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Welkom op onze bestuursvergadering
Maandag 12 november gaan we weer samenzitten om de kalender 2019 te
finaliseren. Bijkomend wordt er ook gepraat over de algemene werking van onze
vogelwerkgroep.
Op deze vergadering zijn alle geïnteresseerde leden welkom. Aanmelden mag,
maar moet niet. Bij ons kan iedereen zijn zegje doen.
Afspraak: om 19.30 u. in Natuur.huis De Gors, Metselstraat 75 te Vissenaken bij
Tienen. Parkeren kan op 50 m naast de Sint-Maartenskerk.

Opnieuw Grote cursus in 2019
We vertellen nog niet alles over 2019, maar toch al dit.
We hebben deze traditionele grote cursus bijgewerkt. Zo worden in deze nieuwe
versie van module 1 een paar lessen vervangen en wordt nog meer de aandacht
gevestigd op courante en iets minder gewone soorten. Het wordt dus beter
toegankelijk voor mensen met minder voorkennis. Minder soorten die dan wat
uitvoeriger worden voorgesteld. Ook wordt gepoogd nog nauwer aan te sluiten
met de jaargang in onze vogelwereld.
Cursus bestaande uit

• 9 theoretische lessen op maandagavond.
Deze lessen gaan door in Zaal Santro te Binkom (Lubbeek),
Tiensesteenweg 55, ruime parkeerplaats beschikbaar.
• 11 uitstappen op zaterdagen, waaronder 5 bustochten (Oostkantons /
Tiengemeten (Zuid-Holland) /Zeeland / Hoge Venen / Blankaart en
Nieuwpoort) naar belangrijke vogelgebieden even verderaf en 6
halvedagtochten naar natuurwaarden in eigen regio als Zoet Water
Heverleebos / Het Vinne / Schulen Kleenmeulen / Webbekoms Broek /
Averbode Bos en heide / Akkergebieden bij Hoegaarden.
• Aanvullend kunnen de cursisten nog aansluiten op het gewone
activiteitenprogramma van onze vogelwerkgroep.

Theoretische lessen
• Maandag 11 februari:
• Maandag 18 februari:
• Maandag 11 maart:
• Maandag 1 april:
• Maandag 6 mei:
• Maandag 3 juni:
• Maandag 16 september:
• Maandag 7 oktober:
• Maandag 4 november:

“Introductie tot het
“Watervogels – Eenden ganzen futen”
“Courante Roofvogels”
“Courante Zangvogels 1”
“Zangvogels 2”
“Rallen, reigers, ooievaars, sterns…”
“Spechten, duiven, hoenders.. (kleine groepen)”
“Vogeltrek”
“Wintergasten”

Praktijklessen - Cursusuitstappen 2019
• Zaterdag 23 februari:
Zoete Waters Heverleebos (voormiddag)
• Zaterdag 23 maart:
Het Vinne te Zoutleeuw (voormiddag)
• Zaterdag 6 april:
Oostkantons (dagtocht met bus)
• Zaterdag 27 april:
Schulen Kleenmeulen (voormiddag)
• Zaterdag 18 mei:
Webbekoms Broek bij Diest (voormiddag)
• Zaterdag 22 juni:
Natuureiland Tiengemeten (dagtocht bus)
• Zaterdag 21 september:
Averbode Bos en Heide (voormiddag)
• Zaterdag 19 oktober:
Oosterschelde Zeeland (dagtocht met bus)
• Zaterdag 16 november:
Hoge Venen Brackvenn (dagtocht met bus)
• Zaterdag 7 december:
Blankaart en Nieuwpoort (dagtocht bus)
• Zaterdag 14 december:
Akkervogelwandeling te Hoegaarden (vm.)
Verdere info volgt later. (komt ook op onze website, zodra klaar).
De uitstappen zijn voorbehouden aan de cursisten en cursusbegeleiders. Aan
de busreizen kunnen wel andere leden/vrienden/familieleden deelnemen.

Resterende activiteiten voor dit jaareinde
Zaterdag 10 november 2018
Halve-dagtocht
Bezoek aan de decanteerbekkens van Hollogne-sur-Geer

Even over de taalgrens (E40, afrit 28a Waremme) in Hollogne-sur-Geer, is een
gelijkaardig gebied als het Tiens Broek erkend als natuurreservaat. “Geer” is de
Franse naam voor de Jeker.
Sinds ons bezoek met de VWG in september 2013 is dit gebied van 40 ha
geëvolueerd naar een volwaardig Réserve Naturelle. De eigenaar Hesbaye Frost
loost het spoelwater van zijn groentewasserij afwisselend in de bezinkingsputten,
waardoor een mozaïek is ontstaan van vijvers met verschillende dieptes.
Natagora die het beheer van het gebied leidt, kon overeenkomsten afsluiten met
een tuinbouwschool, die samen met de grazende schapen, zorgen dat de dijken en
oevers vrij blijven van ruigteontwikkeling. E en deel van de vijvers zijn verland
naar rietvelden, goed voor de moerasvogels.

