VOGELWERKGROEP OOST-BRABANT
Natuurpunt, Vereniging voor Natuur en
Landschap in Vlaanderen
Secretariaat Vogelwerkgroep:
Waaibergstraat 26 / 5, 3300 Tienen.
marcel.jonckers2@telenet.be
 016 81 87 87 of 0497 44 72 33

Activiteitenkalender 2013
√ Belangrijke opmerking: Het is nuttig in te schrijven op onze elektronische
nieuwsbrief. Indien er zich een wijziging zou voordoen voor een activiteit,
bv. afgelasting wegens weersomstandigheden of verandering van bus- naar
autotocht, dan kunnen wij u via een extra-nieuwsbrief verwittigen.
Inschrijven op deze nieuwsbrief kan via marcel.jonckers2@telenet.be
Zondag, 6 januari 2013
Roofvogelteldag

Traditioneel houden we bij het begin van het jaar een Roofvogelteldag. We
trekken erop uit in diverse vallei- en natuurgebieden om de overwinteraars te
inventariseren, vnl. roofvogels, meeuwen en Kieviten. Op de meeste plaatsen
wordt het een combinatie van autotocht met korte wandelingen. We verwachten
overal een handvol geïnteresseerden. Wie graag zelfstandig elders en synchroon
een route wil lopen, meldt dit liefst vooraf (016 81 87 87 ).
Afspraken op volgende plaatsen telkens om 9.30 u. – Einde omstreeks 12.30 u.
 kerk van Geetbets om 9.30 u. voor een lange wandeling met telling volgens
het PTT-concept op 20 verschillende plaatsen o.l.v. Gerrit Stockx;
 dorpsplein Neerlinter om 9.30 u. voor een autozoektocht in de Getevallei
o.l.v. Ronny Huybrechts;
 kerk van Webbekom om 9.30 u. voor de omgeving van Diest o.l.v. Annie
Vandepoel en Luc Cieters;
 kerk van Willebringen om 9.30 u. voor de streek van Boutersem – Kumtich –
Vissenaken met o.a. Grote Kouter, Zeypveld en Rozendaalbeek o.l.v. Jos
Cuppens;
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 Zandstraat te Assent (Bekkevoort) om 9.30 u. voor een wandeling door het
Papenbroek o.l.v. Roel Baets;
 kerk van Sluizen (L‘Ecluse) even voorbij Meldert Hoegaarden om 9.30 u.
voor een wandeling langs Rosdel en omgeving o.l.v. Rudy Van Baelen;
 kerk van Korbeek-Lo om 9.30 u. voor een wandeling langs de
Molenbeekvallei en Kasteel Wilderhof o.l.v. Toon Roels;
 kerk van Bunsbeek, Bunsbeekdorp, om 9.30 u. voor een wandeling langs De
Paddepoel en omgeving o.l.v. Els Marjaux en Marcel Jonckers.
Zaterdag 19 januari 2013
Langs de Limburgse Grensmaas

Autodagtocht

We brengen een bezoek aan de grindputten langs de Grensmaas waar de natuur en
vooral de vogelwereld het door de mens verwoeste landschap terug omtoverden tot
nieuwe natuurpracht met één van de grootste concentraties watervogels van
Vlaanderen. Klauwenhof, Stevensweert, De Spanjaard, Houbenhof, Bootrakker,
Vijverbroek, Panheel, Maasbracht … een ganse ketting van vogelparadijzen,
waarvan het belang nog voortdurend toeneemt. Bovendien is op de Maasoevers al
enkele jaren een natuurinrichtingsproject gaande waardoor de natuurwaarden
ongemeen werden. Zeldzaamheden gewaarborgd.
Vertrek: Tienen, parking Aarschotsepoort bij de kleine ring zijde stad om 7.30 u. –
Leuven, parking Bodart eveneens om 7.30 u. – carpool Bekkevoort bij E314 om 8
u. Maaseik voor de Maasbrug om 9 u. Je kan ook nog ’s middags aansluiten (maar
dit dan vooraf telefonisch melden!) aan de kerk van Kessenich om 13.15 u. Terug
omstreeks 19.30 u.
Zaterdag 26 januari 2013



Braakballenpluisavond
Wil je meer weten over het dieet van onze uilen? Ben je geboeid door die ‘vieze’
braakballen die ze produceren? Natuurpuntafdelingen Holsbeek en Lubbeek
organiseren voor jou een braakballenpluisavond. De deelnemers werken met
behulp van de nodige tabellen aan braakballen van twee koppels Kerkuilen, eentje
uit Lubbeek en eentje uit Holsbeek. Welk koppel heeft het meest divers menu aan
muizen en kevers? Indien mogelijk loep en pincet meebrengen.
Waar en wanneer? De chirolokalen van Kortrijk-Dutsel, Dreef 8A te KortrijkDutsel. Van 19 tot 21 u. Inschrijven noodzakelijk en dit vόόr 20 januari bij Niels
Ryckeboer: 016 63 34 61 of via mail naar natuurpunt-lubbeek@skynet.be.
Voor Natuurpuntleden gratis, niet-leden 1 euro.
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Donderdag 31 januari 2013
Jaarvergadering en Infoavond



Noordzee- en Noord-Atlantische Odyssee naar Spitsbergen
Organisatie i.s.m. de Gemeentelijke Bibliotheek Tielt-Winge.
 Om 19.15 u. korte jaarvergadering met evaluatie van de werking van de
Vogelwerkgroep, (her)verkiezing bestuur, mogelijke nieuwe kandidaten,
doelstellingen, toelichting projecten, etc.
 Hierna, om 20 u., brengt Geert Van Damme een boeiende fotopresentatie over
een cruise/vogelreis naar Spitsbergen. Dit is een eilandengroep in de Noordelijke
IJszee, zo'n 565 km ten noorden van Noorwegen, die uit drie grotere en een
tachtigtal kleine eilanden bestaat. De eilandengroep maakt deel uit van het
koninkrijk Noorwegen, maar heeft een speciaal internationaal statuut. Dankzij de
warme Golfstroom wordt het niet erg koud op Spitsbergen en blijven de wateren in
het zuidwesten van het eiland voor het grootste deel van het jaar ijsvrij en
bevaarbaar. Toch is vooral de zomertijd het meest geschikt om dit te bezoeken.
Slechts 11 soorten weten er de Arctische winter te overleven: Giervalk, Raaf,
Sneeuwuil, Alpensneeuwhoen, Moerassneeuwhoen, Grote Barmsijs, Ross’ Meeuw,
Ivoormeeuw, Dikbek- en Zwarte Zeekoet en Kleine Alk. 120 à 130 andere soorten
verblijven er in de korte zomertijd. Om er enkele te noemen: Koningseider,
Zeearend, Roodkeelduiker, IJsgors, Papegaaiduiker, Noordse Stern… Vooral de
broedkolonies op de rotskliffen zijn adembenemend!
Deze presentatie vertelt het verhaal van een tocht van Geert en zijn vrienden in juni
2011 vanuit Vlissingen naar Spitsbergen. Onderweg stapten ze af in Aberdeen, het
Schotse vogeleiland North Rona, de Faroër en het vulkanische Jan Mayen om ten
slotte resoluut noord te varen tot aan het pakijs. In Spitsbergen brengen de zodiaks
hen nog enkele keren aan land. Een tocht over de Noordzee, de noordelijke
Atlantische Oceaan, de Noorse Zee en de Groenlandzee waar ze honderden
zeevogels in de kijker kregen. En ook meer dan 20 zeezoogdieren (van onze
Gewone Zeehond over het grootste dier op aarde, de Blauwe Vinvis, enkele
Beloega's en Walrussen, tot en met de koning van de Noordpool, de IJsbeer.).
Een presentatie die menigeen zal doen dromen…
Per toeval loopt er nu ook een inschrijving bij Natuurpunt voor een boottocht naar
dit stukje paradijs, voorzien voor juni 2014.
Waar en wanneer? Deze infoavond gaat door in de Gemeentelijke Bibliotheek
van Tielt-Winge, Blerebergstraat 4.
Aanvang: formele vergadering 19.15 u. – uiteenzetting Spitsbergen: 20 u.
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Maandag 4 februari 2013

