
Kiek’n Gors ‘Haspengouw’
Donderdag 9 tot zondag 12 juni 2022

In 2022 slaan Werkgroep Grauwe Gors en Veldwerk vzw de handen in elkaar om met
de nieuwe editie van Kiek’n Gors op de proppen te komen. Kennisopbouw rond
kwetsbare akkervogels staat hierin centraal.

In april hadden we in Wallonië een leerrijke en grensoverschrijdende initiatie over
blauwe kiekendieven die broeden in boshabitat. Voor deze Kiek’n gors editie richten
we de antennes op het laatste bolwerk grauwe gorzen temidden de Haspengouwse
leemplateaus. We hebben jullie hulp hard nodig om zicht te krijgen op deze sterk
bedreigde soort. Om jullie over de streep te trekken, reiken we een formule aan die
het nuttige aan het aangename koppelt.

We slaan drie dagen ons kamp op in gastboerderij ‘Klein Vossen’ in Montenaken,
centraal in Haspengouw. Van daaruit kammen we in teams de ruime regio af om alle
zangposten van grauwe gorzen op kaart te zetten. Sinds vorig jaar zien we de soort
ook op voormalige broedplekken opduiken, dat maakt de speurtocht extra pittig. In
deze editie gaat de focus ook naar kleine onderzoekjes zoals het fourageergedrag bij
nesten van grauwe gors en natuurlijk speuren we de omgeving ook af naar
broedverdachte kiekendieven.

Het concept van Kiek’n Gors blijft voorts ongewijzigd. Overdag doen we nuttig
veldwerk en s’avonds schuiven we samen aan tafel en verdiepen we ons aan de hand
van korte presentaties in het beschermingswerk van akkervogels. Een gedetailleerd
programma volgt later deze maand.

https://www.kleinvossenpark.be/contact.html


Meedoen?

Het startschot wordt gegeven op donderdagavond 9 juni om 18u, inhaken op vrijdag
avond 10 juni kan natuurlijk ook. We hebben plaats voor 25 deelnemers. Er zijn
slaapzaaltjes met bedden, wie dat wil mag zijn tentje opzetten in de weide. Kom je
met de trein? Laat ons dat weten, dan halen we jou af.

We kiezen dit jaar voor een volpension formule waarbij inschrijven absoluut
noodzakelijk is. Dat doe je door uiterlijk 3 juni een mailtje te sturen naar
info@vzwveldwerk.be met de vermelding van jouw aankomst- en vertrekdag. Met
bijkomende steun van het Agentschap voor Natuur en Bos en in het kader van het
soortbeschermingsprogramma grauwe kiekendief valt de bijdrage voor het verblijf
weg. Ook wie enkel overdag wil komen helpen is meer dan welkom, stuur dan ook
een mailtje om praktische afspraken te ontvangen.

Meer info? Mail ons op info@vzwveldwerk.be of bel naar Freek Verdonckt op
0496/253499

Met steun van de Vlaamse Overheid
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