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In deze nieuwsbrief volgende belangrijke items!
 Vroege vogelwandeling in Het Vinne op 12 maart
 Gezocht vervangteller voor het ABV project, dit jaar in Opvelp
Remmelenveld en in Houtem Sint-Margriet
 Ons Vogelblad nr. 132 is bijna klaar. Heb je aan je vernieuwing van het
lidgeld gedacht? Kijk misschien even na.
 Aandacht voor deze komende activiteiten waarvoor je ruim vooraf moet
inschrijven ! De andere activiteiten komen aan bod in Ons Vogelblad
en latere nieuwsbrieven, maar komen ook spoedig op onze website.
 Weekend Gaume 7-8 mei: 1 plaats beschikbaar ….
 Busreis Waterdunen / Breskens 21 mei
 Busreis Marker Wadden met boottocht
 11 daagse reis naar Spaanse Pyreneeën: 1 tot 11 juni.

Zaterdag 12 maart 2022: Vroege voorjaarswandeling in Het Vinne
In dit provinciaal domein werd een natuurlijk meer dat midden 19de eeuw werd
drooggelegd opnieuw hersteld vanaf 2005. Het huidige meer is zo’n 1600 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.
Hier volgde een ongeziene explosie van riet- en watervogels met o.a.
broedgevallen van Knobbelzwaan, Dodaars, Fuut, Slobeend, Zomertaling, Kuif- en
Tafeleend en niet te vergeten: 1 à 2 paar Woudaapje en zelfs meer dan 25
broedparen Geoorde Fuut. Ook Grauwe Gans en de exoten Nijlgans en Canadese
Gans zijn vaste broedvogel geworden. Ondertussen werd opnieuw de meerbodem

geruimd om de waterkwaliteit te verbeteren en de biodiversiteit te verhogen. De
soortopbouw is nu opnieuw bezig.
Op dit ogenblik van het jaar klinken alom de roepen van spechten en het gezang
van talloze zangvogeltjes. Philippe Smets gidst de wandeling.
Afspraak: om 9 u. op de parking van Het Vinne, Ossenwegstraat 70 te Zoutleeuw.
Einde omstreeks het middaguur. Contact: Philippe Smets, tel. 0475 605 543.

Vervanger(s) gezocht voor ABV project
Het ABV project werkt op de opvolging van de algemene broedvogels. In een km
hok zijn 6 punten bepaald waar op elk punt 5 min moet geteld worden en dit drie
keer in een voorjaar (broedseizoen). Om de drie jaar wordt dit hernomen.
Zo’n hok van 1 km² moet drie keer per lente bezocht worden een eerste keer
tussen 1 maart en 15 april, een tweede keer tussen 16 april en 31 mei en een
derde keer tussen 1 juni en 15 juli. Tussen 2 bezoeken moeten minstens twee
weken liggen.
Dit jaar zijn het tellingen in Opvelp en Sint- Margriet-Houtem. In 2023 in
Bunsbeek en Oplinter. In 2024 in Linter Wommersom en Vissenalen Zijpveld.
Wegens verzwakte gezondheid hoop ik (Marcel) hier na 15 jaar vervangers voor
te vinden.
Zie ook het artikel in Ons Vogelblad 131 pag. 50 en verder.
Wie zich opgeeft als vrijwilliger(s) krijgt het kaartje toegestuurd met de 6 punten
voor het gekozen gebied (de gekozen gebieden). We hopen natuurlijk op een
verder zetten van dit project.

Korte vogelcursus

Vogels in onze omgeving
Deze cursus ging op 28 februari van start met toch 20 cursisten. In deze
moeilijke na-coronatijden toch een succes. J
Hieronder ……..Aandacht voor deze komende activiteiten waarvoor je ruim
vooraf moet inschrijven !

Weekend 7 en 8 mei 2022: Gaume-Weekend, topnatuur op het scharnierpunt
tussen België en Frankrijk
Nog 1 plaats beschikbaar….
Tocht o.l.v. Herwig Blockx voor maximum 12 deelnemers (d.i. 3 auto’s). Vervoer
met privé-wagens. (In 2020 werd deze tocht afgelast wegens corona).