Start Grote Cursus
“Vogels Het Jaar Rond” Module 2 te Leuven
Cursus in het Provinciehuis te Leuven, een samenwerking van Brakona met
Vogelwerkgroep Oost-Brabant.
Bestaande uit
 8 theoretische lessen op maandagavond in het Provinciehuis, Provincieplein 1 te
Leuven + vooraf een voorbereidende les voor nieuwe instappers
 11 uitstappen op zaterdagen, waaronder 4 bustochten
Meer info hieronder.
Theoretische Lessen:
o Maandag 4 februari 2013:
“Introductie tot het vogelkijken”
o Maandag 11 februari 2013:
“Uilen”
o Maandag 18 maart 2013:
“Voortplanting: van balts tot ei”
o Maandag 22 april 2013:
“Zangvogels: Zomergasten”
o Maandag 13 mei 2013:
“Steltlopers 1: Herkenning”
o Maandag 10 juni 2013:
“Steltlopers 2: Ecologie”
o Maandag 16 september 2013: “Kustvogels: Meeuwen, Sterns, Alken …”
o Maandag 14 oktober 2013:
“Europese Roofvogels”
o Maandag 4 november 2013:
“Vogels van het agrarische landschap”
Deze lessen gaan door in het Provinciehuis, Provincieplein te Leuven (vlak bij het
station, parking in het gebouw, bereikbaar vanaf de stadsring). Aanvang: telkens
om 19.30 u., einde omstreeks 22.30 u. Er wordt gebruik gemaakt van PowerPoint
presentaties, dia’s, film- en geluidsfragmenten.
Praktijklessen / Cursusuitstappen
o Zaterdag 23 februari:
“Provinciaal Park van Kessel-Lo” (voormiddag)
o Zaterdag 16 maart:
“Uilenwandeling te Wever bij Glabbeek”
(avondwandeling)
o Zaterdag 30 maart :
“De Spicht en de Gempevijvers” (voormiddag)
o Zaterdag 27 april:
“Webbekoms Broek te Diest” (voormiddag)
o Zaterdag 4 mei:
“Doode Bemde in de Dijlevallei” (voormiddag)
o Zaterdag 25 mei:
“Zeeland” (bustocht)
o Zaterdag 15 juni:
“Naardermeer en Ankeveense Plassen” (bustocht)
o Zaterdag 31 augustus: “Oostvaarders- en Lepelaarplassen” (bustocht)
o Zaterdag 28 september: “De Kust: Oostende - Heist – Zwin” (autodagtocht)
o Zaterdag 19 oktober:
“Oostkantons” (bustocht)
o Zaterdag 23 november: “Hoegaardse akkers “ (voormiddag)
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IJsvogel, foto van Karel Van Rompaey
De praktijklessen / uitstappen zijn voorbehouden aan de cursisten en de
cursusbegeleiders. Enkel de busreizen zijn toegankelijk voor niet-cursisten.
Details over deze praktijklessen worden medegedeeld aan de inschrijvers, kunnen
aangevraagd worden of zijn te vinden op onze website.
Voor de meeste uitstappen wordt er zowel afgesproken te Leuven als ter plaatse.
We vragen om de verplaatsingen maximaal kostendelend te maken.
Deze cursus kost
 210 euro voor Natuurpunt-leden die reeds een abonnement namen op “Ons
Vogelblad” voor 2013;
 222 euro voor Natuurpunt-leden die nog geen abonnement namen op “Ons
Vogelblad” voor 2013 (dus dit abonnement inbegrepen);
 246 euro voor niet-leden van Natuurpunt en de vogelwerkgroep (dus beide
lidmaatschappen inbegrepen).
Indien 2 personen van hetzelfde gezin inschrijven is de tweede altijd aan 210 euro.
Hierin zijn begrepen: de lessen, 4 busreizen en de uitgebreide syllabus bij de
theoretische lessen.
Inschrijven door het vooraf storten van het passende bedrag op rekening van NP
Vogelwerkgroep Oost-Brabant, p.a. Waaibergstraat 26 / 5, 3300 Tienen: IBAN:
BE24 3300 1135 7138 – BIC: BBRU BE BB. Vermeld: “Vogels Jaar Rond +
naam van de cursist”.
Geef bij inschrijven je gegevens (naam, adres, tel. nr. en/of GSM en e-mailadres)
graag via e-mail door aan marcel.jonckers2@telenet.be.
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Bijkomende inlichtingen bij Marcel Jonckers, 016 81 87 87, bij afwezigheid: Peter
Collaerts of Jan Wellekens. Zie ook onze website: www.vogelwerkgroep-oostbrabant.be.
Dit is een tweede module aansluitend op de cursus van 2012, maar kan ook
afzonderlijk gevolgd worden.
Marcel Jonckers
Peter Collaerts
Jan Wellekens

 0497 44 72 33
 0477 37 04 50
 0479 79 93 67

marcel.jonckers2@telenet.be
peter.collaerts@scarlet.be
Luc Cieters  0494 916 862

Zaterdag 9 en zondag 10 februari 2013
Kraanvogelweekend in en rond Belval-en-Argonne

Natuurpunt is hier mede-eigenaar van een vijver van 204 ha. Hier verblijven
tijdens herfst en winter continu honderden tot duizenden Kraanvogels.
Dit weekend is reeds lang volzet.
Zondag 17 februari 2013
Winterwandeling te Ardevoorde en Ezemaal

Ardevoorde is een gehucht net ten zuiden de taalgrens behorend tot Neerheylissem
(deelgemeente van Hélécine), maar ook aansluitend op Ezemaal (deelgemeente van
Landen). O.l.v. Jules Robijns maken we een wandeling langs diverse akkertjes en
stroken met beheerovereenkomsten in functie van akkervogels. We hopen dus
zeker op Geelgors, Grauwe Gors, Kneu, Ringmus en Rietgors, maar er zijn ook
goede kansen op Blauwe Kiekendief en misschien wel Ruigpootbuizerd.
Afspraak: om 14 u. bij de kerk van Ezemaal (Landen) in de Hakendoverstraat.
Einde omstreeks 17 u.
Maandag 25 februari 2013

Aanvang “Minicursus Vogels van de Ardennen”
Minicursus bestaande uit 2 lesavonden op maandagen 25 februari en 4 maart.
De lessen worden gegeven in het Bezoekerscentrum Webbekoms Broek te Diest,
Omer Vanaudenhovelaan 48 (vroeger Leopoldvest geheten) op kleine ring, een
paar 100 m noordelijker dan de windmolen. Ze duren van 19.30 u. tot 22.30 u. Ze
worden gegeven door Koen Leysen, professioneel medewerker van
Natuurpunt.Educatie. Hij werkt met PowerPoint- presentatie en filmfragmenten.
De Ardennen zijn vlakbij. Toch hebben ze een apart klimaat door de hoogt. Deze
zorgt voor totaal andere landschappen en heel wat andere of ginds talrijker
voorkomende vogelsoorten. Denken we maar aan soorten als Korhoen, Hazelhoen,
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Grijskopspecht, Taigaboomkruiper, Notenkraker, Waterspreeuw, Ruigpootuil,
Oehoe, Rode en Zwarte Wouw, Zwarte Ooievaar ...
Deze komen allen aan bod in deze cursus.
Aansluitend op deze cursus voorzien we ook een Ardennentocht op zaterdag 23
maart.
Inschrijven op deze minicursus door vooraf storten van 20 euro op rekening van
NP Vogelwerkgroep Oost-Brabant, p.a. Waaibergstraat 26 / 5, 3300 Tienen: IBAN:
BE24 3300 1135 7138 – BIC: BBRU BE BB. Vermeld: “Vogels van de Ardennen
+ naam van de cursist”. De deelnemers ontvangen een cursussyllabus.
Geef bij inschrijven je gegevens (naam, adres, tel. nr. en/of GSM en e-mailadres
door aan marcel.jonckers2@telenet.be.
Dit jaar een reeks van 7 Vroege-vogelwandelingen

Wandel met ons door de mooie natuurgebieden van onze eigen regio en leer de
vogelgeluiden (beter) kennen!
- Zaterdag 16 maart:
Zoniënwoud & Park Solvay te Terhulpen
- Zaterdag 6 april:
Walenbos te Tielt-Winge
- Zaterdag 13 april:
Wijgmaalbroek te Wijgmaal
- Zondag 21 april:
Paddepoel te Glabbeek
- Zondag 28 april:
Getevallei te Neerwinden
- Zaterdag 11 mei
Kleine Gete te Ezemaal Landen
- Zaterdag 18 mei:
Aronst Hoek te Geetbets
- Zaterdag 22 juni:
Rosdel te Hoegaarden
Zaterdag 16 maart 2013
(Vroege) Vogelwandeling in het Zoniënwoud en Terhulpen

Vandaag neemt Hilde Vandevoorde ons mee op stap. We wandelen eerst door het
Zoniënwoud. Op dit ogenblik van het jaar zijn de verschillende soorten spechten er
zeer actief. Met een beetje geluk kunnen we hier 5 soorten tegenkomen, maar ook
onze jaarvogels zijn al volop aan het zingen. Mogelijk is de Tjiftjaf al terug van de
partij. Er is ook een behoorlijke kans om de balts van de Havik te observeren.
Aansluitend komen we terecht in het park van Tournay-Solvay in Terhulpen, rond
het Château de La Hulpe, aan de zuidkant van het Zoniënwoud. Dit park is zeer
rijk aan habitats. Een gedeelte is reservaat van RNOB (Réserves Naturelles et
Ornithologiques de Belgique), maar niet toegankelijk zonder gids.
De afwisseling van vijvers (o.a. Etang du Gris Moulin), bos en open weiden maken
van dit park dan ook een geschikt vogelkijkgebied. Verder gaan we er op zoek
naar watervogels en dagroofvogels.
Onderweg houden we een eet- en drinkpauze in de hoeve van het kasteel “La
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Taverne de L’Homme Bleu” en vervolgen daarna onze weg tot aan de uitgang,
(waar we enkele wagens voorzien hebben om ons terug naar de parking Meutedreef
te brengen).
Afspraak: Om 7.45 u. op de parking rechts langs de Terhulpesteenweg kruising
met de Meutedreef. Het einde wordt verwacht omstreeks 14.30 u.
Zaterdag 23 maart 2013
Autodagtocht
Op zoek naar typisch Ardense vogels (autodagtocht)

