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In deze brief vind je ….

Overzicht activiteiten maand september – begin
oktober.
Watervogeltellingen: resultaten vorige winter en
data volgende tellingen.

Zaterdag 8 september 2018
Voormiddagtocht
Wandelen op de mijnterril van Heusden

O.l.v. Jan Kenens brengen we een voormiddag door in een veelheid
aan Kempense biotopen. We wandelen door fraaie landschappen, een
afwisseling van bos- en heidegebied, stuifduinen en natte heide met
vennen, over gesloten militair domein door de beekvallei. Dit vrij ongeschonden
landschap herbergt interessante vogelsoorten: Boom- en Graspieper, Tapuit,
Paapje, Gekraagde Roodstaart, Kuif- en Zwarte Mees en Boomvalk zijn enkele
van de soorten die we hier zeker verwachten. Op het programma ook een
beklimming van een oude mijnterril, tevens trektelpost.
Afspraak: Leuven, Carpoolparking Herent om 7.30 u. – Bekkevoort,
carpoolparking om 8 u. Ter plaatse aan bezoekerscentrum ‘De Watersnip’,
Grauwe Steenstraat 7/2 te Koersel om 9 u. Einde ter plaatse omstreeks het
middaguur.

Terril Heusden

Zaterdag 15 september 2018
Autodagtocht
Kalmthoutse Heide en Grenspark De Zoom

We bezoeken onder leiding van 2 plaatselijke gidsen twee delen van het
natuurcomplex Kalmthoutse Heide Grenspark De Zoom.
In de voormiddag kiezen we (o.l.v. Cel Van Hooydonk) voor een wandeling langs
de Drielingvennen en het Stappersven. Hier gebeurden recent een aantal
natuurinrichtingswerken in het kader van een Europees project. Naast de fraaie
landschappen en de interessante vegetatie zullen we zeker een aantal interessante
vogelsoorten in de kijker krijgen als Geoorde Fuut, Boomvalk, Tapuit,
Boomleeuwerik, Boom- en Graspieper. In deze trekperiode is de kans op
Visarend zeer reëel. Bij mooi weer ook een zeer boeiend gebied voor insecten
met veel libellen en bijzondere vlindersoorten.
’s Middags is er picknick buiten mits voldoende goed weer. Bij regen kunnen we
binnen eten in het het BC De Vroente, maar er zijn ginds geen dranken voorradig.
Dus Alles Meenemen!!!!!!
In de namiddag worden enkele andere stukken van het grote natuurgebied bezocht
o.l.v. Chris Vande Sypt met aandacht voor de verschillende landschappen (droge
heide, natte heide, bos, vennen met hun specifieke fauna en flora, ontstaan,
beheer…
Nog wat achtergrondinfo: Het hele projectgebied is grensoverschrijdend. De
rijksgrens kwam er officieel pas in 1843. Na eeuwenlang gebruik als heide, lag er
rond 2000 nog een grote brok waardevolle natuur langs weerszijden van de grens.
Die natuur bestond uit natuurreservaten, kleinschalige landbouwgebieden, bossen
van diverse overheden, grote particuliere domeinen en versnipperde kleine
boseigendommen. Dus verschillende eigendommen, van verschillende eigenaars,
die allemaal verschillende doelstellingen hadden.
Na veel overleg en een lange voorbereidingstijd werd in 2001 het “grenspark De
Zoom-Kalmthoutse Heide” opgericht als grensoverschrijdend natuurpark. De
officiële erkenning van het gebied als één samenhangend natuurgebied van 4.000
ha, was daarmee rond. In 2011 werd het Grenspark uitgebreid naar 6.000 ha.

Afspraak: Leuven, Carpoolparking Herent om 7.30 u.
Afspraak ter plaatse gewijzigd !!!!!!
Om 9 u. aan De Ster, kruising van Kastanjedreef en Frans Raatstraat, te
Kalmthout.
Middagpauze bij BC De Vroente, Putsesteenweg 129, Kalmthout (zie hoger)
Einde ter plaatse omstreeks 16.30 – 17.00 u.

Stappersven

Zaterdag 6 oktober 2018
Het Vinne

Voormiddagtocht

Ondertussen kent wel iedereen (?) al Het Vinne. Dit provinciaal domein, het
grootste natuurlijke meer van Vlaanderen werd in midden 19de eeuw drooggelegd
en in 2005 opnieuw hersteld. Het huidige meer is zo’n 1.600 m lang en tot ruim
700 m breed. Het heeft een oppervlakte van ongeveer 70 ha en is omgeven door
een afwisseling van open zones en inheems bos met geleidelijke overgangen van
struweel, verlandingszones, riet- en zeggenvegetatie.
Ook in de herfstmaanden is het rijk aan watervogels (meerdere ganzen- en
eendensoorten). Voor de wintergasten is het te vroeg, maar er zijn heel wat
jaarsoorten en elke dag kunt er doortrekkers opduiken, naast een aantal soorten
roofvogels. Smient, Pijlstaart, Grote Zilverreiger, Aalscholver, meerdere
meeuwensoorten, fuutachtigen en Waterral zijn eveneens vaste klanten. Rondom
laten meerdere zangvogeltjes zich opmerken, waaronder Cetti’s Zanger en
misschien opnieuw Baardmannetje.
Afspraak: Leuven, carpoolparking Herent om 8.15 u. – Bekkevoort, carpoolparking om 8.30 u. –Ter plaatse: 9 u. parking Van Het Vinne, Ossenwegstraat 70
te Zoutleeuw. Einde omstreeks het middaguur.

WATERVOGELTELLINGEN 2017-2018
Alle gegevens van de 6 tellingen van afgelopen winter zijn ondertussen
samengebracht in een aantal tabellen van een Excel-bestand dat op onze website
zal verschijnen. Al dit:
Per maand werden volgende gegevens verzameld:
Maand

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mrt

Getelde gebieden

20

21

21

21

20

20

Aantal soorten

33

36

36

35

34

34

Aantal vogels

4546

4925

4721

6513

5478

5344

Totaal aantal soorten: 47
Totaal aantal vogels: 31627
Met dank aan onze tellers. Op naar een nieuw succesvol winterhalfjaar !!!

WATERVOGELTELLINGEN 2018-2019
Data midmaandelijkse watervogeltellingen:
13/14 oktober 2018
17/18 november 2018
15/16 december 2018
12/13 januari 2019
16/17 februari 2019
16/17 maart 2019
Slaapplaatstelling aalscholvers en zilverreigers
17 november 2018

12 januari 2019
Slaapplaatstelling wulpen
19 januari 2019
Slaapplaatstelling meeuwen
26 januari 2019

Je waarnemingen ingeven is belangrijk !
Voer zo veel mogelijk waarnemingen in.
Geef zeker ook de broedkolonies van het voorbije seizoen op of aan ons door…
Oeverzwaluw, Roek, Blauwe Reiger …. Ligging en aantal nesten.

ONS VOGELBLAD
We werken nog aan de editie die eind van deze maand moet verschijnen.
Bijdragen hieraan blijven welkom.
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.

