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In deze eerste nieuwsbrief (na de jaarkalender ) van het 

nieuwe jaar… 

Aandacht voor: 

 

• Excursie Grensmaas op zaterdag 27 januari 

• Tuinvogels tellen in weekende 27- 28 januari 

• Na WVT nu ook Ptt-project vernieuwd 

• Jaarvergadering trok 38 deelnemers 

• Zaterdag 3 februari staan we op de Brakonadag 

• Zaterdag 10 februari onze eerste busreis van het jaar. 

We gaan naar Zeeland 

• Maandag 26 februari start van  

Cursus Zangvogels en Vogelzang te Lubbeek 

 

  



• Excursie Grensmaas op zaterdag 27 januari 

 

Zaterdag 27 januari 2018  Autodagtocht   
Langs de grindgaten en natuurprojecten bij de Grensmaas  

Afhankelijk van de waarnemingen in de voorafgaande dagen worden mogelijk 

volgende, door het ontginnen van grind en zand ontstane waterrijke gebieden 

bezocht: De Bichterweerd, Negenoord, Uiterwaarden van Aldeneik en van 

Kessenich, enz.  Vanzelfsprekend staat deze tocht in het teken van watervogels.  

Kol- en Grauwe Gans, Smient, Grote Zaagbek, Brilduiker en Nonnetje zijn 

normaal aanwezig en wie weet valt er nog een of andere zeldzaamheid uit de 

lucht.  

Afspraak: Carpool Herent bij E314 aan Mechelsesteenweg om 7.30 u. – carpool 

Bekkevoort bij E314 om 7.45 u. – Ter plaatse om 9 u. op de parkeerplaats aan 

de Maasbrug, 3680 Maaseik, Bleumerpoort 2. 

Opgelet, bij ijzel of sneeuw zal deze tocht uit veiligheidsoverwegingen niet 

doorgaan! 

 

Smienten bij de Maas 

• Tuinvogels tellen in weekende 27- 28 januari 

 

    

Zaterdag 27 en zondag 28 januari 2018 
 



 
 

Voeder je tuinvogels en tel ze!  Bezorg de cijfers aan Natuurpunt én aan onze 

werkgroep!  Info hierover met portret van tuinvogels, wat voederen, hoe tellen 

enz.  Via website: www.vogelweekend.be. 

Tel gedurende een half uurtje de vogels 

in jouw tuin of op je terras. Zo doe je 

mee aan het grootste vogelonderzoek in 

Vlaanderen. 

Via internet kan je deze brochure gratis 

aanvragen. 

Kijk nu al op www.vogelweekend.be en 

ontdek hoe je je tuin voorbereidt op 

extra gekwetter! 

Stuur ook een mailtje met je 

tuintelgegevens aan 

marcel.jonckers2@telenet.be voor een 

regionale verwerking. 

 

www.vogelweekend.natuurpunt.be 

 

• Na WVT nu ook Ptt-project vernieuwd 
 

Een paar maanden geleden werd de ingeefsite voor de Watervogeltellingen 

vernieuwd en het nieuwe systeem wou niet direct bij iedereen lukken.  Wie daar 

nog niet in slaagt, kan zijn waarnemingen gewoon aan mij doorgeven.  Dan 

voeg ik ze wel in i.p.v. de waarnemer. 

http://www.vogelweekend.be/
mailto:marcel.jonckers2@telenet.be


Ondertussen is de ptt-periode van deze winter al achter de rug.  En ook voor dit 

project is de invoerprocedure totaal gewijzigd.  Aan de tellers voor wie het 

invoeren niet gelukt is, vraag ik om ons te contacteren.  Eventueel voert u in op 

een tabel van het oude systeem en stuur dat naar ons door.  We zorgen dan wel 

dat je gegevens verwerkt verder verwerkt worden. 

In het verleden vroeg ik u ook mij een kopie te sturen van je telgegevens.  Ik zou 

dit nog steeds bijzonder waarnemen.  Dat kan door één of een aantal 

printscreens of met een knipprogramma of met een tabel van het oude systeem. 