Aansluitend aan de minicursus “Vogels van de Ardennen” houden we nu een grote
Ardennentocht. Peter Collaerts leidt ons eerst naar de Signal de Botrange waar de
Korhoenders de doelsoort vormen. Daarna wandelen we in de buurt van het Lac
d’Eupen waar we zoeken naar bijzondere soorten als Grijskopspecht, Kleine Bonte
Specht, Taigaboomkruiper, Zwarte Specht, Goudvink, Appelvink en Notenkraker.
Mogelijk bezoeken we nadien nog een plaats in de buurt van Spa, voor een tweede
kans op Notenkraker. Eindigen doen we in de buurt van Logbiermé waar we een
late avondwandeling houden op zoek naar Ruigpootuil, de zeldzaamste van de in
ons land broedende uilen.
Afspraak: Leuven, parking Bodart 6.45 u. – Halen, carpoolparking bij E314
(vlakbij oprit Hasselt/Genk/Luik) om 7 u. Tienen carpoolparking bij de E40
eveneens om 7 u. of vlak na de afrit Eupen (rechts) om 8 u. Voor het einde kan je
kiezen om nog mee op zoek te gaan naar de Ruigpootuil en dan wordt het einduur
al snel 21 u. Ofwel kan je omstreeks 18.30 u. al doorrijden.

Onze Avondwandelingen

We plannen dit voorjaar ook 6 avondwandelingen. Deze eindigen telkens
omstreeks het vallen van de duisternis, behalve dan voor de uilenwandeling.
Zaterdag 30 maart:
Uilenwandeling te Wever Glabbeek
Donderdag 11 april :
Ecowerfproject te Pellenberg
Donderdag 2 mei:
Butselbos te Boutersem / Lubbeek
Donderdag 16 mei:
Nachtegalenwandeling in Webbekoms Broek te Diest
Donderdag 30 mei:
Blakenberg te Assent
Donderdag 20 juni:
Provinciaal Domein e.o. te Hélécine
Zaterdag 30 maart 2013
Uilenwandeling te Wever - Glabbeek

Dit is een activiteit i.s.m. kern Glabbeek van Natuurpunt.
Maart is de beste maand om uilen te observeren. Heel wat uilen zijn dan immers
druk in de weer met het verdedigen van hun territorium en het versieren van een
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partner en laten daarbij het meest van zich horen. Dit keer maken we een
wandeling langs Hagelandse bossen, weilanden en boomgaarden in Wever, een
dorpje in Glabbeek met nog talrijke kleine landschapselementen. En dat is waar
uilen van houden. Hierbij passeren we verschillende broedplaatsen van onze 4
uilensoorten: Kerkuil, Steenuil, Ransuil en Bosuil.
Vóór de aanvang van de wandeling wordt er uitleg gegeven over uilenbescherming
en onderzoek. Je kan o.a. uilenkasten en braakballen bekijken.
Afspraak: om 19 u. in de Solveldweg bij de kerk van Wever (deelgemeente van
Glabbeek). Einde omstreeks 22 u. Info: Peter Collaerts, 0477 370 450
Zaterdag 6 april 2013
Vroege-vogelwandeling in het Walenbos

Het Walenbos is ongeveer 500 hectaren groot en ligt in de gemeente Tielt-Winge,
in het brongebied van de Motte. Meer dan 300 ha zijn in eigendom van de
Vlaamse Gemeenschap en worden beheerd door het Agentschap Natuur en Bos.
Uitgestrekte brongebieden met een variatie van zuur tot basisch grondwater, allerlei
bodemtypes en reliëfverschillen zorgen voor een grote verscheidenheid aan
bostypes wat zich vertaalt in een bijzonder rijke bodem. Bovendien oefent dit een
grote aantrekkingskracht uit op heel wat vogelsoorten, waaronder Buizerd, Havik,
Zwarte Specht, Middelste Bonte Specht, Houtsnip, IJsvogel. Heel wat zangertjes
zijn ondertussen al actief en zorgen zeker voor een mooi ochtendconcert. We
worden rondgeleid door Frank Delbecque, bos- en natuurwachter. We bezoeken
het deelgebied Sengensbeemd – Kwadepoel.
Afspraak: te Tielt-Winge aan de kerk in de Bergstraat om 7.30 u. Einde omstreeks
10.30 u.
Maandag 8 april 2013
Infoavond Zwaluwen te Glabbeek



De zwaluw is een van de 8 “koestersoorten” van de gemeente Glabbeek. Dit houdt
in dat de gemeente bijzondere inspanningen wil doen om zwaluwen vooruit te
helpen. In het kader hiervan wordt een infoavond georganiseerd in een
samenwerking van de gemeente, de milieuadviesraad, het Regionaal Landschap
Zuid-Hageland, Natuurpunt en Vogelwerkgroep Natuurpunt Oost-Brabant. Koen
Leysen, professioneel medewerker van Natuurpunt Educatie, geeft een presentatie
over de drie in ons land broedende zwaluwen: Huis-, Boeren- en de minder
gekende Oeverzwaluw. We krijgen een uiteenzetting over de herkenning en de
noden van elke soort en hoe we deze vogels concreet kunnen helpen. Plaatselijke
medewerkers geven aanvullend een overzicht van wat er al in de gemeente gebeurd
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is. Gratis toegang.
Afspraak: Raadzaal v.h. gemeentehuis, Grotestraat 33 te Glabbeek. Aanvang 20 u.

Donderdag 11 april 2013
Avondwandeling te Pellenberg

In het kader van een nabestemming is de oude huisvuilstortplaats recent uitgerust
met een vogelkijkwand. Ook een flink deel van het stort zelf is door Ecowerf
heringericht met aandacht voor natuur en vooral vogels. Er is een kleine
graanakker voor de akkervogels en enkele vijvers voor watervogels en een kuil is
ingericht met de bedoeling terug Oeverzwaluwen aan te trekken.
De wandeling loopt op en rond de voormalige stortplaats. Op het stort broedt al
jaren de Torenvalk. Recente observaties in de omgeving betreffen Geelgors, Vink,
Kneu, Putter, Sijs, Kramsvogel, Koperwiek, Blauwe Reiger, Grote Zilverreiger,
Buizerd, Sperwer, Groene en Grote Bonte Specht.
We worden rondgeleid door Gerda Van Hoovels en Rik Derveaux, met uitleg over
de bijzondere vegetatie door Bert Derveaux. Uitleg over evolutie van stortplaats en
nabestemming gebeurt waarschijnlijk door Peter Standaert van Ecowerf.
Afspraak: om 19 u. op de parking van het UZ Pellenberg (achteraan links), via
Pellenbergstraat en Ganzendries de bewegwijzering volgen. Einde omstreeks
21.30 u.

Putter en Koolmees, foto’s van Rik Derveaux
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Zaterdag 13 april 2013
Vroege-vogelwandeling in het Wijgmaalbroek

Het Wijgmaalbroek ligt in de Dijlevallei ten noorden van Leuven. Het is de
bedoeling dat de Dijle hier vrij zal kunnen meanderen, zoals dat ook al ten zuiden
van Leuven in de Doode Bemde het geval is. De natuurwaarden van dit valleilandschap zijn door de jaren heen sterk achteruitgegaan. Hooilanden werden
omgevormd in populierenplantages en schrale weilanden werden zwaar bemest en
omgezet in maïsakkers. Nu wordt stap voor stap gewerkt aan het herstel van de
vroegere situatie en de biodiversiteit, en met succes. Schrale bloemrijke
hooilanden, poelen en natte rietvelden die overgaan in gemengde hakhoutbossen,
bosranden met kleurrijke ruigtekruiden zorgen samen voor o.a. heel wat
vogelleven, vooral zangvogels. Eddy Sente leidt ons rond, mogelijk samen met
Thomas Vandenberghe.
Afspraak: Tienen, parking Aarschotsepoort bij de kleine ring (stadszijde) om
7.20 u. of ter plaatse te Wijgmaal, bij der kerk in de St.-Hadrianusstraat om 8 u.
Zondag 21 april 2013
Paddepoeldag te Glabbeek met vroege-vogelwandeling of
landschapswandeling, al dan niet met Hagelands ontbijt.

