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 2016
Zondag 10 januari 2016
Roofvogelteldag

Voormiddag

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 naar keuze. Let op: diverse aanvangsuren. Einde
omstreeks 13 u.












dorpsplein Neerlinter om 9 u. voor een autozoektocht in de Getevallei o.l.v.
Ronny Huybrechts;
kerk van Webbekom om 10 u. voor de omgeving van Diest o.l.v. Annie
Vandepoel;
kerk van Roosbeek om 10 u. voor de streek van Boutersem – Kumtich –
Vissenaken met o.a. Grote Kouter, Zeypveld en Rozendaalbeek o.l.v. Jos
Cuppens en Katelein Goderis;
kerk van l’Ecluse (even voorbij Meldert) om 10 u. voor een wandeling langs
Rosdel en omgeving o.l.v. Rudy Van Baelen;
kerk van Korbeek-Lo om 10 u. voor een wandeling langs de Molenbeekvallei en
Kasteel Wilderhof o.l.v. Toon Roels;
kerk van Bunsbeek, Bunsbeekdorp om 10 u. voor een wandeling langs De
Paddepoel en omgeving o.l.v. Marcel Jonckers.

Zaterdag 16 en zondag 17 januari 2016

Het Grote Vogelweekend

Voeder je tuinvogels en tel ze! Bezorg de cijfers aan Natuurpunt en aan onze
werkgroep! Info hierover met ‘Tuingidsje voor blije vogels’ via website:
http://vogelweekend.natuurpunt.be/
Stuur ook een mailtje met je tuintelgegevens aan marcel.jonckers2@telenet.be voor
een regionale verwerking.
Zie ook onze website: www.vogelwerkgroep-oost-brabant.be

Donderdag 21 januari 2016
Jaarvergadering en Infoavond
Natuurreis Marokko. Gastspreker: Guy Huylebroeck



Organisatie i.s.m. de Gemeente 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 Guy Huylebroeck
verslag uit van de Natuurpunt-reis naar Marokko die
doorging van 10 tot 20 maart 2015 en waarbij 196
vogelsoorten werden gespot naast andere nietvogels, bijvoorbeeld ook 10 soorten reptielen.
Tijdens deze vogelreis lag de klemtoon op het
centrale deel van het land, veel verscheidener dan de
meesten vermoeden. Op nauwelijks 600 km ga je
van de kust met rivieren, over groene valleien en
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boomgaarden, naar het hooggebergte van de Hoge Atlas. En dan weer naar
beneden, door steenwoestijnen, oases, kliffen en kloven, tot in de Sahara. Veel
biotopen, veel soorten. De reis combineert de natuur met vleugjes cultuur. Tal van
Europese soorten, overwinterend of op de terugweg, maar ook een pak NoordAfrikaanse endemen.
Temminck's Strandleeuwerik

Van Marrakech ging het naar de noordzijde van de Hoge
Atlas tot zelfs een skidorp, door het gebergte naar de
zuidzijde met een bloeiende woestijn, langs het magische
Ouarzazate, de toegangspoort tot de woestijnen en stad
van filmstudio’s en kasbahs, en verder langs het
vogelrijke Al-Mansour meer en de Rozenvallei, langs
steenwoestijnen en oases, rotskloven en het echte Saharalandschap… Dit alles gepresenteerd met een
uitzonderlijke fotoreeks. Geen wonder dat deze reis in
2016 hernomen wordt en wellicht een klassieker wordt.
Waar en wanneer? Deze infoavond gaat door in het Ontmoetingscentrum van
Meensel-Kiezegem, Kapellekensweg 30 (Tielt-Winge).
Aanvang: formele vergadering 19.15 u. stipt. – Uiteenzetting Marokko 20 u.
Toegang gratis.
ZATERDAG 23 JANUARI = BELGISCHE VOGELDAG
Meer info hierover vindt u op
belgische-vogeldag

http://www.natuurpunt.be/praktische-info-

Zondag 24 januari 2016
Voormiddagwandeling
Akker- en roofvogels op de Blakenberg en omgeving

Onze vogelwerkgroep organiseert in samenwerking met Natuurpunt
Bekkevoort een winterse voormiddagwandeling op de Blakenberg.
De wandeling brengt ons over plateaus en langs mooie holle wegen, sommige
bijzonder diep uitgesleten in de Diestiaanse heuvels.
De Blakenberg heeft nog een verleden als militair vliegveld tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Maar vandaag kennen we het vooral van zijn windmolens en zijn
prachtige vergezichten. Voor de vogelaar is het vooral een leefgebied van Geelgors
en andere akkervogels. Met wat geluk treffen we grote groepen Kramsvogels en
Vinken aan. Maar ook de roofvogels zoals Blauwe Kiekendief, Buizerd,
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Torenvalk… zijn hopelijk op de afspraak. Onderweg wandelen we ook langs
overstaande graanakkers, een uitstekende voedselbron voor onze akkervogels.

Geelgors

Een topsoort in onze regio
De Geelgors is zowel in Europa als in een groot deel van de provincie VlaamsBrabant een over het algemeen wijdverbreide, maar achteruitgaande soort.
Regionale verschillen en zelfs tegengestelde tendensen lijken aan te geven dat het
tij voor de Geelgors te keren valt. Dat heeft veel te maken met het voedselaanbod
in de winter.
De Geelgors kent een gevarieerd leefgebied. De geprefereerde biotopen kunnen
omschreven worden als overgangssituaties in een structuurrijk landschap:
overgangszones tussen bos en/of struweel en open landschap (holle wegen),
cultuurlandschappen met kleine landschapselementen. Deze biotopen vinden we
duidelijk terug in deze omgeving.
VLM werkt hier intensief aan akkerrandbeheer en aanleg en onderhoud van
akkerreservaten. Tijdens een winterse tocht door dit kleinschalig landschap kom je
er alles over te weten.
Afspraak: aan de Onze-Lieve-Vrouwkerk in de Dorpsstraat te Assent (Bekkevoort)
om 9 u. Einde omstreeks het middaguur. Bijkomende info kan op: 013-32 79 49
of natuurpuntbekkevoort@skynet,be.
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Zaterdag 30 januari 2016
Braakballenpluisavond

Activiteit in samenwerking met de Natuurstudiewerkgroep Hagelandse
Heuvelstreek, Natuurpunt Lubbeek en Natuurpunt Holsbeek.
Braakballen van Kerkuilen worden uit elkaar geplozen. Aan de hand van
de schedeltjes die we erin vinden en met behulp van zoekkaarten ontdekken we
welke muizensoorten op hun menu staan.
Er zal weer gestreden worden om de 'Benen Uil', een biodiversiteitsprijs tussen een
uilenpaar uit Holsbeek en één uit Lubbeek, wellicht uit Linden dit jaar. Het
uilenpaar met het meest diverse menu aan muizen neemt de trofee voor één jaar
mee naar zijn gemeente.
Dit jaar is ons ook een partij Congolese braakballen
toegeschoven. Wij zitten alvast te popelen om ook
daarvan de inhoud te bestuderen.
Loepjes, binoculairs, pincetten, bureaulampen en
kinderen zijn welkom en kunnen van pas komen.
Inschrijven kan liefst via mail naar
info@natuurpuntlubbeek.be of telefonisch bij Niels
Ryckeboer (016 633 461) of Lars Smout (0494 632
643).
Waar en wanneer? 30 januari van 19 tot 21 u. in
de scoutslokalen van Linden, Wolvendreef 3 te
3210 Linden.

