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Hallo
Het is nog niet zo lang geleden dat jullie nog een nieuwsbrief van ons hebben
ontvangen. Toch is het nuttig jullie nog eens aan te schrijven. We staan weer voor
een paar mooie activiteiten.
Ik heb zonet de laatste tuinvogeltelling die ik vanuit onze regio mocht ontvangen
verwerkt tot een “fiche”. Het zijn er deze keer 75 geworden, meer dan het dubbele
van vorig jaar dus en er blijft me nog een hele klad om dit tot een tabel te
verwerken. Nog even geduld dus voor de resultaten. Bovendien blijft er nog
ander (meer dringend) werk met weer een tijdschrift (de 224) in het vooruitzicht en
een nieuwe cursus in ’t verschiet (syllabus, presentatie). Gelukkig wil Heidi de
soortteksten en dus het grootste deel van de syllabus verwerken. Dank, Heidi!
De cursus “Vogels tekenen en schilderen” is ondertussen van start met 10
deelnemers. We mikten maar op 6, dus is dit een onverhoopt succes. En de eerste
reacties waren positief !!! Morgen zijn we al aan les 2 en dan wordt er met pastel
gewerkt… Proficiat ook aan Herwig !
De eerste ‘echte’ wandeling van het jaar, de akkervogelwandeling op de
Rijnrodeberg, was een onverhoopt groot succes. Meer dan 50 deelnemers hebben
spijts het mistige weer toch heel wat akkervogels gezien en veel interessante uitleg
gehoord.
Stilaan lopen ook de inschrijvingen binnen voor de cursus “Moerasvogels”. Dus
dat komt ook weer in orde.
Hieronder wat we nog in ons uitstalraam hebben voor de volgende weken…
- Een Autodagtocht met gegarandeerd veel soorten….
- Onze jaarlijkse grote ledenvergadering (je hebt er kans voor vragen en
suggesties) met in het tweede deel als gastspreker de nieuwe directeur van
Vogelbescherming Vlaanderen
- Een busreis naar de kust: Uitkerkse Polders en de Fonteintjes
- Een brakballenpluisavond
- Een voormiddagwandeling in Mollendaal
en
- De start van de cursus Moerasvogels.
Kiezen en beslissen …! Of gewoon alles meedoen, kan ook.
Het bestuur

ACTIVITEITEN IN DE KIJKER
Zaterdag 8 februari 2020
Autodagtocht Compensatiegebieden Linker Oever

We bezoeken overstromingsgebieden en een aantal
natuurcompensatie-gebieden, er zijn er zo'n 14 op de Linkeroever,
sommige voorlopig, andere definitief.
Het Groot Rietveld, het Paardenschor, de Verrebroekse plassen, Drijdijck, PuttenWest, Doelpolder-Noord zijn inmiddels bekende gebieden in de wereld van de
vogelaars.
Dirk Draulans schreef er een waardevol
boek over: "In de Putten". In februari zien
we wel welke plaatsen dan het meest
interessant zijn.
Blauwe Kiekendief, foto Marc Van Meeuwen