Het natuurgebied de Paddepoel is met z’n doorstroommoeras, bloemrijke
graslanden, ruigtes, bosjes en struwelen zo divers dat verschillende vogelsoorten er
hun plekje wel vinden. Het voorjaar is de uitgelezen periode om die vogels te
komen ontdekken, want om een partner te strikken zijn veel vogels dan vooral
bezig met opvallen. De Geelgors zingt uit volle borst zijn typische
verleidingsdeuntje. De Wulp jodelt er op los en ook de Roodborsttapuit wipt
opgewonden van de ene naar de andere weidepaal in de Velpevallei. In april
passeren er ook tal van water- en waadvogels die tijdens hun lange trek naar het
hoge Noorden graag even halt houden in de Paddepoel om er wat op krachten te
komen en te eten.
Na de boeiende vroege-vogelwandeling is er mogelijkheid om te genieten van een
zeer uitgebreid heerlijk Hagelands ontbijt voor de democratische prijs van 9 euro
voor volwassenen en 5 euro voor kinderen (-16) en dit in het parochiecentrum
Bunsbeek (naast de kerk). Wie niet vroeg uit de veren kan voor de vroegevogelwandeling krijgt na het ontbijt om 11u nog de kans om, samen met een gids,
het natuurgebied de Paddepoel te verkennen.
Het ontbijt staat ook open voor niet-wandelaars! Inschrijven hiervoor (verplicht)
kan tot en met zaterdag 20 april, uiterlijk 14 u. en dit via Mark Vanherberghen
(0494 15 97 37; mark.vanherberghen@gmail.com) of Michel Reniers
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(mich.reniers@telenet.be). De opbrengst gaat integraal naar het reservatenfonds.
Afspraken: aan PC Bunsbeek (Bunsbeekdorp) Vroege-vogelwandeling om 7 u.
Einde omstreeks 9.30 u. Ontbijten vanaf 8 u. tot 11 u., langer nakaarten kan.
Paddepoelwandeling om 11 u.
Vrijdag 26 april tot woensdag 8 mei 2013
13-daagse Vliegreis naar het Griekse eiland Lesbos



Geen inschrijvingen meer. Alle plaatsen voor deze schitterende reis zijn volzet.
Zondag 28 april 2013
Vroege-vogelwandeling Neerlinter

De Grote en Kleine Getevallei vormen echt groene aders door het landschap. De
provincie werkt hier samen met het ANB en met Natuurpunt aan de uitbouw van
een keten van natuurgebieden doorheen een vallei die nog grotendeels intact is.
Natuurpunt mikt zelfs op de creatie van een nationaal park van Hoegaarden tot
Budingen. Ook voor vogels is dit nog een erg waardevol gebied, zeker ook doordat
het een trekcorridor vormt. Hier huizen ongeveer 80 soorten broedvogels wat zeker
niet slecht is. Tijdens de wandeling trachten de gidsen je vogelkennis bij te
schaven met oog voor zowel de gewone zangvogels als Zanglijster of Zwartkop,
maar evengoed met aandacht voor meer bijzondere soorten als de Wulp die hier tot
broeden komt of de schitterende Blauwborst of Roodborsttapuit.
Gelijktijdig kan je genieten van de natuurpracht in de Grote Getevallei tijdens een
mooie, frisse lentemorgen.
Afspraak: station van Neerlinter, Getestraat 83 te Neerlinter om 7 u. Einde
omstreeks 10 u.
Donderdag 2 mei 2013
Avondwandeling Butselbos te Boutersem / Lubbeek

Ondertussen zijn bijna alle zomergasten terug in het land en maken we dus kans op
een mooi avondconcert. O.l.v. Niels Ryckeboer bezoeken we het Butselbos en zijn
omgeving. Het is een mooi en divers, ma ook verknipt bos met tussenliggende
open ruimte, weiland en laagstamboomgaarden en omgeven door vrij grote akkeren weide-complexen waar 's winters altijd heel wat roof- en akkervogels foerageren
en waar ’s zomers akkervogels als Geelgors, Kneu, Patrijs en Kwartel broeden.
Aan de Lubbeekse kant van het Butselbos, op het Heideke, is een hoge dichtheid
aan Steenuilen en woont vermoedelijk ook ergens een koppel Kerkuilen. In de
rand van het Butselbos broedt de Ransuil naast ongetwijfeld de Bosuil. Dus
mogelijk kunnen we enkele uilen observeren.
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Afspraak: te Boutersem aan het voetbalterrein van RC Butsel in de
Sterrebornestraat om 19.30 u. Einde omstreeks 21.45 u.
Zaterdag 11 mei 2013
Vroege-vogelwandeling te Ezemaal (Landen)

O.l.v. Jules Robijns maken we een wandeling langs de Kleine Gete en over het
plateau tussen Ezemaal en Hakendover door een gevarieerd landschap. We
ontmoeten zowel vogels van bos en bosrand als van de open akkers. Er zijn zeker
kansen op soorten als Tuinfluiter, Bosrietzanger, Spotvogel, Zomertortel…
Mogelijk bezoeken we ook een verlaten vijvercomplex op de grens met Eliksem
met typische watervogels.
Afspraak: om 7 u. aan de kerk van Ezemaal in de Hakendoverstraat; Opgepast dit
is een moderne kerk zonder toren vlak tegen de dorpskom.
Einde van de wandeling omstreeks 9.30 u. Nadien is er een ontbijt met spek en
eieren in café De Welkom, Grote Steenweg, Ezemaal. Vooraf inschrijven voor het
ontbijt kan bij Jules Robijns, tel. 016 709 793.
Donderdag 16 mei 2013
Nachtegalenwandeling Webbekoms Broek

Het Webbekoms Broek is één van onze mooiste natuurgebieden. Zeker waard om
op een lenteavond te bezoeken. Het gebied van 240 ha wordt beheerd door het
Agentschap voor Natuur en Bos. Waterberging is een belangrijke taak, maar de
natuur profiteert van dit statuut. Het gebied wordt de laatste jaren goed
gemonitord. Hier broeden heel wat interessante vogelsoorten als Zomertortel,
Porseleinhoen, Graspieper, Wielewaal, Nachtegaal, Rietgors, Blauwborst,
Roodborsttapuit, Sprinkhaanzanger…
We kijken vooral uit naar de nachtegalenzang. Vorig jaar waren er 8 zangposten!
Afspraak: om 19.30 u. op de parking Bezoekerscentrum Webbekoms Broek, Omer
Vanaudenhovelaan 48 (vroeger Leopoldvest geheten) te 3290 Diest (op kleine ring,
paar 100 m noordelijker dan de windmolen). Einde omstreeks 21.30 u.
Zaterdag 18 mei 2013
Vroege-vogelwandeling Aronst Hoek

O.l.v. Gerrit Stockx bezoeken we Aronst Hoek, een natuurgebied gelegen tussen
Geetbets en Rummen, aan de oostgrens van onze provincie. Het bestaat
grotendeels uit het overstromingsgebied van Grote Gete en Melsterbeek. Het
omvat een zeer afwisselend landschap met ruigten, uitgebreide rietlanden,
broekbossen en populierenbossen die langzaam moeten plaats maken voor
natuurlijker biotopen als graasweiden. Een zeer soortenrijk landschap waarin we
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talloze zangposten zullen ontdekken. Hier zijn al 230 ha in beheer bij Natuurpunt,
waaronder een 6 ha grote vijver.
Afspraak : Ter plaatse om 7 u. op de Kasteellaan (weg Geetbets - Rummen) bij de
brug over de Melsterbeek.
Donderdag 23 mei 2013



Infoavond Zwaluwen te Hoegaarden

Zwaluwen werden in de gemeente Hoegaarden gekozen als koesterbuur waarvoor
deze gemeente bijzondere inspanningen wil doen voor hun bescherming. Vandaar
dat we hier in een samenwerking van het gemeentebestuur dienst leefmilieu, het
Regionaal Landschap Zuid-Hageland en onze vogelwerkgroep deze
informatieavond organiseren. Koen Leysen, professioneel medewerker van
Natuurpunt Educatie, geeft een presentatie over de drie in ons land broedende
zwaluwen: Huis-, Boeren- en de minder gekende Oeverzwaluw. We krijgen een
uiteenzetting over de herkenning en de noden van elke soort en welke maatregelen
kunnen getroffen worden. Zo plant het Regionaal Landschap i.s.m. de dienst
leefmilieu om een oude zandkuil in te richten voor Oeverzwaluwen. Philip
Peetersille, milieuambtenaar van Hoegaarden, geeft aanvullend een overzicht van
wat er al in deze regio gebeurde, welke subsidiemogelijkheden er zijn, de toestand
en evolutie van de plaatselijke populatie.
Uiteenzettingen met PowerPoint en filmfragmenten.
Waar? Raadzaal v.h. gemeentehuis; Gemeenteplein1 te Hoegaarden. Aanvang om
20 u. Toegang gratis. Bijkomend volgt een fietstocht op 1 juni met bezoek aan
meerdere plaatsen waar zwaluwen broeden.
Zaterdag 25 mei 2013
Busreis naar Zeeland - Oosterschelde Zeeland