Zaterdag 6 februari 2016
Brakona Contactdag in Provinciehuis te Leuven

Elk jaar op de eerste zaterdag van februari organiseert de VlaamsBrabantse Koepel voor Natuurstudie (Brakona) in het Provinciehuis te
Leuven een studiedag met allerlei lezingen over natuurstudie in de provincie
Vlaams-Brabant.
Tijdens de pauze kan je allerlei infostands bezoeken van verenigingen, organisaties
en instituten die werkzaam zijn rond leefmilieu en de bescherming ervan. Ook
onze Vogelwerkgroep Oost-Brabant zal opnieuw present zijn. Het is een dag door
en voor vrijwilligers en iedereen met een gezonde interesse in natuurstudie is er
welkom. Voor info, inschrijvingen en het volledige dagprogramma kan je terecht
op www.brakona.be.
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Donderdag 11 februari 2016
Infoavond
‘Tuinvogels – De vogelvriendelijke tuin’

Presentatie door Marcel Jonckers voor al wie zich verwondert welke vogeltjes zijn
tuin bewonen of zich afvraagt hoe de tuin attractiever te maken.
Een avond in twee delen
Deel 1: Wat zijn tuinvogels? Wanneer is een tuin aantrekkelijk? De noden van
de vogels. Een 10-puntenplan om je tuin natuurvriendelijker in te richten en meer
geschikt te maken voor vogels.
Deel 2: Het portret van de courantste tuinvogels. Waaraan herkennen? Wat zijn
hun behoeften?
Waar en wanneer ? Gemeentelijke bibliotheek Boutersem, Kerkomsesteenweg
55, 3061 Boutersem, aanvang 20 u. Vooraf inschrijven gewenst via mail
marcel.jonckers2@telenet.be of tel. 049 7 44 72 33. Toegang gratis.
Zaterdag 13 februari 2016
Voormiddagwandeling
Aronst Hoek te Geetbets



O.l.v. Marc Op de Weerdt, conservator, 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 talloze zangposten zullen ontdekken. Hier zijn al 230 ha in beheer bij
Natuurpunt, waaronder een 6 ha grote vijver, waar een paar jaar geleden een kleine
aalscholver- en blauwe-reigerkolonie is ontstaan. In deze omgeving verblijven
sinds een paar winters ook Wilde Zwanen (soms tot 20 ex.) en zelfs occasioneel
een Kleine Zwaan.

Wilde Zwanen, foto Dieder Plu
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Afspraak : Ter plaatse om 9 u. op de Kasteellaan (weg Geetbets - Rummen) bij de
brug over de Melsterbeek. Te Leuven, parking Bodart om 8.15 u. Einde omstreeks
het middaguur ter plaatse.

Zaterdag 20 februari 2016
Autodagtocht
Speuren in de Zuid-Hollandse vogelgebieden

In Nederland overwinteren jaarlijks honderdduizenden vogels. Rudy Van Baelen
verkent vooraf enkele gebieden in de buurt van Rotterdam, die als rust- of
vogelrichtlijngebied ingekleurd zijn. In functie van wat er aanwezig is, leidt hij ons
naar een aantal plaatsen als de Reeuwijkse Plassen (waar we twee jaar geleden
overdonderd werden door de aanwezige soorten en het indrukwekkende aantallen
Smienten), het Oudeland van Strijen (gekend voor zijn Dwergganzen, maar ook
kans op Wilde Zwanen, Slechtvalk, Nonnetje), de Ackerdijkse Plassen (mogelijk
duizenden Kolganzen en Brandganzen), de Aalkeet-Buitenpolder en de Vogelplas
Starrevaart (Smienten), om er de vele soorten eenden, ganzen, futen en roofvogels,
te observeren. Wie weet kruisen ook nu een paar zeldzame schoonheden ons pad.
Afspraak: Leuven, parking Bodart om 7 u. – Tienen, parking achterzijde van het
station via westelijke ring en Grijpenlaan om 6.30 u. – Bekkevoort, carpoolparking
Staatsbaan / oprit E314 om 6.30 u. Terug omstreeks 20 u.
Donderdag 17 maart 2016
Zeevogels in nood



Infoavond
Gastspreker: Eric Stienen

Organisatie i.s.m.
Brakona in het
Provinciehuis te
Leuven.
Zeekoeten

We hoorden er al vaak
over: het gaat niet te
best met vele soorten
zeevogels. Wat is er
allemaal van aan? Zijn
er soorten die bedreigd zijn en zijn er ook soorten die het goed doen?
Klimaatswijzigingen met veranderingen van de zeewater-temperatuur, met
wijziging van de vissensoorten, olieverontreiniging door lozingen of
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scheepsrampen, het ontzettend grote probleem van de plasticsoep… Wat is de
invloed van oliebooreilanden, zijn het echte lichtvallen? Welke invloed hebben
windparken op zee? En hoe zit het met de overbevissing? Welk is de invloed van
het toerisme? En zijn vele broedplaatsen niet bedreigd door economische
ontwikkelingen?
Eric Stienen bestudeert zeevogels bij het INBO en kan dus veel van deze
problemen correct inschatten en ons er over informeren. Het wordt dus een
boeiende infoavond waarop iedereen gratis welkom is.
Waar en wanneer? Deze infoavond gaat door in de Raadzaal van het
Provinciehuis te Leuven, Provincieplein 1, vlak naast het station.
Aanvang: 20 u. Er is parkeergelegenheid onder het gebouw, toegang langs
achterzijde.

Zondag 20 maart 2016
Autodagtocht
Chaamsche Bleekse Heide en Turnhouts Vennengebied

Tocht om de van hun winterverblijf terugkerende Wulpen, Grutto's en Scholeksters
op te zoeken op het moment dat het aantal Pijlstaarten op zijn hoogst is. Ook
verwelkomen op dit moment de Slobeenden hun van de Westelijke Sahel
terugkerende neefjes: de Zomertalingen.
In de voormiddag bezoeken we Chaam, een net over de Nederlandse grens gelegen
weidevogelgebied ‘Bleeke Heide’. Dit werd gerealiseerd in het kader van het
landinrichtingsproject Baarle-Nassau en maakt deel uit van de Chaamsche beken.
Het gebied wordt beheerd door Staatsbosbeheer. De graslanden worden echter nog
steeds beweid door vee van plaatselijke boeren en het beheer van poelen en
bramenwalletjes gebeurt in samenwerking met de plaatselijke natuurvereniging
Mark en Leij. Naast allerhande watervogels worden hier ook frequent allerlei
steltlopersoorten waargenomen, vooral Grutto’s en Wulpen meestal in hoge
aantallen.
De lunchpauze houden we in de Klein Engelandhoeve, gelegen Klein Engeland 29,
Turnhout. Dit is het bezoekerscentrum voor het Turnhouts Vennengebied, er is een
verbruikerszaal, ook een streekproductencentrum en uitvalbasis voor bezoeken aan
de omliggende schitterende natuurgebieden.
Tijdens de namiddagwandeling opteren we voor het Turnhouts Vennengebied:
Zwart Water, Kleine en Grote Klotteraard, gebieden die de laatste jaren werden
versterkt door natuurinrichtingsprojecten en hierdoor diverse zeldzame vogel-,
insecten- en plantensoorten herbergen. We bezoeken ook de spectaculaire
kijktoren aan het Bels Lijntje, het vroegere spoortraject dat fietspad werd. Kijk ook
even naar het filmpje : www.youtube.com/watch?v=gt7eEYKbIGY
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Bezoekerscentrum Klein Engeland en de uitkijktoren bij de Klotteraaard

Afspraak: Leuven, parking Bodart om 7.15 u. (via Aarschot naar Turnhout) –
Tienen, parking achterzijde van het station via westelijke ring en Grijpenlaan om
7 u. – Bekkevoort, carpoolparking Staatsbaan / oprit E314 om 7.30 u. (vandaar via
Geel Turnhout). In Turnhout kan worden aangesloten op de Parklaan, parking
Carrefour waar de groepen samenkomen omstreeks 8.30 u. Terug omstreeks 20 u.
Let op: geen toiletstop voor ’s middags.

