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We begonnen de vergadering met een drankje en een korte voorstelling van aanwezigen.
1. Financiën en mogelijke financiering kleine projecten
Er staat momenteel 2.445,37 € op de vogelwerkgroep rekening. Dit geld komt
grotendeels vanuit Natuurpunt Studie voor de jarenlange medewerking aan de
telprojecten rond weidevogels en zomerganzen. De enige kost was voor de website.
We gaan dit jaar en de komende jaren eens grondig bekijken waarvoor het beschikbare
geld nuttig kan ingezet worden. Iedereen is het erover eens dat dit voor natuurstudie
(en/of bescherming) moet dienen. Enkele ideeën (parabool antenne voor
geluidsopnames, kleurringen voor meeuwenproject, ..) worden reeds tijdens de
vergadering besproken. Het voorlopig resultaat van de eerste bespreking: indien er nood
is aan (rest)financiering voor de kleurringen, kan er een deel van het beschikbaar geld
daarvoor worden ingezet.
2. Structuur/werkgebied van de vogelwerkgroep
Structuur
-Alle aanwezigen geven de goedkeuring om vanaf heden te spreken over
"Vogelwerkgroep Durmevallei, studiewerkgroep van vzw Durme en vzw Natuurpunt, in
samenwerking met WAKONA". We zijn dus niet meer "onafhankelijk in samenwerking
met vzw Durme & Natuurpunt". In de toekomst proberen we - indien mogelijk - ook een
dossier in te dienen bij Natuurpunt Studie voor een werkgroep ondersteuning via
Zin.in.Natuur.Studie. Voorwaarde is wel dat de overkoepelende natuurstudiewerkgroep
WAKONA voldoende 'punten' heeft voor haar dossier.
Joris Everaert blijft voorzitter/contactpersoon, incl. regio-coördinator voor de projecten
ABV, BBV & watervogeltellingen (zie verder). Mathias Engelbeen blijft zonder
tegenbericht coördinator trektellingen (in overleg met Rudi Van Onderbergen). Frans Van
Havermaet blijft contactpersoon Natuurpunt Hamme en Pieter Van Dorsselaer blijft
contactpersoon Natuurpunt Studie (in overleg met Gerald Driessens) en Natuurpunt
Waasland afdeling Zuid.
Werkgebied
Alle aanwezigen zien het zitten om vanaf heden het volledig grondgebied van Temse mee
op te nemen in de werkgroep perimeter (o.a. vraag van Gerry Heyrman). Deze
uitbreiding wordt goedgekeurd op de vergadering.
3. Meetnetten
De telprojecten voor beleidsrelevante soorten komen nu onder het overkoepelende
project "Meetnetten". Meer info, zie http://www.meetnetten.be
3.1 Project Algemene Broedvogels (ABV)
-Het blijft moeilijk om de medewerkers warm te houden voor dit project. Zelfs de
regionaal coördinator heeft het lastig (maar dat lag in 2016 ook aan de vleermuizen...).
Meer informatie: https://www.natuurpunt.be/pagina/algemene-broedvogels-vlaanderen

-We vragen voor het ABV project een betere terugkoppeling en ondersteuning vanuit
Natuurpunt & INBO, niet alleen nieuwsbrieven maar degelijke liefst jaarlijkse rapporten.
-Buiten een hok in Berlare en Lokeren, werden alle hokken in 2016 geïnventariseerd. Het
hok in Lokeren zal zeker in 2017 of 2018 nog worden meegenomen (binnen 3j cyclus). Er
was wat achterstand bij de invoer van een aantal hokken van voorgaande jaren, maar dit
zou ondertussen ook in orde moeten zijn.
-Laurent & Michael willen het hok van Marc Aerts overnemen.
-Frans gaat het hok van Peter Vande Putte (†) proberen overnemen.
-Joris vraagt eens na hoe het nu zit met de 3 hokken in Berlare (voormalig door Rudi).
-Joris gaat via Natuurpunt Waasland navragen of er vanuit de vogelcursus misschien
nieuwe medewerkers kunnen aangetrokken worden.
-De huidige invoermodule voor de tellingen kan beter... Daar zal ook verandering in
komen. Voorlopig is het nog invoeren via de (verouderde) INBO module. Een invoer app
om ten velde meteen digitaal in te voeren is echter ook prioritair voor ons!
3.2 Project Bijzondere Broedvogels (BBV)
Algemene info: https://www.natuurpunt.be/pagina/bijzondere-broedvogels-vlaanderen
In kader van de meetnetten is de invoer via de INBO module niet meer nodig. Men kan
de waarnemingen gewoon invoeren via www.waarnemingen.be. Bij de betrokken soorten
zal elke waarnemer tijdens de invoer een pop-up bericht krijgen om de broedcode zo
correct en volledig mogelijk op te geven.
Verder zal het gebruik van www.avimap.be worden aangemoedigd voor het uitgebreid
inventariseren van broedvogels in eigen geselecteerde gebieden (uitgebreide
territoriumkartering). In onze regio zijn er reeds verschillende van dergelijke gebieden
geregistreerd. Er is ondertussen ook al een eigen app van avimap om met de
smartphone of tablet in het veld deze territoriumkartering digitaal in te voeren.
De regeling voor beleidsrelevante soorten die niet onder BBV vallen, is in ontwikkeling.
Daar zitten (voorlopig) blauwe kiekendief, waterrietzanger en steenuil onder.
3.3 Project Watervogeltellingen
Het huidige project loopt gewoon verder. Er komt dit jaar een vernieuwde INBO
invoermodule. Er zijn voor dit project geen vragen of problemen in onze regio.
4. Punt Transect Tellingen (PTT) in de wintermaanden december & januari
Pieter legt het project nog eens uit en doet een oproep tot medewerking. Het is heel
gemakkelijk: stippel zelf een route uit, stop op 20 plaatsen en noteer daar telkens
gedurende 5 min. alle vogels die je ziet of hoort. Er is slechts één ronde nodig tussen
midden dec. en midden jan. Enkele aanwezigen zien het zitten om een route te maken.
Meer informatie: https://www.natuurpunt.be/pagina/punt-transect-telling-ptt
5. Lokale/regionale projecten en plannen voor 2017 en/of 2018
-Havik broedvogelinventarisatie: de gegevens worden nog verwerkt (contact Tim).
-Steenuil broedvogelinventarisatie: Vanuit de uilenwerkgroep Waasland wil men in 2018
weer de steenuilen inventariseren. Enkele aanwezigen zien het zitten om eraan mee te
werken. Verdere afspraken volgen nog.
-Er zal (i.s.m. F.I.R) in Zele ook een nestkast voor Slechtvalk worden geplaatst. Daar
zijn continu vogels aanwezig.
-Nestvlotten voor Visdief. Zoals elk jaar worden de nestvlotten aan de Donk in Berlare
gerestaureerd en geplaatst. We gaan ook aanraden en ondersteuning bieden om
nestvlotten te plaatsen op de Hamputten in Waasmunster.
----------------------------De vergadering werd afgesloten rond 22u, waarna er nog werd nagepraat met een
tweede drankje (alle consumpties op kosten van de werkgroep).

