
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

Activiteitenkalender 2020

Zondag 5 januari 2020
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. +32 16 81 87 87). 

Afspraken op volgende plaatsen naar keuze.  Let op: diverse 
aanvangsuren.  Voormiddag tot omstreeks 13 u. of namiddag tot 
omstreeks 16 u.

Sperwer, foto Marc Van Meeuwen

 Dorpsplein Neerlinter om 9 u. voor een autozoektocht in de 
Getevallei o.l.v. Ronny Huybrechts (+32 11 78 30 47 of +32 495 

592 336);
 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 (+32 475 935 022) 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 (+32 479 447 233); 

 Kerk van Webbekom om 13 u. voor de omgeving van Diest o.l.v. Annie Vandepoel, Jos 
Eyletten (+32 499 333 182);

mailto:marcel.jonckers2@telenet.be


 Kerk van Wijgmaal om 13.30 u. voor een wandeling in het Wijgmaalbroek o.l.v. Eddy 
Sente (+32 496 836 632).

Vrijdag 24 januari 2020
Start Cursus 

Kijk op een andere manier naar vogels: probeer ze te
tekenen!!!
Cursus 

“Vogels tekenen en schilderen”
WAT?

Als je bij het bladeren in een vogelboek je al eens afgevraagd hebt “Hoe doen die mensen dat 
om zulke tekeningen te maken?” dan is dit dé gelegenheid om een antwoord te krijgen op die 
vraag.  Meer zelfs: je mag zélf aan de slag.  Je gaat kennis maken met verschillende technieken 
(potlood, inkt, aquarel, …) om je eigen meesterwerk(en) in je eigen stijl na te streven.  Voor 
deze lessenreeks is geen voorkennis vereist.  Het hélpt veel als je al eens een verrekijker of een 
telescoop hebt gebruikt, maar een échte must is dat zeker niet.  Het spreekt vanzelf dat je graag 
tekent/getekend hebt of enige verborgen talenten wilt ontwikkelen.  Enige interesse in het 
gebruik van water- of gouacheverf is zeker een pluspunt.  Je krijgt ook de gelegenheid om 
buiten veldschetsen te maken van vogels.  Dat is een heel andere manier van vogels kijken dan 
een pure soortdeterminatie: na een half uur proberen ga je precies weten hoe de kop van die 
reiger eruitziet…

De cursus bestaat uit 4 binnenactiviteiten op vrijdagavond (19 u. tot 21.30 u.) waarin de “Hoe 
zit zo’n vogel in elkaar” basis gelegd wordt om ook buiten aan de slag te kunnen op 2 
zaterdagnamiddagen (14 u. tot 17 u.).  De buitenactiviteiten zijn strikt “weather permitting” en 
gaan dus alleen door als de weergoden ons niet al te slecht gezind zijn.

WANNEER WAAR?  Binnenactiviteiten te Vissenaken in Natuur.huis De Gors: Metselstraat 
75, 3300 Vissenaken - Tienen.

 Vrijdag 24 januari ‘20: Natuur.huis De Gors Vissenaken 19 u. tot 21.30 u.
 Vrijdag 7 februari ’20: Natuur.huis De Gors Vissenaken 19 u. tot 21.30 u.
 Zaterdag 22 februari ’20: Buiten tekenen 14 u. tot 17 u. in het Provinciaal domein te 

Kessel-Lo (parking langs de Beemdenstraat).  Bij té slecht of té koud weer is er binnen 
tekenen/schilderen in De Gors.

 Vrijdag 6 maart ’20: Natuur.huis De Gors 19 u. tot 21.30 u.
 Zaterdag 28 maart ’20: Buiten tekenen.  In de Dijlevallei ten zuiden van Leuven.  Er

zal die dag vanuit een schuilhut gewerkt worden.  De exacte locatie wordt enkele dagen op 
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voorhand meegedeeld en is afhankelijk waar er interessante (d.w.z. tekenbare …) vogels 
aanwezig zijn.  Bij té slecht/koud weer is er een binnenactiviteit in De Gors.

 Vrijdag 24 april. ’20: Afsluitende binnenactiviteit Natuur.huis De Gors.

Aantal deelnemers: min. 5 en max. 8 deelnemers.  Prijs: 80 euro.

Benodigd materiaal: wordt meegedeeld bij inschrijven.  Afhankelijk van het aantal 
deelnemers kan er eventueel gemeenschappelijk materiaal aangekocht worden en/of van mij 
uitgeleend/gebruikt.

