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Activiteitenkalender 2019 
 

 

Zondag 6 januari 2019 

Roofvogelteldag 

Traditioneel houden we bij het begin van het jaar een Roofvogelteldag.  We 

trekken erop uit in diverse vallei- en natuurgebieden om de overwinteraars te inventariseren, 

vnl. roofvogels, meeuwen en Kieviten.  Op de meeste plaatsen wordt het een combinatie van 

autotocht met korte wandelingen.  We verwachten overal een handvol geïnteresseerden.  

Wie graag zelfstandig elders en synchroon een route wil lopen, meldt dit liefst vooraf 

(Marcel tel. 016 81 87 87).  

 

 

Blauwe Kiekendief, vrouwtje, foto Marc Van Meeuwen 

Afspraken op volgende plaatsen naar keuze.  Let op: diverse aanvangsuren. Voormiddag tot 

omstreeks 13 u. of namiddag tot omstreeks 16 u.   

❑ Dorpsplein Neerlinter om 9 u. voor een autozoektocht in de Getevallei o.l.v. Ronny 

Huybrechts (011 782 047); 

mailto:marcel.jonckers2@telenet.be
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❑ Kerk van l’Ecluse (even voorbij Meldert) om 9.30 u. voor een wandeling langs Rosdel en 

omgeving o.l.v. Rudy Van Baelen (+32 475 927 526); 

❑ Kerk van Roosbeek om 10 u. voor de streek van Boutersem – Kumtich – Vissenaken met 

o.a. Grote Kouter, Zeypveld en Rozendaalbeek o.l.v. Jos Cuppens (+32 475 935 028) en 

Katelein Goderis (+32 491 521 872); 

❑ Kerk van Bunsbeek, Bunsbeekdorp om 10 u. voor een wandeling langs De Paddepoel en 

omgeving o.l.v. Marcel Jonckers (+32 479 44 72 33);  

❑ Kerk van Webbekom om 13 u. voor de omgeving van Diest o.l.v. Annie Vandepoel, Jos 

Eyletten en Bart Broos (+32 476 206 999); 

❑ Kerk van Wijgmaal om 13.30 u. voor een wandeling in het Wijgmaalbroek o.l.v. Eddy 

Sente (+32 496 836 632). 

 

Belgische Vogeldag 2019 - 19de editie 

Zaterdag 19 januari 2019 
 

In de Drie Eikencampus (Gebouw Q) UA Wilrijk.  Aanvang 9 u.  

Het programma van de 19de editie van de Belgische Vogeldag is te vinden op internet via de 

website van Natuurpunt.  Zeker weer een stel boeiende sprekers over gevarieerde en actuele 

onderwerpen. 

Afspraak: Drie Eikencampus UA Wilrijk, gebouw Q, Fort VI straat, 2660 Edegem. 

Van 9 tot 18 u. 

Zaterdag 26 januari 2019 

Autodagtocht naar het Krekengebied van het 

Meetjesland en Zeeuws-Vlaanderen 

Het Krekengebied vertelt het verhaal van de mens die terrein verovert op de 

zee, en de zee die dan weer hard en genadeloos terugslaat.  Vandaag ligt de streek van Sint-

Laureins er zo mooi en rustig bij dat je nauwelijks kunt geloven dat hier nog niet eens zoveel 

eeuwen geleden tientallen dorpen werden weggespoeld.  Het polderland rond de monding van 

de Westerschelde werd eeuwenlang geteisterd door dijkbreuken en overstromingen, waarbij het 

water grillige kuilen in het landschap uitschuurde.  De zee trok zich terug en de kreken bleven 

over.   

Niet al deze plassen zijn echter van natuurlijke oorsprong.  Er werd in de streek namelijk ook 

turf gestoken, een brandstof die via sloten en kanaaltjes in kleine vaartuigen naar de steden 

werd gebracht.  De turfputten werden tijdens stormvloeden verder uitgeschuurd.  Eens de zee 

door metershoge dijken bedwongen werd, maakten rust en landbouwuitbating zich meester van 

de streek.  De landbouw drong de natuur terug tot op de dijken en de oevers van de kreken met 

hun brede rietkragen, die heel wat bijzondere vogelsoorten herbergen.  Er overwinteren 

duizenden Kolganzen en Grauwe Ganzen in de polder, alsook honderden Kleine Zwanen en 

Rietganzen. Slechtvalk, Blauwe Kiekendief en Smelleken zijn typische overwinterende 
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roofvogels.  Op de kreken foerageren heel wat eendensoorten.  Ook steltlopers zoals Wulp, 

plevieren en Kievit vinden hier een goede pleisterplaats. 

Afspraak: Leuven, carpoolparking Herent E314 bij Mechelsesteenweg om 7.30 u.  Ter plaatse 

om 9 u. aan Fred’s Café, Langeweg 3, 9981 Sint-Margriete.  Einde ter plaatse omstreeks 17 u. 

Info: Bart Broos (+32 476 206 999) en Heidi Coene (+32 489 925 886). 

Weekend 26 – 27 januari 2019 
 

 

 

Doe mee!  
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@natuurpunt.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@natuurpunt.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.   

http://www.vogelweekend@natuurpunt.be
mailto:marcel.jonckers2@telenet.be
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Dinsdag 29 januari 2019 

Jaarvergadering plus Presentatie  

Om 19 u. jaarvergadering met bespreking werking van de 

Vogelwerkgroep, (her)verkiezing bestuur, toelichting projecten, etc. 