Vertrek zaterdag 6.30 u., zondagavond komen we laat terug (20 u. à 21 u.).
Een deel van deze uitstap gaat door op Frans grondgebied en, hout vasthouden,
hopelijk zijn er dan geen beperkende maatregelen meer. Het is de
verantwoordelijkheid van de deelnemers om in orde te zijn met eventuele vereisten
om de grens te passeren.
We vertrekken ’s zaterdags om 6.30 u. en mikken op terugkomst op zondag tussen
20 en 21 u. Picknick meenemen voor de zaterdag (met koffie of drank).
Samenkomst te Oud-Heverlee op parking Naamsesteenweg aan restaurant " Vers
Namur ".
Overnachting met ontbijt in Auberge de Marville. Zaterdagavond eten we in de
Auberge of in een ander restaurant (“Bel Air”) te Marville. Zondagavond zullen
we "iets" onderweg gaan eten t.h.v. Habay.
Er wordt vooral gekeken naar vogels, vlinders, libellen en de flora van de
kalkhellingen. Vele soorten orchideeën, Grauwe Klauwier, roofvogels, Grote
Karekiet, Boomkikker, Kraanvogel: er is echt véél mogelijk in deze streek!!!
Op het programma staat een keuze uit o.a. de volgende sites: Etang de l’Illé, le
Grand Cron de Buzenol / Le Cron de Lahage, La Ramonette te Velosnes, de vallei
van de Othain, la Cote d’Urbule te Epiez, (Cimétière Ste Hilaire), le Bois de
Mangiennes, het weilandencomplex te Billy-sous-Mangiennes en Etang d’Amel…
Dit WE is (op 1 na) voorlopig volzet. Mensen die toch interesse hebben, kunnen
Herwig contacteren en worden dan op een wachtlijst gezet. Zodra er een plaats
vrijkomt worden ze hiervan verwittigd. (Als je zou verwittigd worden dat je toch
mee kan, dien je 130 euro over te schrijven op het rek.nr. van VWG Oost-Brabant
BE72 3300 1162 6516 met vermelding “Gaume-WE deelname”.)
Vervoer en persoonlijke uitgaven zoals drank zijn niet inbegrepen in de prijs.
Contact: Herwig Blockx 0472 912 341 (stuur zeker een SMS als hij niet opneemt)
of een bericht naar dit e-mailadres: herwigblockx@yahoo.com.
Zaterdag 21 mei 2022: Bustocht Zeeuws-Vlaanderen - Waterdunen bij
Breskens
In dit Vogelblad vind je een uitvoerig artikel over de Waterdunen.
Dit wordt de hoofdbestemming van deze daguitstap. Maar op weg
er naartoe passeren we ook langs een uniek vogelgebied, de
Sophiapolder bij Oostburg, een oude kreek met in het midden een
eiland, locatie voor nogal eens ongewone gasten. Er is een kijkhut
en mogelijkheid voor een interessante korte dijkwandeling
Rekening houdend met het getij, laag water in Breskens om 12.55 u., rijden we
daarna naar de Zeedijk met kijkhut, de ideale plaats om zo'n 2 uur voor het
laagwater naar de Hooge Platen te kijken, gekend voor de meestal aanwezige
Zeehonden.
Een belangrijke broedplaats op die Hooge Platen is de Bol, de enige plaats die
droog blijft bij springvloed en een gekende broedplaats voor Dwergstern, Visdief
en Grote Stern. Maar ook de Kokmeeuwen, Strandplevieren en Kluten broeden er
in grote getale.

