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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 447 233 
  

Leer meer over vogels in dit biotoop en beleef het met ons 

Cursus  

“Moerasvogels” 
 

Een cursus in het Bezoekerscentrum Webbekoms Broek te Diest i.s.m. Regionaal 
Landschap Zuid-Hageland Natuurpunt en Werkgroep Grauwe Gors.   

Cursus bestaat uit: 
 3 theoretische indoor lessen op maandagavond in bezoekerscentrum 

Webbekoms Broek te Diest, Omer Vanaudenhovelaan 48, 3290 Diest. 
 

 3 excursies op zaterdagen, waaronder 1 bustocht. 
 
Indoor lessen: 
Maandag 2 maart ‘20: Vogels van open water, drijvende vegetatie en 

zompige milieus, laagveen, zegge en natte 
hooilanden. 

 
Maandag 20 april ‘20: Lage vegetaties (vervolg), lisdodde- en rietmoeras. 
 
Maandag 11 mei ‘20: Vogels van ruigte, moerasspirea- en wilgenvegetatie, 

broek- en moerasbos. 
 
Excursies:   
Zaterdag 2 mei ‘20:   Webbekoms Broek  (voormiddag eigen vervoer) 
 
Zaterdag 23 mei ‘20:  Harchies – Marionville (Henegouwen) 

          (daguitstap met auto’s kostendelend)  
 

Zaterdag 6 juni ‘20:   Marker Wadden (Nederland) (daguitstap met bus  
en boot) 
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Zaterdag 2 mei 2020 
Vroege Vogelwandeling Webbekom 

De Demervallei tussen Schulen en Diest vormt een natuurlijke kom waar meer 
dan de helft van al het Limburgs water samenkomt.  Tegen al dat watergeweld werd 
ingegrepen en de valleien werden omgevormd tot wachtbekkens.  Maar andere visies 
dringen zich op en sinds 2016 vormt Het Webbekoms Broek samen met het Rotbroek, 
Diesters Broek, Gorenbroek en Schulensbroek het voorwerp van een Europees Life 
project.  Zo probeert men de leefgebieden van verschillende dier- en plantensoorten te 
herstellen of te verbeteren.  Trage waters en vispaaiplaatsen, biodiverse oude 
valleigraslanden en moerassen zullen hersteld worden en plaats bieden aan bedreigde 
soorten.  Men mikt bv. op de Porseleinhoen, Roerdomp, Bruine Kiekendief, Grote 
Modderkruiper, Kruipend Moerasscherm enz.  Het gebied van 240 ha wordt beheerd 
door het Agentschap voor Natuur en Bos.  Hier broeden heel wat interessante 
vogelsoorten als Buizerd, Wespendief, 
Torenvalk, Havik, Wielewaal, Nachtegaal, 
Rietgors, Blauwborst, Roodborsttapuit, 
Sprinkhaanzanger…  De laatste jaren kwam 
er ook de Grauwe Klauwier bij: 10 
broedparen in 2019 in de Demervallei!  Voor 
het eerst ook een broedpaar van Geelgors in 
2019.  De nieuwe plas/drasweide is dan weer 
een nieuwe doortrekplaats voor steltlopers 
allerlei, in 2019 zelfs de Temmincks 
Strandloper.  We speuren zeker naar deze 
soorten en mikken ook op de 
Nachtegalenzang. 

Afspraak: bij de kerk van Webbekom om 7.30 u.  Einde omstreeks 11 u.   
Info: Luc Cieters (+32 494916 862). 
Foto: Porseleinhoen, één van de projectsoorten, Erwin Hoebrechts  

 

Zaterdag 23 mei 2020 

Autodagtocht Moerasvogels Marionville-Harchies 
Tijdens de voormiddag bezoeken we het kleine en rustige 
natuurreservaat Marionville – Saint-Ghislain, één van de laatste overblijfsels van de 
vroegere uitgestrekte moerassen langs de nu gekanaliseerde Haine. Het natuurgebied 
ontstond toen het terrein ten gevolge van de steenkoolontginning verzakte om plaats te 
maken voor een uitgestrekte waterplas in het midden van de weiden. De weiden werden 
minder bruikbaar en werden geleidelijk door de boeren verlaten.  De natuur kreeg 
nieuwe kansen!  We wandelen langs een verlaten spoorwegberm en bezoeken enkele 
kijkwanden langs de grote vijver.  We hopen op enkele Nachtegaal-zangposten en heel 
wat moerasvogels. 
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In de namiddag volgen we het uitgestippelde parcours langs de kijkhutten doorheen de 
moerassen van Harchies-Pommeroeul, 310 ha groot.  Door instorten van mijngangen en 
grondverzakkingen ontstond een uniek mengsel van moerassen, plassen, uitgestrekte 
rietkragen, moerasbos en afgevlakte puinterrils.  
Het werd de broedplaats van een groot gamma 
vogels.  Kansen op soorten als Geoorde Fuut, 
Aalscholver, IJsvogel, Cetti’s Zanger, Rietzanger, 
Bruine Kiekendief, Grote en Kleine Zilverreiger, 
maar ook Koereiger is bijna zeker en Woudaap 
blijft mogelijk.  Ook kansen op Boomvalk, 
Visarend, doortrekkende Zwarte Stern, Visdief, 
diverse steltlopers… Dit is zonder meer het rijkste 
vogelgebied van Wallonië! 

