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In deze nieuwsbrief
volgende belangrijke items!
Reis naar Marker Wadden volzet !
Busreis naar De Waterdunen bij Breskens nog plaatsen vrij.
Spanjereis volzet.
En dan nog een persoonlijk berichtje van een van onze bestuursleden
die hoopt dat u een goeie tip kunt geven…
Gezocht: appartement te koop – 1 slaapkamer – liefst gelijkvloers
in brede omgeving Leuven – Tienen tot Zoutleeuw – Jodoigne
SMS Pol Uytterhoeven 0486 690 651

Nu de echte berichten …. Tips voor een zonnig weekend !
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 TieltWinge 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.
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….
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