Info en inschrijven: Stuur een SMS naar Herwig Blockx (+32 472 912 341) en/of stuur een 
mail naar herwigblockx@yahoo.com voor 15 januari ’20.

Zaterdag 25 januari 2020
Op zoek naar akkervogels op de Rijnrodeberg in Waanrode.

Zowel het inzicht in de problematiek van de akkervogels als de inspanningen ervoor groeien.  
De Vogelwerkgroep zal dan ook in het najaar 2020 een cursus akkervogels organiseren in 
Tienen.  Maar we beginnen alvast met een verkenning van de geschikte biotopen op zaterdag 
25 januari.

 Kneu, foto Karel Van Rompaey

Jos Eyletten zal ons vanaf zijn woning begeleiden richting Rijnrodeberg.
We laten ons ook vergezellen door Sven Jardin, bedrijfsplanner/materiespecialist bij VLM en 
hopelijk vinden we ook nog een landbouwer met een beheerovereenkomst, bereid om de 
nodige toelichting te geven.  Akkervogels zijn er inderdaad massaal aanwezig op die heuvel, 
zelfs een Velduil wordt al eens waargenomen – zie waarnemingen.be/waanrode-rijnrodeberg.

Of dat zo maar vanzelf gekomen is, of de beheerovereenkomsten een belangrijke rol gespeeld 
hebben is de vraag die dag!  Vandaar de aanwezigheid, in elk geval van Sven Jardin.
Op de website van de VLM (https://www.vlm.be/nl/themas/beheerovereenkomsten) is er meer 
info te vinden over de maatregelen op zich, ook in het Oriolusnummer van juli-september 2018
staat er vanaf p. 95 meer info over de beheerovereenkomsten.

Hierbij wat cijfers betreffende de beheerovereenkomsten op de Rijnrodeberg, gedeeltelijk 
liggend op grondgebied Waanrode en Bekkevoort:
 19 verschillende landbouwers met een beheerovereenkomst
 gemengde grasstroken plus; 25 stroken - 15,13 ha
 zaadleverend voedselgewas; 21 percelen - 11,97 ha
 bloemenstroken; 4 stroken - 1,51 ha
 gemengde grasstroken; 14 stroken - 1,51 ha
 erosiestroken; 2 stroken - 0,28 ha
 grasstrook met verlate maaidatum 15 juni; 1 strook - 0,22 ha
Afspraak: te Waanrode, Oude Diestsestraat 15 A (Kortenaken) om 9 u.  Einde ter 
plaatse omstreeks 12 u.  We rekenen op jullie massale kritische aanwezigheid!
Info: Jos Eyletten (+32 499 333 182)
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Weekend 25 – 26 januari 2020

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.  

Zaterdag 1 februari 2020
Brakona Contactdag in Provinciehuis te Leuven 
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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. 

Een van de – niet te missen – hoofdthema’s is de nieuwe broedvogelatlas 
waarvoor de tellingen dit jaar weer van start gaan.  Hoe werkt het?  Hoe kan 

je deelnemen?  Wat wordt verwacht?

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 8 februari 2020
Autodagtocht Compensatiegebieden Linker Oever

We bezoeken overstromingsgebieden en een aantal natuurcompensatie-
gebieden, er zijn er zo'n 14 op de Linkeroever, sommige voorlopig,
andere definitief.
Het Groot Rietveld, het Paardenschor, de Verrebroekse plassen, Drijdijck, Putten-West, 
Doelpolder-Noord zijn inmiddels bekende gebieden in de wereld van de vogelaars.
Dirk Draulans schreef er een waardevol boek over: "In de Putten".  In februari zien we wel 
welke plaatsen dan het meest interessant zijn.

   Blauwe Kiekendief, foto Marc Van Meeuwen

Inmiddels is de nieuwe inpoldering van Prosper-Polder al 
een bekend observatiegebied, samen met het vlakbij gelegen 
Paardenschor echt de moeite waard.  Het is misschien de 
laatste keer dat we vrij door de Hedwigepolder kunnen 
rijden.  In 2024 moet het water er binnenstromen, maar eens 
de laatste vergunningen binnen zijn zullen de werken starten.
De zeedijken bij Saeftinghe leverden ons vorig jaar 31 
Bruine Kiekendieven op, een Zeearend en twee 
Ruigpootbuizerds.  Ook over de Hedwige zijn boeken 
verschenen, zowel over de familie Arenberg als over de zin 
en de noodzaak van zo'n nieuwe overstromingsgebieden in 
het kader van het geactualiseerd Sigmaplan (De Schelde van 
Bron tot Monding, Patrick Meire).  Een rancuneus boek 
hierover verscheen er ook van Chris de Stoop.  Geen gebrek 
aan commotie daar in de streek!