Daarna om 20 u.:   NATUURHULPCENTRUM OPGLABBEEK IN DE KIJKER 

Het vogelasiel komt op bezoek.  Het thema van de voordracht is de ontstaans- en 

ontwikkelingsgeschiedenis van het Natuurhulpcentrum.  Opvang en verzorging van vogels en 

wilde dieren blijft een verhaal van successen en teleurstellingen.  Heel vaak ligt de mens aan de 

basis van hun onheil.  Vaak betreft het jonge dieren die soms met intense voedering toch 

kunnen opgroeien.  Ook exotische dieren, meestal uit inbeslagnemingen in binnen- of zelfs 

buitenland, komen in dit opvangcentrum terecht en dan is het vaak een juridische procedure om 

deze dieren terug naar hun ‘thuisland’ te krijgen of naar een gespecialiseerd opvangcentrum 

voor deze soort, vaak in Nederland.  Gelukkig kunnen zowat 70 % van de binnengebrachte 

vogels en wilde dieren opnieuw in de natuur geplaatst worden na hun revalidatie.  Indien er 

geen dringende ‘zaak’ is geeft Sil Janssen zelf deze voordracht. 

Afspraak: te Tienen, CC. De Kruisboog, polyvalente zaal op het St.-Jorisplein (dit is de 

kazerneparking!) bereikbaar vanaf de Goossensvest en dan Meendijkstraat.   

Aanvang 19 u. voor de jaarvergadering, 20 u. voor de uiteenzetting.  

Vooraf inschrijven wenselijk maar niet noodzakelijk via marcel.jonckers2@telenet.be of   (+32 

497 44 72 33). 

Zaterdag 2 februari 2019 
Brakona Contactdag in Provinciehuis te Leuven  

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.   

Zaterdag 9 februari 2019 

Autodagtocht Reeuwijkse Plassen 

In Nederland overwinteren jaarlijks honderdduizenden vogels.  Rudy Van 

Baelen verkent vooraf enkele gebieden in de buurt van Rotterdam, die als 

rust- of vogelrichtlijngebied ingekleurd zijn.  In functie van wat er aanwezig is, leidt hij ons 

naar een aantal plaatsen als de Reeuwijkse Plassen (waar we enkele jaren geleden overdonderd 

werden door de aanwezige soorten en het indrukwekkende aantallen Smienten), het Oudeland 

http://www.brakona.be/
http://www.brakona.be/
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van Strijen (gekend voor zijn Dwergganzen, maar ook kans op Wilde Zwanen, Slechtvalk, 

Nonnetje), de Ackerdijkse Plassen (mogelijk duizenden Kolganzen en Brandganzen), de 

Aalkeet-Buitenpolder, en de Vogelplas Starrevaart (Smienten, Kokmeeuwen…), om er de vele 

soorten eenden, ganzen, futen en roofvogels, te observeren . Soorten en aantallen kunnen 

afhankelijk zijn van hoe de winter verder evolueert, maar sowieso is dit deel van Nederland 

een grote trekpleister voor heel veel overwinterende vogels.  Wie weet kruisen ook nu weer 

een paar zeldzame schoonheden ons pad.  

Afspraak: Leuven, parking Carpool Herent E314 bij Mechelsesteenweg om 7 u. – 

Bekkevoort, carpoolparking Staatsbaan / oprit E314 om 6.40 u.  Terug omstreeks 20 u. 

Info: Rudy van Baelen (+32 475 927 526) en Gilbert Rijmenans (+32 470 139 071). 

 

Wintergasten op de Reeuwijkse Plassen: tot wel 20.000 Smienten 

Zaterdag 9 februari 2019 

Braakballenpluisavond 

Er wordt een partij braakballen van een Holsbeeks en een Lubbeeks koppel 

Kerkuilen uitgeplozen.   Met behulp van tandenborstels, loepjes en 

determinatietabellen onderzoeken we welke muizensoorten de Kerkuilen in hun 

jachtgebied weten buit te maken. 

De gemeente waarvan het koppel de meest diverse jachtbuit wist te vergaren, neemt voor één 

jaar de wisseltrofee "De Benen Uil" mee naar huis. 

Dit is een organisatie van NP Lubbeek en NP Holsbeek.  Eventueel loep, pincet, bureaulamp 

meebrengen.  Leden: gratis, niet-leden betalen 1 Euro.  

Afspraak: te Lubbeek in de scoutslokalen achter de(oude) bibliotheek, Binkomstraat 12A, 

3210 Lubbeek van 19 tot 21 u. 

Info: info@natuurpuntlubbeek.be of Niels Ryckeboer (016 63 34 61). 

mailto:info@natuurpuntlubbeek.be
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Maandag 11 februari 2019 

Start Cursus “Vogels Het Jaar Rond”  

 

Leer onze vogelwereld kennen doorheen het jaar 

Bezoek een reeks prachtige natuurgebieden 

Grote Cursus 2019 

“Vogels Het Jaar Rond – module 1” 
 

Cursus in Zaal Santro te Binkom (Lubbeek) i.s.m. Natuurpunt Afdeling Lubbeek en 

Natuurstudiewerkgroep Hagelandse Heuvelstreek   

Cursus bestaande uit 
9 theoretische lessen op maandagavond in Zaal Santro te Binkom (Lubbeek), Tiensesteenweg 

55, ruime parkeerplaats beschikbaar; 

11 uitstappen op zaterdagen, waaronder 5 bustochten. 