ONZE GROTE REIS…

Estland

24 tot 31
maart

8-daagse
Vliegreis

Ondertussen al lang volzet. Geen inschrijvingen meer!
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I.s.m. met Brakona en met ondersteuning van de provincie Vlaams-Brabant
Maandag,11 april 2016
Aanvang ‘Cursus

Bestaande uit

Steltlopers’ te Leuven

 3 theoretische lessen en
 3 excursies waarvan 2 met bus

In de theoretische lessen worden alle in ons land observeerbare steltlopers soort per
soort behandeld. Ook die Europese soorten die eerder uitzonderlijk worden
waargenomen. Er ligt een grote nadruk op de ecologie, de duurzaamheid van de
broedgebieden, het trekgedrag en de trekroutes, de problematiek van
beschikbaarheid van tussenstations op die trekroute, de veiligheid onderweg en in
de overwinteringsgebieden, initiatieven voor bescherming en nieuwe technieken
gebruikt bij de opvolging.
Oeverloper, foto François Exelmans

3 theoretische lessen:
 op maandagen 11 april, 2 mei en 6
juni.
 in de Raadzaal van het
Provinciehuis, Provincieplein 1 te Leuven,
op 5 minuten van het station
 gepresenteerd in PowerPoint en met
enkele filmfragmenten. Aanvang 19.30 u.
en eindigend omstreeks 22.15 à 22.30 u.
 met uitgebreide syllabus
 lessen gegeven door Jan Wellekens en Peter Collaerts.
3 excursies:
 Zaterdag 30 april: busuitstap Uitkerkse Polder en het Zwin
 Zaterdag 6 augustus: voormiddaguitstap Tiens Broek en Bezinkingsputten te
Tienen (één van de beste steltlopergebieden in het binnenland)
 Zaterdag 24 september: busuitstap Zeeland – Oosterschelde
 Vertrek van de busreizen vanuit Leuven
 Details over de uitstappen worden later medegedeeld
Bovendien wordt een 5-daagse uitstap ingericht naar het Lauwersmeer en de
Waddenkust (Noord-Nederland) die nauw aansluit bij deze cursus, maar er geen
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vast deel van uitmaakt, er dient dus apart op ingeschreven, zie verder in deze
kalender).
Inschrijvingen
- 110 € voor leden van Natuurpunt die ook het abonnementsgeld voor Ons
Vogelblad 2016 betaalden;
- 125 € voor leden van Natuurpunt die geen abonnementsgeld voor Ons Vogelblad
2016 betaalden;
- 150 € voor wie nog geen lid is van Natuurpunt, noch van onze Vogelwerkgroep.
Te storten op rekening BE24 3300 1135 7138 van Vogelwerkgroep Oost-Brabant,
Waaibergstraat 26 bus 5, 3300 Tienen. Duidelijk vermelden: ‘Naam cursist +
Vogelcursus Steltlopers’.
Niet-leden worden hierbij dus lid van Natuurpunt en krijgen een
verwelkomingspakket met o.a. een wandelgids en 1 jaar lang het tijdschrift
Natuur.Blad en het tijdschrift Natuur en Landschap. Alle deelnemers worden
abonnee-lid van de vogelwerkgroep tot einde 2016 en ontvangen in die periode
‘Ons Vogelblad’.
Info: Marcel Jonckers (tel. 016 81 87 87 of 0497 44 72 33), Jan Wellekens (tel.
0479 79 93 67) of Peter Collaerts (tel. 0477 37 04 50) of via mail op
marcel.jonckers2@telenet.be

Donderdag 7 april 2016
Avondwandeling
Wijngaardberg te Wezemaal

De Wijngaardberg is één van de weinige Hagelandse Heuvels met zo
goed als geen bebouwing. Het is een langgerekte heuvel met een warmere
zuidhelling en een frissere noordhelling. Aan beide zijden heeft Natuurpunt een
reservaat van ongeveer 15 ha. Dit bestaat uit beboste stukken, afgewisseld met
open graslanden die begraasd worden door schapen. Op het plateau worden er
appels en peren geteeld. Op de warmere zuidhelling vinden we ook wijngaarden en
perzikenbomen.
Heel wat zangvogels en ook Buizerds hebben er hun vaste stek. Houtsnip en Havik
zijn er opgemerkt. Met wat geluk kunnen we aan het einde ook de Bosuil
waarnemen. We hopen dat in de toekomst ook de Nachtzwaluw, die tot in de jaren
‘70 nog op de naburige berg broedde, hier opnieuw een plekje zal vinden.
Afspraak: om 19.30 u. Aarschotsesteenweg z/n, 3111 Wezemaal. Ten westen van
huis nummer 244, aan het bushokje, kan men het bos in rijden. De auto's kunnen
daar onder de beuken staan. Einde omstreeks 21.30 u.
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Zondag 17 april 2016
Walk for Nature
Lubbeek De Spicht Tafelbos

De organisatie van de ‘Walk for Nature 2016' strijkt neer in één van de prachtige
kasteeldomeinen die Lubbeek nog rijk is. Het kasteeldomein t' Serclaes aan de
Binkomstraat, met zijn gotische kapel en gerestaureerde ijskelder, zal als verzamelen uitvalsbasis dienen voor een verkenning van de natuurgebieden 'De Spicht' en
'Tafelbos'.
Er wordt die dag een heel gevarieerd programma
aangeboden: vroege vogelwandelingen (met of
zonder ontbijt), symposium ‘Adellijke natuur
dicht in je buurt' met verschillende sprekers,
uitreiking van het peterschap over ‘De Spicht' aan
Paul Michiels (Soulsister), receptie, gegidste en
vrije wandelingen, fietstochten, erfgoed,
huifkartochten, allerlei infostanden, grime,
tentoonstelling schilderijtjes van de Lubbeekse
scholen, vertel- en knutselhoek voor kinderen,
muzikale omkadering, eet- en drankstanden, ...
Ook onze vogelwerkgroep is aanwezig met een
stand.
Graspieper, foto Karel Van
Rompaey

Voor een gedetailleerder programma en
verkeersplan raadpleeg zeker regelmatig de
websites www.natuurpuntlubbeek.be ,
www.natuurpuntoostbrabant.be en facebook =>
Walk for Nature.