's Middags verpozen we wel even, er zijn bekende cafés in de buurt zoals ‘Den Angeluus’ in 
Prosperpolder, ‘Het Verdronken Land’ in Emmadorp, we zien wel.  Daarna passeren we langs 
een aantal observatiepunten op de Zeedijken bij het Verdronken Land van Saeftinghe tussen 
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Baalhoek en Oud-Doel.  O.a. de kijkhut heeft zeker wat te bieden en niet alleen roofvogels 
zoals de kiekendieven: zo'n 120 Bruine en 20 Blauwe overwinteren in het schor.  De Slechtvalk
broedt aan de kerncentrale.  
Er zijn ook grote getallen Kleine Zilverreigers (150), Kluten (100), Grutto’s, Kleine 
Strandlopers, Groenpootruiters, Strandplevieren, Zilver- en Goudplevier, Drieteenstrandlopers, 
Bonte Strandlopers, Tureluurs, je zegt het maar en het zit daar wel ergens in de buurt.  
Afhankelijk van het getij passen we onze observatiepunten aan. 

Afspraak: te Leuven, parking Carpool Herent E314 bij Mechelsesteenweg om 7.45 u.  Ter 
plaatse: langs de E34, parking bij de afrit 10 Vrasene / Kieldrecht, zijde Kieldrecht om 9 u.  
Terug omstreeks 19 u.
Info: Begeleider Luc Cieters (+32 494 916 862).

Woensdag 12 februari 2020
Jaarvergadering en infoavond Vogelbescherming

Om 19 u. ledenvergadering met bespreking werking van de Vogelwerkgroep, (her)verkiezing 
bestuur, toelichting projecten, etc.  Met alle kansen op vragen en opmerkingen over onze 
werking.  Ook stellen we de resultaten voor van de grote bevraging die we eind 2019 
organiseerden.

Bijzondere aandacht voor het project ‘Nieuwe Vogelatlas’.  Uiteenzetting over het doel en de
werkwijze.  Hiervoor worden nog kandidaten tellers gezocht.

Daarna om 20 u.:  Paul Van Daele over 
Vogelbescherming in Vlaanderen

We krijgen de kans om kennis te maken met Paul Van Daele,
de nieuwe directeur van Vogelbescherming Vlaanderen.

Paul zal vertellen over de rol van deze vereniging op het vlak
van meer en betere soortbescherming.  We krijgen 
toelichting over de op til zijnde hervormingen binnen 
Vogelbescherming Vlaanderen.  Komen ook aan bod: de 
juridische acties in het kader van overtreding op de 
jachtwetgeving, interactie met het overheidsbeleid ter 
verbetering van de soortbeschermingswetten, de 

problematiek van de nog toegelaten jacht op de Patrijs, bedreigingen en acties om vogels te 
redden in Europa en de wereld

Afspraak: te Diest in het Bezoekerscentrum Webbekoms Broek te Diest, Omer 
Vanaudenhovelaan 48, 3290 Diest.
Aanvang 19 u. voor de ledenvergadering, 20 u. voor de uiteenzetting. 
Info: Vooraf inschrijven wenselijk maar niet noodzakelijk via marcel.jonckers2@telenet.be of  
(+32 497 447 233).
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Zaterdag 22 februari 2020
Busreis naar de Uitkerkse polders en de Fonteintjes

Uitkerkse polders
Eén ding is zeker, we zijn die dag wel echt welkom in de Uitkerkse polder, met
dank daarvoor aan Christine Verscheure en Eckhart Kuijken van het Ganzenproject Uitkerkse 
polder.  We worden om 9 u. op de koffie verwacht in het bezoekerscentrum Groenwaecke, 
Kuiperscheeweg 20 te Blankenberge op 1 km van de kerk van Uitkerke.
Tel. +32 50 42 90 40.

Daarna worden we door de plaatselijke gidsen 

door het eerste weidevogelreservaat in Vlaanderen geleid, een 1.400 ha groot authentiek 
kustpoldergebied.  Zo'n 1.500 jaar geleden zag het eruit als het Verdronken Land van 
Saeftinghe, nu uitgestrekte slikken en schorren met unieke zilte plantengroei zoals Melkkruid 
en Zeekraal.  
Haar internationale faam heeft de polder wel te danken aan de vogels.  Diegenen die hier het 
jaar rond neerstrijken hebben één ding gemeen: ze zijn op trektocht, Lepelaars bv. en 
Kemphanen.
Daarnaast is het een uniek broedgebied voor weidevogels als Grutto, Kievit en Kluut.  Ook 
eenden broeden er zoals de Slobeend en de Zomertaling.
Maar het gebied trekt tijdens de wintermaanden ook duizenden ganzen aan.  En elk jaar 
overwintert er een aantal Velduilen.  De polders zijn een kopie van de open broedgebieden van 
de Velduilen meer naar het noorden.