Lessen: 

Maandag 11 februari:  Introductie tot het vogels kijken 

Maandag 18 februari:  Watervogels (eenden, ganzen, zwanen) 

Maandag 11 maart:   Roofvogels (courante soorten) 

Maandag 1 april:   Zangvogels (courante soorten) 

Maandag 6 mei:   Zangvogels 2 (vooral zomervogels) 

Maandag 3 juni:   Reigers, Rallen, Ooievaars, Sterns… 

Maandag 16 september:  Spechten duiven, hoenders, (kleine groepen) 

Maandag 7 oktober:   Vogeltrek 

Maandag 4 november:  Wintergasten 

Excursies: 5 busreizen en 6 halvedagtochten 

Zaterdag 23 februari:  Provinciaals Domein Leopoldspark, Kessel-Lo 

Zaterdag 23 maart:   Het Vinne, Zoutleeuw 

Zaterdag 6 april:    Busreis Oostkantons 

Zaterdag 27 april:   Kleen Meulen, Schulen 

Zaterdag 18 mei:   Webbekoms Broek, Diest 

Zaterdag 22 juni:   Busreis Natuureiland Tiengemeten 

Zaterdag21 september:  Tiens Broek, Tienen 

Zaterdag 19 oktober:  Busreis Zeeland Oosterschelde 

Zaterdag 16 november:  Busreis Hoge Venen Brackvenn 

Zaterdag 7 december:  Busreis Blankaart IJzervallei 

Zaterdag 14 december:  Akkerplateaus, Hoegaarden 
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Deze cursus, inbegrepen de 5 busreizen, kost  

• 255 euro voor Natuurpunt-leden die reeds een abonnement namen op Ons Vogelblad 

voor 2019; 

• 270 euro voor Natuurpunt-leden die nog geen abonnement namen op Ons Vogelblad 

voor 2019 (dus met dit abonnement inbegrepen); 

• 298 euro voor niet-leden van Natuurpunt (hierin ook dit lidmaatschap inbegrepen). 

Indien 2 personen van hetzelfde gezin inschrijven is de tweede altijd aan 255 euro. 

Hierin zijn begrepen: de lessen, 5 busreizen en de uitgebreide syllabus (meer dan 200 blz.) 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)+ Vogels Jaar Rond 

Lubbeek”. 

Inlichtingen bij Marcel Jonckers (016 81 87 87), bij afwezigheid Rik Derveaux (0473 82 12 

64), Benny L’Homme (0486 02 06 27) of Jan Wellekens (0479 799 367).  Zie ook onze 

website: www.vogelwerkgroep-oost-brabant.be. 

Dinsdag 26 februari 2019 

 Uiteenzetting Professor Hans Van Dijck 

“Beetgenomen vogels: hoe Grauwe Klauwieren en co in een 

ecologische valstrik belanden” 

U Hans Van Dijck voorstellen is bijna overbodig.  “Hij is professor 

gedragsecologie en natuurbehoud aan de UCL (Louvain-la-Neuve).  Hij 

tracht het gedrag van dieren in een wereld op mensenmaat te begrijpen. 

Wie zijn de winnaars en de verliezers, en waarom is dat zo? Naast doceren, onderzoek opzetten 

en publiceren in de internationale vakliteratuur, loodst hij graag biologische inzichten tot bij het 

grote publiek. Naast lezingen, schrijft en praat hij regelmatig in diverse media. Zo is hij 

columnist voor het tijdschrift EOS en een regelmatige gast op radio en televisie.”   (We citeren: 

www.mo.be) 

Het thema van deze uiteenzetting klinkt wat controversieel.  Als we natuurinrichtingen 

uitvoeren in functie van bepaalde soorten, kan dit dan soms tot een ecologische val leiden 

waarin de soort zich toch niet succesvol kan voortplanten.  En hoe vermijden we dit? 

Afspraak: Provinciehuis Leuven, zaal auditorium.  Aanvang: 19.30 u. stipt.  Einde omstreeks 

22 u. 

Vooraf inschrijven wenselijk maar niet noodzakelijk via marcel.jonckers2@telenet.be  

(+32 497 44 72 33). 

Zaterdag 9 maart 2019 

Autodagtocht Bourgoyen 

Tijdens de voormiddag bezoeken we het schitterende natuurgebied 

Bourgoyen-Ossemeersen bij Gent.  Het is een open landschap in de 

Leievallei met vochtige graslanden, doorsneden met sloten en grachten. ’s Winters staan grote 

http://www.vogelwerkgroep-oost-brabant.be/
mailto:marcel.jonckers2@telenet.be
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delen blank.   

Het gebied heeft een grote faam als overwinteringsgebied voor duizenden water- en 

waadvogels.  De talrijkste soorten zijn Smient, Wintertaling, Slobeend en Kievit, maar ook 

Pijlstaart, Krakeend, Watersnip en Wulp zijn frequent aanwezig.  En natuurlijk schuilen er ook 

heel wat roofvogels. 

De middagpauze houden we in Wichelen in De Markoen, een gezellig boeren-café. 

In de namiddag bezoeken we een paar gebieden die in het kader van het Sigmaplan (meer 

ruimte voor water, meer veiligheid en meer natuur) heringericht werden met verbluffende 

resultaten voor onze avifauna.  We bezoeken wellicht de Bergen-meersen, de Paardeweide te 

Berlare (helemaal geen weide!) en mogelijk Nieuw-donk. 

Afspraak: Leuven, parking Carpool Herent E314 bij Mechelsesteenweg 7.30 u. – Ter plaatse 

aansluiten kan om 8.50 u. aan Bezoekerscentrum De Bourgoyen, Driepikkelstraat 32, 9030 

Mariakerke.  Terug omstreeks 19.30 u. 

Info: Bart Broos (+32 476 206 999) en Gilbert Rijmenans (+32 470 139 071). 

Zaterdag 30 maart 2019 

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, Webbekomsstraat.  Einde omstreeks 11 

u.  

Info: Luc Cieters (+32 494916 862). 

Zaterdag 6 april 2019 

Busreis Oostkantons 

Tijd voor een paar mooie lentewandelingen in Duitstalig België.  De 

Oostkantons vormen een zeer mooie streek, een heel afwisselend 

landschap, golvend en doorsneden door kleine beekjes.  De kleine dorpjes zijn pittoresk en 

uitnodigend. De wilde narcissen staan volop in bloei. 

