Vogelwerkgroep OOSTBRABANT van Natuurpunt
Een aanrader…
Voor een publiek met brede interesse voor natuur met weinig voorkennis want
watervogels zijn de best observeerbare vogelgroep, maar ook al wat ervaren
vogelkijkers zullen nog veel kunnen opsteken over de boeiende groep van eenden,
ganzen, zwanen, aalscholvers, reigers, rallen, futen,…

Een nieuwe cursus

WATERVOGELS
3 lessen – 3 halve-dagtochten, 1 autodagtocht en 1 bustocht
We organiseren een nieuwe cursus rond de watervogels die we in het binnenland
kunnen aantreffen op en langsheen vijvers; kanalen, plassen, rivieren.
Het worden drie cursuslessen op donderdagavonden 12 oktober, 16 november en
14 december telkens van 19.30 u. tot 22.30 u. Deze lessen gaan door in het
Bezoekerscentrum Webbekoms Broek, Omer Vanaudenhovelaan, 3290 Diest.
Theorielessen
 Donderdag 12 oktober: eendvogels (zwanen, ganzen en eenden)
 Donderdag 16 november: aalscholvers, futen, rallen, sterns, meeuwen
 Donderdag 14 december: de langpoten (reigers, ooievaars, ibissen en
lepelaar; kraanvogel)
Practicum
Drie halve-dagtochten in eigen streek, telkens van 9 tot 12, waarbij ook grote
aandacht gaat naar de watervogeltelingen. Details over de uitstappen worden
tijdens de eerste les medegedeeld.
 Zaterdag 14 oktober: Vallei van de Drie Beken
 Zaterdag 18 november: Webbekoms Broek
 Zaterdag 16 december: Het Vinne te Zoutleeuw
Daarna volgen twee dagtochten
 Zaterdag 27 januari: autodagtocht Grensmaas

 Zaterdag 10 februari: bustocht Zeeland
Er is een uitgebreide syllabus. In de lessen wordt gebruik gemaakt van
presentaties met PowerPoint en filmfragmenten. De soorten worden besproken
qua herkenning, gedragingen, ecologie en voorkomen.
Kostprijs van deze cursus voor leden van Natuurpunt: 90 euro (busreis
inbegrepen).
Hierbij wordt de cursist ook lid van de Vogelwerkgroep en ontvangt dus het
tijdschrift Ons Vogelblad tot einde 2018.
Wie nog geen lid is van Natuurpunt betaalt 28 euro meer (dus 118 euro) en
ontvangt dan ook de tijdschriften Natuur.Blad en het regionaal tijdschrift Natuur
en Landschap in Oost-Brabant
Betalingen dienen te gebeuren op rekening BE 24 3300 1135 7138 van
Vogelwerkgroep Oost-Brabant, Waaibergstraat 26 bus 5, 3300 Tienen.

PLANNING CURSUS WATERVOGELS 2017-2018
Theoretische lessen
De theoretische lessen worden gegeven met PowerPoint-presentaties en
afgewisseld met filmfragmenten. De opbouw van de cursus is hoofdzakelijk van
systematisch maar een aantal soorten wordt doorgeschoven naar een volgende les
in functie van het ‘jaarmoment’. Vooral de soorten die in Oost-Brabant geregeld
voorkomen komen aan bod, maar ook de in onze streek minder voorkomende
soorten worden behandeld evenals een aantal bijzondere watervogels die we
eerder in Zeeland of aan de kust kunnen ontmoeten.
- Les 1: 12 oktober 2017:
 In deze les behandelen we de talrijke soorten eenden: grondel- en
duikeenden maar ook de zaagbekken, ‘siereenden’, halfganzen, twee
zwaansoorten.
- Les 2: 16 november 2017:
 Deze keer een meer diverse groep soorten: aalscholvers, futen, rallen,
ooievaars, lepelaars, ibissen, kraanvogel…
- Les 3: 14 december 2017:
 De klemtoon in deze les ligt op reigers en ganzen, maar we behandelen ook
wilde en kleine zwaan en een paar duikers.
Deze 3 voordrachten gaan door in het Bezoekerscentrum Webbekoms Broek te
Diest, in de Omer Vanaudenhovelaan, dit is langs dezelfde veste als de Halve
Maan en de windmolen, enkele honderden meter noordelijker. We starten de

lessen om 19.30 u. en eindigen om 22.30 u.
Parkeren kan gemakkelijk ter plaatse. Het station is op ongeveer een kwartier
stappen.
Praktijklessen
De theorielessen worden afgewisseld met drie voormiddagwandelingen in de
regio op zaterdagen en twee dagtochten. Voorzie laarzen of stevige stapschoenen
voor de uitstappen en warme kledij voor de meer winterse tochten.
Zaterdag 14 oktober 2017:

