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Voor een volledig en actueel overzicht kijk op: http://www.westbrabantsevwg.nl/agenda

Terrasjesweer: ook voor de vogels!
We hebben de eerste hittegolf al weer achter
de rug en dit betekent dat de vogels extra
water nodig; dus help ze daaraan. Houd er
rekening mee dat ze bang zijn voor diep water
en dat sommige plekken geschikter zijn voor
een waterschaal dan andere.
Net als mensen moeten vogels op warme
dagen extra drinken om niet uit te drogen.
Tijdens hete zomers drogen poeltjes en plassen echter uit en wordt het moeilijker voor ze om
schoon water te vinden. U helpt de vogels dan met vers water in uw tuin. Ze gebruiken het ook om
te badderen en af te koelen.
Voor meer informatie:
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/geef-vogels-extra-water-tijdens-warme-dagen
en
http://vogelbescherming.be/terrasjesweer_ook_voor_de_vogels

Natuurontwikkelingen bij Prinsenbeek en Etten-Leur
Waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en
de provincie Noord-Brabant gaan de
waterhuishouding in Noordrand Midden
verbeteren, in combinatie met de realisatie van
het Natuurnetwerk Brabant. De ambitie voor de
natuurdoelen ligt vast. De wijze waarop het
gebied precies wordt ingericht volgt later.
De werkzaamheden vinden plaats in de
natuurgebieden ten noorden van Prinsenbeek en
Etten-Leur ter hoogte van de gebieden
Weimeren, Strijpen/De Berk en
Kelsdonk/Zwermlaken.
In Weimeren is het mogelijk om één grote,
robuuste natuureenheid te realiseren. Eén grote polder, die al wordt ingezet voor waterberging en
waarbij het mogelijk is om waterbeheer te gaan voeren gericht op bijzondere natuur.
In Strijpen/de Berk kleinschalig landschap, waarbij vochtige graslanden worden omringd door bos
en singels, terwijl bij Zwermlaken/Kelsdonk het behoud van het cultuurhistorisch
verkavelingspatroon, waarbij vochtig grasland wordt afgewisseld met sloten, bossen, natuurakkers
en frikken het doel is.
Zie https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=25257,
https://www.groenontwikkelfondsbrabant.nl/ en https://www.brabantsedelta.nl/natuurrealisatienoordrand-midden.html voor meer informatie.
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Cursus Vogels Herkennen
Op 19 september wordt er gestart met de eerste lesavond van de cursus
Vogels Herkennen.
De cursus bestaat uit 5 theorielessen (op donderdagavond van 19.45 tot
22.15 uur) en 5 excursies (zaterdag- of zondagochtend daaropvolgend van
9.00 tot uiterlijk 12.30 uur).
Voor de exacte data waarop de eerstvolgende cursus plaatsvindt, klik hier.
Heb je interesse?
Wil je verzekerd van een cursusplaats? Schrijf je dan snel in!
Voor een uitgebreide beschrijving en aanmelding ga naar
https://www.westbrabantsevwg.nl/C9725-Vogels-Herkennen-cursus-WBVwg-najaar.html
Kent u mensen in uw omgeving die mogelijk geïnteresseerd zijn in deze cursus dan stellen wij het
op prijs wanneer u de nieuwsbrief aan hen doorstuurt.

Excursie Markerwadden
In het laatste Hupke heeft de voorzitter gevraagd of er geïnteresseerden waren voor een
georganiseerde tocht naar het nieuw aangelegde gebied de Marker wadden. Er zijn daarop negen
aanmeldingen gekomen. Dit zijn er te weinig voor een vanuit de West Brabantse Vogelwerkgroep
georganiseerde reis. Als er daadwerkelijk behoefte is om dit gebied georganiseerd vanuit de West
Brabantse Vogelwerkgroep te bezoeken zullen we toch meer mensen moeten hebben. Om er ook
zeker van te zijn dat de kans op een groot vogelaanbod het hoogst is zullen we een eventuele reis
afstemmen met Natuurmonumenten om het maximale rendement er uit te halen, dus een moment
is nu nog niet aan te geven. Als er interesse is dan graag opgeven bij;
voorzitter@wetsbrabantsevwg.nl
Dat er daadwerkelijk prachtige waarnemingen worden gedaan bewijzen de foto’s die Bert afgelopen
zaterdag 29 juni kon maken bij een bezoek aan de Markerwadden.
Zo ziet u o.a. de Ralreiger, het eerste broedgeval van de IJseend in Nederland, Casarca, Kemphaan
en Kleine Karekiet. Een kleine selectie van een groot aantal waargenomen soorten.
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Fenologie 2019
Hans van der Sanden heeft het overzicht Fenologie 2019 voor de West Brabantse Vogelwerkgroep
afgerond.
Zie https://www.westbrabantsevwg.nl/C1287-Inventarisatieoverzichten.html voor de gegevens
Fenologie bestudeert de jaarlijks terugkerende gebeurtenissen in de levende natuur, en dan met
name de tijdstippen waarop deze plaatsvinden. De ontwikkeling van de natuur vindt elk jaar
ongeveer op de zelfde manier plaats. Voorjaarsplanten bijvoorbeeld verschijnen in een min of meer
vaste volgorde. Het zelfde geldt voor veel insecten, amfibieën en broedvogels. Maar voor de exacte
timing zijn er verschillen van jaar tot jaar. Meestal is er daarbij een duidelijk verband met het weer.
Na een zachte winter en in een relatief warm voorjaar zullen veel voorjaarsplanten eerder bloeien,
insecten zullen zich sneller ontwikkelen en sommige vogels zullen eerder broeden.
De laatste decennia staat de fenologie extra in de belangstelling in verband met
klimaatverandering. (bron LogboekWeer.nl).
Zie ook https://www.sovon.nl/nl/content/fenologie-en-trekpatronen en
https://www.naturetoday.com/intl/nl/observations/natuurkalender

