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Zaterdag 24 maart 2018 Autodagtocht        
 ‘Bleeke Heide’ te Chaam en Turnhouts Vennengebied 

In deze periode keren Wulpen, Grutto’s en Scholeksters terug van hun 

winterverblijf.  Het aantal Pijlstaarten is nu op zijn hoogst en Slobeenden 

verwelkomen hun van de Westelijke Sahel terugkerende neefjes: de 

Zomertalingen. 

We bezoeken eerst het net over de Nederlandse grens gelegen 

weidevogelreservaat ‘Bleeke Heide’ te Chaam. 

Overzicht activiteiten maart – april: een heel 

pakket ! Dagtochten, vroege vogelwandleingen, 

avondwandelingen.  Voor elk wat wils.. 

Maar ook …  Erg belangijk… 

Mussentelweekend 31 maart – 1 april 

Nacht van de Steenuil 

Akkervogeltellers gezocht …. 

 



De picknick wordt genuttigd in de ‘Klein Engelandhoeve’ waarna het 

nabijgelegen Turnhouts Vennengebied wordt bezocht. 

Ook dit is een bijzonder waardevol natuurgebied waar in de voorbije jaren een 

natuurinrichtingsproject zorgde voor nieuwe mooie vennen, veel meer vogels en 

natuurschoon.  Daar staat ook de wellicht mooist uitkijktoren van ons land. 

Afspraak: Leuven, parking Carpool Herent E314 bij Mechelsesteenweg om 7.30 

u (via Aarschot naar Turnhout) – Bekkevoort, carpoolparking Staatsbaan / oprit 

E314 om 7.40 u. (vandaar via Geel Turnhout).  Ter plaatse: Parking Carrefour aan 

de ring van Turnhout, adres Parklaan 80, 2300 Turnhout.  Door vroeg genoeg te 

vertrekken is er nog tijd voor het genieten van een koffie in de plaatselijke ‘Lunch 

Garden’ en gebruik te maken van het sanitair.  Dus geen paniek indien u de gids 

van de dag, Gilbert Rijmenans, niet meteen op de parking ziet staan.  Vandaar 

vertrekken we om 9 u. naar Bleke Heide. 

De tocht eindigt ter plaatse omstreeks 17.30 u. 

 

 

Kijkwand aan de Bleeke Heide te Chaam 

 

 

Zaterdag 31 maart 2018 Vroege vogelwandeling 
Webbekoms Broek 

Het Webbekoms Broek is één van onze mooiste natuurgebieden.  Zeker waard om 

op een lentemorgen te bezoeken.  Het gebied van ruim 240 ha wordt beheerd door 

het Agentschap voor Natuur en Bos.  Waterberging is een belangrijke taak, maar 

de natuur profiteert van dit statuut en van een aantal recente aanpassingen.  Het 

gebied wordt de laatste jaren goed gemonitord.  Hier broeden heel wat 

interessante vogelsoorten.  Op dit ogenblik zijn nog heel wat soorten niet terug, 



maar de andere zorgen zeker voor een indrukwekkend ochtendconcert; geschikt 

om de geluidenkennis aan te scherpen.  Enkele late wintergasten zijn nog 

aanwezig.  Ook de vijvers herbergen altijd een aantal interessante 

watervogelsoorten. 

Afspraak: om 7.30 u. bij de kerk van Webbekom.  Einde omstreeks 11 u. 

Zaterdag 31 maart 2018 
Nacht van de Steenuil 

Uilenwerkgroep Landen, i.s.m. Steenuilenwerkgroep van Natuurpunt geeft een 

presentatie over de Steenuil en begeleidt een wandeling, op zoek naar 

verschillende uilensoorten. 

Programma: Om 17 u. officiële uitreiking van de persoonlijke naamplaatjes voor 

de meters en peters die de zorg voor een uilenkast op zich hebben genomen door 

de Schepen van Dierenwelzijn van Landen, Frank Stevens. 

Aansluitend volgt de wandeling waarbij we op zoek gaan naar de Steenuil en 

andere uilensoorten. 

Vanaf 18 u. zijn er broodjes verkrijgbaar met biologische streekproducten van de 

Kasteelhoeve van Wange voor een democratische prijs.  Ook het Steenuilenbier 

en onze ‘eetbare braakballen’ in chocolade zijn verkrijgbaar.  De avond vervolgt 

met een gezellig samenzijn rond een vuurkorf met een glas, taart en livemuziek. 

Het Natuurhulpcentrum Opglabbeek zal (volgens beschikbaarheid) een aantal 

gerevalideerde uilen lossen bij wijze van apotheose. 