Ik probeer nog steeds de gegevens van onze regio bij te houden.  Mogelijk kan 

het systeem dermate aangepast worden dat een ‘regiocoördinator’ zicht kan 

krijgen op al de tellingen van zijn regio zoals het ook het geval is met de 

watervogeltellingen. 

 

• Jaarvergadering trok 38 deelnemers 

 

Een paar dagen geleden hielden we onze jaarvergadering in het CC te Tienen. 

Een uurtje vergaderen, rapporteren en hopen op inbreng en ideeën van de leden. 

Daarna een paar amateur-natuurfilms over twee gebieden in Zuid-Spanje 

(Extramadura en Guadalquiver / Cota Donana).  In die films zagen we een heel 

grote massa soorten, vooal vogels, maar ook Genetkat, Vos, Pardellynx, 

Mangoest, Boom- en Steenmarter.  Mooie baltsbeelden van Grote Trap.  Een 

Koekoek die voor hij een ei belegt in een nest en eentje uithaalt (immers vogels 

kunnen tellen) en dit ei inslikt …  En nog zoveel meer zeldzame beelden van 

gedragingen. 

Onze handtekenlijst klokte af op 38, mooi, maar ….  Ook ontgoochelend dat en 

naast de bestuursleden slechts 2 ‘gewone’ leden deelnamen aan het 

vergadergedeelte.  Positief is dan weer dat we een nieuw bestuurslid en bij 

krijgen: Heidi Coene komt ons team vervoegen. 

Alle leden kunnen echter ook bij alle andere gelegenheden nog hun inbreng 

doen of via mail bvb. 

 

• Zaterdag 3 februari staan we op de Brakonadag 
 

Elk jaar op de eerste zaterdag van februari organiseert de Vlaams-Brabantse 

Koepel voor Natuurstudie (Brakona) in het Provinciehuis te Leuven een 

studiedag met allerlei lezingen over natuurstudie in de provincie Vlaams-

Brabant. 

Tijdens de pauze kan je allerlei infostands bezoeken van verenigingen, 



organisaties en instituten die werkzaam zijn rond leefmilieu en de bescherming 

ervan.  Ook onze Vogelwerkgroep Oost-Brabant zal opnieuw present zijn.  Het 

is een dag door en voor vrijwilligers en iedereen met een gezonde interesse in 

natuurstudie is er welkom.  Voor info, inschrijvingen en het volledige 

dagprogramma kan je terecht op www.brakona.be.  

En ook daar kan je ons vinden, info opvragen of al je opmerken en suggesties 

aan ons overmaken.  We staan er voor jou. 

 

• Zaterdag 10 februari onze eerste busreis van het jaar 

We gaan naar Zeeland 
 

Zaterdag 10 februari 2018  Bustocht 
Vogelparadijs Zeeland 

Een toppunt in de wintermaanden.  We bezoeken weer een aantal 

bekende en minder bekende vogelgebieden in het Deltagebied: 

Middelplaten, Goederede, Brouwersdam, Stellendam.  Dit zijn 

overwinteringsplaatsen voor ontelbare watervogels als zaagbekken, duikers, 

talloze eenden, duizenden ganzen in meerdere soorten, allerlei steltlopers als 

Steenloper, Zilverplevier, Tureluur, Bonte en Drieteenstrandloper en nog meer.  

Bij de Brouwersdam vertoeven soorten als Roodkeelduiker, Parelduiker, Grote 

Zee-eend, IJseend, Brilduiker en misschien een paar zeehondjes. 

Opgepast: deze keer geen afspraak in Leuven! 

Afspraak: Rotselaar, parking bij rondpunt Aarschotsesteenweg/Steenweg op 

Holsbeek om 6.40 u. – Bekkevoort, Carpoolparking bij E314 om 7 u. – Tienen, 

parking achterzijde van het station via westelijke ring en Grijpenlaan om 6.30 u. 

(met auto’s tot Bekkevoort).  Terug omstreeks 20.30 u. 

Inschrijven door storten van 28 euro op rekening IBAN: BE72 3300 1162 6516 

van de Vogelwerkgroep met vermelding ‘Zeeland + opstapplaats’. 

