Nieuwsbrief 2021/06
2 juli 2021
Beste natuurvriend
De zomer van de ‘bevrijding’ is van start gegaan. Hopelijk houdt iedereen zich
toch wat aan de regels en komt er geen nieuwe golf meer die opnieuw de mooie
plannen in de … gooit.
We gaan verder op de recent ingeslagen weg. We hebben voor begin juli nog 2
activiteiten die zeker de moeite lonen met o.a. een tocht naar de Oostkantons: de
thuis Van Rode Wouw en Zwarte Ooievaar. Voor eind augustus volgt dan
uiteindelijk opnieuw een busreis. ’t Wordt Zeeland met zijn talloze watervogels
sen steltlopers.
Ons Vogelblad nr. 129 is net vandaag naar de post gebracht en valt dus over een
paar dagen normaal bij jullie in de bus. Mooie reislectuur.
Van literatuur gesproken: in Nederland verschijnt kortelings een boek over de
avifauna in Zeeland. Je kan vooraf inschrijven en dan een korting krijgen. In dat
boek is een hoofdstuk gewijd aan “Zeeland en de Belgen” en waarschijnlijk
verschijnt daarin een verslag van één van onze Zeelandreizen. Men heeft ons dat
toch een tijd geleden gevraagd of men dit kon opnemen. Benieuwd… Vermits we
via onze busreizen zo verwant zijn met deze Zuid-Nederlandse provincie is dit toch
zeker een voor ons erg interessant boek. Hieronder meer.
Ook nog dit: maandag 5 september om 19.30 u. houden we een livebestuursvergadering in natuurhuis De Gors, Metselstraat 76 te Vissenaken Tienen.
Alle leden met ideeën en met inzet zijn hartelijk welkom !

ONS VERSTERKT PROGRAMMA voor de komende weken….
Zondag 4 juli 2021
Het nieuwste natuurgebied van Leuven is: "Vijvers van Bellefroid ". Eind 2019
werd dit door de stad Leuven aangekocht.
De vijvers zijn gelegen daar waar de E314 de Leuvense Vaart kruist. Het domein
is 21 ha groot waarvan 17 ha vijvers. Rond de zuidelijke vijver werd recent het

wandelpad voltooid zodat men er helemaal rond kan wandelen. De noordelijke
vijver is een rust en natuurgebied dat via 2 kijkwanden afgespeurd kan worden. In
de toekomst komt er een kijkhut van waaruit de 2 vijvers kunnen bekeken worden.
Aan elke vijver is er een beverburcht, het ganse jaar door zitten vele soorten
watervogels met deze winter als uitschieter de Kwak. Verschillende eenden
soorten met o.a. Bergeenden zijn aanwezig. Ook is er een Aalscholver kolonie met
meer dan 20 nesten.
Samenkomst om 8 u. op de parking Sportschuur van Wilsele Dorp langs de
Brandweg.
Inlichtingen bij Eddy Sente op telefoonnummer 0496.83 66 32.
Zondag 18 juli 2021 - Oostkantons
Pol Uytterhoeven leidt een zomerse tocht in de Oostkantons.
Afspraak om 10 u. op de parking van Signal de Botrange aan de N676.
Wandeling naar het uitzichtpunt over het veen, krijgen we het geluk om Korhoen
waar te nemen?
Nadien wandeling in Mont Rigi of aan het bezoekerscentrum.
Picknick in Montenau.
In de namiddag naar het uitkijkpunt nabij Amel en daarna bezoek aan het
natuurgebied.
Inlichtingen en inschrijven bij Pol Uytterhoeven 0486 690 651 of
poluytterhoeven|yahoo.com.
Zaterdag 28 augustus 2021
Bustocht Nazomerse Steltloperzoektocht Zeeland
We stellen deze bustocht in het teken van steltlopers en kustvogels. We bezoeken
een aantal markante plaatsen waar veel watervogels en zeker ook veel steltlopers
voorkomen. Wellicht worden dat Scherpenissepolder, Prunjepolder met de inlagen
en Brouwersdam.
In de nazomer zijn talloze steltlopers uit het hoge noorden in het Oosterscheldegebied aanwezig. Vrijwel alle soorten uit de vogelgids zijn mogelijk aanwezig.
Sommige soorten met duizenden, spectaculair! Verder zullen er zeker heel wat
eenden- en ganzensoorten, piepertjes en roofvogels in onze kijkers defileren. En
wie weet passeert een Velduil of Zeearend…
Vertrek: Rotselaar, parking bij rondpunt Aarschotsesteenweg/Steenweg op
Holsbeek om 6.40 u. – Leuven, carpoolparking Herent E314 bij Mechelsesteenweg
om 7 u. Terug omstreeks 20.30 u.
Inschrijven door storten van 30 euro op rekening IBAN: BE72 3300 1162 6516
van de Vogelwerkgroep met vermelding ‘Zeeland + opstapplaats’. Voorzie
picknick en drank.
Jan Wellekens 0479 799 367.