Bijkomende info: Kobe Lecompte 0487 85 76 80 of kobelecompte@gmail.com. 

Afspraak: om 17 u. aan de Kasteelhoeve te Wange, Eliksemstraat 2, 3400 Wange 

(Landen).   

 

Zondag 15 april 2018  Vroege vogelwandeling 
Blakenberg – Bokkenberg  

De wandeling loopt door een afwisselend landschap met holle wegen 

en mooie panorama’s langs de Bokkenberg op grondgebied Zelk en de 

Blakenberg op Assent.  Dit zijn overwegend landbouwplateaus gelegen op een 

hoogte van 70 m.  Tijdens Wereldoorlog II lag hier een geallieerd vliegveld.  Nu 

blijft het ondanks het aanwezige windmolenpark (bij E314) een belangrijk 

akkervogelgebied met soorten als Geelgors, Gele Kwikstaart, Veldleeuwerik, 

Kievit, Buizerd, Torenvalk, Bruine Kiekendief, Patrijs, Kwartel, ...   

Een aantal beheermaatregelen en stukjes natuur vergroenen het landschap. 

Afspraak: om 7 u. aan Buurthuis Zelk (Zelkstraat 16, 3545 Halen) 
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Donderdag 19 april 2018 Avondwandeling  
Rosdel en Schoorbroekvallei te Hoegaarden 

Hoegaarden is niet alleen gekend om het witbier, maar ook om zijn 

prachtige landschappen en holle wegen.  Natuurpunt slaagde erin grote 

aaneengesloten blokken van de valleigebieden te verwerven en al na enkele jaren 

van beheer is de biodiversiteit er sterk toegenomen: een rijkdom aan planten, 

insecten, vogels, … in een bijzonder fraai landschap met een afwisseling van 

bronbos, rietland, droog grasland, kalkzandsteen, ruigte en struweel met heel wat 

zang- en roofvogels: Geelgors, Cetti’s Zanger, Bosrietzanger, Spotvogel en de 

Zomertortel zijn enkele van de broedvogels die we er hopen te observeren. 

Misschien is de Grauwe Klauwier zelfs aanwezig? 

Afspraak: op het Gemeenteplein voor de kerk van Hoegaarden om 18.30 u. 

Einde omstreeks 21.45 u. 

 

Zaterdag 28 april 2018 Bustocht 
De Nieuwkoopse Plassen en omgeving 

Er zijn nog wel wat interessante vogelgebieden waar we als vogelwerk-

groep nog niet passeerden.  Niet zo ver van de ons wel bekende Reeuwijkse 

Plassen heb je de Nieuwkoopse Plassen.  Deze vormen een schakel in de reeks 

watergebieden in Zuid-Holland. 

Het is een 1.400 ha groot gebied, gelegen bij de plaatsen Nieuwkoop en Noorden.  

Bijzonder, want veel laagveengebieden met de bijbehorende uitzonderlijke 

planten en dieren komen er ook in Nederland niet meer voor, al zou je anders 

verwachten met zo'n geschiedenis. 

Geelgors, foto Karel Van 

Rompaey 



De Nieuwkoopse Plassen zijn dan ook een echt vogelparadijs.  Afhankelijk van 

het seizoen uiteraard, tref je hier de rietvogels zoals Snor en Rietzanger, maar ook 

Roerdomp en nog andere belangrijke moerasvogels als Zwarte Stern en Lepelaar, 

weidevogels als Grutto en roofvogels als Bruine Kiekendief en Visarend. 

In de winter heb je dan weer duizenden Smienten.  Heel belangrijk zijn de plassen 

voor de op één na grootste kolonie in Nederland van de Purperreiger (170 koppels 

in 2017), maar vooral: je treft nergens zoveel zingende Blauwborsten aan als daar 

in de buurt van de Groene Jonker.  Reeds vanaf half maart komt deze vogel terug 

uit Afrika! 

Hoe we dat precies gaan aanpakken zien we nog wel, er zijn verschillende routes 

mogelijk vertrekkende vanaf het bezoekerscentrum in Nieuwkoop, men kan ook 

de vaarroute nemen bijvoorbeeld.  

 

Eén keer in de twee 

weken schrijft 

boswachter John 

Pletersen een column 

in het weekblad Het Witte Weekblad.  Hij mag 

dat, want hij is geboren en getogen in het dorpje 

Noorden vlakbij de Nieuwkoopse Plassen.   

De modernisten onder ons kunnen hem volgen 

op twitter via @BoswachterJohn.  Let wel, het 

gaat niet altijd over vogels, zo zijn boswachters.  

Misschien nodigen we hem wel uit om ons te 

gidsen of kan hij ons alvast inspireren. 