 

Drieteenstrandlopers 

http://www.brakona.be/


• Maandag 26 februari start van  

Cursus Zangvogels en Vogelzang te Lubbeek 

 

 

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 is vertrouwd 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 op de verschillen wordt gewezen.  Er gaat 

een grote aandacht naar voorkomen, verspreiding en ecologie. 

De lessen worden opgebouwd rekening houdend met het verloop van de lente en 

dus met de periode dat de beschouwde soort weerkeert uit de 

overwinteringsgebieden en hier het meest actief is.  We gaan dus van 

overwinteraars die al vroeg in het jaar zingen naar de echte zomergasten. 
 

Locatie – De 3 voordrachten gaan door in Zaal Santro, Tiensesteenweg 61, 3211 

Lubbeek (Binkom).  Telkens van 19.30 u. tot 22.30 u.  Gemakkelijk parkeren ter 

plaatse.   

OPMERKING: onderstaande activiteiten zijn enkel voorbehouden aan 

cursisten en het begeleidingsteam. 



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. 3,5 u.) 

Zaterdag 3 maart 2018 – Koebos Pellenberg (gids / conservator Paul Smit) 

Afspraak om 8.30 u.     Weligerveld 6, 3212 Pellenberg => 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. 

Zaterdag 21 april 2018 – Tafelbos Binkom (gids / conservator Benny 

L’Homme) 

Afspraak om 8 u.  Parking Feestzaal Santro in 3211 Binkom – Tiensesteenweg 

61. 

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. 

Zaterdag 19 mei 2018 – De Spicht Lubbeek (gids / conservator Benny 

L’Homme) 

Afspraak om 7.30 u.  Parking Gemeentehuis, Gellenberg 16.  Einde omstreeks 

10.30 u.  

In de vallei van de Molenbeek, in het hartje van Lubbeek en te midden van 

verschillende kasteeldomeinen, ligt het unieke natuurgebied 'De Spicht'.   Het 

bestaat uit drie totaal van elkaar verschillende deelgebieden: Molenbroek/ 

Stakenborg – Spicht en Goorbroek met broekbos, hooilanden, uitgestrekte 

rietland en hangveen.  Logisch dat je hier kan genieten van een heel gevarieerde 

en rijke natuur.  Tijdens het wandelen tref je hier zelfs nog de restanten van een 

middeleeuwse motte aan. 

Inschrijvingen 



- 40 euro voor leden van Natuurpunt die al het abonnementsgeld voor Ons 

Vogelblad 2018 betaalden. 

- plus 27 euro voor lidmaatschap van Natuurpunt  

- plus 15 euro voor abonnementsgeld Ons Vogelblad 2018.  

Ze worden dan zowel lid van de Vogelwerkgroep als van Natuurpunt en krijgen 

4 x beide natuurmagazines. 

Elke andere 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   0486 02 06 27 bennylhomme@hotmail.com 

Marcel Jonckers   0497 44 72 33 marcel.jonckers2@telenet.be 

 

 

 

INFO ACTIVITEITEN en INFO ABONNEMENTEN 
 

Marcel Jonckers    0497 44 72 33  Gilbert Rijmenans   0470 139 071 

Jan Wellekens       0479 799 367       Luc Cieters       0494 916 862 

 

Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?  

Neem dan even contact met marcel.jonckers2@telenet.be;  Wil je dat we 
hem ook naar iemand anders sturen?  Geef ons een seintje.  Heb je zelf 
ideeën of voorstellen?  Welkom! 
 

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. 

Voor bustochten gelieve ruim vooraf in te schrijven door betaling op rekening 

van Vogelwerkgroep Oost-Brabant, Waaibergstraat 26 / 5, 3300 Tienen - IBAN 

BE72 3300 1162 6516 – BIC: BBRU BE BB. 

De voorziene stopplaatsen worden niet aangedaan indien er geen melding is 

vooraf.  Geef bij inschrijving telkens op: reisdoel, je naam en opstapplaats. 

 

mailto:marcel.jonckers2@telenet.be
mailto:marcel.jonckers2@telenet.be