Er is een natuurlijke wand voor Oeverzwaluwen, en sinds kort een robuuste
kijkhut met verplaatsbare zittingen, toegankelijk via een extra vlonderpad,
noodzakelijke schuilhut omwille van de openheid naar de akkers. Kokmeeuwen
broeden er sinds 1996, ook de Geoorde Fuut met 40 koppels, 10 koppels
Krakeenden, 1 koppel Slobeenden, ook Kleine Plevier, Rietzanger, Blauwborst,
Rietgors…

Het is één van de mooiste watervogelgebieden van Wallonië en vredig rustig
gelegen en bereikbaar.
Alle mogelijke watervogels zijn er te observeren, en rietzangers(niet in
november). In de trekperiode vele soorten steltlopers, snippen, talingen,
Porseleinhoen, ook altijd roofvogels (Slechtvalk, Bruine Kiekendief, Sperwer..).
We hopen voor november op de verdragende, heldere belletjes van
overwinterende Baardmannen.
Afspraak: Carpool Herent om 8.30 u. E40 richting Luik, afrit Waremme, dan 4
km aanhouden op de N69. Daarna rechts afslaan voor Hollogne, het hele dorp
afrijden, links richting Darion en via de rue de Manil kom je aan de achterkant.
Ter plaatse om 9.30 u. GPS coördinaten 50.667966, 5.200838. Einde omstreeks
het middaguur
Zaterdag 24 november 2018
Voormiddagwandeling
Bezoek aan het Tiens Broek en de Bezinkingsbekkens

De Tiense Bezinkingsputten en hun omgeving lokken heel wat doortrekkers en
wintergasten. Op een novemberdag zijn de eenden al weer in prachtkleed en
wordt er vaak al gebaltst. Misschien zijn er nog een paar steltlopers…
Roofvogels jagen er op prooi. In Tienen is er altijd wat te zien. Mogelijk is de
trektelpost nog bemand.

Afspraak: Leuven, carpoolparking Herent om 8 u. of ter plaatse op de parking bij
de waterzuivering van de Citrique in de Ambachtenlaan, Industriepark
“Soldatenplein” Z1 te Tienen om 8.30 u. Einde omstreeks het middaguur.
Zaterdag 8 december 2018
Autodagtocht
Sinterklaas Verrassingstocht

Het bestuur wil van de laatste tocht van het jaar een verrassingstocht maken.
We trekken met auto’s naar de locatie waar op dat moment een aantal bijzondere
soorten vertoeven. Durf jij je ook laten verrassen?
Afspraak: Leuven, carpoolparking Herent om 8.30 u. Einde ter plaatse
omstreeks 16.30 u.

WATERVOGELTELLINGEN 2018-2019
De eerste telling is ondertussen achter de rug.
Momenteel werden van 12 gebieden de resultaten ingegeven. Dat gaf 3357
vogels in 31 soorten. Van nog enkele gebieden worden de resultaten verwacht….
Resterende data midmaandelijkse watervogeltellingen:
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

Binnenkort weer PTT-tellingen

Ik citeer uit het bericht vanuit Natuurpunt / waarnemingen

Doe mee aan PTT: detailonderzoek naar overwinterende
vogels
Tussen zat 15 dec - zon 20 jan kan je deelnemen aan één van de langstlopende
Vlaamse telprojecten: de Punt Transect Telling (PTT). Deelnemen vraagt één
voormiddag tijd. De telling gebeurt volgens een gestandaardiseerde methode.
Bepaal een route, best karakteristiek voor het gekozen landschap of habitat. Kies
20 goed bereikbare telpunten en tel er gedurende 5 minuten alle vogels. Jaar na
jaar herhaal je de telling op dezelfde punten. Verschillende tellers lopen zo al
jarenlang één of meerdere vaste routes. De afstand tussen de telpunten is
minimaal 250 m in gesloten en 500 m in open landschap. Zo help je om een beter
beeld te krijgen van de overwinterende vogelpopulaties in Vlaanderen. De
telgegevens voor PTT kan je vanaf nu invoeren via de gloednieuwe
projectenmodule van Waarnemingen.be.
https://project.waarnemingen.be/projects/7/
Meer informatie & handleiding https://www.natuurpunt.be/pagina/punttransect-telling-ptt

ONS VOGELBLAD
We werken nog aan de editie nr.; 119 die eind december 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.