Afspraak: Voor onze vroege-vogelwandeling om 7 u . en om 7.30 u. in de
Binkomstraat 16 in Lubbeek aan het kasteeldomein waar de ganse dag het
evenement zal doorgaan.
Zondag 24 april 2016
Vroege-vogelwandeling
Paddepoel te Bunsbeek Glabbeek

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 een toenemend aantal water- en waadvogels die tijdens hun lange
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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 10 euro
voor volwassenen en 6 euro voor kinderen (-12) en dit in het parochiecentrum
Bunsbeek (naast de kerk).
Het ontbijt staat ook open voor niet-wandelaars! Inschrijven hiervoor (verplicht)
kan tot en met zaterdag 23 april, uiterlijk 14 u. en dit via Mark Vanherberghen
(0494 15 97 37; mark.vanherberghen@gmail.com) of Michel Reniers
(mich.reniers@telenet.be). De opbrengst gaat integraal naar het reservatenfonds.
Afspraak: aan Parochiecentrum Bunsbeek, Bunsbeekdorp, (Glabbeek). De
vroege-vogelwandeling start om 7 u. Einde omstreeks 9.30 u. Ontbijten vanaf 8
u. tot 12 u., langer nakaarten kan.
Zaterdag 30 april 2016
Bustocht
Uitkerkse Polders en Zwin

Deze tocht maakt deel uit van de Cursus Steltlopers, maar is ook
toegankelijk voor de anderen.
We mikken op een paar natuurgebieden bij de kust met maximaal steltlopers. De
voormiddag brengen we door in de Uitkerkse Polders, een uitgestrekt natuurgebied
1400 ha groot met zilte graslanden, plassen, sloten en veedrinkpoelen en een vijftal
schuilhutten. We kennen het als overwinteringsgebied voor talloze ganzen, maar
de lente toont het als de grootste kraamkamer van Vlaanderen… toch wat
weidevogels betreft. We denken dan aan steltlopers als de Grutto, Kievit, Kluut,
Scholekster of aan eenden als Slobeend en de Zomertaling. In de lente maken nog
talloze andere soorten er een tussenstop.

Kluten

Voor de middagpauze maken we gebruik van het bezoekerscentrum De
Groenwaecke.
Vogelwerkgroep Natuurpunt Oost-Brabant Activiteiten 2016
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Na de middag trekken we naar Het Zwin, dat na jaren van aanpassingen deze
zomer heropent. We kunnen al een eerste kijk krijgen op dit bijzonderste gebied
langs onze kust, het beroemdste natuurgebied van Vlaanderen. Doordat de
Zwinslenk regelmatig door het zeewater wordt overstroomd, vinden we er slikken
en schorren met een ongemene rijkdom aan plantensoorten en een zeer rijk
bodemleven wat dan weer de verklaring vormt voor de grote aantrekkingskracht die
het uitoefent op talloze vogelsoorten, broeders en doortrekkers, met geregeld echte
zeldzaamheden.
Mogelijk houden we nog een tussenstop aan de Baai van Heist.
Afspraak: Rotselaar, parking bij rondpunt Aarschotsestnwg/Steenweg op
Holsbeek om 6.40 u. – Leuven, parking Bodart 7 u. – Tienen, parking achterzijde
van het station via westelijke ring en Grijpenlaan om 6.30 u. (met auto’s tot
Leuven). – Bekkevoort, carpoolparking 6.20 u. Terug omstreeks 20.30 u.
Inschrijven door storten van 26 euro op rekening IBAN: BE72 3300 1162 6516 van
de Vogelwerkgroep met vermelding ‘Polders Zwin + opstapplaats’.
Cursisten ‘Cursus Steltlopers’ gratis.

Zondag 8 mei 2016
Vroege-vogelwandeling
Horst en de Wingevallei

I.s.m. Natuurpunt Holsbeek verkennen we dit keer opnieuw de bossen rond Horst.
Deze bossen, welke het broedbiotoop van vogels zoals Havik, Wespendief,
Wielewaal, Koekoek, Holenduif en de Grauwe Vliegenvanger vormen, worden
reeds jaren door het Agentschap voor Natuur & Bos beheerd. Daarnaast betekenen
de kasteelvijvers ook een rustplaat voor diverse watervogels, maar ook
bijvoorbeeld het Witgatje. De IJsvogel gebruikt deze vijvers en de Winge als
favoriete jacht- en broedplaats. Tot slot passeren we ook kort de omliggende
akkers waar we vogelsoorten zoals de Geelgors, Boerenzwaluw of de
Veldleeuwerik zeker kunnen verwachten. Kortom, een 40- tal soorten moet zeker
haalbaar zijn. Nadien is er nog de mogelijkheid tot ontbijt in de beheerboerderij
van het Agentschap voor Natuur & Bos (korte verplaatsing van 2 km met auto of
fiets noodzakelijk). Inschrijven gebeurd ter plaatse bij de gidsen.
Afspraak: om 7u op de parking van het kasteel van Horst (Horststraat 28, 3220
St.- Pieters-Rode). Einde voorzien omstreeks 9.30 u. waarna ontbijt mogelijk.
Laarzen of stevige wandelschoenen aangeraden.
Meer info bij Lars Smout, 0494 63 26 43 of larssmout@gmail.com.
Ontbijt inschrijven kan ter plaatse bij de gidsen. Ontbijt volwassenen 7 euro pp.
Kinderen (-12j) 5 euro. Locatie ontbijt: beheerboerderij Agentschap voor Natuur &
Bos, Hertstraat 24A, 3221 Nieuwrode.
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Donderdag 12 mei 2016
Avondwandeling
Velpevallei en het Wachtbekken te Kersbeek-Miskom

De Afdeling Natuur heeft in de Velpevallei een 80 ha groot wachtbekken ingericht.
In het wachtbekken liggen bloemrijke
graslanden, bos, paaiplaatsen, sloten,
ruigten en houtkanten. Er wordt ook
gewerkt aan opstuwing en hermeandering
van de Velpe. Een gedeelte van het beheer
gebeurt door grote grazers als Schotse
Hooglandrunderen en een kudde paarden.
Hier kwam de Grauwe Klauwier tot
broeden in 2014, maar ook voor heel wat
andere soorten van rode en oranje lijst is dit
een bastion (Geelgors, Spotvogel, Patrijs,
Kleine Bonte Specht, Wielewaal…). Wulp
en Kievit komen er succesvol tot broeden.
Bovendien trekt het gebied ook steeds meer
roof- en watervogels, wat duidelijk blijkt
uit de gegevens in waarnemingen.be.

Grauwe Klauwier, foto Frank
Delbecque

Afspraak: 19.30 u. aan de kerk van Kersbeek-Miskom (Kersbeek Dorp).
Einde omstreeks 22 u.

Zaterdag 21 mei 2016
Autodagtocht
Broek De Naeyer (Klein Willebroek) en Noordelijk Eiland (Wintam)

Vandaag trekken we naar Klein-Brabant. ’s Voormiddags bezoeken we het Broek
De Naeyer in het noorden van Willebroek, naast de Rupel. Dit voormalige
industriegebied groeide uit tot een klein natuurparadijs, ongeveer 66 ha groot. Het
is één van de weinige gebieden waar de Otter geregeld wordt waargenomen. Ook
de Bever is er thuis. Maar er zijn vooral veel vogels. De Aalscholver heeft er een
kolonie van wel een 100-tal nesten. Je kan ze van dichtbij bewonderen vanuit één
van de twee kijkhutten. Heel wat watervogels zijn er te bewonderen, broeders en
doortrekkers als Visdief en Kleine Mantelmeeuw. Interessante soorten zijn er
Zomertortel, Nachtegaal, Cetti’s Zanger …
Voor de middagpauze kunnen we terecht in het lokaal van ‘Visclub Nooit
Genoeg’.
Vogelwerkgroep Natuurpunt Oost-Brabant Activiteiten 2016
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Boomvalk, foto Karel Van Rompaey

In de namiddag trekken we dan naar het
Noordelijk Eiland te Wintam, ten noordwesten
van Klein Willebroek. De nabijheid van Schelde,
Rupel en het Zeekanaal maakt van deze streek een
ware trekpleister voor allerhande trekvogels. Hier
ontstond op opgespoten terrein, een plasdrassituatie die heel wat vogels broedgelegenheid
biedt. Op het Noordelijk Eiland werd een
reservaat van 50 ha ingesteld. Heel veel water- en
zangvogels vertoeven hier en lokken ook
prooivogels. Slechtvalk wordt hier geregeld
waargenomen en in deze tijd van het jaar zijn er
mooie kansen op Wespendief en Boomvalk. Heel
wat steltlopers blijven hier foerageren op hun tocht naar het noorden en ook soorten
als Kleine Zilverreiger en Lepelaar.
Afspraak: Leuven, parking Bodart om 8.15 u. –Bekkevoort, carpoolparking 7.45
u. – Tienen, parking achterzijde van het station (via westelijke ring en Grijpenlaan)
om 7.45 u. -- Ter plaatse om 9 u. aan het Sashuis, Sasplein 18, Klein Willebroek.
Aansluiten kan ook tijdens de middagpauze in café ‘Visclub Nooit Genoeg’ in de
Heidonkstraat 1 te Klein Willebroek of aan de Sluizen van Wintam, einde van de E.
de Blockstraat (Bornem) ter hoogte van de toren bij de sluis om 13.45u..