Uitstap samen met de cursus “Vogels het jaar rond”. Met de bus gaat het naar het
Nederlandse Deltagebied. We bezoeken een aantal markante plaatsen rondom de
Oosterschelde waar veel watervogels en vooral ook steltlopers voorkomen. In deze
regio broeden soorten als Kluut, Tureluur, Grutto, Wulp, Bontbekplevier, Kievit,
Grote Stern, Dwergstern…, maar ook vinden we zeker Brandganzen, Grauwe
Ganzen en Knobbelzwanen met jongen. Vrijwel alle soorten eenden zullen we
aantreffen en natuurlijk ook een stel zangvogeltjes. En wellicht zien we zefs een
paar zeehonden. Dit mag je gewoon niet missen!
Vertrek: Rotselaar, parking bij rondpunt Aarschotsesteenweg/Steenweg op
Holsbeek om 6.40 u. – Tienen, parking Aarschotsepoort bij de kleine ring
(stadszijde) om 6.30 u. (met auto’s tot Leuven) – Leuven, parking Bodart om 7 u.
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Terug omstreeks 21 u.
Niet-cursisten schrijven in door storten van 25 € op rekening van de
Vogelwerkgroep 330-0116265-16 of IBAN: BE72 3300 1162 6516 met vermelding
"Zeeland + opstapplaats”. Graag vóór 10 mei. Cursisten grote cursus gratis.
Donderdag 30 mei 2013
Avondwandeling Blakenberg te Assent

De Blakenberg is een landbouwplateau gelegen op een hoogte van 70 m. Ondanks
het aanwezige windmolenpark (E-314) blijft dit een belangrijk akkervogelgebied
met soorten als Geelgors, Gele Kwikstaart, Veldleeuwerik, Kievit, Buizerd,
Torenvalk, Bruine Kiekendief, Patrijs en Kwartel... O.l.v. Roel Baets wandelen we
via diepe holle wegen naar de Kluisberg. Hier ligt ook de unieke, diepste holle weg
uit onze streek, maar liefst 12 meter diep en in eigendom van Natuurpunt.
Natuurpunt beheert hier een oppervlakte van ongeveer 1 ha. Op de schouders van
de holle weg werd een oude hoogstamboomgaard hersteld en op de aanliggende
percelen werd een historische perzikboomgaard terug aangelegd.
Vertrek: samenkomst aan de kerk van Assent (Bekkevoort) om 19.30 u. Einde
omstreeks 22 u.
Zaterdag 1 juni 2013
Wandel- en Fietstocht te Hoegaarden

Aansluitend op de infoavond van 23 mei houden we een wandel- en fietstocht op
zoek naar Huiszwaluwen binnen de gemeentekern en Boerenzwaluwkolonies in een
paar hoeven. Nadien gaat het nog naar een oude zandkuil waar het Regionaal
Landschap i.s.m. de gemeente een wand wil herstellen en geschikt maken voor de
Oeverzwaluw. Onderweg zien we nog een aantal andere voor onze streek typische
soorten als Zwarte Roodstaart, Geelgors en wellicht Gele Kwikstaart.
Afspraak: 9u. voor het gemeentehuis, Gemeenteplein 1 te Hoegaarden. Einde
omstreeks het middaguur.
Zondag 2 juni 2013
Steenuilwandeling

Namiddagactiviteit

Dit is een activiteit i.s.m. Natuurpunt Lubbeek.
Benny L’Homme gidst een wandeling doorheen een afwisselend landschap van
akkers, weiden, holle wegen, bosranden en fragmenten van oude boomgaarden. In
dit gebied huist een belangrijke concentratie van Steenuilen. We kunnen ook het
ringen bijwonen van de uilskuikens. Een uitgelezen kans om ze eens van echt
dichtbij te kunnen zien.
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Afspraak: bij de kerk van Binkom om 14 u. Einde omstreeks 17 u. De wandeling
wordt afgesloten met een tapje.
Donderdag 6 tot zondag 9 juni 2013
Weekend in de Drentsche Aa

Zie hiervoor de info op onze website www.vogelwerkgroep-oost-brabant.be onder
de rubriek “reizen”. De inschrijvingen worden afgesloten op maximum 16
deelnemers.
Zaterdag 15 juni 2013
Busreis Naardermeer en Ankeveense Plassen



In de voormiddag bezoek o.l.v. Nederlandse gidsen van onze zustervereniging
Natuurmonumenten aan het Naardermeer met boottocht. Bezoek aan de schuilhut
in de Aalscholverkolonie met de nesten héél dichtbij.
In de namiddag o.l.v. een gids houden we een wandeling en boottocht door de
Ankeveense Plassen met Nederlands grootste kolonies Purperreiger en Zwarte
Stern. Hier broeden ook Sprinkhaanzanger, Snor, Kleine en Grote Karekiet,
Rietzanger, Boomvalk, Visdiefje, Grutto en Scholekster … Er is ook een unieke
flora.
Vertrek: Rotselaar, parking bij rondpunt Aarschotsesteenweg/Steenweg op
Holsbeek om 5.45 u. – Leuven, parking Bodart om 6 u. Tienen, parking
Aarschotsepoort bij de kleine ring zijde stad om 5.30 u. (met wagens tot Leuven).
Niet-cursisten kunnen (zo ver er plaatsen zijn) ook mee mits vooraf storten van 32
euro op rekening IBAN BE72 3300 1162 6516 van de Vogelwerkgroep met
vermelding "Naarden + gekozen opstapplaats". Graag vóór 31 mei. Met die
boottochten is het een wat duurdere uitstap, maar het is het zeker waard. Cursisten
gratis! Terug omstreeks 21.30 u.
Donderdag 20 juni 2013
Avondwandeling Hélécine

O.l.v. Jules Robijns vertrekken we aan het provinciaal domein te Opheylissem.
Van oorsprong was dit een abdij, die later – na de Franse revolutie – omgevormd
werd tot een schitterend kasteel. Het is de eerste keer dat deze omgeving door de
vogelwerkgroep bezocht wordt, dus we kunnen hier wel verrassende dingen
vinden.
We brengen een kort bezoek aan het park met kans op verschillende eendensoorten
en andere watervogels. Ook IJsvogel en Grote Gele Kwikstaart zitten hier bijna
altijd. Daarna gaan we richting het vroegere domein van de graaf d'Oultremont
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waar nog mooie, oude bossen met de erbij horende flora en fauna te zien zijn.
Verschillende soorten dag- en nachtroofvogels, spechten, Boomklever,
Boomkruiper, Glanskopmees ...behoren tot de mogelijkheden. Goed
wandelschoeisel is voldoende.
Afspraak: te Opheylissem, voorkant van het Provinciaal Domein, rue Armand
Dewolf te Hélécine om 19.30 u. Einde omstreeks 22 u.
Zaterdag 22 juni 2013
Vroege-vogelwandeling te Hoegaarden

Hoegaarden is niet alleen gekend om het witbier, maar ook om zijn prachtige
landschappen en holle wegen. Onze vereniging slaagde erin grote aaneengesloten
blokken van de valleigebieden te verwerven en al na enkele jaren van beheer is de
biodiversiteit er sterk toegenomen: een rijkdom aan planten, insecten, vogels …
Het is een bijzonder fraai landschap met een afwisseling van bronbos, rietland,
droog grasland, kalkzandsteen, ruigte en struweel met heel wat zang- en
roofvogels. Geelgors, Cetti’s Zanger, Bosrietzanger, Spotvogel en Zomertortel zijn
enkele van de 48 soorten broedvogels die we er in 2007 konden inventariseren.
Ook de bloemenrijkdom verbaast telkens de bezoeker en een tiental soorten
orchideeën vormen waardevolle kleinoden in dit landschap.
Afspraak: op het Gemeenteplein voor de kerk van Hoegaarden om 7 u. Einde
omstreeks 10.30 u.

Cetti’s Zanger, foto Collaerts Erwin
Vrijdag 16 augustus 2013
Een voormiddag in de Mechelse Heide

Diegenen die dit gebied in de buurt van Mechelen denken te vinden komen
bedrogen uit. Het is immers een onderdeel van het Nationaal Park Hoge Kempen
in de provincie Limburg. Laat ons hopen dat het zonnetje schijnt zodat we kunnen
genieten van de fladderende vlinders en andere insecten die het uitgestrekte paarse
landschap bevolken. Het gezoem van honderden bijen zal ons begeleiden tijdens
de gekozen wandeling die tevens prachtige vergezichten oplevert. Het is het ideale
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leefmilieu voor Roodborsttapuiten, Gras- en Boompieper. Zonder tegenslag zijn
ook Grauwe Vliegenvanger en thermiekende roofvogels van de partij. Wandeling
o.l.v. Gilbert Rijmenans.
Afspraak: Leuven, parking Bodart om 7.30 u., Bekkevoort carpoolparking bij de
E-314 om 7.50 u. of ter plaatse parking van Camping Salamander, Jozef
Smeetslaan 280, Maasmechelen om 8.30 u.. Einde voorzien om 12 u.
Zaterdag 31 augustus 2013
Busreis naar Lepelaar- en Oostvaardersplassen



