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Maak kennis met onze vogelwereld en de hobby van het vogelkijken
Bezoek enkele natuurgebieden in deze streek
	
  

Instapcursus	
  2015-‐2016	
  

“Vogels	
  Dichtbij”	
  
Aanvang: maandag 5 oktober 2015

CURSUS IN HET CULTUREEL CENTRUM DE BORRE IN BIERBEEK
IN EEN SAMENWERKING MET NATUURPUNT KERN BIERBEEK VELPE-MENE

Cursus bestaande uit
5 theorielessen en
5 praktijklessen
Theorie:
Maandag, 5 oktober 2015
Donderdag, 5 november 2015
Maandag, 14 december 2015
Maandag, 15 februari 2016
Maandag, 7 maart 2016

Praktijk:
Zaterdag, 17 oktober 2015
Zaterdag, 14 november 2015
Zaterdag, 19 december 2015
Zaterdag, 27 februari 2016
Zaterdag, 19 maart 2016

Een kleine cursus vogels kijken en herkennen met aandacht voor hun
levenswijze en ecologie!
Voor een publiek met brede interesse voor natuur en misschien op zoek
naar een nieuwe hobby! Ook geschikt voor een publiek met weinig
voorkennis. Na deze starterscursus bent u klaar voor het volgen van
meer gespecialiseerde vogelcursussen of gewoon voor meer genieten
van de natuur.
Gekraagde roodstaart.
Foto © Karel Van Rompaey

PLANNING CURSUS Vogels Dichtbij 2015-2016
Theorielessen
De theorielessen 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 (lesgevers Marcel Jonckers en Rudy Van Baelen).
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.
- Les 1: 5 oktober 2015
• Inleiding tot het vogels kijken (wat gebruiken we, hoe noteren we waarnemingen, waarop
letten om vogels te determineren?).
• Deel 2: Tuin- en Parkvogels met klemtoon op stand- en wintervogels.
- Les 2: 5 november 2015
• 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.
- Les 3: 14 december 2015
• Levensloop en voortplanting (territorium, partnerkeuze, zang en visuele balts).
• Deel 2: Watervogels.
- Les 4: 15 februari 2016
• Onze zangvogels en hun zang (klemtoon op zomervogels).
In deze les komt 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 en bossen vullen
met hun gezang. In deze les worden daarom ook geluidsfragmenten gebruikt.
- Les 5: 7 maart 2016
• 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: zie pag. 4.
Locatie
De vijf voordrachten gaan door in het C.C. De Borre, Speelpleinstraat 10 te Bierbeek.
Telkens van 19.30 u. tot 22.15 u.
Parkeren kan gemakkelijk ter plaatse.
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Praktijklessen
De theorielessen worden afgewisseld met vijf voormiddagwandelingen in de regio op zaterdagen.
Voorzie laarzen of stevige stapschoenen voor de uitstappen.
Zaterdag	
  17	
  oktober	
  2015:	
  
Zoet	
  Water	
  en	
  Heverleebos	
  
Tijdens deze eerste les leren we de verrekijker gebruiken en maken we kennis met een eerste
reeks van vogels. We trekken naar de Zoete Waters waar de vogels de mensen wat meer
gewoon en dus rustiger zijn. We kunnen er enkele soorten watervogels goed observeren,
wellicht worden dan soorten als Kuif- en Tafeleend, Slobeend, Meerkoet, Waterhoen, Fuut...
Het omliggende Heverleebos geeft dan weer wat kans op de gewone zangvogeltjes als
Vinken en diverse mezen, Winterkoningen, Roodborsten, lijsters..., zeker ook spechten en
Boomklevers.
Afspraak: Parking De Borre om 8.30 u. of ter plaatse Zoete Waters te Oud-Heverlee op de parking
bij de hoek van Waversebaan en Maurits Noëstraat om 9 u. – Einde omstreeks 11.45 u.
Zaterdag	
  14	
  november	
  2015:	
   Hazenbergwandeling	
  
De Hazenberg te Opvelp is een steile valleiflank van de Vloedgracht met schraal
hellinggrasland en struweel. De omgeving is zeer afwisselend. Deze tocht geeft kans op een
aantal vogels die in de dorpskernen leven of in het agrarische landschap. Op de Hazenberg
zelf leven ook wat bosvogelsoorten en er zijn zeker kansen op enkele roofvogels.
Ondertussen zijn er al wat wintervogels in het land en krijgen we wellicht Kramsvogels en
Koperwieken in beeld, misschien ook Kepen, Putters of Sijsjes.
Afspraak: Parking De Borre om 8.30 u. of parking van C.C. De Velpe, te Opvelp kruispunt
Velpestraat/Hoegaardsesteenweg om 8.45 u. – Einde omstreeks 11.45 u.
Zaterdag	
  19	
  december	
  2015:	
  