Donderdag 26 mei 2016
Pellenberg Herendaal

Avondwandeling

De Herendaalhoeve werd halverwege de dertiende eeuw opgericht door de Abdij
van het Park. Sinds die tijd is de hoeve een bloeiend landbouwbedrijf. Sinds
verscheidene jaren is er van veeteelt
overgeschakeld naar paardenpension. Naast paard
en Pauw zoeken Huismus, Boerenzwaluw en
Zwarte Roodstaart er jaarlijks met succes een
onderkomen.
Zomertortel

Vanaf de hoeve dalen we door het steile
hellingsbos ‘de Hel' af naar de Aardebrug. Na een
toer door het veld stijgen we rakelings langs de
zandgroeve weer richting hoogste punt van
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Vlaams-Brabant. In het hellingsbos spitsen we onze oren voor Boomklever en
bedelende spechtenjongen. Aan de Aardebrug worden we hopelijk verwelkomd
door Geelgors, Kneu en Grasmus. Nabij het voormalige stort mogen we hopen op
nachtegalengezang en het geronk van Zomertortel. Duimen maar. Op de akkers
doorkruisen we territoria van Gele Kwikstaart, Kievit, Veldleeuwerik en in de
huidige zandgroeve huist een kolonie Oeverzwaluwen. En wie weet welke
verrassingen ons nog te wachten staan. Gids: Niels Ryckeboer 016 633 461.
Afspraak: Herendaalhoeve, Herendaal 23, 3212 Pellenberg (Lubbeek) om
19.30 u., einde omstreeks 22 u.
Woensdag 1 juni 2016
Nachtegalenwandeling
Webbekoms Broek te Diest

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
interessante vogelsoorten als Wielewaal,
Nachtegaal, Rietgors, Blauwborst, Roodborsttapuit,
Sprinkhaanzanger…
We kijken vooral uit naar de nachtegalenzang. We
hernemen dit wegens het succes van de vorige
jaren.
Afspraak: om 19.30 u. op de parking
Bezoekerscentrum Webbekoms Broek, Omer
Vanaudenhovelaan 48 te Diest (op kleine ring, paar
100 m noordelijker dan de windmolen). Einde
Nachtegaal, foto François
omstreeks 22 u.
Exelmans

Zaterdag 4 juni 2016
De Ziepbeek in Rekem

Autodagtocht

Vorig jaar bezochten we in de nazomer ditzelfde gebied. Er was vraag om de tocht
te hernemen in de lente omwille van zangvogels, maar zeker ook voor de rijke flora
met o.m. veel orchideeën en de rijkdom aan vlinders als de zon schijnen wil…
Dus bezoeken we opnieuw de vallei van de Ziepbeek (Zijpbeek) te Rekem, een
deelgemeente van Lanaken en dit o.l.v. Rik Derveaux.
De vallei van de Ziepbeek sluit oostelijk aan bij de Mechelse Heide en grenst
noordelijk aan het Koninklijk Domein (Friedheim) met het bijhorende Klooster van
Vogelwerkgroep Natuurpunt Oost-Brabant Activiteiten 2016
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Opgrimbie van de zusters monialen van Betlehem, onder leiding van de dochter
van wijlen Daniel Coens. Dit domein is evenwel niet vrij toegankelijk en met twee
meter hoge draadafrastering veilig afgesloten van de buitenwereld en de vogelaars.
Tevens vlakbij een oud Navo-vliegveld en een gebied met een hele reeks bunkers
van FN (Fabrique National des Armes de Guerre) waar hulzen gevuld worden met
poeder (ook niet vrij toegankelijk).
Wespendief, foto Eddie Meynen

De Vallei van de Ziepbeek is al erg lang een
natuurreservaat. Als kind ging hij er naar de
Korhoenders kijken (beginjaren 70). Die zijn
verdwenen, maar het beheer heeft wel voor
een zeer grote verandering ten goede
gezorgd. Heel veel open landschappen met
heel veel heide werden hersteld.
Klokjesgentiaan, Zonnedauw, Beenbreek,
Gagel, Struikheide, Dopheide,
Moeraswolfsklauw etc.
Bij de markantse vogels horen Grauwe Klauwier, Grauwe Vliegenvangers,
Boomleeuwerik , Boompieper, Roodborsttapuit, Fluiter, Boomvalk, Wespendief…
De voor vogelaars meest interessante zone ligt eigenlijk een beetje buiten het
bewegwijzerde parkoers van het natuurreservaat. Het zijn enkele vijvers en vooral
enkele uitgestrekte voormalige graslandenvelden die in een vorig tijdperk bewerkt
werden door patiënten van de Rijkspsychiatrische Inrichting (het gesticht) aldaar.
Die zijn intussen verruigd en omgeven met struiken. Kortom een aanrader voor een
langere wandeling met zeer mooie natuur, landschappen, planten, vogels,
paddenstoelen, libellen en vlinders en af en toe een verdwaalde - ontsnapte
Moniale.
Vertrek: Leuven, parking Bodart .7.30 u. – Tienen, parking achterzijde van het
station via westelijke ring en Grijpenlaan om 7.30 u. – Bekkevoort, carpoolparking
om 8.10 u. waar de groepen samenkomen.
Ter plaatse : 9 uur Oude Bosparking op Daalbroekstraat in Rekem. Verbinding
tussen het gehucht Besmer (Zutendaal) en Rekem. Komende van Zutendaal, links
afslaan in Besmer en dan weg door bos volgen, na 3 tal km links. Komende van
Rekem : Daalbroekstraat volgen richting Zutendaal voorbij Heidestraat (links) nog
1,5 km aan de rechter kant.
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Zaterdag 11 juni 2016
Bustocht Voerstreek

We beschikken de ganse dag over een plaatselijke gids, Rik Palmans,
die een fraaie website heeft over de Voerstreek.
In de voormiddag maken we de Veurswandeling. Deze start op het plateau tussen
de Gulp en de Veurs op 260 m hoogte. We zien de tegenstelling tussen het bos
bovenaan, op een voedselarme bodem, en het lager gelegen bos op kalkrijke
bodem. We passeren ook een aantal dolines (trechtervormige kuilen). Daarna gaat
het langs holle wegen en weidelandschappen met fraaie uitzichten over de lager
gelegen gehuchten. We komen door een droogdal, ontstaan in de ijstijd, en de
spoorlijn en tunnel van Veurs, ooit de langste tunnel van ons land. Verder
wandelen we langs graften, oude voetwegjes (stechelke), wijn- en boomgaarden:
een zeer afwisselend en kleinschalig landschap. Op diverse plaatsen kruisen we de
wissels (paadjes) van de hier talrijk aanwezige Das.