We maken een wandeling in de Hoge Venen.  Ook nemen we een kijkje aan het platform van 

Signal de Botrange.  Daarna rijden we naar de streek van Montenau in de vallei van de Amel 

(Amblève).  In Montenau kunnen we 's middags de picknick nuttigen bij een bord soep of een 

lekker biertje. 
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In deze streek kunnen we vogelsoorten zien zoals Notenkraker, Rode Wouw, Sperwer, Buizerd, 

Waterspreeuw, Boompieper, Kramsvogel, Kruisbek, Appelvink…   

Afspraak: Rotselaar, parking bij rondpunt Aarschotsesteenweg/Steenweg op Holsbeek om 

6.45 u. – Leuven, parking Carpool Herent E314 bij Mechelsesteenweg om 7 u. – Tienen, 

carpoolparking bij E40 om 7.15 u.  Terug omstreeks 20.30 u. 

Inschrijven door storting van 27 euro op rekening IBAN: BE72 3300 1162 6516 van de 

Vogelwerkgroep met vermelding ‘Oostkantons + opstapplaats’.  Graag vóòr 25 maart. 

Cursisten ‘Grote Cursus’ gratis. 

Info: Jan Wellekens (+32479 799 367). 

      

Rode Wouw, foto Marc Van Meeuwen en Waterspreeuw, foto Saxifraga 

Donderdag 25 april 2019 

Avondwandeling Walenbos 

Het Walenbos is ongeveer 500 hectaren groot en ligt in de gemeente Tielt-

Winge, in het brongebied van de Motte.  Meer dan 300 ha zijn in eigendom 

van de Vlaamse Gemeenschap en worden beheerd door het Agentschap Natuur en Bos.   

 

 

 

Uitgestrekte brongebieden met een variatie 

van zuur tot basisch grondwater, allerlei 

bodemtypes en reliëfverschillen zorgen voor 

een grote verscheidenheid aan bostypes wat 

zich vertaalt in een bijzonder rijke bodem.  

Bovendien oefent dit een grote 

aantrekkingskracht uit op heel wat 

vogelsoorten, waaronder Buizerd, Havik, 

Zwarte Specht, Middelste Bonte Specht, 

Houtsnip, Waterral.  Heel wat zangertjes zijn 

Houtsnip, foto Saxifraga, Piet 

Munsterman 
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ondertussen actief en zorgen zeker nog voor een mooi avondconcert.  We hopen op de balts van 

de Houtsnip.   

Afspraak: aan de kerk van Houwaart in de Haldertstraat om 18.30 u.  Einde omstreeks 21.30 

u. / 22 u.  

Zaterdag 4 mei 2019 

Vroege Vogelwandeling Wijgmaalbroek 

Het Wijgmaalbroek ligt in de Dijlevallei ten noorden van Leuven.  Het is de bedoeling dat de 

Dijle hier vrij zal kunnen meanderen, zoals dat ook al ten zuiden van Leuven in de Doode 

Bemde het geval is.  De natuurwaarden van dit valleilandschap zijn door de jaren heen sterk 

achteruitgegaan.  Hooilanden werden omgevormd in populierenplantages en schrale weilanden 

werden zwaar bemest en omgezet in maïsakkers.  Nu wordt stap voor stap gewerkt aan het 

herstel van de vroegere situatie en de biodiversiteit, en met succes.  Recent werden er extra 

poelen gegraven voor onder andere de Kamsalamander.  Schrale bloemrijke hooilanden, poelen 

en natte rietvelden die overgaan in gemengde hakhoutbossen, bosranden met kleurrijke 

ruigtekruiden zorgen samen voor o.a. heel wat vogelleven, vooral zangvogels.  Hier broedt nog 

de Wielewaal naast Nachtegaal, Tuinfluiter, Grasmus, Sprinkhaanzanger… Vorig jaar vlogen 

er 2 juveniele Boomvalken uit.  Eddy Sente leidt ons rond, mogelijk samen met Mark Lehouck, 

de conservator van dit gebied. 

Afspraak: te Wijgmaal, bij de kerk in de St.-Hadrianusstraat om 7 u.  Einde omstreeks 11 u.   

Info: Eddy Sente (+32 496 836 632). 

Donderdag 9 mei 2019 

Avondwandeling Zwarte Beek Koersel 

 

Watersnip, nog broedvogel in de Vallei van de 

Zwarte Beek, foto Karel Van Rompaey 

De Zwarte Beek, bijrivier van de Demer, 

ontspringt in Hechtel-Eksel en stroomt 

daarna doorheen Beringen naar Lummen. 

Daar vloeien de Helderbeek en de Halbeek 

vanuit Heusden-Zolder in de Zwarte Beek. 

In Halen wringt zij zich verder tussen de 

getuigenheuvels om uiteindelijk in Diest in 

de Demer te verdwijnen.  Het is een van de 

grootste reservaatprojecten van Vlaanderen, 

een authentiek landschap met droge heuveltoppen met heide en bossen., valleiflanken 

met kleurrijke weiden, akkers, knoteiken en houtkanten.  Beneden in de natte vallei vind 

je hooilanden, moerasbossen en veenmoerassen. En natuurlijk is zo’n gebied erg 

http://www.natuurpunt.be/nl/natuurgebied-doode-bemde_285.aspx
http://www.natuurpunt.be/nl/natuurgebied-doode-bemde_285.aspx
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vogelrijk.  Hier broeden zelfs nog Watersnippen.  Met wat geluk krijgen we hun 

baltsvlucht te bewonderen.  Jan Kenens gidst. 

Afspraak: om 19 u. aan Bezoekerscentrum De Watersnip, Grauwe Steenstraat 7/2, 3582 

Koersel - Beringen.  Einde omstreeks 22.15 u. 

Info: Marcel Jonckers (+0032 497 44 72 33). 

