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Maak kennis met onze zangvogels en leer hun zang beter kennen.

Bezoek enkele natuurgebieden in deze streek 
 Aanvang: maandag 26 februari 2017 

  

In samenwerking met Natuurpunt Lubbeek en Natuurstudiewerkgroep Hagelandse
Heuvelstreek  

Cursus ‘Zangvogels en vogelzang 
bestaande uit 

3 theorielessen en 3 praktijklessen 
 

Theorie:     Praktijk: 

Maandag, 26 februari 2018 Zaterdag, 3 maart 2018 
Maandag, 19 maart 2018 Zaterdag, 21 april 2018 
Maandag, 7 mei 2018  Zaterdag, 19 mei 2018 

 

Een kleine cursus zangvogels kijken en herkennen met aandacht voor hun levenswijze, 
en ecologie en vooral ook vogelzang!  3 Theoretische en 3 praktijklessen.  Wij proberen 
met deze cursus zowel een nieuw publiek te bereiken dat nog helemaal niet vertrouwd is
met het observeren van vogels, maar ook mensen met al ervaring maar hun kennis 
willen uitbreiden.   

Theoretische lessen 

De theoretische lessen worden gegeven met PowerPointpresentaties aangevuld met 
filmopnamen en vogelgeluiden.  We proberen niet àlle zangvogels van Europa te 
behandelen, maar mikken vooral op de vaak tot vrij geregeld voorkomende soorten met 
hun zang.  In elke les worden een 30-tal soorten behandeld.  Na elke courante soort 
worden de aanverwante minder courante soorten, bondiger besproken waarbij gewezen 



worden op de verschillen.  Er gaat een grote aandacht naar het voorkomen, de 
verspreiding en de ecologie. 
 De lessen worden opgebouwd rekening houdend met het verloop van de lente en dus de 
periode dat de soort het actiefst is en weerkeert uit de overwinteringsgebieden.  We gaan 
dus van overwinteraars die al vroeg in het jaar zingen naar de echte zomergasten. 

 Locatie – De 5 voordrachten gaan door in Zaal Santro, Tiensesteenweg 61, 3211 
Lubbeek (Binkom).  Telkens van 19.30 u. tot 22.30 u.  Parkeren kan gemakkelijk ter 
plaatse.

 

Gele Kwikstaart (Willy Ceulemans) en Grauwe Gors (Freek Verdonckt) 

Praktijk - De theorielessen worden afgewisseld met drie voormiddag-wandelingen in de
nabije regio op zaterdagen.  Telkens gaan we op stap met de conservator plus een aantal 
begeleiders met ervaring.  We bezoeken daarbij diverse biotooptypen: bossen, akkers, 
holle wegen, hooilanden, moerassen…  Dergelijke rijkdom aan biotopen staan garant 
voor heel wat vogelsoorten.  Elke wandeling duurt ongeveer 3 uur (tot max. 3.30 u.).

Wegens het grote aantal inschrijvingen werken we met parallelle bezoeken op de 
drie data.  Elke wandeling duurt ongeveer 3 uur.  In de eerste les wordt afgesproken met 
welke groep u op stap gaat volgens dit schema.

 3-mrt 21-apr 19-mei
Vertrek 08:30 08:00 07:30

   
Groep 1 Koebos Tafelbos De Spicht
Groep 2 Tafelbos De Spicht Koebos
Groep 3 De Spicht Koebos Tafelbos
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Zaterdag 3 maart – vertrek op de drie 
plaatsen om 8.30 u.
Zaterdag 21 april 2018 – vertrek op de drie
plaatsen om 8 u.
Zaterdag 19 mei 2018 – vertrek op de drie 
plaatsen om 7.30 u.

Roodborst (foto Willy Ceulemans) 

  Koebos Pellenberg (conservator Paul Smit) 
Afspraak aan het UZ Pellenberg, kleine parking aan kasteel ‘de Maurissens’, aangeduid 
met bordjes ‘Lucina’.

Tussen Bierbeek en Lubbeek ligt het Koebos, een prachtig oud eikenbos met mooie 
voorjaarsflora.  Mineraalrijke kwelzones in de vallei zorgen voor opmerkelijke planten.  
Bovendien kan je hier heerlijk wandelen in het indrukwekkende kasteelpark. Sinds het 
Koebos de status van natuurgebied verwierf, steeg de soortenrijkdom enorm.  Er 
verschenen hooilanden met een weelde aan soorten.  Ook het bos heeft een rijke 
voorjaarsflora.

  Tafelbos Binkom (conservator Benny L’Homme) Afspraak aan de kerk van Binkom.

Het Tafelbos in Binkom is een klein bos op de grens van de gemeentes Lubbeek 
(zuidelijk deel) en Tielt-Winge (noordelijk deel).  Het is een historisch permanent bos en
een restkerngebied van een 18de eeuws Hagelands woud aan de bovenloop van de 
Winge.  De prachtige en natuurlijk meanderende Vosselbeek, die stroomopwaarts 
ontspringt op de grens van Lubbeek en Binkom, kronkelt zich door het bos en mondt er 
uit in de Wingebeek.  
Grote delen van het bos worden ingenomen door biologisch zeer waardevol eiken-, 
haagbeuken- en zuur eikenbos. In de lente wordt een immens en prachtig tapijt van 
bloeiende Bosanemonen uitgespreid. 

  De Spicht Lubbeek (conservator Benny L’Homme) 

Afspraak aan Gemeentehuis, Gellenberg te Lubbeek.  
In de vallei van de Molenbeek, het hartje van Lubbeek en te midden van verschillende 
kasteeldomeinen, ligt het unieke natuurgebied 'De Spicht'.  Je kan hier heerlijk wandelen
langs een middeleeuwse motte en prachtig bloeiende hooilanden.  Uitgestrekte 
rietlanden herbergen bijzondere soorten. 
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Inschrijvingen
- 40 euro voor leden van Natuurpunt die al het abonnementsgeld voor Ons Vogelblad 
2018 betaalden.
- plus 15 euro voor abonnementsgeld Ons Vogelblad 2018. 
- plus 27 euro voor lidmaatschap van Natuurpunt 
Ze worden dan zowel lid van de Vogelwerkgroep als van Natuurpunt en krijgen 4 x 
beide natuurmagazines.
Elke bijkomende inschrijver wonende op hetzelfde adres van een eerste inschrijver 
betaalt slechts 40 euro.
Te storten op rekening BE24 3300 1135 7138 van Vogelwerkgroep Oost-Brabant.
Alle deelnemers blijven dus alleszins al lid van onze vogelwerkgroep tot eind 2018.

Info Cursus:
Benny L’Homme tel. 0486 02 06 27 bennylhomme  @hotmail.com
Marcel Jonckers tel. 0497 44 72 33 marcel.jonckers2@telenet.be

 

Ringmus en Putter (foto’s Rik Derveaux) 
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