Dijlevallei	
  Oud-‐Heverlee	
  St.-‐Agatha-‐Rode	
  
We starten opnieuw aan de vijvers van de Zoete Waters. Na een eerste kijkje daar
verplaatsen we ons met de wagens naar Sint-Agatha-Rode. Hier ligt een grote vijver, 30 ha
groot, gekend als Het Grootbroek, in eigendom van het Agentschap Natuur en Bos. Hier
werden een kijkhut en een kijktoren gebouwd van waaruit het gebied kan overschouwd
worden. Ook hier zijn er weer kansen op allerlei watervogels o.a. Grote Zilverreigers, Sloben Bergeenden, bosvogels en zeker ook een paar roofvogels.
Afspraak: Parking De Borre om 8.30 u. of parking Zoet Water bij de hoek van Waversebaan met
de Maurits Noëstraat te Oud-Heverlee om 9 u. – Einde omstreeks 11.45 u.
Zaterdag	
  17	
  februari	
  2016:	
  	
  
Abdij	
  van	
  het	
  Park	
  te	
  Heverlee	
  
Hier maken we een wandeling langsheen de historische gebouwen van de Abdij van Het
Park, waarvan er verscheidene recent werden gerestaureerd. Dan gaat de wandeling
langsheen de vijvers waar we opnieuw een reeks watervogels kunnen observeren. Misschien
is er nu al wat balts waar te nemen bij eenden en Futen. Op dit ogenblik van het jaar zijn de
standvogels ook al duchtig aan het zingen en kunnen we dus een aantal vogelzangen leren
kennen. Ondertussen hebben de eenden allemaal hun prachtkleed en slaan ze al vaak aan het
baltsen.
Afspraak: Parking De Borre om 8 u. of op de grote binnenkoer van de abdij, toegang langs de
Geldenaaksebaan (Leuven, Heverlee) om 8.30 u. – Einde omstreeks 11.45 u.
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Zaterdag	
  19	
  maart	
  2016:	
  	
   	
  
Akkers	
  &	
  Mollendaalbos	
  te	
  Bierbeek	
  
We sluiten deze cursus af met een wandeling over de Bierbeekse akkers tot in het
Mollendaalbos, een uitloper van het Meerdaalwoud. Dit wordt een wandeling met veel
observatiekansen, akkervogels als Geelgors en Kievit, diverse zangvogels zingen in tuinen,
Tjiftjaf en Zwarte Roodstaart zijn wellicht terug in het land en in de bosrand zijn de
spechten nu bijzonder actief.
Afspraak: parking De Borre, Speelpleinstraat te Bierbeek om 8.30 u. – Einde omstreeks 11.45 u.

Hoe inschrijven ?
- € 50 voor leden van Natuurpunt die ook het abonnementsgeld voor Ons Vogelblad 2015
betaalden;
- € 60 voor leden van Natuurpunt die geen abonnementsgeld voor Ons Vogelblad 2015 betaalden;
- € 84 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 ontvangen dan het tijdschrift Ons Vogelblad tot eind 2016!
_____________________________
Opmerking: Om een vogelcursus te volgen is het wenselijk over een verrekijker en een vogelgids
te beschikken. Best is hiervoor gebruik te maken van een vogelgids met tekeningen, niet met foto’s.
Op dit ogenblik zijn er verschillende goede gidsen op de markt.
Zoekt u naar een zeer complete gids dan raden wij u deze aan: de “ANWB Vogelgids van Europa”,
schrijver Killian Mullarney e.a. Winkelprijs ongeveer € 33.
Wilt u een bescheidener gids dan zijn de “Easy Vogelgids van heel Europa” of “De Nieuwe Tirion
natuurgids Vogels” aan te raden.
Kostprijs ongeveer € 17.
De eerstgenoemde gids kan de VWG meestal
met een korting van een 4-tal euro bezorgen. In
dat geval te bestellen bij de eerste les of vooraf.

De inschrijvers worden automatisch lid van Vogelwerkgroep Oost-Brabant en ontvangen 4 x per
jaar het tijdschrift “Ons Vogelblad”. Als lid van Natuurpunt ontvang je ook 4 x per jaar het
tijdschrift “Natuur.blad” en 4 x per jaar “Natuur en Landschap”, het tijdschrift van Natuurpunt
Oost-Brabant.

MEER INFO
Bijkomende inlichtingen kan u bekomen bij Esther Buysmans van kern Bierbeek (0475 33 51 70)
of bij de bestuursleden van Vogelwerkgroep Oost-Brabant:
Marcel Jonckers (0497 44 72 33 – marcel.jonckers2@telenet.be), Peter Collaerts (0477 37 04 50),
Jan Wellekens (0479 79 93 67), Luc Cieters (0494 91 68 62)
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VU. Marcel Jonckers, Waaibergstraat 26/5, 3300 Tienen

Als u al over een gids beschikt, is het natuurlijk
onnodig een nieuwe aan te schaffen!!