Foto’s site Uitkerkse polders Natuurpunt.

Vogelwerkgroep Natuurpunt Oost-Brabant               Activiteiten 2020 Pagina 7



De Fonteintjes en het strand
Na de picknick in het bezoekerscentrum gaan we op stap in een veel kleiner natuurgebied op 
nauwelijks 100 meter van de zee, de Fonteintjes.
Ook hier zal een gids ons op sleeptouw nemen.  De Fonteintjes is een gekend trektel- en 
overwinteringsgebied.

Afspraak: Rotselaar, parking bij rondpunt Aarschotsesteenweg / Steenweg op Holsbeek om 
6.45 u. – Leuven, carpoolparking Herent E314 bij Mechelsesteenweg om 7 u.  Terug omstreeks
20 u.
Inschrijven door storten van 28 euro op rekening IBAN: BE72 3300 1162 6516 van de 
Vogelwerkgroep met vermelding ‘Uitkerke+ opstapplaats’.  Graag vóór 25 februari.
Info: Luc Cieters (+32 494 916 862).

Zaterdag 22 februari 2020
Braakballenpluisavond

Dit is een organisatie van Natuurpunt Lubbeek en Natuurpunt Holsbeek.
Als vanouds pluizen we een partij braakballen van een Lubbeeks en van een
Holsbeeks koppel Kerkuilen.  We pluizen de braakballen uitéén op zoek naar de
schedeltjes van divers muizen.  Gewapend met loepen, pincetten, tandenborstels en 

determinatietabellen ontdekken we welke soorten muizen 
onze Kerkuilen dit jaar in hun leefgebied wisten te 
bemachtigen.  
Klopt het dat een boost in de veldmuispopulatie gezorgd heeft
voor een explosie in het aantal kerkuilbroedsels?  Kom het 
mee ontdekken.  Deelnemers brengen indien ze erover 
beschikken het volgende mee: loepen, bureaulampen, 
pincetten, binoculairs, kinderen en volwassenen welkom!

  Kerkuilen, foto Kevin Feytons

Afspraak: Pastorij Kortrijk-Dutsel, Dreef 10, 3220 Kortrijk-
Dutsel (Holsbeek) van 19 tot 21 u.
Leden gratis, niet-leden betalen 2 euro.  Kinderen en 
volwassenen welkom.
Info: Niels Ryckeboer (+32 474 421 806).

Zaterdag 29 februari 2020
Voormiddagwandeling Mollendaal in Bierbeek

Het Mollendaalbos is een deel van het Meerdaalwoud dat een restant is van
het oorspronkelijke Kolenwoud.
We starten onze wandellus aan de rand van Mollendaalbos, bij de voormalige
boswachterswoning Brise-Tout in Bierbeek.  Doordat het een oud bos is, is de vegetatie er 
bijzonder rijk.  Het is overwegend gemengd loofbos, maar er zijn ook percelen met naaldhout 
(Hemlockspar en Lork).  Naast de gewone bosvogels wonen hier ook Holenduif, Zwarte Specht
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en Middelste Bonte Specht, Glanskop, Zwarte Mees en Kuifmees, Appel- en Goudvink, Grote 
Lijster en wellicht zijn wintergasten als Sijs en Keep ook nog aanwezig.

Kuifmees, foto Willy
Ceulemans

Afspraak: te Bierbeek,
parking Brise-Tout,
Sint-Joris-Weertstraat
(komende uit gehucht
Mollendaal vlak bij de
bosrand) om 8 u.  Einde
omstreeks 11.30 u.

Maandag 2 maart 2020
Start Cursus Moerasvogels

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

Cursus 

“Moerasvogels”
Een cursus in het Bezoekerscentrum Webbekoms Broek te Diest, Omer Vanaudenhovelaan 48, 
3290 Diest.

Cursus bestaande uit
3 theoretische lessen op maandagavond in BC. Webbekoms Broek te Diest;
3 uitstappen op zaterdagen, waaronder 1 bustochten.