In elk geval zijn de Nieuwkoopse Plassen de 

moeite waard om zo'n verplaatsing te 

ondernemen. 

We doen zeker een wandeling langs de Groene 

Jonker.  Het Lusthof De Haeck interesseert ons 

natuurlijk ook en het merkwaardige 

natuurgebied Bovenlanden Kromme Mijdrecht 

kunnen we moeilijk links laten liggen, het staat 

trouwens in verbinding met de Nieuwkoopse Plassen. 

Je leest nog hoe het praktisch geregeld wordt geregeld, maar we maken er een 

bijzondere dag van. 

Vertrek: Rotselaar, parking bij rondpunt Aarschotsesteenweg/Steenweg op 

Holsbeek om 6.15 u. – Leuven, carpoolparking Herent (bij Mechelse steenweg) 

om 6.30 u.  Terug omstreeks 21.30 u. 

Blauwborst, foto Marc 

Van Meeuwen 



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

van de Vogelwerkgroep met vermelding ‘Nieuwkoopse Plassen + opstapplaats’. 

 

 

 

Bergeenden, foto Marc Van Meeuwen 

 

Weekend 31 maart -1 april      Mussentelweekend 

Tel je mee de huismussen in je tuin, in je straat, in ….. ???? 

 

 

Hoe deelnemen?  Zie ook:  http://www.mussenwerkgroep.be/ 

 



 

 

Bekijk ook even de nieuwe huismussennestkasten nieuwe stijl ….  Waarschijnlijk 

veel succesvoller….  Ook op www.mussenswerkgroep.be 



Akkervogelaars gezocht 
  
In januari 2017 ging Plan Kiekendief van start in de Leemstreek. Plan Kiekendief 

is een samenwerkingsverband tussen zes partners: ANB, VLM, Werkgroep 

Grauwe Kiekendief, Werkgroep Grauwe Gors, Regionaal Landschap 

Haspengouw en Voeren en Regionaal Landschap Zuid-Hageland.  

Het doel is opnieuw 12 broedparen aan te trekken op de akkerplateaus gelegen 

tussen Bierbeek en Maastricht. Om dit te realiseren worden sinds vorig jaar 

vogelakkers aangelegd in de meest kansrijke gebieden. Om het voedselaanbod 

voor de Grauwe kiekendief in kaart te brengen en te monitoren zette Werkgroep 

Grauwe Kiekendief enerzijds een Vlaams punttelnetwerk op (het zogeheten MAS, 

Meetnet Agrarische Soorten). 

Anderzijds nemen ze de muizenmonitoring voor hun rekening. Bij deze een 

warme oproep aan regionale vogelaars om deel te nemen aan deze monitoring. 

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Wouter Vansteelant. 

wouter.vansteelant@grauwekiekendief.nl / +31 6 485 08 359 
 

En natuurlijk: werken voor de Grauwe Kiek.. is ook werken voor de andere 

akkervogels: Grauwe Gors, Geelgors, Kneu, Veldleeuwerik, Kwartel, Patrijs… 

 

 

 

 

ONS VOGELBLAD 
 

 

Nr. 116 is in druk en volgt wellicht volgende week.  Weer 72 blz.  

Maar we denken al aan nr. 117 (eind juni)…. Teksten over vogels…  

Belevenissen met vogels...  Info over vogelrijke gebieden…  Studie en 

beschermingsacties…   

Al 29 jaar trouw om de drie maanden.  Gestart met 32 pagina’s.  Nu dubbeldik en 

met kleurkaft !! 

Op de hoogte blijven van de activiteiten van onze Vogelwerkgroep Oost-Brabant 

van Natuurpunt kan best via het abonnement op "Ons Vogelblad". 

Dit tijdschrift wordt 4 keer per jaar uitgegeven, telt nu meestal 64 à 72 blz. per 

keer en is volledig gewijd aan onze vogelwereld, vogelrijke gebieden, 

vogelstudies, bijzondere waarnemingen, soort in de kijker, vogelgedrag en 

mailto:wouter.vansteelant@grauwekiekendief.nl


ecologie, uitstappen en algemene vogelthema's. 

Het abonnementsgeld voor een jaargang bedraagt nu 15 euro voor leden van 

Natuurpunt of 17 euro voor niet-leden, afzonderlijk te betalen op rekening van de 

Vogelwerkgroep, Waaibergstraat 26 / 5 te 3300 Tienen - IBAN: BE24 3300 1135 

7138 – BIC: BBRU BE BB 

 

 

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. 

 

Bezoek eens onze website 

www.vogelwerkgroep-oost-brabant 
 

 

INFO ACTIVITEITEN 
 

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. 
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