Inmiddels is de nieuwe inpoldering van
Prosper-Polder al een bekend
observatiegebied, samen met het vlakbij
gelegen Paardenschor echt de moeite
waard. Het is misschien de laatste keer dat
we vrij door de Hedwigepolder kunnen
rijden. In 2024 moet het water er
binnenstromen, maar eens de laatste
vergunningen binnen zijn zullen de werken
starten. De zeedijken bij Saeftinghe
leverden ons vorig jaar 31 Bruine
Kiekendieven op, een Zeearend en twee
Ruigpootbuizerds. Ook over de Hedwige
zijn boeken verschenen, zowel over de familie Arenberg als over de zin en de
noodzaak van zo'n nieuwe overstromingsgebieden in het kader van het
geactualiseerd Sigmaplan (De Schelde van Bron tot Monding, Patrick Meire). Een
rancuneus boek hierover verscheen er ook van Chris de Stoop. Geen gebrek aan
commotie daar in de streek!
's Middags verpozen we wel even, er zijn bekende cafés in de buurt zoals ‘Den
Angeluus’ in Prosperpolder, ‘Het Verdronken Land’ in Emmadorp, we zien wel.
Daarna passeren we langs een aantal observatiepunten op de Zeedijken bij het
Verdronken Land van Saeftinghe tussen Baalhoek en Oud-Doel. O.a. de kijkhut
heeft zeker wat te bieden en niet alleen roofvogels zoals de kiekendieven: zo'n 120
Bruine en 20 Blauwe overwinteren in het schor. De Slechtvalk broedt aan de
kerncentrale.
Er zijn ook grote getallen Kleine Zilverreigers (150), Kluten (100), Grutto’s,
Kleine Strandlopers, Groenpootruiters, Strandplevieren, Zilver- en Goudplevier,
Drieteenstrandlopers, Bonte Strandlopers, Tureluurs, je zegt het maar en het zit
daar wel ergens in de buurt. Afhankelijk van het getij passen we onze
observatiepunten aan.

Afspraak: te Leuven, parking Carpool Herent E314 bij Mechelsesteenweg om
7.45 u. Ter plaatse: langs de E34, parking bij de afrit 10 Vrasene / Kieldrecht,
zijde Kieldrecht om 9 u. Terug omstreeks 19 u.
Info: Begeleider Luc Cieters (+32 494 916 862).
Woensdag 12 februari 2020
Jaarvergadering en infoavond Vogelbescherming

Om 19 u. ledenvergadering met bespreking werking van de Vogelwerkgroep,
(her)verkiezing bestuur, toelichting projecten, etc. Met alle kansen op vragen en
opmerkingen over onze werking. Ook stellen we de resultaten voor van de grote
bevraging die we eind 2019 organiseerden.
Bijzondere aandacht voor het project ‘Nieuwe Vogelatlas’. Uiteenzetting over het
doel en de werkwijze. Hiervoor worden nog kandidaten tellers gezocht.
Daarna om 20 u.: Paul Van Daele over
Vogelbescherming in Vlaanderen
We krijgen de kans om kennis te maken met Paul
Van Daele, de nieuwe directeur van
Vogelbescherming Vlaanderen.
Paul zal vertellen over de rol van deze vereniging
op het vlak van meer en betere soortbescherming.
We krijgen toelichting over de op til zijnde
hervormingen binnen Vogelbescherming
Vlaanderen. Komen ook aan bod: de juridische
acties in het kader van overtreding op de jachtwetgeving, interactie met het
overheidsbeleid ter verbetering van de soortbeschermingswetten, de problematiek
van de nog toegelaten jacht op de Patrijs, bedreigingen en acties om vogels te
redden in Europa en de wereld
Afspraak: te Diest in het Bezoekerscentrum Webbekoms Broek te Diest, Omer
Vanaudenhovelaan 48, 3290 Diest.
Aanvang 19 u. voor de ledenvergadering, 20 u. voor de uiteenzetting.
Info: Vooraf inschrijven wenselijk maar niet noodzakelijk via
marcel.jonckers2@telenet.be of (+32 497 447 233).
Zaterdag 22 februari 2020
Busreis naar de Uitkerkse polders en de Fonteintjes

Uitkerkse polders
Eén ding is zeker, we zijn die dag wel echt welkom in de Uitkerkse
polder, met dank daarvoor aan Christine Verscheure en Eckhart Kuijken van het
Ganzenproject Uitkerkse polder. We worden om 9 u. op de koffie verwacht in het
bezoekerscentrum Groenwaecke, Kuiperscheeweg 20 te Blankenberge op 1 km
van de kerk van Uitkerke.
Tel. +32 50 42 90 40.