Natuurstreken – de Grote Gele Kwikstaart
We, Jochem Sloothaak van Brabants Landschap en
cameraman Joost van den Berg, hebben onlangs weer
een opname gemaakt voor een nieuwe aflevering van
NatuurStreken. Deze 11de aflevering gaat over……… de
grote gele! Hij is hier te bekijken:
https://youtu.be/lhjp0NLuaDA . Eerdere afleveringen vind
je in de afspeellijst van Oisterwijk in Beeld, waar je je ook
kunt abonneren op volgende edities.
Met NatuurStreken proberen ze natuur- en
landschapsbeheer niet als droge kost te brengen, maar
snel, tastbaar en met een knipoog.
Grote Gele Kwikstaart, foto Ria Lambregts

Jochem en Joost vinden het leuk als je het filmpje deelt met collega’s en vrienden en/of hun een
reactie geeft. Negatief én positief, beide welkom! op jsloothaak@brabantslandschap.nl

Gezondheidsklachten door haren van de eikenprocessierups?
Alhoewel mezen, kauwen en ringmussen gek zijn op de
eikenprocessierups zorgen deze rupsen voor veel overlast.
In grote delen van Nederland kampen mensen met
gezondheidsklachten als gevolg van de brandharen van de
eikenprocessierups.
Klik de link https://www.naturetoday.com/intl/nl/naturereports/message/?msg=25286 aan voor meer informatie over
wat u kan doen bij klachten.
Zie ook https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/?doss=83 waar u informatie vindt
samengesteld door het Kenniscentrum Eikenprocessierups.
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Broedseizoen is nog niet voorbij
Met de zang van veel soorten is het wel gedaan, zeker
tijdens deze warme dagen. De meeste broedvogels
hebben hun eerste broedsel erop zitten. Toch valt er nog
genoeg te tellen, want een heel rijtje soorten zit (nog)
volop in het broedproces.

Boomvalk, foto Ria Lambregts

De meeste broedvogeltellers hebben de laatste ronde in
hun gebied er weer opzitten. In bossen, graslanden en
moerasgebieden is de zangactiviteit van veel vogels al
sterk verminderd en leveren bezoeken nu weinig nieuws
meer op. Maar mocht je nog een BMP-ronde lopen, dan is
het opletten geblazen op de latere broedvogels. MUStellers zijn nog t/m 15 juli op pad voor hun avondronde
voor Gierzwaluwen. Kolonievogeltellers en roofvogelaars

kunnen hun hart ook nog volop ophalen.
Zie https://www.sovon.nl/nl/actueel/nieuws/broedseizoen-nog-niet-voorbij-0 voor het volledige
Sovon bericht.

Voor in uw agenda
-

5 oktober 2019 Euro Bird Watch 2019
26 oktober 2019 organiseert de WVG de VIB-dag i.v.m. het 50-jarig jubileum.
27 november 2019 landelijke dag ‘Kennis zaaien voor de Patrijs’
30 november 2019 Landelijke Dag Sovon (Reehorst Ede)
9 en 10 mei 2020 Wadden Vogelfestival

Nieuwsbrief West Brabantse Vogelwerkgroep
Geef wijzigingen van adres- of e-mailgegevens door aan de ledenadministratie.
Toezending van de nieuwsbrief gebeurt uitsluitend naar het e-mailadres dat in het ledenbestand is
opgenomen.
Klik op hier voor alle e-mail adressen binnen onze vereniging.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van de West-Brabantse Vogelwerkgroep.
Indien u zich wenst uit te schrijven klik secretaris@westbrabantsevwg.nl



Denk aan het milieu voordat u deze nieuwsbrief uitprint!