Indoor lessen:
 Maandag 2 maart: Vogels van open water, drijvende vegetatie en zompige milieus, 

laagveen, zeggen en natte hooilanden
 Maandag 20 april: Vogels van lage vegetaties (vervolg), lisdodde- en rietmoeras
 Maandag 11 mei: Vogels van ruigte, moerasspirea- en wilgenvegetatie, broek- 

 en moerasbos
Excursies:
 Zaterdag 2 mei: Webbekoms Broek (eigen vervoer - voormiddag)
 Zaterdag 23 mei: Harchies – Marionville (Henegouwen) (daguitstap met eigen 

wagen, graag kostendelend)
 Zaterdag 6 juni: Marker Wadden (Nederland) (daguitstap met bus en boot)
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Buidelmees, foto Danny Roobaert               Waterral, foto Marek Szczpanik, Wikipedia

Harchies en Marionville zijn 2 moerasgebieden in de provincie Henegouwen.  Harchies is echt 
het allerbeste vogelgebied van Wallonië.
Marker Wadden is een splinternieuw natuurgebied opgespoten in het Markermeer op de 
vroegere Zuiderzee.  Hier worden een cluster van 5 nieuwe eilanden ingericht enkel voor de 
vogels.  Eén is momenteel klaar en bewandelbaar en natuurlijk enkel te bereiken via een 
boottochtje van 12 km over het meer vanuit Bataviahaven Lelystad of vanuit Enkhuizen.

Deze cursus 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 van NP Vogelwerkgroep Oost-Brabant.  
Duidelijk vermelden: “naam cursist(en)+ Moerasvogels”.
Zie ook onze website: www.vogelwerkgroep-oost-brabant.be.

Info: bij Marcel Jonckers (+32 497 447 233) of bij afwezigheid Jan Wellekens (+32 479 799 
367).  Zie ook onze website: www.vogelwerkgroep-oost-brabant.be.
De afspraken worden later medegedeeld.
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Zaterdag 21 maart 2020
Vroege Vogelwandeling Kouterwandeling Landen

O.l.v. Jules Robijns stappen we langs veldwegen over het grote
akkerplateau van de Brakouter.  Het plateau ligt op de grens met
Wallonië en het is een van de grootste open akkergebieden van Vlaanderen. Zeer weinig 
bomen, hier en daar een holle weg en grote vergezichten karakteriseren dit plateau.  We 
maken kans enkele van de typische akkervogels te zien: Grauwe Gors, Geelgors, Patrijs, 
Kneu, Veldleeuwerik, Kiekendief, … maar soms valt het tegen en zien we niets!

Afspraak: om 7.30 u. bij de kerk van Overwinden in de Torenstraat.  Einde omstreeks 11 u.

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

Zaterdag 28 maart 2020
Nacht van de Steenuil in De Gors te Vissenaken

In heel Vlaanderen kan je op 28 maart 2020 deelnemen aan de Nacht van de Steenuil.  Zin om 
het dapperste uiltje van Vlaanderen te ontdekken?
Op de Nacht van de Steenuil maak je kennis met het kleinste en sympathiekste uiltje van 
Vlaanderen.  Deze rakker met knalgele ogen heeft een voorliefde voor holle knotwilgen als 
broedplaats en wordt actief in de vooravond.  Dit en nog vele andere zaken beleef je op de 
Nacht van de Steenuil.
We starten met een PowerPoint-intro, gevolgd door een wandeling in de omgeving van de Gors
en een kindvriendelijke activiteit.

Afspraak: om 19 u. in Natuur.huis De Gors, Metselstraat 75 te Vissenaken - Tienen.  Einde 
om 22 u.  
Info: begeleider Philippe Smets: philippe.smets3@telenet.be of +32 475 605 543.
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Zaterdag 18 april 2020
Vroege Vogelwandeling “L’Aube des oiseaux te L’Ecluse
Rosdel”

 “L’Aube des oiseaux”, zo werd in 2019 de dag van Natuur en landbouw aangekondigd in 
Wallonië.  Veel poëtischer toch in het Frans en zo beleef ik ook de tellingen voor de MAS 
(Meetnet Agrarische Soorten).  Welke vogels horen we achtereenvolgens in de ochtendstond; 
o.a. het aanzwellen van de Houtduiven, die Geelgorzen, het begroeten van de akkers door de 
Veldleeuweriken... 