Afspraak: Leuven, Carpoolparking Herent E314 bij Mechelsesteenweg om 7 u.  
Samenkomst kerk van Tertre om 8.15 u. (te vinden via uitrit 25 van E19).  Einde ter 
plaatse omstreeks 18 u. 
Info: Heidi Coene (+32 489 925 886).  Foto Geoorde Fuut (François Exelmans) 

Zaterdag 6 juni 2020 
Busreis Markermeer Nieuwe Wadden 

De Marker Wadden is een nieuw natuurgebied in ontwikkeling in het 
Markermeer.  Het is één van de grootste natuurherstelprojecten in West-
Europa. 
Natuurmonumenten is samen met Rijkswaterstaat in 2016 gestart met de aanleg van de 
Marker Wadden.  Het Markermeer bestaat grotendeels uit troebel water omwille van de 
30 cm dikke sliblaag op de bodem die door de windwerking de zichtbaarheid van het 
water sterk bemoeilijkt en daardoor weinig geschikt is voor vissen, vogels en 
waterplanten.  In een eerste fase zijn vijf eilanden aangelegd, door het opspuiten van 30 
miljoen m³ klei, zand en veen afkomstig uit het Markermeer.  Dit materiaal werd 
gebruikt om op grote schaal paaiplaatsen, eilanden en natuurlijke oevers te maken.  
Bedreigde dieren en planten profiteren daarvan.  In totaal verkreeg men zo 1.000 ha 
nieuwe natuur boven en onder water.  Door de aanleg van die eilanden hoopt men de 
waterkwaliteit van het Markermeer te verbeteren.  De Marker Wadden liggen 12 km 
varen ten noorden van Lelystad en 4 km ten westen van de Houtribdijk die Lelystad met 



Vogelwerkgroep Oost-Brabant –  Cursus Moerasvogels 2020 

 
 

Enkhuizen verbindt.  Op termijn is het de bedoeling van de Marker Wadden een grote 
archipel te maken van zo’n 10.000 ha land en water.  

Het haveneiland (250 ha natuur boven 
en onder water) is sinds september 
2018 toegankelijk voor 
natuurliefhebbers en watersporters.  Er 
zijn meer dan 12 km knuppel- en 
wandelpaden aangelegd en men 
bouwde 3 vogelkijkhutten en een 12 
meter hoge uitkijktoren.  Dit alles gaan 
we op zaterdag 6 juni 2020 met de 
VWG voor de eerste maal verkennen 

en bezoeken.  

Vrij snel na de aanleg van het haveneiland, vestigden zich de eerste vogelsoorten: vooral 
pioniervogels, vogels die op kale grond broeden, zoals Kluut, Visdief en Dwergstern.  
In 2019 waren er o.a. 380 broedparen Kluut, 780 paar Visdief, 7 à 11 paar Dwergstern, 
92 paar Kleine Plevier en 54 paar Bontbekplevieren.  Daarnaast het eerste broedgeval 
voor Nederland van een paartje IJseend (een eendensoort die 900 km noordelijker in 
Noorwegen broedt) met 4 pulli. Ook zangvogels hebben de Marker Wadden ontdekt o.a. 
Oever- en Boerenzwaluw, Witte en Gele Kwikstaart, Rietgors en Kleine Karekiet.  
Tegen mei 2020 zal er o.a. een bescheiden bezoekerspaviljoen gebouwd zijn, naast 
gebouwen voor de vogelwachters, havenmeester en ook 4 huurhuisjes, die allen 
landschappelijk ingepast, ecologisch en zelfvoorzienend zijn.  

Drank en picknick zelf te voorzien en het afval dienen we zelf terug mee te nemen naar 
het vaste land.  

Afspraak: Rotselaar, parking bij rondpunt Aarschotsesteenweg/Steenweg op 
Holsbeek om 6.15 u.  –  Leuven, parking Carpool Herent E314 bij Mechelsesteenweg 
om 6.30 u. – Terug omstreeks 20.30 u.  
Info: Jan Wellekens (+32 479 796 367). 
 

Om in te schrijven voor de cursus, graag een mailtje naar Marcel Jonckers.  
Deze cursus, inbegrepen de busreis, kost 120 euro. 
Hierin zijn begrepen: de lessen, de busreis met boottocht en de syllabus bij de 
theoretische lessen. 
Te storten op rek. IBAN: BE24 3300 1135 7138 – BIC: BBRU BE BB van NP 
Vogelwerkgroep Oost-Brabant.  Duidelijk vermelden: “naam cursist(en) + 
Moerasvogels”. 

Zie ook onze website: www.vogelwerkgroep-oost-brabant.be. 

Extra info: bij Marcel Jonckers (+32 497 44 72 33) of  bij afwezigheid Jan Wellekens 
(+32 479 799 367).   