Daarna worden we door de plaatselijke
gidsen door het eerste
weidevogelreservaat in Vlaanderen
geleid, een 1.400 ha groot authentiek
kustpoldergebied. Zo'n 1.500 jaar
geleden zag het eruit als het
Verdronken Land van Saeftinghe, nu
uitgestrekte slikken en schorren met
unieke zilte plantengroei zoals
Melkkruid en Zeekraal.
Haar internationale faam heeft de
polder wel te danken aan de vogels.
Diegenen die hier het jaar rond
neerstrijken hebben één ding gemeen: ze
zijn op trektocht, Lepelaars bv. en
Kemphanen.
Daarnaast is het een uniek broedgebied
voor weidevogels als Grutto, Kievit en
Kluut. Ook eenden broeden er zoals de
Slobeend en de Zomertaling.
Maar het gebied trekt tijdens de
wintermaanden ook duizenden ganzen
aan. En elk jaar overwintert er een aantal
Velduilen. De polders zijn een kopie van
de open broedgebieden van de Velduilen meer naar het noorden.
Foto’s site Uitkerkse polders Natuurpunt.
De Fonteintjes en het strand
Na de picknick in het bezoekerscentrum gaan we op stap in een veel kleiner
natuurgebied op nauwelijks 100 meter van de zee, de Fonteintjes.
Ook hier zal een gids ons op sleeptouw nemen. De Fonteintjes is een gekend
trektel- en overwinteringsgebied.
Afspraak: Rotselaar, parking bij rondpunt Aarschotsesteenweg / Steenweg op
Holsbeek om 6.45 u. – Leuven, carpoolparking Herent E314 bij Mechelsesteenweg
om 7 u. Terug omstreeks 20 u.
Inschrijven door storten van 28 euro op rekening IBAN: BE72 3300 1162 6516
van de Vogelwerkgroep met vermelding ‘Uitkerke+ opstapplaats’. Graag vóór 25
februari.
Info: Luc Cieters (+32 494 916 862).

Zaterdag 22 februari 2020
Braakballenpluisavond

Dit is een organisatie van Natuurpunt Lubbeek en Natuurpunt Holsbeek.
Als vanouds pluizen we een partij braakballen van een Lubbeeks en van een
Holsbeeks koppel Kerkuilen. We pluizen de braakballen uitéén op zoek naar
de schedeltjes van divers muizen. Gewapend met loepen, pincetten, tandenborstels
en determinatietabellen ontdekken we welke soorten
muizen onze Kerkuilen dit jaar in hun leefgebied
wisten te bemachtigen.
Klopt het dat een boost in de veldmuispopulatie
gezorgd heeft voor een explosie in het aantal
kerkuilbroedsels? Kom het mee ontdekken.
Deelnemers brengen indien ze erover beschikken
het volgende mee: loepen, bureaulampen, pincetten,
binoculairs, kinderen en volwassenen welkom!
Kerkuilen, foto Kevin Feytons

Afspraak: Pastorij Kortrijk-Dutsel, Dreef 10, 3220
Kortrijk-Dutsel (Holsbeek) van 19 tot 21 u.
Leden gratis, niet-leden betalen 2 euro. Kinderen en
volwassenen welkom.
Info: Niels Ryckeboer (+32 474 421 806).
Zaterdag 29 februari 2020
Voormiddagwandeling Mollendaal in Bierbeek

Het Mollendaalbos is een deel van het Meerdaalwoud dat een restant is
van het oorspronkelijke Kolenwoud.
We starten onze wandellus aan de rand van Mollendaalbos, bij de voormalige
boswachterswoning Brise-Tout in Bierbeek. Doordat het een oud bos is, is de
vegetatie er bijzonder rijk. Het is overwegend gemengd loofbos, maar er zijn ook
percelen met naaldhout (Hemlockspar en Lork). Naast de gewone bosvogels
wonen hier ook Holenduif, Zwarte Specht en Middelste Bonte Specht, Glanskop,
Zwarte Mees en Kuifmees, Appel- en Goudvink, Grote Lijster en wellicht zijn
wintergasten als Sijs en Keep ook nog aanwezig.
Kuifmees, foto Willy
Ceulemans

Afspraak: te
Bierbeek, parking
Brise-Tout, Sint-JorisWeertstraat (komende
uit gehucht
Mollendaal vlak bij
de bosrand) om 8 u.
Einde omstreeks
11.30 u.