     

Twee typische akkervogels: Kneu en Geelgors, foto’s Marc Van Meeuwen

We gaan via het groene lint van de Natuurreservaten (Schoorbroek, Rosdel, Bois de Caberg) de
verbinding ontdekken met de reguliere akkerbouw.  Naast onze gewone akkervogels (Gele 
Kwikstaart, Veldleeuwerik, Fazant, Kievit, Patrijs…) en akkerprooivogels (Bruine en Blauwe 
Kiekendief), maken we kans op groepen Kneu, Fitis, Graspieper, lijsterachtigen, Paapje op 
doortrek.  Na een nachtelijke vlucht, landen de doortrekkers op de nog braakliggende percelen 
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om bij te tanken.  Ook heg- en erfvogels (zoals Grasmus, Braamsluiper, Zwartkop, Gekraagde 
Roodstaart), komen we geregeld tegen.  We komen zelden thuis zonder krenten gescoord te 
hebben. 

Afspraak: We starten volgens de instructies van de MAS een half uur voor zonsopgang, dus 
om 6 u. in l’Ecluse, Gaatstraat, parking tegenover het ontmoetingscentrum.  We maken een 
track van ongeveer 9 km.  Met de stops en korte picknick, kunnen we om 12 u. terug zijn.  
Voorzie drank en een stevig tussendoortje.  Stapschoenen noodzakelijk omwille van het 
leemplateau. 
Info: Katelein Goderis  kgoderis@scarlet.be  (+32 491 521 872).

Zondag 26 april 2020
Walk For Nature-wandeling te Tielt-Winge Houwaart

Natuurpunt Aarschot en Natuurpunt Tielt-Winge slaan de handen in elkaar om
de Walk For Nature te organiseren.  In samenwerking met de Vogelwerkgroep
wordt deze Walk For Nature al om 7 u 's ochtends op gang geschoten met een vroege 
vogelwandeling en aansluitend een ontbijt.
Via de flanken van de Houwaartseberg gaan we langs typische Hagelandse landschappen met 
wijngaarden en kleine landschapselementen tot aan het Hagelands Bos.  Via een prachtige holle
weg (een oude ‘driftweg’ van het vee), keren we terug richting het centrum van Houwaart.  
Grasmus, Braamsluiper en Tjiftjaf zijn uit hun winterkwartier teruggekeerd en gezien het 

gevarieerde landschap zullen we deze en/of andere 
soorten zeker zien of horen.

Grasmus, foto Erwin Hoebrechts

Afspraak: Zaal Sint-Denijs, Haldertstraat 11, 3390 Tielt-
Winge Houwaart.  De wandeling duurt van 7 u. tot 9 u.  
Aansluitend is een ontbijt mogelijk.  Kostprijs wandeling 
+ ontbijt: 7,5 euro voor leden, 10 euro voor niet-leden 
van Natuurpunt.  
Info: In het programma staan die dag nog verder: 
Symposium ‘Het Hagelandse Bos’, Wandelingen, 
fietstochten, allerhande kinderanimatie.  Meer info en 
inschrijvingen voor ontbijt bij Eric Vanbeek (+32 476 
777 037).

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
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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).

  

Porseleinhoen, een van de projectsoorten, foto Erwin Hoebrechts en Nachtegaal, foto François
Exelmans

Zaterdag 16 – zondag 17 mei 2020
Weekend Gaume, topnatuur op het scharnierpunt tussen
België en Frankrijk

O.l.v. Herwig Blockx, bioloog en echte streekkenner, houden we een tweedaagse in deze 
bijzondere streek.  Het zuidpuntje van ons land (de Belgische Provence) en het aansluitend stuk
Frankrijk: de Lorraine.
We verplaatsen ons kostendelend met eigen wagens.  We mikken op een beperkte groep van 12
deelnemers (d.i. 3 auto’s).
We bezoeken o.a. de volgende sites: Etang de l’Illé, le Grand Cron de Buzenol / Le Cron de 
Lahage, La Ramonette te Velosnes, de Vallei van de Othain, la Côte d’Urbule te Epiez, 
Cimetière Ste Hilaire, le Bois de Mangiennes, het weilandencomplex te Billy-sous-Mangiennes
en l’Etang d’Amel, een heel pakket van natuurrijke plaatsen.  Zoek maar een en ander op in 
Google.
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Tweekleurig Hooibeestje, foto Marcel Jonckers /  Grauwe Klauwier, foto Saxifraga Mark Zekhuis

Er wordt vooral gekeken naar vogels, maar ook naar vlinders, libellen en de flora van de 
kalkhellingen.  We zien zeker meer dan 10 soorten orchideeën.  Bij de vogels is er grote kans 
op Grauwe Klauwier, Grote Karekiet, Zwarte Ooievaar, Withalsvliegenvanger, Kraanvogel… 
maar ook Boomkikker en Ringslang komen wellicht op de soortenlijst.  Er is echt véél mogelijk
in deze streek!!!

