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In deze brief vind je ….
Overzicht activiteiten maand mei - juni
Problemen met de Buxusmot
Een werkvergadering op 24 mei waarop ook jij
welkom bent om mee te denken over de toekomst
van onze / jouw werkgroep...

Zaterdag 26 mei
• Autodagtocht
• Kruibeke Polder - Bazel - Sigmaplan

Zaterdag 2 juni
• Avondwandeling
• Op zoek naar Nachtzwaluw en Houtsnip

Zaterdag 9 juni
Bustocht
Millingerwaard Gelderse Poort
Zaterdag 16 juni
• Vroege Vogelwandeling
• Bolwerk in Zooutleeuw

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

Donderdag 2 juni 2018
Avondwandeling
Op zoek naar Nachtzwaluw en Houtsnip te ‘Averbode
Bos en Heide’

‘Averbode Bos en Heide’ is een natuurgebied dat de laatste jaren meermaals het
nieuws haalde. Het ligt rond de Abdij van Averbode, in de respectievelijke
gemeenten Tessenderlo, Laakdal en Scherpenheuvel-Zichem, op de overgang van
de Kempen naar het Hageland. Uitgestrekte bossen wisselen er af met vennen,
moerassen, heiden en heischrale graslanden. Tot enkele jaren geleden behoorde
het gebied grotendeels toe aan de familie de Merode en was het grotendeels
gesloten voor het publiek.

Nachtzwaluw, foto ARKive

Nu beheert Natuurpunt er 593 ha natuurgebied. De totale aaneengesloten
oppervlakte natuur, dat meerdere beheerders heeft, is nog veel groter, in totaal een
natuurcomplex van meer dan 1.000 ha vormend, met een aantal uitlopers die
reiken tot de Demerbroeken en tot de Vallei van de Drie Beken. Via
www.natuurpunt.be kan je de wandelfolder downloaden.
‘Averbode Bos & Heide’ maakt deel uit van het Europees netwerk van
belangrijke natuurgebieden, Natura 2000. Europa droeg dan ook via een Lifeproject bij aan de herstelwerkzaamheden waarbij monotone, niet streekeigen en
soortenarme naaldbossen werden omgezet naar meer waardevolle natuur, met o.a.
herstel van historische vennen. Het was een heel omstreden herinrichting die
evenwel prachtige resultaten oplevert.
Niet alleen de trektellers hebben hier een vaste stek gevonden, maar ook de
Nachtzwaluw en de Houtsnip zijn waar te nemen nabij het Munnicksgoor en de
fel opschietende heide.
Afspraak: om 20 u. op de parking op de Turnhoutsebaan N127 in Okselaar,
rechtover het Munnicksgoor en de Luikerdreef.
Een gids van Natuurpunt, afdeling Scherpenheuvel-Zichem zal ons begeleiden.

Zaterdag 9 juni 2018
Bustocht
Millingerwaard Gelderse Poort in Nederland

We trekken naar de Gelderse Poort – bij de Duits-Nederlandse grens
omgeving Arnhem – Nijmegen.
De Gelderse Poort is een aaneengesloten gebied van in de toekomst 3.000 hectare
dynamische natuur in Nederland. Over de grens in Duitsland komt daar nog
2.000 hectare bij.
In de Millingerwaard is in 1993 de natuurontwikkeling gestart en naarmate er
meer terrein wordt verworven krijgen we meer natuur. Natuur zonder
afrasteringen waar iedereen vrij kan rondlopen. Na inrichting zorgen grote
grazers in familieverband zoals Gallowayrunderen en Konikpaarden en de Bever
voor de vorming en behoud van een dynamisch landschap met een afwisselende
structuur en een fijnschalige mozaïek aan soorten. Tot het streefbeeld behoren
ook Zeearend en Zwarte Ooievaar; maar die komen er voorlopig enkel
onregelmatig pleisteren. Maar soorten als Zwarte Stern en Kwartelkoning voelen
zich thuis in de uiterwaarden. De ontwikkeling van Ooibos met o.a. de zeldzame
Zwarte Populier op plaatsen langs de uiterwaarden die langdurig onder water
staan leidt tot het ontstaan van nieuwe ‘oerbossen’!

