vogelwandeling

Het natuurgebied Achter Schoonhoven is gelegen in de Demervallei
stroomopwaarts ten oosten van Aarschot op het grondgebied van Aarschot,
Langdorp en Rillaar. De sterk meanderende Demer vormt hier de grens tussen de
zandige Kempen en het zandlemig Hageland. Het gebied is beschermd als
vogelrichtlijngebied en een deel als habitatgebied.

Deze 2 hopen we te horen en zien: Sprinkhaanzanger en Blauwborst
Het bestaat uit heischrale graslanden op de zandige donken, glanshaverbeemden
en kamgrasweiden op alluviale leem en klei, en elzenbroekbosjes. Natuurpunt
Aarschot beheert er ongeveer 80 ha. Het gebied wordt van oudsher als hooiland
gebruikt. De beheermaatregelen beogen het herstel van open landschap dicht bij
de rivier en herstel van houtkanten en plaatselijke boseenheden dichter bij de
valleirand. De avifauna is er behoorlijk rijk met broeders als Blauwborst, Kleine
Karekiet, Sprinkhaanzanger, Wielewaal, IJsvogel en Boomvalk. Ook de flora is
bijzonder waardevol: Gevlekte en Breedbladige Orchis, Blauwe Knoop,
Pijpenstrootje, Tormentil, Trilgras, Ratelaar, Waterviolier, Dotterbloem kleuren
het landschap.
Afspraak: om 7 u. aan de kerk van Langdorp, Langdorpsesteenweg.
Einde omstreeks 10 u. (10.30 u.)
Donderdag 17 mei 2018
Avondwandeling
Wachtbekken van de Velpe te Kersbeek-Miskom

De Agentschap Natuur & Bos heeft in de Velpevallei een 80 ha groot
wachtbekken ingericht. In het wachtbekken liggen bloemrijke graslanden, bos,
paaiplaatsen, sloten, ruigten en houtkanten. Er wordt ook gewerkt aan opstuwing
en hermeandering van de Velpe. Een gedeelte van het beheer gebeurt door grote
grazers als Schotse Hooglandrunderen en een kudde paarden. Hier kwam de
Grauwe Klauwier tot broeden in 2014, maar ook voor heel wat andere soorten van

rode en oranje lijst is dit een bastion (Blauwborst, Geelgors, Patrijs, Holenduif,
Kleine Bonte Specht, …). Wulp en Kievit komen er succesvol tot broeden.
Bovendien trekt het gebied ook steeds meer roof- en watervogels, wat duidelijk
blijkt uit de gegevens in waarnemingen.be.
Afspraak: 18.45 u. aan de kerk van Kersbeek-Miskom (Kersbeek Dorp).
Einde omstreeks 21.30 u.

Twee in het wachtbekken broedende soorten: Kievit en Wulp
Zaterdag 26 mei 2018
Autodagtocht
Kruibeke en Bazel - Sigmaplan

We bezoeken de Barbierkreek, of het GGG-GOG KBR. Waar staan die
afkortingen voor? Kort gezegd gaat het over het gereduceerd gecontroleerd
getijdegebied en het gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke-BazelRupelmonde.
Het doel van een gecontroleerd overstromingsgebied is het aftoppen van de
stormtijgolf. Een groots werk in uitvoering van het Sigmaplan. We bezoeken er
o.a. een uniek nieuw weidevogelgebied.
Weidevogels houden van een gevarieerde begroeiing en korte, open vegetatie.
Als ze broeden, behouden ze graag het overzicht op hun omgeving. Zo krijgen
roofvogels en andere natuurlijke vijanden hun kroost minder goed te pakken. Om
ervoor te zorgen dat het gras niet te snel groeit, maakte men afspraken met de
lokale landbouwers. Meer dan 40 landbouwers helpen al verschillende jaren om
de ‘grasmat’ in optimale conditie te brengen voor broedende weidevogels. Sinds
2009 komt nog enkel mest van het grazende vee op de percelen terecht.
Nieuwe kreken en prachtige rietkragen lokken ondertussen vogels van divers
pluimage naar het weidevogelgebied. Twee kreken werden gegraven en sloten

werden verbreed. Stuwen zullen zorgen dat de grasmat ook na april drassig wordt
gehouden.
Volgens de Europese Richtlijnen moeten de polders van Groot-Kruibeke honderd
broedparen Kievit, Grutto, Tureluur en Scholekster aantrekken. En of er al vogels
zijn! Kijk maar eens op http:// waarnemingen.be/gebied/view/24126.
's Middags is er mogelijkheid om het lunchpakket boven te halen in ‘De Schuur’,
vlakbij de Dulpop.
Afspraak: Leuven, Carpoolparking Herent E314 bij Mechelsesteenweg om 8.00
u. of ter plaatse om 9.15 u. op de parking van de sporthal De Dulpop, Beekdam 1,
Bazel (Kruibeke). Einde ter plaatse omstreeks 17 u.

Polder van Kruibeke

Akkervogelaars gezocht
In januari 2017 ging Plan Kiekendief van start in de Leemstreek. Plan Kiekendief
is een samenwerkingsverband tussen zes partners: ANB, VLM, Werkgroep
Grauwe Kiekendief, Werkgroep Grauwe Gors, Regionaal Landschap
Haspengouw en Voeren en Regionaal Landschap Zuid-Hageland.
Het doel is opnieuw 12 broedparen aan te trekken op de akkerplateaus gelegen
tussen Bierbeek en Maastricht. Om dit te realiseren worden sinds vorig jaar
vogelakkers aangelegd in de meest kansrijke gebieden. Om het voedselaanbod

voor de Grauwe kiekendief in kaart te brengen en te monitoren zette Werkgroep
Grauwe Kiekendief enerzijds een Vlaams punttelnetwerk op (het zogeheten MAS,
Meetnet Agrarische Soorten).
Anderzijds nemen ze de muizenmonitoring voor hun rekening. Bij deze een
warme oproep aan regionale vogelaars om deel te nemen aan deze monitoring.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Wouter Vansteelant.
wouter.vansteelant@grauwekiekendief.nl / +31 6 485 08 359
En natuurlijk: werken voor de Grauwe Kiek.. is ook werken voor de andere
akkervogels: Grauwe Gors, Geelgors, Kneu, Veldleeuwerik, Kwartel, Patrijs…

Je waarnemingen ingeven is belangrijk !
Voer zo veel mogelijk waarnemingen in.
Geef zeker je eerste vogels van elke soort in…
Geef zo vaak mogelijk extra info in als bijvoorbeeld broedgedrag …
Vergeet niet de broedkolonies te noteren en door te geven van Oeverzwaluw,
Roek, Blauwe Reiger …. Ligging en aantal nesten.

Wil je mee nadenken over de toekomstige werking
van Vogelwerkgroep Oost-Brabant ?
Geef je dan op dan nodigen we je uit op de werkvergadering die
over een paar weken zal gehouden worden.
Mail naar:

marcel.jonckers2@telenet.be

(Preciese datum nog te bepalen)

ONS VOGELBLAD
We werken al weer aan de volgende editie die eind juni moet verschijnen.
Teksten over vogels… Belevenissen met vogels... Info over vogelrijke
gebieden… Studie en beschermingsacties… WELKOM !
Al 29 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.