Zaterdag 11 mei 2019 

Autodagtocht Harchies 

Tijdens de voormiddag bezoeken we het kleine en rustige Réserve de 

Marionville: 45 ha groot, één der laatste overblijfsels van de vroegere 

uitgestrekte moerassen langs de Waalse Schelde en Haine. 

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 broedvogels.  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 in Wallonië!   

Afspraak: Leuven, Carpoolparking Herent E314 bij Mechelsesteenweg om 7 u. – Tienen, 

carpoolparking bij E40 om 6.50 u.  Samenkomst kerk van Tertre om 8.15 u. (te vinden via 

uitrit 25 van E19).  Einde ter plaatse omstreeks 18 u.  Info: Gilbert Rijmenans (+32 470 139 

071) en Heidi Coene (+32 489 925 886). 

 

 
 

Zaterdag 15 juni 2019 

Vroege Vogelwandeling Vorsdonkbroek 

Het Vorsdonkgebied is een combinatie van een pareltje van moerasgebied met 

beboste turfstreek.  Hier heeft Natuurpunt een 50-tal ha in beheer.  Stukken elzenbroekbos 

wisselen af met oude bomkraters, turfputten en vochtige hooiweiden met kwel afkomstig van 

de naastliggende Eikelberg.  We mikken op spechten, Boomklevers en mezen, lijsters en 

Litouwen
20 tot 
28 mei

9-daagse 
vliegreis
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Heggenmussen en al die zomerse zangers als Spotvogel, Tuinfluiter, Grasmus, Bosrietzanger 

…  Misschien ontdekken we een paar roofvogels. 

Afspraak: om 7 u. aan het einde van de Vorsenzangstraat in Gelrode (zijstraat langs de 

noordzijde van de Leuvensesteenweg op ongeveer 4 km ten westen van Aarschot). 

Info: Gilbert Rijmenans (+32 470 139 071). 

Zaterdag 22 juni 2019 

Busreis Tiengemeten 

O.l.v. Jan Wellekens bezoeken we dit pareltje in het Zuid-Hollandse deel 

van de Delta.  Een eilandje van 1000 ha werd teruggegeven aan de natuur.  

Echte wilde natuur, met stromende geulen en kreken, waar je eindeloos kunt 

wandelen door gebaand en ongebaand terrein, waar een redelijke kans bestaat dat de imposante 

Zeearend boven je hoofd cirkelt.  Tiengemeten is Deltanatuur zoals het bedoeld is: uitgestrekt, 

afwisselend en toegankelijk.  Natuur om van te genieten.  

Oude wegen werden verwijderd.  Kreken werden hersteld.  Landbouwgrond werd omgezet in 

moeras.  Natuur werd hersteld.  Grote grazers werd ingezet voor beheer. 

 

Grote grazers op Tiengemeten, foto Natuurmonumenten 

Er kwamen nieuwe paden.  Historische boerderijen kregen een bestemming als 

bezoekerscentrum.  Een aardappelloods werd vogelkijkhut.  Andere gebouwen werden 

gesloopt.  En de natuur en de vogels grijpen de geboden kansen. 

Afspraak: Rotselaar, parking bij rondpunt Aarschotsesteenweg/Steenweg op Holsbeek om 

6.30 u.  –  Leuven, parking Carpool Herent E314 bij Mechelsesteenweg om 6.45 u. – 

Terug omstreeks 20.30 u. 

Inschrijven door betaling van 35 euro (bus + boot) op rekening van de Vogelwerkgroep 

IBAN: BE72 3300 1162 6516 met vermelding "Tiengemeten + gekozen opstapplaats".  Graag 

vóór 1 juni.  Cursisten grote cursus gratis!  Plaatsen beperkt! 

Info: Jan Wellekens (+32 479 796 367). 
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Zondag 23 juni 2019 

Namiddagwandeling Webbekoms Broek 

Dit is een zoektocht naar de Grauwe Klauwier die hier vorig jaar met 3 

koppels broedde.  Deze soort is na een afwezigheid van enkele decennia 

opnieuw broedvogel geworden in Oost-Brabant en dus wordt er reikhalzend 

uitgekeken of hij in 2019 opnieuw present zal zijn.  Dit kadert in het speciale 

beschermingsproject rond deze soort, maar ondertussen kunnen natuurlijk ook andere bewoners 

van dit mooie natuurgebied gespot worden. 

Dit is een organisatie i.s.m. het Bezoekerscentrum Webbekoms Broek. 

Afspraak: om 14 u. aan het Bezoekerscentrum aan de Omer Vanaudenhovelaan te Diest. 

Info: Luc Cieters (+32 494916 862). 

Zaterdag 6 juli 2019 

Avondwandeling De Teut 

Met Jan Wellekens maken we een wandeling op De Teut, een 800 ha groot 

heidegebied op de westrand van het Kempisch plateau.  We kunnen er 

soorten als Boompieper, Boomleeuwerik en Roodborsttapuit aantreffen. We maken eerst een 

wandeling door het centrale deel van het reservaat, een afwisseling van vennetjes, droge, natte 

en venige heide. Ook talrijke soorten libellen hebben hun leefgebied in de Teut. Tegen 

valavond bezoeken we het territorium van de Nachtzwaluw, een zeldzame vogel die, zoals zijn 

naam laat vermoeden, pas bij het invallen van de duisternis zich laat observeren, het mannetje 

heeft een behoorlijk spectaculaire baltsvlucht. 

     

Nachtzwaluw, foto ARKive, David Kipling   –   Boomleeuwerik bij ringwerk, Johan Van 

Autgaerden 

Afspraak: te Leuven, Carpoolparking Herent E314 bij Mechelsesteenweg om 17.45 u.   Te 

Zonhoven om 18.30 u. op parking 'De Teut', hoek Donderslagseweg/ Teutseweg.  Neem afrit 

29 van de E314, richting Hasselt en aan de eerste verkeerslichten naar links en altijd rechtdoor 

waarna je op de parking uitkomt.  Einde omstreeks 23.30 u. 