Zwarte Stens, foto Marleen Regent bij vorig bezoek

Tijdens de uitstap wandelen wen tussen de grote grazers, langs rivierduinen,
geulen en afgegraven voormalige kleigronden (de klei werd in de nabije
voormalige steenfabriek verwerkt tot bakstenen). We komen ook langs een
drijvend kijkhuis waar we watervogels kunnen observeren.
Vertrek: Rotselaar, parking bij rondpunt Aarschotsesteenweg/Steenweg op
Holsbeek om 6.15 u. – Leuven, carpoolparking Herent E314 bij
Mechelsesteenweg om 6.30 u. Terug omstreeks 21 u.
Inschrijven door storten van 28 euro op rekening van de Vogelwerkgroep BE72
3300 1162 6516 met vermelding ‘Millingen + opstapplaats’. Graag vóór 5 juni.

Zaterdag 16 juni 2018
Vroege-vogelwandeling Bolwerk in Zoutleeuw

We maken vandaag met Nicole Smeyers een mooie wandeling door een natuurrijk
en afwisselend landschap rondom Zoutleeuw. We vertrekken vanuit het
historische hart van het kleine stadje door de Getevallei en bezoeken ‘Het
Bolwerk’, een klein natuurgebied langs de fietsroute. Alle zomervogels hebben
hun territoria ondertussen ingenomen, sommige zitten stil te broeden, maar andere
zingen nog volop. Het wordt een waardige afsluiter van onze reeks vroege
vogelwandelingen.
Afspraak: 7 u. aan de kerk in het centrum van Zoutleeuw. Einde wandeling
omstreeks 10 u.

Wulp en Geelgors, foto’s Karel Van Rompaey

HET LUISTEREN (lezen) WAARD …
Een Radio2-item over vogelzang met een blinde vogelspotter die heel goed
vertelt…
https://radio2.be/de-madammen/harry-viaene-is-een-echte-vogelaar
Via deze link kom je misschien ook terecht bij enkele tekst-vogelitems van
Radio2:
-

Meer dieren maar minder geld voor opvangcentrum Malderen
Nood aan een tweede vogel- en diernopvangcentrum in Vlaams-Brabant
Hoe-hoe-hoe is he tmogelijk?
Vogelwijsheden op een rijtje

Buxusmot bedreigt onze vogels

Dit is de boosdoener nr. 1

En ben jij boosdoener nr. 2 ?
Heel wat mensen hebben buxushaagjes in hun (voor)tuintjes. Sommigen hebben
jaren geknipt en geknipt en geknipt om ‘mooie’ vormen te creëren. En dan duikt
die exoot op en dreigt al dat werk te vernielen.
Maar wat zien we nu (veel te vaak)? Nestkastjes vol dode meesjes. Meerdere
mensen hebben ons dit al gemeld. Naast die dode meesjes, gemakkelijk te vinden
in hun kastje, zijn er ook nog hopen ander vogelnestjes waarbij de onvermoeibare
ouders zich afbeulen om de hongerige mondjes te voeren. Die rupsjes ogen
lekker en ze zijn het ook… zolang ze niet besproeid zijn. Dat is ook zo voor
vinken en roodborstjes en heel wat andere soorten.
Is dit weer een vogelramp erbij??? Het lijkt wel zo. Is er dan niks anders
mogelijk dan de spoeibus boven halen?
We voegen een tekst bij van Velt waarin diverse mogelijkheden omschreven
staan. Aan U om de keuze te maken.
Denk echter niet dat alle producten waarop BIO staat onschuldig zijn… heeft de
naam Bio niet te maken met de oorsprong van de stoffen? Er zijn ook biologische
gifstoffen, heel wat zelf…
Heb je buxus? Lees dan minstens bijgevoegde tekst eens door.

Werkvergadering van onze vogelwerkgroep op donderdag
24 mei…

En jij bent welkom.
We bespreken:
- Privancyverklaring
- Praktische afspraken voor de volgende maanden
- Ons Vogelblad 117. Hoe ver staan we? Evaluatie. Wat moet er nog
bijkomen?
- Ideeën voor de werking van 2018 samenbrengen. Een cursus? Welke
klemtonen? Volgens zelfde stramien of … ? Eerste voorstellen…
Waar? Natuurhuis De Gors, Metselstraat 76 in Vissenaken (Tienen). Aanvang
19.30 u. Let op! Dit is een éénrichtingsstraat: inrijden vanaf de steenweg Tienen
– Sint-Joris-Winge. Parkeren naast de kerk.

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.

ONS VOGELBLAD
We werken al weer aan de volgende editie die eind juni moet verschijnen.
En daarna moet er nog eentje verschijnen in september …
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.