Vallei van de Drie Beken

Een wandeling van ongeveer 5 km doorheen een gedeelte van het gebied,
waardoor we de veelheid aan biotopen kunnen beleven en dus heel wat soorten
zullen spotten. De Vallei van de Drie Beken strekt zich uit van aan de Paalse
plas op de grens van Beringen en Tessenderlo tot in Molenstede (Diest). Het
gebied dankt zijn naam aan de drie beken die naast elkaar stromen: de Kleine,
Middel-, en Grote Beek. Het landschap vol onverharde wegen, bomenrijen,
greppels en grachten, hooilanden, bos en heide zal velen aangenaam verrassen
Afspraak: om 9 u. aan de kerk van Vleugt, Vleugstraat (ten noordoosten van de
stad) om 9 u. Einde omstreeks 12 u.
Zaterdag 18 november 2017:

Webbekoms Broek

Het Webbekoms Broek is één van onze mooiste natuurgebieden. Zeker waard om
eens extra 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. Er gebeurden recent een aantal aanpassingen
waardoor het gebeid aantrekkelijker werd voor o.a. steltlopers en watervogels.
Het gebied wordt de laatste jaren erg goed gemonitord met o.a. opvolgen van de
broedvogelpopulatie en de watervogeltellingen die we vandaag meemaken.
Afspraak: om 9 u. aan de kerk van Webbekom om 9 u. Einde omstreeks 12 u.
Zaterdag 16 december 2017:

Het Vinne te Zoutleeuw

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. Heel wat watervogels broeden er, nog meer
komen er overwinteren wat we tijdens deze excursie zullen ondervinden.
Afspraak: om 9 u. op de parking Van Het Vinne, Ossenwegstraat 70 te
Zoutleeuw. Einde omstreeks 12 u.

Zaterdag 27 januari 2018:

Autodagtocht Grensmaas

We bezoeken 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. 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.
Afspraak: om 9 u. te Maaseik op de Koningin Fabiolalaan net noordelijker dan de
Maasbrug. Einde ter plaatse omstreeks 17 u.
Zaterdag 18 februari 2018:

Bustocht Zeeland

Een Zeelandreis in de wintermaanden is altijd een belevenis. Overal groepen
ganzen, vaak duizenden samen in meerdere soorten. Verder overal eenden (wel
een tiental soorten), overwinterende roofvogels, Wilde en Kleine Zwanen,
steltlopers als Steenloper, Zilverplevier, Tureluur, Drieteenstrandloper en nog veel
meer. Tijdens onze rondrit bezoeken we diverse uitgestrekte natuurgebieden
rondom de Oosterschelde en het Grevelingenmeer. Bij de Brouwersdam
vertoeven soorten als Roodkeelduiker, Parelduiker, Grote Zee-eend, IJseend,
Brilduiker en misschien een paar zeehondjes.
Vertrek: Rotselaar, parking bij rondpunt Aarschotsesteenweg/Steenweg op
Holsbeek om 7 u. of Bekkevoort carpool om 7.30 u.
Tienen, parking Aarschotsepoort bij de kleine ring (stadszijde) om 6.30 u. (met
auto’s tot Leuven) – Leuven, parking Bodart om 7 u. Terug omstreeks 20.30 u.
INFO:
Luc Cieters 0494 916 862
Marcel Jonckers 0497 44 72 33
Gilbert Rijmenans 0470 139 071
Bart Broos 0476 206 999
Via e-mail: marcel.jonckers2@telenet.be

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.
Om de paar weken organiseren we een grote daguitstap of een vogelwandeling in
eigen streek.