Info: Jan Wellekens (+32 479 796 367). 
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Zaterdag 7 september 2019 

Autodagtocht Biesbosch 

De Biesbosch is een van Nederlands kroonjuwelen.  O.l.v. van een 

Nederlandse gids bezoeken we dit unieke zoetwatergebied.  Sinds 2012 

broedt ook de Zeearend hier.  Ondertussen zijn er twee broedparen en 

vliegen jaarlijks enkele jongen uit.  Dit jaar was er zelfs een nest met drie jongen, hoogst 

uitzonderlijk. 

Dit gebied ligt op de grens van 2 provincies.  Een deel wordt gevormd door polders waarin 

nogal wat steltlopers voorkomen als bijvoorbeeld de Kemphaan, maar waar ook Slechtvalk en 

Zeearend (de vliegende deur) jagen.  Er is ook een wirwar van waterwegen en eilanden, 

onderhevig aan getijdenwerking waar slikplaten, eilandjes en rietstrookjes elkaar afwisselen.  

Vaak gaat het over echte laarzenpaden langs echte moerasbossen.  Overal zitten de vogels.  In 

deze tijd van het jaar zijn soorten als Grote en Kleine Zilverreiger, Lepelaar en misschien 

Koereiger te observeren, de Waterral roept uit het riet, Zwarte Sternen en Boomvalk passeren 

regelmatig en blijven foerageren tijdens hun herfsttrek.  De bosstukken herbergen allerlei 

zangvogels en spechten. 

Afspraak: Leuven, Carpool Parking Herent E314 bij Mechelsesteenweg om 7 u. – Ter plaatse 

De Hilweg 2, Werkendam Biesbosch Museum om 9 u.  Terug omstreeks 20.30 u. 

Info: Eddy Sente (+32 496 836 632). 

 

 

Sedert 2016 broedt de Visarend succesvol in de Biesbosch (1 jong), vanaf 2017 zelfs met 2 

broedparen (5 jongen). 
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Zaterdag 19 oktober 2019 

Busreis Zeeland Oosterschelde 

We bezoeken een aantal markante plaatsen waar veel watervogels en 

zeker ook veel steltlopers voorkomen.  Op dit ogenblik zijn talloze 

steltlopers uit het hoge noorden in het Oosterscheldegebied aanwezig.  

Vrijwel alle soorten uit de vogelgids zijn mogelijk aanwezig.  Sommige soorten met 

duizenden!  Verder zullen er zeker heel wat eenden- en ganzensoorten, piepertjes en roofvogels 

in onze kijkers defileren. 

Afspraak: Rotselaar, parking bij rondpunt Aarschotsesteenweg/Steenweg op Holsbeek om 

6.45 u.  –  Leuven, parking Carpool Herent E314 bij Mechelsesteenweg om 7 u. – 

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", graag voor 10 oktober.  Cursisten 

grote cursus gratis. 

Info: Jan Wellekens (+32 479 799 367). 

 

Rotganzen, foto Saxifraga, Peter Meininger 

Zaterdag 26 oktober 2019 

Voormiddagtocht Zennegat 

Het Zennegat is de plaats in Battel te Mechelen waar verschillende 

waterlopen samenlopen.  De Zenne komt er samen met het Kanaal 

Leuven-Dijle en stromen dan in de Dijle, die enkele honderden meters 

verder dan weer samenvloeit met de Nete om alzo de Rupel te vormen.  

Hier bevindt zich een merkwaardig valleigebied, een landschap waarin zich vijf natuurgebieden 

bevinden: de Oude Dijlearm, het Thiebroekbos, Den Battelaer, het Battenbroek en de 

Biezenweiden.  Binnen het Sigmaproject 'Dijlemonding' is hier een GOG  in werking gesteld: 

heel dit gebied van 65 ha aan de samenvloeiing van de 3 waterwegen is een gecontroleerd 

overstromingsgebied.  In de Dijledijk werd een 'combisluis' aangelegd, en tweemaal per dag 

stroomt een stukje van de vloed door die sluis het gebied binnen, en tweemaal per dag stroomt 

dat stukje door die sluis terug naar de Dijle.  Zo krijgen we in het Zennegat een wisselend 

systeem van eb en vloed in het gebied, en ontstaat langzaam maar zeker terug een uniek gebied 

van geulen en kreken, slikken en schorren.  Een uniek leefgebied voor water- en moerasvogels! 
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Afspraak: Leuven, carpoolparking Herent E314 bij Mechelsesteenweg om 7.45 u. Ter plaatse 

om 8.30 u. in de Hooiendonkstraat (aan de dijk), 2801 Heffen.  Einde ter plaatse omstreeks 

11.30 u. 

Info: Heidi Coene (+32 489 925 886). 

Vrijdag 8 tot dinsdag 12 november 2019  

Verlengd weekend te Texel 

Met het 11-novemberweekend gaan we met de VWG voor 5 

dagen naar Texel, het meest zuidelijke van de 

Waddeneilanden.  

Texel, ‘Tessel’ uitgesproken, hoeft geen introductie voor de 

meeste vogelaars, maar hieronder toch een korte impressie.  Texel is Nederland in een 

notendop: zowat alle kenmerkende biotopen vinden we er terug.  In het westen, aan de zijde 

van de Noordzee: oude en jonge duinen, natte duinvalleien met talrijke zeldzame planten en 

een rasechte Slufter (te vergelijken met onze Zwinvlakte), een grote vlakte tussen de duinen die 

enkel bij hoogwater onder water komt.  Dennenbossen met grillige door de wind gevormde 

Zeedennen, aangelegd begin 20ste eeuw om de dorpen en landerijen te beschermen tegen de 

landinwaarts oprukkende duinen.  Daarachter oer-Hollandse polders met weidevogels zoals 

Tureluur, Grutto, Watersnip, Scholekster en Kievit. 