Maandag 2 maart 2020
Start Cursus Moerasvogels

Leer meer over vogels in dit biotoop en beleef het met ons

Cursus

“Moerasvogels”
Een cursus in het Bezoekerscentrum Webbekoms Broek te Diest, Omer
Vanaudenhovelaan 48, 3290 Diest.
Cursus bestaande uit

3 theoretische lessen op maandagavond in BC. Webbekoms Broek te Diest;
3 uitstappen op zaterdagen, waaronder 1 bustochten.
Indoor lessen:
 Maandag 2 maart:
Vogels van open water, drijvende vegetatie en zompige
milieus, laagveen, zeggen en natte hooilanden
 Maandag 20 april:
Vogels van lage vegetaties (vervolg), lisdodde- en
rietmoeras
 Maandag 11 mei:
Vogels van ruigte, moerasspirea- en wilgenvegetatie,
broek- en moerasbos
Excursies:
 Zaterdag 2 mei:
Webbekoms Broek (eigen vervoer - voormiddag)
 Zaterdag 23 mei:
Harchies – Marionville (Henegouwen) (daguitstap met
eigen wagen, graag kostendelend)
 Zaterdag 6 juni:
Marker Wadden (Nederland) (daguitstap met bus en boot)

Buidelmees, foto Danny Roobaert

Waterral, foto Marek Szczpanik, Wikipedia

Harchies en Marionville zijn 2 moerasgebieden in de provincie Henegouwen.
Harchies is echt het allerbeste vogelgebied van Wallonië.
Marker Wadden is een splinternieuw natuurgebied opgespoten in het Markermeer

op de vroegere Zuiderzee. Hier worden een cluster van 5 nieuwe eilanden
ingericht enkel voor de vogels. Eén is momenteel klaar en bewandelbaar en
natuurlijk enkel te bereiken via een boottochtje van 12 km over het meer vanuit
Bataviahaven Lelystad of vanuit Enkhuizen.
Deze cursus kost 120 euro. Hierin zijn begrepen: de lessen, de busreis met
boottocht en de syllabus bij de theoretische lessen.
Te storten op rek. IBAN: BE24 3300 1135 7138 van NP Vogelwerkgroep OostBrabant. Duidelijk vermelden: “naam cursist(en)+ Moerasvogels”.
Zie ook onze website: www.vogelwerkgroep-oost-brabant.be.
Info: bij Marcel Jonckers (+32 497 447 233) of bij afwezigheid Jan Wellekens
(+32 479 799 367). Zie ook onze website: www.vogelwerkgroep-oost-brabant.be.
De afspraken worden later medegedeeld.

INFO ACTIVITEITEN
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. Geef bij inschrijving telkens op: reisdoel,
je naam en opstapplaats.

OPGEPAST! Bij te slechte omstandigheden of gevaarlijke wegen kan
een uitstap worden afgelast. Bekijk de avond vooraf of er geen mail is
verspreid. Laat je mailadres opnemen in ons adressenbestand voor de
nieuwsbrieven.

ONS VOGELBLAD
We werken nu aan de editie nr. 124 … Dat wil zeggen dat we al ruim 30 jaar
Ons Vogelblad uitbrengen. Bijdragen voor volgende nummers blijven altijd
welkom !!!!

Het abonnementsgeld voor een jaargang bedraagt nu 20 euro voor leden van
Natuurpunt of 22 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
Nieuwe betalers worden nu automatisch lid tot eind 2020, dus 2 nummers extra .
Enkel voor nieuwe leden!

Laat van je horen …..
Wil je meewerken aan een van de projecten, wil je meewerken aan de
organisaties … Geef dan snel een seintje.

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
Katelein Goderis  0491521 872

Gilbert Rijmenans  0470 139 071
Luc Cieters
0494 916 862
Heidi Coene
 0489 925 886

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.

