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Welke vogels kan je in de Ardennen ontmoeten?
Hoe herken je ze? Hoe en waar leven ze ?

Minicursus “Vogels van de Ardennen”
te Diest
Bestaande uit 2 lesavonden en facultatief een tocht
Maandagen 25 februari en 4 maart 2013
Ardennentocht: zaterdag 23 maart 2013.

De theoretische lessen worden gegeven in
het Bezoekerscentrum Webbekoms Broek te Diest,
Omer Vanaudenhovelaan 48 (vroeger Leopldvest
geheten) op kleine ring, een paar 100 m noordelijker dan
de windmolen). Ze duren van 19.30 u. tot 22.30 u. De
lesgever is Koen Leysen, professioneel medewerker van
Natuurpunt.Educatie. Hij werkt met PowerPointpresentatie en filmfragmenten.
De Ardennen zijn vlakbij. Toch hebben ze een apart
klimaat door de hogere ligging. Dit zorgt voor totaal
andere landschappen en heel wat andere of ginds
talrijker voorkomende vogelsoorten. Denken we
maar aan soorten als Korhoen, Hazelhoen,
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.
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Zaterdag 23 maart 2013
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.
(Illustraties Aviflevoland)
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.
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.
De voorziene stopplaatsen worden niet aangedaan indien er geen melding is vooraf.
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