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VVOOGGEELLWWEERRKKGGRROOEEPP  OOOOSSTT--BBRRAABBAANNTT  

Natuurpunt, Vereniging voor Natuur en Landschap in 
Vlaanderen 

Secretariaat van onze Vogelwerkgroep: 

Waaibergstraat 26 / 5, 3300 Tienen. 

marcel.jonckers2@telenet.be  

 016 81 87 87  of   0497 44 72 33 

 
 

vogelreizen 2013 

 

9 en 10 februari 2013 

WEEKENDUITSTAP NAAR 
LE LAC DE BELVAL-EN-ARGONNE 

Tekst Luc Cieters 

 

 

 

 

 Vorig jaar organiseerde Jan 

Wellekens voor onze 

vogelwerkgroep een uitstap naar 

La Lorraine, meer bepaald de 

omgeving van Etain en Billy-Les-

Mangiennes; met als topmomenten 

Kraanvogels en een Wilde Kat, 

trouwe “uitstappers” zullen het 

zich nog wel herinneren! 

In het daaropvolgend verslag in 

Ons Vogelblad werd er al 

verwezen naar een nieuwe 

pleisterplaats voor Kraanvogels, 

Belval-en-Argonne. 

Inmiddels heb ik een weekend 

doorgebracht in Belval.  Wat hulp 

Inschrijven voor deze reis kan  

nog tot 7 november !!!! 

mailto:marcel.jonckers2@telenet.be
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bij het beheerswerk, een prachtige wandeling en daarna een prachtig feest ter 

gelegenheid van de recente erkenning van de vijver als natuurreservaat. 

Tijdens al deze activiteiten ontmoetten we Rik Desmedt.  Een jongensdroom als Jong 

Wielewaler inspireerde hem in 1972 om zich in te zetten om de bestaande maïsakkers 

te herstellen in een historische vijver.  Inzicht, geduld en doorzettingsvermogen waren 

nodig om tot het huidige resultaat te komen, een vijver van 204 ha.  Het heeft ook 

veel geld gekost, zo'n 1,4 miljoen euro.  Natuurpunt is de hoofdaandeelhouder, ook 

een unieke prestatie (in het buitenland). 

Tijdens ons bezoek zagen we al een Visarend, een bel Wespendieven, Grote 

Zilverreigers, Beverratten en een burcht van een Das.  Er is ook een eerste 

broedpoging te melden van de Kraanvogels, maar in de winter verblijven er zo'n 2000 

exemplaren. 

Dus nodig ik jullie uit voor een tweedaagse naar Belval-en-Argonne tijdens het 

weekend van 9 en 10 februari 2013 !!!! 

Praktisch info: Belval ligt in de buurt van Verdun op 350 km van hier, zo'n 4 uur 

reistijd. 

Zaterdag:  

 Met een carpoolsysteem rijden we op eigen ritme naar de Argonne, streefdoel is 

om elkaar te treffen om 12 uur in café-restaurant L'Espérance, vlakbij de vijver.  

Uiteraard is er tijd voor een koffie en de eigen bereide picknick. 

Ten laatste om 13 uur ontmoeten we Rik Desmedt aan de vijver.  Hij geeft een 

korte inleiding en begeleidt ons op een eerste wandeling rond de vijvers. 

 Daarna tijd om ons te installeren in de respectievelijke overnachtingsplaatsen 

met nog een drankje hier of daar.  Vanaf 16 uur wachten we dan op de 

aankomende Kraanvogels, tot het donker wordt. 

 20 uur: avondmaal in hotel L'Espérance, niet duur (15 euro), maar degelijke 

kost van de “Terroir”. 

 Nachtrust. 

Zondag:  

 Afspraak vroeg in de ochtend aan de vijver om de vertrekkende Kraanvogels, 

nog eens uit te wuiven.   

 Een brunch (moet ik nog even organiseren), maar misschien opnieuw in 

l'Espérance of in een gîte. 

 Daarna nog een interessant bezoek in de streek op advies van Rik. 

 Terugtocht in de late namiddag. 

Overnachtingen: Er is een keuzemogelijkheid. 

 L'Espérance in Givry: hier zijn acht kamers voor koppels * en één kamer met 
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gescheiden bedden. 

*koppel : twee personen die in een tweepersoonsbed willen slapen !!! 

Richtprijs: 24 € per persoon en 5 € voor het ontbijt; 40 € voor 1 persoon in een 

tweepersoonskamer. 

 Gîte de groupe, Le Val d'Ante in Givry, 14 kamers van 2 à 6 bedden met bad. 

Richtprijs: lakens inbegrepen: 15,10 € en 5,90 € voor het ontbijt. 

 Les Charmentois bij Mme Patizel: 3 dubbele bedden en 6 enkele bedden, 

richtprijs 26 € per persoon, ontbijt inbegrepen. 

Uiteraard volgen de reserveringen pas na het afsluiten van de inschrijvingen op 7 

november, voorlopig hebben we enkel wat opties. 

De inschrijving geschiedt via de overschrijving van een voorschot van 50 € per 

persoon op de gekende rekening van Vogelwerkgroep Oost-Brabant, Waaibergstraat 

26 / 5, 3300 Tienen.  IBAN BE72 3300 1162 6516 – BIC: BBRU BE BB met 

vermelding Belval. 

Een aparte mededeling aan Luc Cieters betreffende de prangende vraag, koppel, enkel 

bed enz. is absoluut nodig om de goede orde te bewaren!  Wie het idee genegen is, 

maar er een eigen invulling aan wil geven wat logement betreft (je bent niet ver van 

het prachtig stadje Beaulieu waar ook een hotel is) maar dat moet men zelf even 

regelen uiteraard. 

Groeten alvast en hopelijk tot in Belval !!! 

 Meer info over het bezochte gebied vindt u op: www.etangs-belval-argonne.be 

 

Kraanvogels boven Belval, foto Yves Adams 

http://www.etangs-belval-argonne.be/