We vertrekken ’s zaterdags om 6.30 u. en mikken op terugkomst op zondag tussen 20 en 21 u.  
Voor de zaterdag picknick meenemen.  Samenkomst te Oud-Heverlee op parking 
Naamsesteenweg aan restaurant Vers Namur.
We overnachten in Auberge de Marville.  Een éénpersoonskamer is mogelijk mits een 
meerprijs.  Wellicht gebruiken we in de auberge ook het avondmaal en zeker het ontbijt.  Voor 
de zondagmiddag voorzien we een koekenlunch (viennoiserie).  Zondagavond eten we nog iets 
in een wegrestaurant.

Info en inschrijven bij de reisleider Herwig Blockx  herwigblockx@yahoo.com  of  (+32 472 
912 341).  Vermeld met hoeveel personen je wenst mee te gaan.  Betaling 130 euro/p.p. ten 
laatste 15 april op rekening van de Vogelwerkgroep IBAN: BE72 3300 1162 6516 met 
vermelding “Gaume”.

Vrijdag 22 tot zondag 24 mei 2020
Wandeltrektocht door de IJzerbroeken

We plannen een groepje te kunnen vormen van 8 deelnemers die het zien zitten
om een 15 km/ dag te stappen.  Ik heb een hotelletje gevonden in
Stuivekenskerke, kortbij de Viconiaputten waar we in half pensionformule voor 70
euro/p.p./p.n. verblijven in twinkamers.  Onze picknick (6 euro/stuk) maken we zelf vanuit het 
ontbijtbuffet.  We hebben 2 chauffeurs nodig vanuit het Leuvense en verplaatsen ons 
kostendelend.  Je kan je engageren voor het initiatief door 50 euro te storten op BE 84 0010 
3532 5759.  De centjes dienen om de kamer vast te leggen en worden teruggegeven bij 
aankomst, want ieder regelt zijn kosten individueel.  We kunnen elke dag iemand vragen die de
vogelsoorten inbrengt in Obsmapp, iemand die een telescoop meepakt (zodat we de vogels naar
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ons toe kunnen trekken).  Welke trajecten we gaan afstappen zijn dit jaar al voorbereid maar 
afhankelijk van de wateroverlast in de IJzerbroeken in mei 2020.

De natuur is er oorverdovend stil maar druk aan insecten, vogels, vlinders, kabbelende waters.  
In aansluiting met de bustocht van 7 december 2019 gaan we nu de tijd nemen om 
moerasvogels (Kleine Karekiet, Rietzanger, Snor, Blauwborst, Porseleinhoen, Sprinkhaan-
zanger, Roerdomp, Bruine Kiekendieven) te onderscheiden.  Rond de volgelopen turf- en 
kleiputten verwijlen ook verschillende steltlopers (Grutto, Kemphaan, Wulp, Kievit...), en 
watervogels (o.a. Slobeend, Zomertaling, reigers, ganzen...).

      

Rietzanger, foto Saxifraga Piet Munsterman        Zomertaling, foto Karel Van Rompaey

We bevinden ons zonder twijfel in één van de meest waardevolle en best bewaarde 
vogelrichtlijngebieden van Vlaanderen waaruit we stukken kiezen tussen Oostvleteren en 
Diksmuide om te bewandelen.  Verwacht je aan historische graslanden, broeken, paadjes langs 
de IJzer en leigrachten, waterspaarbekkens, agrarisch gebied met overdruk natuurverweving, 
bijna leeggelopen dorpskernen.
Omdat er geen medicijn zo inzetbaar is als het plaatsen van je ene voet voor de andere, gaan we
dit ondergaan in dagtochten.  En we gaan regelmatig stoppen en genieten van wat ons 
overkomt. 

Info: Geïnteresseerd?  Neem dan contact op met Katelein Goderis, kgoderis@scarlet.be (+32 
491 521 872).

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 Nachtegaalzangposten en heel wat 
moerasvogels.  
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Geoorde Fuut, foto François Exelmans Kleine Zilverreiger, foto Louis Robijns

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).  Graag een seintje als je meegaat zodat we kunnen 
reserveren in het café voor een drankje bij het lunchpakket. 