In het oosten, tegen de Waddenzee aan, vinden we talrijke slikken en schorren.  Hier ligt een 

hele waaier van binnen- en buitendijkse plassen waar o.a. Kluut, Bontbekplevier en 

verschillende soorten sternen broeden.  Vrij recent werd er een nieuw plasdras gebied 

aangelegd in het binnendijkse deel van de noordoostzijde van het eiland: Utopia!  Buitendijks 

aan de kant van de Waddenzee vinden we het belangrijke vogelgebied de Schorren waar o.a. 

een grote kolonie Lepelaars is gevestigd!  

Gedurende deze 5 dagen zullen we alle 

belangrijke vogelgebieden van het eiland 

aandoen.   
 

Scholekster, foto Karel Van Rompaey 
 

We vertrekken vrijdagmiddag omstreeks 14 u. 

met een paar minibussen.  

We verblijven centraal op het eiland in de 

Stayokay nabij Den Burg, op basis van 

volpension (ontbijt, lunchpakket en 

avonddiner).  We verblijven in 4 en 6-

persoonskamers.  Verblijf in een tweepersoonskamer is mogelijk mits voorradig en een opleg 

van 88 euro per persoon. 

De voorziene reissom bedraagt 440 euro per persoon in een 4 tot 6-persoonskamer inclusief 

transport met minibus, bootovertocht, uitstappen en excursies, inclusief toegang tot Ecomare.  

Voor wie niet tot dinsdag kan blijven en de maandagnamiddag met eigen vervoer terugkeert, 

bedraagt de reissom 270 euro (3 dagen volpension, uitstappen en excursies, inclusief toegang 
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tot Ecomare). 

Details volgen later. 

Terugkomst voorzien op dinsdag 12 november omstreeks 21.30 u.!  

Inschrijven door storting van een voorschot van 250 euro vóór 15 maart op rekening van 

Vogelwerkgroep Oost-Brabant, Waaibergstraat 26 bus 5, 3300 Tienen - IBAN: BE72 3300 

1162 6516, met vermelding “Weekend Texel”.  Saldo te betalen tegen 15 oktober 2019. 

Info: Jan Wellekens (+32 479 799 367). 

Zaterdag 16 november 2019 

Bustocht Hoge Venen Brackvenn 

De Hoge Venen zijn ongetwijfeld één van de meest ongerepte stukjes 

natuur van het Ardennen-Eifel-complex.  Vandaar dat wij er al eens 

graag op bezoek gaan.  Door het strenge klimaat van deze streek, de 

hevige neerslag, de lange koude winters en een lage gemiddelde temperatuur (6,1°) zijn uiterst 

zeldzame plantensoorten uit Noord-Europa, de bergstreken en het Atlantische gebied hier 

behouden gebleven als Beenbreek, Wolgras, Lavendelheide, Zevenster, Kleine Veenbes, 

Rijsbes, Klokjesgentiaan, Wolfsklauw, Wateraardbei en een hele rits andere.  Daaraan 

gekoppeld leven hier een aantal andere levensvormen als vlinders en libellen.  Hier geen hoge 

dichtheden van vogels, maar wel een aantal interessante soorten met als toppers de Korhoen, 

Klapekster, Kruisbek, Ruigpootuil, Raaf en Kortteenboomkruiper. In deze regio bij goed weer 

ook heel wat roofvogels als Rode Wouw, Havik, Buizerd. 

Oorspronkelijk was hier heel veel bos, in de late middeleeuwen werd daarvan heel wat 

ontgonnen en ontstonden er meer open gebieden, o.a. uitgestrekte weidegebieden voor veeteelt.  

Vanaf de 19de eeuw werd er weer heel wat bebost met Sparren.  Dit heeft geleid tot een 

aanzienlijke afname van de veenoppervlakte.  De turflaag bereikt hier vaak een hoogte van 

enkele meters, een unicum.  Een oppervlakte van 4.500 ha werd beschermd als natuurreservaat 

(reeds in 1957).  Dat reservaat kreeg in 1966 het Europees Diploma voor Natuurbehoud.  Een 

LIFE-project Hoge Venen is eind 2012 afgerond. 

In de voorafgaande weken wordt uitgestippeld welke wandelingen meest geschikt zijn, 

mogelijk Fagne de Polleur en Brackvenn. 

Afspraak: Rotselaar, parking bij rondpunt Aarschotsesteenweg/Steenweg op Holsbeek om 

6.45 u. – Leuven, parking Carpool Herent E314 bij Mechelsesteenweg 7 u. – Tienen, 

carpoolparking bij afrit Tienen-Hoegaarden om 7.20 u. 

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

Vogelwerkgroep met vermelding "Hoge Venen + opstapplaats", graag voor 5 november.  

Cursisten grote cursus gratis. 

Terug omstreeks 20 u. 

Info: Jan Wellekens (+32479 799 367). 
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Kruisbek, foto Marc van Meeuwen en Raaf, foto Karel Van Rompaey 

Zaterdag 30 november 2019 

Voormiddagwandeling Widooie  

Widooie is een deelgemeente van Tongeren en ligt op de scheiding 

tussen Droog- en Vochtig-Haspengouw.  Droog-Haspengouw wordt 

gekenmerkt door een wijds zacht golvend landschap zonder grote 

bossen, maar wel met tal van holle wegen met gehakte houtkanten. We maken een wandeling 

op het Haspengouws plateau en haar akkers, waarvan de hoogte varieert tussen 78 en 115 

meter, om op zoek te gaan naar jagende Blauwe Kiekendieven.  Andere vogels die we mogen 

verwachten, zijn Geelgors, Rietgors, Kneu, Kramsvogel, Koperwiek…  En met wat geluk 

Grauwe Gors.  Ook de laatste Wilde Hamsters van Vlaanderen bevinden zich in de akkers van 

Widooie.  De Europese Wilde Hamster is erg zeldzaam.  Het voortbestaan van deze soort wordt 

in gevaar gebracht door de steeds intensievere landbouwmethodes en teelten.  Op de akkers 

vinden ze vaak geen geschikte plaats meer om hun burchten in te graven in de leemgrond, 

waardoor ze makkelijke prooien worden voor roofdieren.  In Widooie werd een reddingsplan 

opgezet in samenwerking met lokale landbouwers, onder andere door het inzaaien van luzerne.  