In dit wellicht meest complete ecosysteem van West-Europa huizen de grootste
Aalscholverkolonies van West-Europa, maar ook meer dan 150 paartjes Kleine en
Grote Zilverreiger, 1000 paar Baardmannetjes, zeldzaamheden als Buidelmees, en
Roodmus. 1800 Edelherten, 800 Konikpaarden en 800 Heckrunderen leven in
volledige vrijheid en zorgen voor begrazing. Hier broedt zelfs de Zeearend en de
Raaf. Tienduizenden Grauwe Ganzen komen er ruien. Er zijn zeven wandelroutes
en diverse kijkhutten. Ter herinnering: bij een vorig bezoek (17-09-2011) vonden
wij hier de eerste Eleonora’s Valk voor de Benelux! Andere soorten die we konden
waarnemen in deze periode van het jaar: Lepelaar, Zomertaling, Zeearend,
Visarend, Havik, Paapje of tijdens een ander bezoek: Grauwe Franjepoot,
Porseleinhoen, Waterral, Roerdomp, Zwarte Stern en Reuzenstern. Wat wordt het
dit jaar?
Vertrek: Rotselaar, parking bij rondpunt Aarschotsesteenweg/Steenweg op
Holsbeek om 5.50 u, Leuven, parking Bodart 6.15 u. Tienen, parking
Aarschotsepoort bij de kleine ring zijde stad om 5.45 u. (Vanuit Tienen met
wagens tot Leuven). Terug omstreeks 21.30 u.
Op deze busreis mogen niet-cursisten mee mits betaling van 30 euro op rekening
van de Vogelwerkgroep met vermelding "Flevoland + gekozen opstapplaats".
IBAN BE72 3300 1162 6516. Graag vóór 10 augustus. Cursisten gratis!
Zaterdag 14 september 2013
Bezoek aan de decanteerbekkens van Hologne-sur-Geer

Even over de taalgrens(E40, afrit Waremme) in Hologne-sur-Geer, is een
gelijkaardig gebied als het Tiens Broek erkend als natuurreservaat. “Geer” is de
Franse naam voor de Jeker.
Sinds het stopzetten van de suikerfabriek aldaar, kwam een zeer fragiel biotoop
(40 ha) onder druk te staan, door de daling van het waterpeil in de decanteerbekkens. In een voorbeeldige samenwerking hebben Natagora (de Waalse
tegenhanger van Natuurpunt), Hesbayefrost (een diepvriesgroentenbedrijf) en de
landbouwcoöperatie Apligeer, hun krachten gebundeld om de site te vrijwaren.
De rietvelden zijn al ontbost, steile oevers en slijkplaten werden vrijgemaakt. Er
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zijn al terug zeggenmoerassen, houtwallen en ruigten. De Jeker vloeit opnieuw in
een natuurlijke bedding…
Een gebied dat uitzonderlijk interessant is voor vogelkijkers! Als broedvogels
komen hier voor: Geoorde Fuut, Baardmannetje, Blauwborst, Porseleinhoen ,
Knobbelzwaan, Kokmeeuw… Zie www.natagora.be/hollogne.
Midden september kunnen we naast de standvogels hier allerlei doortrekkende
waadvogels aantreffen en de eerste overwinteraars.
Voor de florakenners is er ook een ruim aanbod, door zaden die zich verspreid
hebben via de bietenwasserij.
We zullen er in de voormiddag gegidst worden door Eric Dubois van Natagora. In
de namiddag kan er vrij gewandeld worden door de broeken van de Jeker. Ook dat
is een aanrader: het is er vredig vertoeven en de Geervallei herbergt een cultureel
erfgoed.
Vertrek: Leuven, parking Bodart om 8 u. of carpoolparking bij oprit 25 van de
E40 (Tienen/Hoegaarden) om 8.20 u. Ter plaatse: Place de la Liberté, Hollognesur-Geer om 8.50 u.
Zaterdag 28 september 2013
Kust: Oostende – Heist – Het Zwin

Autodagtocht

Dit programma wordt mogelijk aangepast aan de omstandigheden van de dag: al of
niet zeetrek, aanwezige zeldzame soorten e.d.
We bezoeken eerst de haven te Oostende. Hier is het interessant meeuwen kijken.
Daarna zoeken we de Spuikom af. Geregeld verblijven hier zeldzame soorten.
Dan maken we een stop bij de Baai van Heist, een recent reservaat vlak bij de
voorhaven van Zeebrugge dat ook weer verrassingen kan bieden. Tenslotte trekken
we naar het Zwin voor een flinke wandeling in de Zwinvlakte. Heel wat soorten
gewaarborgd. Er vertoeven altijd ook heel wat steltlopers, futen, ganzen en eenden.
Vertrek: Bekkevoort, carpoolparking bij de oprit van de snelweg om 6.15 u. –
Tienen, parking Aarschotsepoort bij de kleine ring om 6.30 u. Samenkomst te
Leuven, parking Bodart om 7 u. – Terug omstreeks 20.30 u.
Woensdag 2 oktober 2013
Uilen, de ridders van de nacht



Uilen spreken als weinig andere vogelgroepen tot ieders verbeelding. Vogels die in
het donker jagen en onhoorbaar vliegen. Hun schreeuwen die als stemmingmakers
gebruikt worden in griezelfilms. Hun verbondenheid in legenden met tovenaars en
heksen. De Steenuil die als symbool van wijsheid gold bij de Oude Grieken.
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Mijnheer de uil die in zo veel sprookjes,
tekenfilms en kinderboeken zijn rol speelt.
Dat alles maakt dat niemand onverschillig
staat tegenover uilen. Philippe Smets is
provinciaal coördinator van de
Kerkuilwerkgroep Vlaanderen en
projectleider van het Steenuilonderzoek
Hageland. Hij timmerde en plaatste zelf
meer dan 400 nestkasten voor Kerkuil,
Bosuil en Steenuil. Tevens ringt hij
(samen met zijn medewerkers) al 20 jaar
talloze jonge uiltjes. Niemand beter dan
hij kan er over vertellen. Tijdens deze
infoavond komt u dan ook alles te weten
over onze inlandse uilensoorten aan de
Jonge Ransuil, foto Marc Van Meeuwen
hand van een prachtige PowerPoint
presentatie. Een avond om niet te missen.
Afspraak: Tienen, Parochiecentrum in de Oude Vestenstraat, aanvang om 20 u.
Zaterdag 5 oktober 2013
Vogelkijkdag Tiens Broek en Het Vinne

 Voormiddagwandeling Tiens Broek
De Tiense Getevallei is gekend als een van de vogelrijkste gebieden van
Vlaanderen, zeker betreffende het voorkomen van zeldzame doortrekkers.
Ondertussen zijn een paar van de niet meer gebruikte bezinkingsputten door de
Tiense Suikerraffinaderij in beheer gegeven aan Natuurpunt en ook voor de nog in
gebruik zijnde bekkens werden akkoorden gesloten om bij het gebruik rekening te
houden met de kansen voor de vogels en in het bijzonder de steltlopers. De nieuw
aangelegde bekkens kregen buffers met plasdras en rietkragen. In het aanliggende
reservaat werden aanpassingswerken uitgevoerd. Dat alles moet maken dat er in de
toekomst nog meer kansen worden geboden aan zowel broeders als doortrekkers en
wintergasten. Op dit ogenblik van het jaar is de herfsttrek volop aan de gang. Elke
dag zitten of passeren hier verrassingen: watervogels, steltlopers, roofvogels,
zangvogels, vrijwel alles kan. Peter Collaerts, de conservator, gidst ons.
Afspraak: aan de waterzuivering van de Citrique Belge in de Ambachtenlaan,
Industriepark “Soldatenplein” Z1 in Tienen om 9 u. Einde omstreeks 11.45 u.
’s Middags is er gelegenheid om gezellig samen warm te eten in de taverne van
Het Vinne, Ossenwegstraat 70 te Zoutleeuw.. Hier kan je ook aansluiten indien je
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enkel de namiddagwandeling wil meemaken. We starten deze namiddagwandeling
om 14 u.

Aalscholver, foto Marleen Regent
 Namiddagwandeling Het Vinne
In dit provinciaal domein werd een natuurlijk meer dat in midden 19de eeuw werd
drooggelegd opnieuw hersteld. Het huidige meer is zo’n 1600 m lang en tot ruim
700 m breed. Het heeft een oppervlakte van ongeveer 70 ha en is omgeven door
een afwisseling van open zones en inheems bos met geleidelijke overgangen van
wilgstruweel, elzenbroekbos, verlandingszones naar een elzen-vogelkersbos en een
haagbeukenbos op de drogere gedeelten. Er zijn riet- en zeggenvegetatie,
overgaand in een dottergrasland en een glanshavergrasland beheerd met een
combinatie van maaien en begrazen.
Dit veelzijdige gebied heeft al pareltjes van waarnemingen opgeleverd. Heel wat
watervogels broeden er, nog meer komen er overwinteren. In elk geval is er
telkens een en ander waar te nemen, dus steeds een bezoek waard.
Afspraak: voor het namiddag bezoek om 14 u. bij de terrassen van de cafetaria van
Het Vinne, Ossenwegstraat 70 te Zoutleeuw.