Braamsluiper

In de namiddag bezoeken we in Kelmis de Vallei van de Hohnbach, een zijriviertje
van de Geul, dicht bij de Duitse grens. Ze is niet alleen gekenmerkt door een
bijzonder mooi ontwikkeld hellingbos op een kalkrijke ondergrond, maar ook
doordat we hier de zeldzame zinkflora aantreffen met o.a. Zinkviooltje,
Zinkboerenkers, Zinklepelblad. Onder het vogelvolkje is vooral de Waterspreeuw
hier erg markant.
Kelmis (La Calamine) – galmei is een oude naam van zinkerts – was als ‘Neutraal
Moresnet’ van 1815 tot 1919 een quasi onafhankelijk staatje omwille van de
belangrijke zinkmijn van de Altenberg, de Vieille Montagne.
Vogelwerkgroep Natuurpunt Oost-Brabant Activiteiten 2016
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Als er genoeg tijd is, rijden we door de Geulvallei terug via Bleiberg (Plombières),
waar eveneens een terrein met een rijk ontwikkelde zinkflora is te vinden.
Afspraak: Rotselaar, parking bij rondpunt Aarschotsestnwg/Steenweg op
Holsbeek om 7.10 u. Leuven, Parking Bodart 7.30 u. – Bekkevoort 7.30 u.
(vandaar met auto’s naar Tienen). Tienen, carpoolparking bij E40 parking om 8 u.
Terug omstreeks 20.30 u.
Inschrijven door storten van 25 euro op rekening IBAN: BE72 3300 1162 6516 van
de Vogelwerkgroep met vermelding ‘Voerstreek + opstapplaats’,.

Donderdag 16 juni 2016
Avondwandeling
De groene valleien van Mene-Jordaan te Willebringen
Grasmus, foto François
Exelmans

Avondwandeling in de Mene en
Jordaanvallei. Dit
natuurgebied van 110 ha bestaat
uit een mozaïek van
hooilanden, struwelen,
moerassige ruigten, bossen en
bosontwikkeling, en strekt zich
uit van de kerk van Willebringen en de kerk van Meldert tot de kerk van Hoksem.
In de zomer van 2015 broedde hier voor het eerst sinds minstens een
kwarteeuw opnieuw een koppeltje Grauwe Klauwier met twee uitgevlogen jongen
als resultaat. In de bossen broedt de Wielewaal al sinds vele jaren, en in de
moerassige ruigten huizen Kleine Karekiet en Bosrietzanger.
Afspraak: om 19 u. aan het kerkhof van Meldert (150 m voorbij de kerk, aan het
eind van de St.- Laurentiusstraat). Einde omstreeks 22 u.

Vrijdag 12 tot woensdag 17 augustus 2016
Zesdaagse reis naar Nederland Lauwersmeer en
omgeving

Tocht onder begeleiding van Jan Wellekens. Maximum 16 deelnemers.
Ondertussen volzet.
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Omstreeks 20 – 25 augustus 2016 organiseren we opnieuw een

Morinellenzoektocht
in de regio Hoegaarden – Landen.

Morinellen, foto Kris De Rouck

In deze regio is er het unieke verschijnsel dat hier jaarlijks gedurende een handvol
dagen Morinellen passeren, neerkomen en blijven pleisteren. Maar de juiste datum
is een gok. Daarom dat we het nu anders doen. Wie hiervoor interesse heeft geeft
zich een paar weken vooraf (eind juli bvb.) op via een mailtje aan
Peter Collaerts (peter.collaerts@scarlet.be ) of aan Rudy Van Baelen
(rudy.vanbaelen@telenet.be). Zodra er Morinellen gemeld zijn op één van deze
plaatsen en er met grote kans op succes een tocht kan georganiseerd worden, krijg
je dan een berichtje met datum, afspraakplaats en uur.
Zaterdag 3 september 2016
Autotocht
Barrages de l’Eau d’ Heure en Virelles

Eerst stoppen we op enkele plaatsen bij de Barrages de l’Eau d’Heure en Plate
Taille. Dit zijn 5 stuwmeren met een totale oppervlakte van 635 ha. Hier komen
allerlei watervogels voor en de omliggende bossen zijn goed voor zangvogels. Ook
behoorlijke kans op roofvogels zoals de Slechtvalk die er jaarlijks broedt.
De middagpauze houden we in Brasserie des Fagnes bij Mariembourg .
Nadien bezoeken we het Meer van Virelles, een belangrijk reservaat van Natagora,
waar eveneens heel wat watervogels verblijven. Het meer beslaat zo’n 80 ha en is
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omgeven door uitgestrekte rietmoerassen en broekbossen. Hier probeert men
toerisme (vooral in het zomerseizoen) te verzoenen met natuurbehoud. In 2005
startte het project Aquascope waarbij een aantal natuurwaarden werden hersteld en
waarbij ook een educatief centrum werd uitgebouwd van waaruit ook allerlei
beschermingsprojecten
plaatsvinden. Nog aan toe voegen
dat het meer eigenlijk een
kunstmatig meer is, aangelegd op
een plaats waar meerdere
riviertjes samenstroomden o.a. het
Eau Blanche. Reeds van in de tijd
van de Kelten werd hier aan
ijzerwinning gedaan. In de
middeleeuwen werd het meer dan
aangelegd om waterkracht op te
wekken voor de ijzersmederijen.
Juveniele Zwarte Stern

Maar het meer is voor ons vooral een vogelrijk gebied. In deze tijd van het jaar
passeren dagelijks allerlei steltlopers. Er zijn ook grote kansen op Zwarte Stern,
Porseleinhoen, Waterral, Visarend, Fitis, Boomvalk, Geelpootmeeuw… Grote
Zilverreigers, Knobbelzwanen en allerlei meeuwen zijn soms zeer talrijk.
Vertrek: Bekkevoort, carpoolparking om 7 u. ‘via Tienen) – Leuven, Parking
Bodart om 7.30 u. – Tienen, carpoolparking bij de oprit van de E40 om 7.30 u.
We komen samen in Silenrieux op het pleintje bij de brug omstreeks 9 u. (rue des
Barrages).
Donderdag 20 september 2016
Minicursus
‘Waarnemen.be met nieuwe
technieken’

De mogelijkheden
van waarnemingen.be zijn enorm
uitgebreid. Wie het systeem al gebruikt
maar nog bij wil leren, of er wil op
overschakelen is welkom op deze cursus
‘Waarnemingen.be met nieuwe
technieken’.
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Na een korte inleiding over de achtergrond van het systeem, gaat Koen Leysen van
Natuurpunt Educatie dieper in op de verschillende mogelijkheden: waarnemingen
raadplegen per gebied en per soort, alerts, de excursieplanner en het maken van
verschillende types grafieken en lijsten.
Ook je eigen waarnemingen kan je op verschillende manieren invoeren, beheren en
exporteren.
Verder toont Koen een blik achter de schermen, met onder meer gebiedenbeheer,
het instellen van vervagingen en de validatieprocedure. Hij sluit af met alle info
over mobiel waarnemen en demonstreert de beschikbare applicaties en mogelijkheden voor Android Smartphone, IPhone en PDA.
Wie een eigen toestel heeft, kan dit meebrengen om samen de mogelijkheden te
bekijken.
Waar en wanneer? Deze vorming gaat door in het BC Webbekoms Broek te
Diest, Omer Vanaudenhovelaan 47. Deelnemers van onze werkgroep betalen 6
euro, niet-leden 8 euro.
Je kan je inschrijven via een mailtje naar marcel.jonckers2@telenet.be en door je
inschrijvingsgeld over te schrijven naar rekeningnummer BE24 3300 1135 7138
van Vogelwerkgroep Oost-Brabant. Vermeld: “naam + mini-cursus waarnemen”.
Zaterdag 24 september 2016
Bustocht
Bustocht Steltloperzoektocht Zeeland

Omdat we dit jaar een Steltlopercursus houden, stellen we deze
tocht volledig in het teken van deze vogelgroep. We bezoeken
een aantal markante plaatsen waar veel watervogels en zeker ook
veel steltlopers voorkomen.
Wellicht worden dat Scherpenissepolder, Prunjepolder en de inlagen,
Brouwersdam.