Avifauna Zeelandica (Uitgave van SOVON)
Zeeland is een bijzonder vogelrijke provincie. Dit ‘land in zee’ heeft behalve de Oosteren Westerschelde, met uitgestrekte slikken, platen en schorren, ook grote zoete en
zoute meren, de Voordelta met stranden, zandbanken en ondiep kustwater, fraaie

duingebieden, talloze binnendijkse natuurgebieden, kreken en dijken, akkers en zelfs
bossen. Daar komt bij dat Zeeland op belangrijke vogeltrekroutes langs de Noordzeekust
ligt. De ‘telposten’ bij Breskens (in het voorjaar) en Westkapelle (in het najaar) genieten
niet voor niks nationale en internationale faam.
Na de alom geprezen (en inmiddels uitverkochte) Flora Zeelandica (2018), eveneens
onder redactie van Peter Meininger, is er nu de Avifauna Zeelandica het standaardwerk
over de Zeeuwse vogelwereld. Het verschijnen en verdwijnen van vogels zijn goede
indicatoren van hoe het er met landschap en milieu voorstaat. Van alle in Zeeland
waargenomen vogelsoorten wordt een gedetailleerde en informatieve beschrijving
gegeven van het voorkomen in verleden en heden, rijk geïllustreerd met kaartjes en
grafieken. Ook de vele in Zeeland waargenomen zeldzaamheden krijgen aandacht in
woord en beeld. Het boek biedt veel meer dan een traditionele ‘streekavifauna’. De
soortbeschrijvingen worden voorafgegaan door een aantal boeiende, inleidende
hoofdstukken. Deze zijn niet alleen geschreven door deskundige ‘vogelaars’, maar ook
door historici en landschapsdeskundigen.
Zo zijn er hoofdstukken over vogels in Zeeland voor 1900, de exploitatie van vogels
(eendenkooien, jacht op watervogels met kanongeweren, rapen van eieren),
vogelstudie en vogelbescherming in 1900-2020, de rol van Belgische vogelaars in
Zeeland, verzamelaars en vogelcollecties, de landschappelijke ontwikkeling van Zeeland,
vogels van het stedelijke gebied, vogels van het landelijke gebied, hoofdstukken over de
diverse grote wateren, kustbroedvogels, vogeltrek en ‘varia exotica’. Ook zijn de
streeknamen vermeld en zijn biografieën van (meestal overleden) vooraanstaande, in
Zeeland actieve vogeldeskundigen, een personenregister en een zeer uitvoerige
literatuurlijst opgenomen. Talloze, vaak bijzondere foto’s van topfotografen, verfraaien
de tekst.
Dit monumentale, tweedelige standaardwerk mag niet ontbreken in de boekenkast van
eenieder die geïnteresseerd is in de vogels, de natuur, het landschap en de geschiedenis
van Zeeland.