Sophiapolder, foto Linda van
der Veken

Daarna rijen we verder tot
Breskens waar we de tijd
nemen om te picknicken.
Net voorbij de veerpont
naar Vlissingen en vlakbij
de bij vogelaars heel
gekende Trektelpost
bereiken we de
Waterdunen, het
uiteindelijke doel van onze
uitstap. Er is een mooie
wandeling mogelijk van zo'n 5 km met verschillende kijkhutten.
Gedurende de ganse dag zullen we naast talrijke vogelsoorten ook verschillende
brak – en zoutwaterplanten aantreffen.
Luc Cieters
Inschrijven door betalen van 28 euro op rekening BE72 3300 1162 6516 van
Vogelwerkgroep Oost-Brabant. Laarzen zijn niet nodig.
Afspraak: Rotselaar, parking bij rondpunt Aarschotsesteenweg/Steenweg op
Holsbeek om 6.15 u. – Leuven, parking Carpool Herent E314 bij
Mechelsesteenweg om 6.30 u. Terug omstreeks 20.30 u.
Contact: Luc Cieters, tel. 0494 916 682.
Woensdag 1 tot zaterdag 11 juni 2022: 11-daagse reis naar de Spaanse
Pyreneeën en Los Monegros
Dit voorjaar gaan we met de VWG naar de Spaanse Pyreneeën en het steppegebied
Los Monegros. Vanaf Barcelona trekken we het binnenland in noordwestelijke
richting, naar de steppen ten zuiden van Huesca. Nadien rijden we van de steppe
naar de Voor-Pyreneeën, namelijk de Sierra de Guara. Daarna verplaatsen wij ons
naar de feitelijke Pyreneeën, waar we o.a. het Nationaal park Ordessa bezoeken en
nadien verkennen we de Hecho- en Anso-vallei ten westen van Jaca.
Op deze 11-daagse reis bezoeken we diverse habitats: de droge steppe met zijn
typische soorten zoals Kalander- en Kortteenleeuwerik, Westelijke Blonde Tapuit,
Griel en Zandhoenders.
De Voor-Pyreneeën met o.a. de Sierra de Guara, hier vinden we spectaculaire
kloven en hoge rotsen. Er broeden gieren, arenden en andere roofvogels. Het is
een van de ruigste gebieden van Europa. Vale Gier, Aasgier, Dwerg- en
Slangenarend zullen niet ontbreken. Ook kansen op Rode en Blauwe Rotslijster,
Zwarte Tapuit, Rotsmus.
In het hooggebergte vinden we weer andere vogelsoorten zoals Steenarend,
Lammergier, Waterspreeuw, Citroenvink, Rotskruiper, Alpenkauw en maken we
kans op Gems en Alpenmarmot.

We reizen met 2 minibusjes, en verblijven in verschillende hotels.
Richtprijs in een 2-persoonskamers is 1.700 euro inclusief vervoer, vlucht,
maaltijden en niet-alcoholische dranken. Maximum 14 deelnemers. De
wandelingen zijn licht tot soms pittig, vooral in het hooggebergte. Maar we doen
het steeds op een rustige manier zodat iedereen mee kan.
Inschrijvingen voor 14 april 2022, door het storten van 800 euro op rekening van
de VWG BE72 3300 1162 6516 met vermelding voorschot VWG reis Spaanse
Pyreneeën. Het saldo dient betaald te worden tegen 20 mei 2022.
Reis- en annulatieverzekering is ten zeerste aangeraden.
Voor inlichtingen en/of vragen kan je terecht bij Jan Wellekens, tel. 0479 799 367.

Zaterdag 25 juni 2022: Busreis Marker Wadden
De Marker Wadden is een nieuw natuurgebied in ontwikkeling in het
Markermeer. Het is één van de grootste natuurherstelprojecten in
West-Europa.
Natuurmonumenten is samen met Rijkswaterstaat in 2016 gestart met
de aanleg van de Marker Wadden. Het Markermeer bestaat grotendeels uit troebel
water omwille van de 30 cm dikke sliblaag op de bodem die door de windwerking
de zichtbaarheid van het water sterk bemoeilijkt en daardoor weinig geschikt voor
vissen, vogels en waterplanten. In een eerste fase zijn vijf eilanden aangelegd,
door het opspuiten van 30 miljoen m³ klei, zand en veen afkomstig uit het
Markermeer. Dit materiaal werd gebruikt om op grote schaal paaiplaatsen,
eilanden en natuurlijke oevers te maken. Bedreigde dieren en planten profiteren
daarvan. In totaal verkreeg men zo 1000 ha nieuwe natuur boven en onderwater.
Door de aanleg van die eilanden hoopt men de waterkwaliteit van het Markermeer
te verbeteren. De Marker Wadden liggen 9 km varen ten noorden van Lelystad en
4 km ten westen van de Houtribdijk die Lelystad met Enkhuizen verbindt. Op
termijn is het de bedoeling van de Marker Wadden een grote archipel te maken van
zo’n 10.000 ha land en water. In april 2021 is gestart met de aanleg van eiland 6
en 7 en in 2023 zal de Marker Wadden 300 ha groter worden en spreken we over
een natuurgebied van 1300 ha.
Het haveneiland (250 ha natuur boven en onder water) is sinds september 2018
toegankelijk voor natuurliefhebbers en watersporters. Er zijn over 12 km knuppelen wandelpaden aangelegd en men bouwde 3 vogelkijkhutten en een 12 meter
hoge uitkijktoren. Dit alles gaan we op zaterdag 25 juni 2022 met de VWG voor
de eerste maal verkennen en bezoeken.
Vrij snel na de aanleg van het haveneiland, vestigde zich de eerste vogelsoorten:
vooral pionier vogels, vogels die op kale grond broeden, zoals Kluut, Visdief en
Dwergstern. In 2019 waren er o.a. 380 broedparen Kluut, 780 paar Visdief, 7 à 11
paar Dwergstern, 92 paar Kleine Plevier en 54 paar Bontbekplevieren. Daarnaast
het eerste broedgeval voor Nederland van een paartje IJseend (een eendensoort die
900 km noordelijker in Noorwegen broedt) met 4 pulli. In 2020 was er een koppel
Lachstern succesvol en ontstond er een nieuwe kolonie Zwartkopmeeuw met 32