Drieteeenstrandlopers

In de nazomer zijn talloze steltlopers uit het hoge noorden in het
Oosterscheldegebied aanwezig. Vrijwel alle soorten uit de vogelgids zijn mogelijk
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aanwezig. Sommige soorten met duizenden, spectaculair! Verder zullen er zeker
heel wat eenden- en ganzensoorten, piepertjes en roofvogels in onze kijkers
defileren. En wie weet passeert een Velduil of Zeearend…
Vertrek: Rotselaar, parking bij rondpunt Aarschotsesteenweg/Steenweg op
Holsbeek om 6.40 u. – Leuven, parking Bodart 7 u. – Tienen, parking achterzijde
van het station via westelijke ring en Grijpenlaan om 6.30 u. (met auto’s tot
Leuven). Terug omstreeks 20.30 u.
Inschrijven door storten van 28 euro op rekening IBAN: BE72 3300 1162 6516 van
de Vogelwerkgroep met vermelding ‘Zeeland + opstapplaats’.
Cursisten ‘Cursus Steltlopers’ gratis.

Zwarte Ruiter en Groenpootruiter, vaak samen te gast in Tienen.
Zaterdag 1 oktober 2016
Tiens Broek en Paddepoel

Vogelkijkdag

 Voormiddagwandeling: Tiens Broek
Dit gebied moeten we niet meer voorstellen. Het is een ongewone combinatie van
de attractieve vallei van de Grote Gete, een echte trekcorridor, met de
bezinkingsputten (eigenlijk decanteerbekkens) van de suikerfabriek, de in onbruik
geraakte bekkens die nu een reservaatsfunctie vervullen, de afgedekte bekkens van
de Citrique en het natuurgebeid Tiens Broek. Bruine Kiekendief broedde hier reeds
meermaals, net als Geoorde Fuut, Kleine Plevier, Blauwborst, Rietzanger,
meerdere eendensoorten… En elke dag brengt wel aantal verpozende doortrekkers.
’s Middags is er gelegenheid voor een gezellig etentje in Het Slagershof te Tienen
in de Slachthuisstraat waar ook nog kan aangesloten worden.
 Namiddagwandeling Paddepoel
De namiddag vullen we met een bezoek aan de Paddepoel en de Velpevallei er
omheen. Hier kon Natuurpunt bijna 80 ha verwerven en opnieuw vernatten tot een
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doorstroommoeras dat elk jaar in waarde toeneemt. Er werd recent een
natuurwandelpad ingericht en een kijkplatform gebouwd.
Afspraak: Leuven parking Bodart om 8.10 u. –Ter plaatse Tienen om 9 u. in de
Ambachtenlaan (parking van de waterzuivering van de Citrique).
Aansluiten kan ‘s middags in Het Slagershof of omstreeks 13.45 u. te Bunsbeek
(Bunsbeekdorp).

Krakeenden, foto
Eddie Meynen

Zaterdag 8 oktober 2016
Autotocht
Loonse en Drunense Duinen / De Brand

Dit gebied gelegen tussen Tilburg en ‘s Hertogenbosch (Noord-Brabant), is het
grootste stuifzandgebied in Europa. Rondom liggen bossen die dienen om het
stuifzand te beteugelen. De Brand in het zuiden is een uitermate nat gebied: het is
een laatste restant van Brabants broeklandschap met kenmerkende vochtige
graslanden en moeras. De Duinen dateren van de laatste ijstijd. Toen zetten
poolwinden een dik zandpakket af, waar later een oerbos op groeide. Toen mensen
in de 14de eeuw het bos gebruikten om hout te hakken en vee te hoeden, kwam het
zand weer bloot te liggen. Er ontstond een grote vlakte met open stuifzand, die
vanwege de terugkerende zandstormen zo goed als onbruikbaar was. Pas in de 19 de
eeuw kon men het zand beteugelen met grootscheepse bosaanplantingen. In 1994
kreeg het gebied de status van ‘Nationaal Park In Oprichting’, later omgezet in
effectief NP waardoor de diverse beheerders de kans kregen om hun plannen op
elkaar af te stemmen zodat de duinen als een eenheid beheerd kunnen worden.
Vogelwerkgroep Natuurpunt Oost-Brabant Activiteiten 2016
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Tijdens een vorig bezoek in 2009, foto Mar(cel Jonckers

In de voormiddag wandelen we onder leiding van Pol Uytterhoeven in ‘De Brand’.
Picknicken doen we in café ‘De Rustende Jager’ (mits een betalende consumptie)
en 's namiddags trekken we onder leiding van een ‘Duingids’ het stuifzand in voor
een stevige wandeling door een ongewoon landschap. Voorzie laarzen en stevige
stapschoenen.
Afspraak: Leuven Parking Bodart 7 u. – Tienen, parking achterzijde van het
station via westelijke ring en Grijpenlaan om 7 u. – Bekkevoort, carpoolparking
om 7.30 u. waar de andere groepen aansluiten. Ter plaatse: om 9 u. aan ‘De
Rustende Jager’, Oude Bossche Baan 11, 5074 RC Biezenmortel. Terug omstreeks
20.30 u.
Maandag 10 oktober 2016
Start Cursus ‘Vogels Dichtbij’ te Binkom Lubbeek

In samenwerking met Natuurstudiewerkgroep Hagelandse Heuvelstreek en
Natuurpunt Lubbeek

Cursus ‘Vogels dichtbij’
bestaande uit
5 theorielessen en 5 praktijklessen
Pagina 26

Vogelwerkgroep Natuurpunt Oost-Brabant Activiteiten 2016

Theorie:

Praktijk:

Maandag, 10 oktober 2016
Maandag, 7 november 2016
Maandag, 12 december 2016
Maandag, 6 februari 2017
Maandag, 6 maart 2017

Zaterdag, 22 oktober 2016
Zaterdag 26 november 2016
Zaterdag 17 december 2016
Zaterdag, 11 februari 2017
Zaterdag, 11 maart 2017

Een kleine cursus vogels kijken en herkennen met aandacht voor hun levenswijze,
en ecologie! 5 theoretische en 5 praktijklessen. Wij proberen met deze cursus een
publiek te bereiken dat misschien op zoek is naar een nieuwe hobby! Ook geschikt
voor een publiek met weinig voorkennis. Na deze starters-cursus bent u klaar voor
het volgen van meer gespecialiseerde vogelcursussen of gewoon voor meer
genieten van de natuur.
Theoretische lessen
De theoretische lessen worden gegeven met PowerPoint-Presentaties.
Lessen 1, 3 en 5 bestaan uit een algemeen deel over het vogels kijken en hun
levensloop. Het tweede deel van elk van deze drie lessen behandelt een groep
vogels volgens biotoop met herkennen van de soorten (lesgever Marcel Jonckers).
De 2de les wordt gegeven door Philippe Smets en behandelt roofvogels en uilen.
De 4de les wordt gegeven door Peter Collaerts en gaat over zangvogels met vooral
aandacht voor onze zomersoorten.

