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In deze nieuwsbrief volgende belangrijke items!
Het stond allemaal al in de nieuwsbrief die we een paar weken geleden zonden,
maar beschouw dit als een reminder.
Uitstap naar de Abdij van Het Park en zijn vijvers op zaterdag 9 april. Pol
Uytterhoeven gidst deze tocht met natuurlijk veel enthousiasme. Zie hieronder.

Ook nog aandacht voor een geboorte … Vandaag heeft dit kleintje ons bereikt.
Het kreeg de toepasselijke naam “Nr. 133”. ’t Is niet echt zo’n kleintje want
toch 72 blz. dik. Maandag mag het naar de post en dus mag je het over enkele
dagen bij je thuis verwachten….
En dan nog dit …. Voor een paar komende activiteiten moet duidelijk vooraf
ingeschreven worden, anders kunnen we geen bussen inhuren o.a. voor de
tocht naar de Waterdunen en voor de tocht naar de Marker Wadden moet
bovendien een boottocht gereserveerd worden.
Idem moeten een stel afspraken gemaakt worden voor de reis naar de Spaanse
Pyreneeën.
DUS: bekijk deze activiteiten en laat ons dringend weten welke je mee wilt
beleven!!!!!!!

Zaterdag 9 april 2022: Abdij van het Park
Vanuit de mooi gerestaureerde abdij maken we een wandeling rond de vijvers waar
we de watervogels observeren: Fuut, Dodaars, Slobeend, Tafeleend, Wintertaling,
Nijlgans, Aalscholver, Blauwe Reiger en IJsvogel zijn bijna zekerheden. We lopen
ook een stukje in de omliggende velden en akkers op zoek naar allerlei zangvogels.
Afspraak: om 9 u. op de grote binnenkoer van de abdij, ingang langs de
Geldenaaksebaan te Leuven. Einde: omstreeks 12 u.
Contact: Pol Uytterhoeven, tel. 0486 560 651.

Zaterdag 23 april 2022: Op zoek naar akkervogels in de Brakouter te Landen
Eliksem
Op stap met Robin Guelinckx, een van de grondleggers van de
akkervogelbescherming. Met hem bezoeken we de Brakouter, een van de
belangrijkste projectenzones. Hier werden door Natuurpunt, de Werkgroep
Grauwe Gors i.s.m. VLM en een aantal landbouwers diverse akkers ingericht in
functie van de ‘Stakkers van de akkers’ of noemen we ze beter ‘Helden van de
velden’? Ook heel wat bloemrijke akkerranden, niet minder dan 4 km, sieren hier
het landschap. Hier is de laatste populatie van de Grauwe Gors aanwezig. Ze
vertoeven hier in groepen die op dit moment nog net samen zijn voor de groepen
uiteenvallen. Ook de andere typische akkervogels kunnen hier worden
waargenomen: Veldleeuwerik, Geelgors, Gele Kwikstaart, Kneu… Zelfs kansen
op Patrijs en de iconische Blauwe Kiekendief.
Afspraak: om 9 u. op de parking van het station te Neerwinden (parking gratis) in
de Braakkouterstraat. Einde omstreeks het middaguur.
Contact: Robin Guelinckx 0476 530 537 of Marcel Jonckers tel. 0497 447 233.

WALK FOR NATURE
Zondag 24 april 2022: Hagelands Bos te Houwaart
Middelste Bonte Specht, foto
Karel Van Rompaey

Natuurpunt Aarschot en Natuurpunt
Tielt-Winge slaan de handen in elkaar
om in 2022 opnieuw de Walk For
Nature te organiseren. In
samenwerking met de
Vogelwerkgroep wordt deze Walk For
Nature al om 7 u 's ochtends op gang
geschoten met een vroege
vogelwandeling en aansluitend een
ontbijt.
Via de flanken van de Houwaartseberg
gaan we langs typische Hagelandse
landschappen met wijngaarden en
kleine landschapselementen tot aan het Hagelands Bos. Via een prachtige holle
weg (een oude ‘driftweg’ van het vee), keren we terug richting het centrum van
Houwaart. Grasmus, Braamsluiper en Tjiftjaf zijn uit hun winterkwartier
teruggekeerd en gezien het gevarieerde landschap zullen we deze en/of andere
soorten zeker zien of horen.

In het programma staan die dag nog verder: Symposium ‘Het Hagelandse Bos’,
wandelingen met infostands (6 en 9 km), fietstochten, allerhande kinderanimatie.
Meer info en inschrijvingen voor ontbijt via info@walkfornature.be.
Afspraak: Zaal Sint-Denijs, Haldertstraat 11, 3390 Tielt-Winge Houwaart. Onze
vroege vogelwandeling wordt gegidst door Gilbert Rijmenans. Ze start om 7 u. en
duurt tot omstreeks 9 u. Aansluitend is een ontbijt mogelijk. Kostprijs wandeling
+ ontbijt: 7,5 euro voor leden, 10 euro voor niet-leden van Natuurpunt.
Contact: Gilbert Rijmenans tel. 0470 139 071.
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 rijden 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 met vermelding “busreis Waterdunen”. 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 zomerbegin 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 steppe 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.
Lammergier (foto
BirdingBreaks)

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-persoonskamer 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.

Witbuikhoenders, foto
BirdingBreaks

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
MET BOOTTOCHT !!!!!!!!!!!!!!
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.

Voorstellen en bijdragen voor Nieuwsbrief, activiteiten of tijdschrift
altijd welkom! Wie stelt zich kandidaat voor verslagen e.d.?
Ons Vogelblad is jouw ledenblad
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