Afspraak: Leuven, parking Carpool Herent E314 bij Mechelsesteenweg om 7.15 u.  Carpool 

Lummen in de 6 Septemberstraat – 3560 (N717/E314 – afrit 26) om 7.45 u.  

Ter plaatse: Kerk Widooie in de Widooiestraat om 8.30 u.  (Widooie is een klein dorp met 

weinig parkeergelegenheid).  Einde omstreeks het middaguur.  

Info: Bart Broos (+32 476 206 999). 

Zaterdag 7 december 2019 

Bustocht Westhoek  

Thema excursie: Hoe ondersteunen hier verschillende organisaties 

projectmatig de agrarische natuur en werken ze aan een streekeigen en 

klimaatbestendig landschap? 
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We worden om 9.30 u. (aan de St.-Audomaruskerk) onthaald door Miguel Depoortere in 

Beveren aan de IJzer.  Deze projectmedewerker van Regionaal Landschap IJzer en Polder zal 

ons meenemen naar veldjes waar verschillende akkervogels (Gorzen, Kneus, 

Veldleeuweriken...) te zien zijn.  Hij zal ter plekke aantonen hoe vogelakkers hier lopen met 

beheersovereenkomsten en uitleggen hoe de akkervogeltellingen (en kleurringen van de 

Geelgorzen) in de winter, georganiseerd door de Provincie, hier aan bod komen. 

Om 12.30 u. kunnen we onze picknick opeten in De Blankaart, provinciaal huis waar alle 

regionale belangenpartijen gevestigd zijn om de samenwerking te bevorderen. 

Om 13.30 u. zal er een korte voordracht gegeven worden door Wim Bovens, project-

coördinator van Natuurwerkgroep De Kerkuil over kiekendieven; korte soortbeschrijving, maar 

vooral over nestbescherming in het veld in samenwerking met de landbouwers.  De PowerPoint 

over het broedsucces van Grauwe Kiekendieven (eventueel ook over Bruine Kiekendieven), zal 

sowieso voor de ervaren vogelkijker een warm gevoel brengen over de passie waarmee 

vogelaars in de werkgroep het veld in trekken. 

Daarna zouden we ons verplaatsen naar de achterkant van De Blankaart, om ons te focussen op 

de Blauwe Kiekendief en Bruine Kiekendief (die overwintert er ook), Velduil, Slechtvalk, 

Torenvalk, Buizerd en alle soorten ganzen (vooral Kolganzen).  Ook zullen we de 

indrukwekkende slaaptrek van 50.000 meeuwen zien naar het spaarbekken. 

 

 

Blauwe Kiekendief, vrouwtje, foto Marc Van Meeuwen 
 

Afspraak: Rotselaar, parking bij rondpunt Aarschotsesteenweg/Steenweg op Holsbeek om 

6.30 u.  –  Leuven, parking Carpool Herent E314 bij Mechelsesteenweg om 6.45 u.  Terug 

omstreeks 20.30 u. 

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

Vogelwerkgroep met vermelding "Westhoek” + opstapplaats, graag voor 20 november.  

Cursisten grote cursus gratis. 

Info: Katelein Goderis (+32 491 521 872). 
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INFO ACTIVITEITEN 

Marcel Jonckers   0497 44 72 33  Jan Wellekens     0479 799 367  

Luc Cieters      0494 916 862  Gilbert Rijmenans  0470 139 071 

Bart Broos           0476 206 999   Katelein Goderis   0491 521 872 

Heidi Coene   0489 925 886 

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

 

OPGEPAST!  Bij te slechte omstandigheden of gevaarlijke wegen kan een uitstap 

worden afgelast.  Bekijk de avond vooraf of er geen mail is verspreid.  Laat je 

mailadres opnemen in ons adressenbestand voor de nieuwsbrieven. 

 

‘Ons Vogelblad’ 

 

Wie nog beter op de hoogte wil blijven van de activiteiten van onze Vogelwerkgroep Oost-

Brabant van Natuurpunt neemt best een abonnement op ‘Ons Vogelblad’. 

Dit tijdschrift wordt 4 keer per jaar uitgegeven, telt van 56 tot 64 blz. per keer en is volledig 

gewijd aan onze vogelwereld, vogelrijke gebieden, vogelstudies, bijzondere waarnemingen, 

soort in de kijker, vogelgedrag en ecologie, uitstappen en algemene vogelthema's. 

Sorry, we zijn genoodzaakt het abonnementsgeld te verhogen om onze werking te kunnen 

handhaven.  Het bedraagt nu 20 euro, enkel te betalen op rekening van Vogelwerkgroep Oost-

Brabant, Waaibergstraat 26 / 5 te 3300 Tienen - IBAN: BE24 3300 1135 7138 – BIC: BBRU 

BE BB.   

Of vervang door een gift (min. 40 euro) op de projectrekening 2432 van VWG Oost-Brabant 

via Natuurpunt.Studie IBAN BE12 2300 5247 4592.  (Bij storting op deze rekening gelieve ons 

te verwittigen). 

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. 

MEER INFO is te vinden op onze website www.vogelwerkgroep-oost-brabant.be 

http://www.vogelwerkgroep-oost-brabant.be/