Groenling en Staartmees, foto's François Exelmans

Bondig per les:
- Maandag 10 oktober – Les 1 –Inleiding tot het vogels kijken (wat gebruiken we,
hoe noteren we waarnemingen, waarop letten om vogels te determineren?).
Deel 2: Tuin- en Parkvogels.
Vogelwerkgroep Natuurpunt Oost-Brabant Activiteiten 2016
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- Maandag 7 november – Les 2 – Onze
roofvogels en uilen.
12 soorten roofvogels en 8 soorten uilen
worden één voor één behandeld. Het betreft
de soorten die in ons land broeden of
frequent voorkomen.
- Maandag 12 december – Les 3 –
Levensloop en voortplanting (territorium,
partnerkeuze, zang en visuele balts). Deel 2:
Watervogels.
- Maandag 6 februari – Les 4 – Onze
zangvogels en hun zang (klemtoon op
zomervogels). In deze les komen een 40-tal
soorten aan bod, de ene wat uitgebreider dan
de andere… Het betreft dus trekvogels die bij
ons komen broeden en onze tuinen, velden
Grote Bonte Specht, foto Danny
en bossen vullen met hun gezang. In deze
Roobaert
les worden daarom ook geluidsfragmenten
gebruikt.
- Maandag 6 maart – Les 5 – Voortplanting (vervolg): nesten, jongen opvoeden,
kolonies e.d. Trek en rui. Waar vogels kijken? Deel 2: Bos- en akkervogels
Bij deze lessen hoort een uitgebreide cursusmap. Een vogelgids is evenwel zeker
ook aangewezen.
Locatie – De 5 voordrachten gaan door in .Zaal Santro, Tiensesteenweg 61, 3211
Lubbeek ( Binkom ). Telkens van 19.30 u. tot 22.15 u. Parkeren kan ter plaatse.
Praktijk - De theorielessen worden afgewisseld met vijf voormiddag-wandelingen
in de regio op zaterdagen. Details worden later medegedeeld.
Zaterdag 22 oktober 2016:
De Spicht te Lubbeek en De Gempe
Zaterdag 26 november 2016:
Trichelhoek Laakdal
Zaterdag 17 december 2016:
Schulens Meer en Broek te Linkhout
Zaterdag 11 februari 2017:
Omgeving Kasteel van Horst
Zaterdag 11 maart 2017:
Het Walenbos te Tielt-Winge
Inschrijvingen
- 60 € voor leden van Natuurpunt die ook het abonnementsgeld voor Ons
Vogelblad 2016 betaalden;
- 75 € voor leden van Natuurpunt die geen abonnementsgeld voor Ons Vogelblad
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2016 betaalden;
- 100 € voor wie nog geen lid is van
Natuurpunt, noch van onze
Vogelwerkgroep.
Te storten op rekening BE24 3300
1135 7138 van Vogelwerkgroep
Oost-Brabant.
Alle deelnemers blijven lid van onze
vogelwerkgroep tot eind 2017.
Info Cursus:
Gerda Van Hoovels
 016 62 21 67
Marcel Jonckers
 0497 44 72 33
marcel.jonckers2@telenet.be

Blauwe Kiekendief,
foto Karel Van Rompaey

Zaterdag 5 november 2016
Bustocht
Op zoek naar Ardense vogels in Vielsalm

Vandaag bezoeken we met een echte streekkenner, Michaël Abts, de regio van
Vielsalm. Voorzeker een streek met prachtige natuur en landschappen maar met
een kenner is de kans op de typische Ardense soorten zeer hoog. In de
voormiddag maken we een natuurwandeling in Grand Bois met typische bosvogels
zoals Kruisbek, Vuurgoudhaan,
Goudhaan, Glanskop, Matkop,
Zwarte Specht, Raaf en vele
anderen. In sommige bosdelen is
Notenkraker mogelijk. Op het
einde van de voormiddag houden
we een korte stop aan het meer van
Vielsalm waar de Waterspreeuw
huist.

Waterspreeuw
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Na het middageten gaan we in de deelgemeente Regné of Commanster op zoek
naar o.a. Klapekster, Kleine Barmsijs en Taigaboomkruiper. Dan rijden we naar
Grand-Halleux waar opnieuw kans is op diverse woudvogels als bvb. de
Notenkraker.
Dit is ook de tijd van het jaar dat de kansen op overtrekkende Kraanvogels het
grootst zijn, maar met vogels weet je nooit.
Vertrekplaatsen en -uren: Rotselaar, parking bij rondpunt Aarschotsesteenweg /
Steenweg op Holsbeek om 6.10 u. – Leuven, Parking Bodart om 7 u. – Tienen,
carpoolparking bij E40 parking om 7.30 u. Terug omstreeks 20.30 u.
Inschrijven door storten van 26 euro op rekening IBAN: BE72 3300 1162 6516 van
de Vogelwerkgroep met vermelding ‘Vielsalm+ opstapplaats’.

Zaterdag 3 december 2016
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
struweel, verlandingszones, rieten zeggenvegetatie.
In de wintermaanden is het rijk
aan watervogels (meerdere
ganzen- en eendensoorten met
meestal ook Smient, soms
Grote Zilverreiger, foto Karel Van Rompaey
Pijlstaart en Grote Zaagbek of
een Nonnetje). Grote Zilverreiger, Aalscholver, meerdere meeuwensoorten,
fuutachtigen en Waterral zijn eveneens vaste klanten. En rondom laten meerdere
zangvogeltjes zich opmerken.
Afspraak: Leuven, parking Bodart om 8 u. – Bekkevoort, carpoolparking om 8 u.
– Tienen, carpoolparking bij rondpunt op kruispunt van St.-Truidensesteenweg met
Tiense Zuidelijke ring om 8.30 u. – Ter plaatse : 9 u. parking Van Het Vinne,
Ossenwegstraat 70 te Zoutleeuw. Einde omstreeks het middaguur.
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Zaterdag 10 december 2016
Autodagtocht
Langs de grindgaten en natuurprojecten bij de Grensmaas

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 der grootste concentraties watervogels van
Vlaanderen. Klauwenhof, Stevensweert, De Spanjaard, Houbenhof, Bootrakker,
Vijverbroek, Panheel, Maasbracht … een ganse ketting van vogelparadijsjes,
waarvan het belang nog voortdurend toeneemt. Bovendien is op de Maasoevers al
enkele jaren een natuurinrichtingsproject gaande waardoor de natuurwaarden
ongemeen groot werden. In deze regio vertoeven massa’s watervogels.
In de namiddag bezoeken we waarschijnlijk Bichterweerd en Bergerven, twee
natuurinrichtingsprojecten rondom Maaseik. Evenwel passen we het programma
aan volgens wat er in de regio gemeld is.
Zeldzaamheden en een reeks echte wintergasten als Nonnetje, Brikduiker en Grote
Zaagbekken vrijwel gewaarborgd, ook kansen op Wilde Zwanen en diverse
roofvogels.

Nonnetje en Brilduiker, foto’s Peter Desmet

Vertrek: Tienen, parking achterzijde van het station via westelijke ring en
Grijpenlaan om 7.30 u. – Leuven, parking Bodart eveneens om 7.30 u. – Carpool
Bekkevoort bij E314 om 8 u. Ter plaatse: 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.
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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 15 euro voor leden van
Natuurpunt of 17 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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