Maandag 7 oktober 2013
Infoavond “Watervogeltellingen” met Koen Devos van het INBO
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In 1954 werd in Groot-Brittannië het I.N.W.R. (International Waterfowl and
Wetlands Research Bureau) opgericht met als doel de studie en bescherming van de
watervogels en hun leefgebieden overal ter wereld. Hieruit groeiden ook de
internationale watervogeltellingen, de International Waterbird Census (IWC),
waarbij in meer dan 100 landen en in wel 25.000 gebieden professionele en
vrijwillige tellers de populaties opvolgen van alle watervogelsoorten. Hierdoor is
dit een van de omvangrijkste monitoringen op de wereld.
Van bij de start van onze vogelwerkgroep in 1989 werken we al mee aan dit
project, en vanaf telseizoen 1992-1993 publiceren we jaarlijks een overzicht van de
telresultaten in onze regio Oost-Brabant met toen al 20 getelde gebieden en 11
tellers, waarvan er ondertussen 2 zijn overleden (Vera Thijs en Rogier De Freine)
en waarvan er 6 nog steeds meewerken aan dit onderzoek. Gelukkig zijn
ondertussen de rangen al weer aangegroeid en is ook het aantal getelde gebieden
nog toegenomen. En – naar schatting – werden in die periode in ons
werkingsgebied ruim 400.000 watervogels geteld!
Tijd nu om eens een feedback te krijgen over dit project, over de resultaten en over
de tendensen voor diverse soorten die hieruit kunnen afgeleid worden. Koen
Devos, die voor het INBO dit project voor heel Vlaanderen coördineert, verzorgt
deze uiteenzetting.
Afspraak: Provinciehuis, Provincieplein 1 te Leuven, aanvang 20 u. Gratis
toegang.
Zaterdag 19 oktober 2013
Bustocht naar de Oostkantons



Tijd voor een paar mooie wandelingen in Duitstalig België en dit o.l.v. André
Roelants. In de voormiddag voorzien we een wandeling in de buurt van de
Baraque Michel doorheen de Fagne de Polleur. We volgen de vallei van de
Polleurbeek, een asymmetrische vallei gevormd in de ijstijden. We wandelen
doorheen venen en langs bosranden.
Tijdens de middag verpozen we weer even in de Baraque Michel om dan na de
middag wat oostelijker te rijden tot kort bij de Duitse grens. We wandelen dan
vanuit het Brackvenn naar het Allgemeines Venn. We volgen de oevers van de
Getzbach en dalen zo van het plateau af om te eindigen bij Ternell waar de bus ons
weer oppikt.
In deze streek huizen Notenkraker, Rode Wouw, Sperwer, Buizerd, Waterspreeuw,
Kruisbek, Appelvink…
Vertrek: Rotselaar, parking bij rondpunt Aarschotsesteenweg/Steenweg op
Holsbeek om 6.40 u. Leuven, parking Bodart 7 u. Tienen, carpoolparking bij de
E40 (uitrit Tienen/Hoegaarden) om 7.20 u. Terug omstreeks 20 u.
Dit is een busreis die deel uitmaakt van de grote jaarcursus te Leuven. Een aantal
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niet-cursisten kunnen mee mits betaling van 25 euro op rekening van de
Vogelwerkgroep met vermelding "Oostkantons + gekozen opstapplaats". IBAN
BE72 3300 1162 6516. Graag vóór 8 oktober. Cursisten gratis!
Zaterdag 9 november 2013
Lummens Broek - Kleen Meulen

Het Lummens Broek is een 7 ha groot natuurgebied in bezit van Natuurpunt op
kleine afstand van het meer gekende Schulens Broek. De kern wordt gevormd door
drie vijvers die pas in 1970 werden aangelegd op de Mangelbeek in Schalbroek aan
de Kleen Meulen en dit voor de kweek van karpers.
Na 15 jaar van verwaarlozing begon het herstel in 2005 met o.a. het verwijderen
van bomen van de dijken, de aanplant van een groenscherm en de bouw van een
vogelkijkhut, die bijzonder in de smaak valt bij natuurfotografen. Meerkoet,
Kuifeend, Wilde Eend, Kievit, Kleine Karekiet, Blauwborst, Rietzanger, Rietgors
en Dodaars broeden hier al. Tijdens de vogeltrek zijn er waarnemingen van allerlei
steltlopers. Benevens allerlei eenden en ganzen behoren Watersnip, IJsvogel en
soms Roerdomp in deze periode van het jaar tot de mogelijke waarnemingen.
De Kleen Meulen, waar de wandeling start, dateert van omstreeks 1700. Het betrof
een olieslag- en graanmolen. In de jaren 2002-2004 werd hij grondig
gerestaureerd en in 2008 werd een nieuw waterrad uit gietijzer en staal (gewicht 4
ton) geplaatst. De molen is te bezichtigen en maalt elke zaterdag van 14 tot 16 uur.
Afspraak: Leuven, parking Bodart om 8.15 u., Tienen, parking Aarschotsepoort bij
de kleine ring zijde stad eveneens om 8.15 u. of ter plaatse Mangelbeekstraat 56,
3560 Lummen om 9 u. Einde omstreeks het middaguur.
Zaterdag 16 november 2013
Autodagtocht
Autodagtocht De Maat Buitengoor en diverse zandputten te Mol

Op deze tocht worden we de ganse dag begeleid door Jef Sas, de conservator van
De Maat. In de voormiddag bezoeken we ‘zijn’ reservaat. De Maat maakte
oorspronkelijk deel uit van de Grote Heide rond Mol-Rauw. Het Maas-Scheldekanaal uit 1846 kliefde het gebied in twee en veranderde de heide in een ‘watering’.
Voedselrijk kanaalwater bevloeide de arme heide om hooiwinning mogelijk te
maken. Het hooi werd gebruikt als voedsel voor paarden, in die tijd de
voornaamste krachtbron. Naarmate machines paarden vervingen, raakte de
hooiwinning in verval en veranderden de wateringen in populierenplantages. In de
tweede wereldoorlog verwarmde spriet, een soort bruinkool uit het gebied, vele
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Molse huizen. Ondiepe sprietputten bleven achter als getuigen van die ontginning.
Restanten van de wateringen en de sprietputten zie je overal in het gebied. Het
landschap bestaat uit een mozaïek van hooilanden, loofbossen, heide, moerassen,
vennen en vijvers met rietkragen.
De middagpauze is voorzien in Taverne Het Jagershof (Waterstraat 2) waar de
boterhammetjes kunnen aangesproken worden mits consumptie. Soep en andere
(warme) dranken zijn daar ook verkrijgbaar. Hier kan ook nog worden aangesloten
voor het namiddaggedeelte (omstreeks 13.15 u.).
Tijdens de namiddag maken we een echte zandputtenwandeling. Mol is immers
rijk aan zandputten waar het gekende hoogwaardige wit zand wordt gewonnen voor
de productie van hoogwaardig glas (bijv. in glasvezels en gebruikt in IT-toestellen).
We volgen het Zandloperpad langs de nieuwe zandgroeve van De Pinken en komen
terug langs de Grote Zandput. Deze put is in de winter de slaapplaats van alle
Grote Zaagbekken van de regio en eveneens van Toendrarietganzen.
Eindigen doen we met een beklimming van de Sas 4-toren met een prachtig uitzicht
over de putten en de kanalen, als het weer een beetje meezit tenminste.
Afspraak : Leuven, parking Bodart 7.30 u. Aarschot, carpooling A2 (afrit 22) 8
u. – Tienen, parking Aarschotsepoort bij de kleine ring zijde stad om 7.30 u. 
Diest, Lindemolen Halve Maan 8 u.
Ter plaatse om 9 u. parking Taverne Het Jagershof (Waterstraat 2, 2400 Mol) juist
voor de dubbele baileybrug over het Kempisch kanaal aan Sas3/De Maat. Einde ter
plaatse omstreeks 17 u.
Maandag 18 november 2013
Start Cursus ‘Roofvogels en Uilen’ te Glabbeek