paar, het aantal paar Visdief is ondertussen gestegen tot 1100 paar. Ook de
zangvogels hebben de Marker Wadden ontdekt o.a. 240 paar Oever- en
Boerenzwaluw, Witte en Gele Kwikstaart, Rietgors, Baardman en Kleine Karekiet.
In 2020 werd er ook een bescheiden bezoekerspaviljoen gebouwd, naast gebouwen
voor de vogelwachters, havenmeester en ook 4 huurhuisjes, die allen
landschappelijk ingepast, ecologisch en zelfvoorzienend zijn.
Drank en picknick zelf te voorzien en het afval dienen we zelf terug mee te nemen
naar het vaste land.
Afspraak: Rotselaar, parking bij rondpunt Aarschotsesteenweg/Steenweg op
Holsbeek om 6.15 u. – Leuven, parking Carpool Herent E314 bij
Mechelsesteenweg om 6.30 u. Terug omstreeks 20.30 u.
Inschrijven: VOOR 19 april, door betaling van 65 euro (bus + boot) op rekening
van de Vogelwerkgroep IBAN: BE72 3300 1162 6516 met vermelding "Marker
Wadden + gekozen opstapplaats". Plaatsen beperkt!
Contact: Jan Wellekens (+32 479 796 367).

Opgelet: door covid of door weersomstandigheden kunnen wijzigingen
zich opdringen. Houd daarom steeds je mailbox in het oog vóór een
activiteit.

LID ZIJN …. LID BLIJVEN
Mocht je je lidgeld / abonnement nog niet vernieuwd hebben…
Hieronder de info...
Ons lidgeld blijft behouden op 20 euro te storten op rekening BE24 3300 1135
7138
Wat ook kan is een vrije gift op onze projectrekening BE12 2300 5247 4592 van
Natuurpunt Studie met vermelding voor Project 2432 van Vogelwerkgroep OostBrabant. Bij minimum 40 euro ontvangt u een fiscaal attest vanuit Natuurpunt
Studie. Als u dit doet ter vervanging van het gewone lidgeld, moet u ons wel
duidelijk verwittigen, bv. Via e-mail.

Voorstellen en bijdragen voor Nieuwsbrief, activiteiten of tijdschrift
altijd 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

Gilbert Rijmenans
Katelein Goderis
Philippe Smets
Eddy Sente

 0470 139 071
 0491 521 872
 0475 605 543
 0496 836 632

Leden Natuurpunt
Niet-leden
Natuurpunt
Overschrijven

Of vrije gift op

Minimum 20 euro
Minimum 22 euro
Op rekening van de Vogelwerkgroep, p./a.
Waaibergstraat 26 bus 5 te 3300 Tienen
IBAN: BE24 3300 1135 7138
BIC: BBRU BE BB
Natuurpunt Studie
IBAN: BE12 2300 5247 4592
BIC: GEBA BEBB met vermelding “Gift voor
project 2432 van VWG Oost-Brabant”. Vanaf
40 euro is dit fiscaal aftrekbaar. Bij storting
verwittig ons dan via mail.