Streepjescode
bijzonder vogelrijke provincie. Dit ‘land in zee’ heeft de Westerschelde met uitgestrekte
slikken, platen en schorren, zoute meren, de Voordelta met stranden, zandbanken
kustwater, fraaie duingebieden, talloze binnendijkse natuurgebieden, kreken en dijken,
akkers en zelfs bossen. Daar komt bij belangrijke vogeltrekroutes langs de Noordzeekust
ligt. bij Breskens (in het voorjaar) en Westkapelle (in het najaar) voor niks nationale en
internationale faam. Zeelandica is het standaardwerk over de Zeeuwse vogelwereld.
Zeeland waargenomen vogelsoorten wordt een gedetailleerde beschrijving gegeven van
het voorkomen in verleden en geïllustreerd met kaartjes en grafieken. veel meer dan
een traditionele ‘streekavifauna’. soortbeschrijvingen worden voorafgegaan door een
aantal inleidende over vogels in Zeeland voor 1900, de exploitatie van vogels jacht op
watervogels met kanongeweren, rapen van eieren), vogelbescherming in 1900-2020, de
rol van Belgische Zeeland, verzamelaars en vogelcollecties, de landschappelijke vogels
van het stedelijke en landelijke gebied, kustbroedvogels, de diverse grote wateren,
vogeltrek en ‘varia exotica’.
streeknamen vermeld en zijn biografieën van vooraanstaande
overleden) in Zeeland actieve vogeldeskundigen, een

personenregister en een zeer uitvoerige literatuurlijst opgenomen. Talloze,
foto’s van topfotografen, verfraaien de tekst.
monumentale, tweedelige standaardwerk mag niet ontbreken in de
eenieder die geïnteresseerd is in de vogels, de natuur,
en de geschiedenis van Zeeland.

Voorintekenprijs 44,50 euro. Info vindt u wel via internet.

VERDERE LEDENWERKING
Ons Vogelblad nr. 129 is verzonden en dus weer aan het werk voor het volgende
nummer en natuurlijk doen we beroep op medewerking aan onze leden. Ons
Vogelblad is een ledenblad !
Voor de nazomer, herfst, winterbegin verwachten we nog voorstellen. Wil jij een
tocht(je) leiden in een gebied waar je thuis bent, kort bij of elders in het land, geef
ons dan graag een seintje.
Kandidaturen voor het bestuur zijn ook steeds meer dan welkom !

ONS VOGELBLAD
BELANGRIJK Heel wat leden vernieuwden al hun bijdrage.
Van een paar tientallen hopen we het nog…
LIDGELDEN VERNIEUWEN nog aan 20 euro op rekening van Vogelwerkgroep,
p./a. Waaibergstraat 26 bus 5 te 3300 Tienen – IBAN: BE24 3300 1135 7138BIC: BBRU BE BB.
Of doe een storting op de projectrekening
Vanaf 40 euro krijgt u een belastingvermindering van 40 %. Stort u bijvoorbeeld
40 euro dan krijgt u een aftrek van 16 euro en betaalt dus reëel 24 euro.
Gelieve ons evenwel van een storting op onze projectrekening te verwittigen via
een e-mail (marcel.jonckers2@telenet), want we krijgen geen lijst van de gestorte
bedragen met naam omwille van de wet op de privacy.
Deze giften gebeuren op rekening van Natuurpunt Studie – IBAN: BE12 2300
5247 4592. BIC – GEBA BEBB met vermelding “Gift voor project 2432 van
VWG Oost-Brabant.
En natuurlijk zijn nog altijd (nieuwe) (her)inschrijvingen welkom.

MEER INFO over de Vogelwerkgroep….
Marcel Jonckers  0497 44 72 33
Jan Wellekens  0479 799 367
Heidi Coene
 0489 925 886
Pol Uytterhoeven 0486 690 651
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