Vogelwerkgroep Oost-Brabant
i.s.m. Kern Glabbeek en Natuurpunt Velpe-Mene

CURSUS “ROOFVOGELS en UILEN”
2013 – 2014
bestaande uit
3 theorielessen en 5 excursies
In deze lessenreeks wordt kennis gemaakt met alle roofvogel- en uilensoorten die
in ons land broeden, maar ook met die soorten die ons land bezoeken als
doortrekker, overwinteraar of meermaals als dwaalgast.
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Theoretische lessen
Deze worden gegeven door mensen van de Vogelwerkgroep in parochiecentrum
Wever, Solveld , Wever (deelgemeente van Glabbeek) t.o. de kerk, parking bij de
kerk, telkens van 19.30 u. tot 22.30 u.
o Les 1 op maandag 18 november 2013: Roofvogelgroep 1
Lesgevers: Marcel Jonckers (introductiedeel over bouw en systematiek) en
boswachter Jan Wellekens (soortbesprekingen en ecologie)
o Les 2 op maandag 2 december 2013: Roofvogelgroep 2
Lesgever: Peter Collaerts (soortbesprekingen en ecologie)
o Les 3 op maandag 10 maart 2014: Uilen
Lesgevers: Marcel Jonckers (introductiedeel over bouw en systematiek) en
Philippe Smets (provinciaal coördinator van de Kerkuilenwerkgroep)
Excursies
o Zaterdag 14 december 2013: voormiddagwandeling door de velden van
Outgaarden, het gebied in onze streek met de meeste kans op kiekendieven
o Zondag 5 januari 2014: deelname Roofvogeltellingen in de regio
o Zaterdag 8 februari 2014: daguitstap met auto’s naar de Linker Scheldeoever (omgeving Doel – Saeftinghe)
o Zaterdag 29 maart 2014: uilenwandeling
o Zaterdag 26 april 2014: daguitstap met auto’s naar de Oostkantons
De inschrijvers krijgen later details hierover.
Info en inschrijvingen
60 euro voor leden Natuurpunt, (hierbij inbegrepen het abonnement op “Ons
Vogelblad” tot 1 januari 2015!), 84 euro voor niet-leden te storten op rekening van
Vogelwerkgroep Oost-Brabant, Waaibergstraat 26 bus 5, 3300 Tienen - IBAN:
BE24 3300 1135 7138. Duidelijk vermelden: “Naam cursist + Roofvogelcursus
Glabbeek”.
De niet-leden worden hierbij lid van Natuurpunt en krijgen een
verwelkomingspakket met o.a. de fraaie Natuur.gids met daarin 66 uitgestippelde
wandelingen en fietstochten in de mooiste natuurgebieden van België, 1 jaar lang
het tijdschrift Natuur.Blad en het tijdschrift Natuur en Landschap.
INFO CURSUS
Marcel Jonckers  0497 44 72 33
Jan Wellekens  0479 799 367

Peter Collaerts  0477 370 450
Luc Cieters
0494 916 862
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Vrijdag 29 november 2013
Akkervogelavond te Vissenaken



In samenwerking met de Milieuraden van Tienen en Glabbeek, diensten leefmilieu
van beide gemeenten en het Regionale Landschap Zuid-Hageland en Natuurpunt
Velpe-Mene.
Robin Guelinckx, een van de grondleggers van het project rond akkervogels, geeft
een uitvoerige schets van de huidige situatie, de problematiek van de achteruitgang
van de diverse aan het landbouwareaal gebonden soorten en de acties die
ondertussen reeds een aantal jaren in onze regio worden gevoerd. Het betreft
enerzijds de bijzondere akkerreservaten beheerd door Natuurpunt, maar ook steeds
meer de inspanningen van landbouwers. Je krijgt zeker antwoord op volgende
vragen: Wie zijn die akkervogels? Welke zijn hun behoeften om te kunnen
overleven? Welke maatregelen kunnen worden gesubsidieerd door de VLM ?
Waarom akkerreservaten ? Wat vinden onze landbouwers ervan ? Wat is het
belang van akkerrandbeheer? ... Uiteenzettingen met PowerPoint. Gratis toegang.
Afspraak: zaal De Kronkel te Vissenaken bij Tienen, Kronkelweg, vlak bij de
kerk van St.-Pieters ten westen van steenweg Tienen - Aarschot. Aanvang 20 u.

Grauwe Gors en Geelgors, foto’s van Freek Verdonckt
Zaterdag 30 november 2013
Op zoek naar onze akkervogels

Aansluitend op de infoavond (zie hierboven 29 november) krijgen we nu de kans
een aantal van de betrokken vogels zelf te zien in een paar van de kerngebieden.
Zo krijgen we ook de maatregelen en hun effecten ter plaatse verduidelijkt. We
maken een wandeling in het grensgebied van Tienen en Glabbeek door een
gedeelte van de Rozendaalbeekvallei met zijn merkwaardig keteldal en daarna gaat
het in de richting van de Moutsborn waar meerdere maatregelen voor de
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akkervogels werden geconcretiseerd. Met wat geluk kunnen we ervaren dat de
akkervogels het hier opnieuw goed doen.
Afspraak: om 9 u. aan het nieuwe Landschapscentrum “De Gors” in de
Metselstraat te Vissenaken bij de kerk van St.-Maartens (ten oosten van de
steenweg Tienen – Aarschot. Einde omstreeks 11.45 u.
Zaterdag 7 december 2013
Wintertocht in Aronst Hoek

Aronst Hoek is op enkele jaren tijd uitgegroeid tot een belangrijk natuurgebied met
heel wat overwinterende vogels. Vandaar dat we o.l.v. Gerrit Stockx op
verkenning gaan in deze omgeving. Dit uitgestrekte natuurgebied ligt tussen
Geetbets en Rummen, aan de oostgrens van onze provincie. Het bestaat
grotendeels uit het overstromingsgebied van Grote Gete en Melsterbeek. Het
omvat een zeer afwisselend landschap met ruigten, uitgebreide rietlanden,
broekbossen en populierenbossen die langzaam moeten plaats maken voor
natuurlijker biotopen als graasweiden.
Afspraak: Leuven, parking Bodart om 8 u. of Tienen, carpoolparking bij de E40
uitrit Tienen/Hoegaarden om 8.25 u. Ter plaatse om 9 u. aan de kerk van Geetbets
in de Dorpsstraat.
Zaterdag 21 december 2013
Daguitstap Antwerpen Noord “De Kuifeend”

Autodagtocht

Vandaag gaan we met Ludo Benoy op stap. Hij is conservator van het reservaat
“De Kuifeend”. Dit natuurgebied werd zo genoemd omdat dit in 1968 de eerste
plaats in ons land was waar deze eend broedde. Het gebied ligt ingesloten in een
rangeergebied in de Antwerpse havenrand. Recent werden hier inrichtingswerken
uitgevoerd en gebufferd. Naast de grote vijver van tientallen ha werden nog 7
plassen uitgegraven en een 3 ha groot rietveld aangelegd. De oppervlakte bedraagt
nu meer dan 70 ha. Vrijwel alle watervogels komen er tot broeden, in de
wintermaanden aangevuld met Wilde en Kleine Zwaan, Smient, Brilduiker,
Nonnetje, Rosse Stekelstaart, Grote en Middelste Zaagbek. Voor meerdere soorten
wordt hier de norm van 1 % van de Europese populatie gehaald: Krakeend 8% en
Slobeend 3 %. Daarom is het gebied opgenomen als Ramsargebied. We bezoeken
ook de Grote Kreek, een gelijkaardig gebied, maar wat kleiner. Nadien bezoeken
we nog de Ekerse Putten en de Bospolder, het eerste natuurinrichtingsgebied in
Vlaanderen. Het gebied van 85 ha heeft zich geleidelijk ontwikkeld tot een
aantrekkelijk moerasgebied met brede rietkragen.
Vertrek: Tienen, parking Aarschotsepoort bij de kleine ring (stadszijde) om 7.15 u.
– Leuven, parking Bodart om 7.45 u. Terug omstreeks 19 u.
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INFO ACTIVITEITEN
Marcel Jonckers  0497 44 72 33
Jan Wellekens  0479 799 367

Peter Collaerts  0477 370 450
Luc Cieters
0494 916 862

Iedereen is welkom op al onze activiteiten.
Voor de uitstappen maken we gebruik van eigen wagens tenzij anders vermeld.
Kostendelend meerijden kan.
Meenemen: laarzen, kijkers, vogelgidsen en picknick voor dagtochten.
Voor bustochten gelieve ruim vooraf in te schrijven door betaling op rekening van
Vogelwerkgroep Oost-Brabant, Waaibergstraat 26 / 5, 3300 Tienen - IBAN BE72
3300 1162 6516 – BIC: BBRU BE BB.
De voorziene stopplaatsen worden niet aangedaan indien er geen melding is vooraf.
Geef bij inschrijving telkens op: reisdoel, je naam en opstapplaats.

“Ons Vogelblad”
Wie nog beter op de hoogte wil blijven van de activiteiten van onze
Vogelwerkgroep Oost-Brabant van Natuurpunt neemt best een abonnement op
"Ons Vogelblad".
Dit tijdschrift wordt 4 keer per jaar uitgegeven, telt van 48 tot 64 blz. per keer en is
volledig gewijd aan onze vogelwereld, vogelrijke gebieden, vogelstudies,
bijzondere waarnemingen, soort in de kijker, vogelgedrag en ecologie, uitstappen
en algemene vogelthema's.
Het abonnementsgeld voor een jaargang bedraagt 12 euro voor leden van
Natuurpunt of 14 euro voor niet-leden, afzonderlijk te betalen op rekening
van de Vogelwerkgroep, Waaibergstraat 26 / 5 te 3300 Tienen - IBAN: BE24 3300
1135 7138 – BIC: BBRU BE BB

Vogelwerkgroep Oost-Brabant
coördineert activiteiten rond vogels in de regio.
We werken rond OBSERVEREN, STUDIE, EDUCATIE en BESCHERMING.
Studieprojecten waaraan u kan meewerken zijn: Watervogeltellingen,
Roofvogeltellingen, Inventarisaties, PTT-project, Project Bijzondere Broedvogels.
Beschermingsprojecten lopen vnl. rond uilen, zwaluwen en akkervogels.
MEER INFO is te vinden op onze website www.vogelwerkgroep-oost-brabant.be
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