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 
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Lelystad met 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.
Inschrijven vóór 3 april, door betaling van 60 euro (bus + boot) op rekening van de 
Vogelwerkgroep IBAN: BE72 3300 1162 6516 met vermelding "Marker Wadden + gekozen 
opstapplaats".  Plaatsen beperkt!
Info: Jan Wellekens (+32 479 796 367).
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Zaterdag 13 juni 2020 
Vroege vogelwandeling Oud-Heverlee

We bezoeken Oud-Heverlee Zuid, een groot plasdrasgebied waar afdeling
Natuur en Bos de laatste jaren grote herinrichtingswerken uitvoerde.  Vanuit de 
kijkhut kijken we uit over de plassen en de rietvelden.  In 2019 broedden hier Bruine 
Kiekendieven, Boomvalken, Kleine Karekiet, Blauwborsten, Cetti's Zangers mogelijk ook 
Woudaapjes en Grote Karekiet.   Een volwassen Purperreiger overzomerde er.  Op najaarstrek 
bleef een Visarend er twee weken hangen.  In het bosje nabij steekt de Bever ook een tandje bij
om de Dijlevallei een open riviervlakte te behouden.

Rietzanger, foto Saxifraga Peter Meininger

Nadien trekken we naar de grote vijver van Oud-Heverlee Noord.  Van aan de kijkwand en 
vanop de toren overschouwen we de vijver en de aansluitende hooilanden aan de oevers van de 
Dijle.  Hopelijk doet de Rietzanger dit jaar hier ook mee.  In 2019 broedde minstens 1 koppel 
aan de voet van de toren.

En hopelijk toont ‘Bakkes’ zich ook als volhouder.  Bakkes is een ooievaarvent die in 2017 in 
Planckendael geboren werd (roodbruine kleurring 1770).  In 2019 besloot hij een nest te maken
op de top van een afgebroken populier.  Dat jaar slaagde hij er nog niet in een partner te lokken.
Enkel slechte kameraden uit Planckendael kwamen soms op bezoek.  Bakkes bleef tot ver in 
september in de vallei.  Ooievaars zijn nesttrouw dus als er geen rampen gebeuren, hopen we 
dat Bakkes ook in 2020 van de partij is.

Als de tijd het nog toelaat trekken we via de Dijlevallei door Ormendael en via Korbeek-Dijle 
weer naar onze vertrekplaats.  Tijdens onze wandeling worden we zeker en vast af en toe 
wakkergeschud door de Koekoek, want die is tot nog toe nog steeds goed vertegenwoordigd in 
de Dijlevallei.

Afspraak: Te Oud-Heverlee aan het station om 7 u.  Tot ongeveer 10.30 u.
Info: Niels Ryckeboer (+32 474 421 806).
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Donderdag 18 juni 2020
Avondwandeling Getevallei Neerlinter

De Grote en Kleine Getevallei vormen een belangrijk gebied voor vogels
allerlei.  Deze uitgestrekte en nog deels intacte vallei telt al snel 80 soorten
broedvogels.  Tel hier de trekvogels bij en je bekomt een groot aantal vogels die voor een 
beginner moeilijk te onderscheiden zijn… Tijdens de wandeling trachten we soorten zoals 

Wielewaal, Spotvogel, Blauwborst, Zomertortel en 
Roodborsttapuit te vinden, in de vroege avond eventueel 
een Ransuil?

    Zomertortel, foto Niels Ryckeboer

Algemene soorten voor de Grote Getevallei zoals Grasmus 
en Zwartkop zijn zeker van de partij.  Gelijktijdig kan je 
ook genieten van de uitstraling van de Grote Getevallei!

Afspraak: te Neerlinter om 19 u. waar de Getestraat de 
oude spoorweg (nu fietspad) kruist.  Daar heb je 
gelegenheid om te parkeren (niet echt een parking, maar 
voldoende plaats).
Einde omstreeks 22.15 u.
Info: Huybrechts Ronny huybrechts.r@gmail.com, Wim 
Fourie wim.fourie@yahoo.com (+32 474 924 476).

Zondag 12 juli 2020
Klauwierenwandeling Webbekoms Broek 

Dit is een zoektocht naar de Grauwe Klauwier die hier na een afwezigheid
van enkele decennia opnieuw broedvogel is geworden en dus wordt er
reikhalzend uitgekeken of hij in 2020 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.  Enkele soorten die hier vorig jaar
in dezelfde periode werden gespot zijn Roodborsttapuit, Sprinkhaanzanger, Tuinfluiter, 
Bosrietzanger, Rietgors, Kleine Karekiet en Nachtegaal.
Dit is een organisatie i.s.m. het Bezoekerscentrum Webbekoms Broek.

Afspraak: te Diest om 14 u. aan het Bezoekerscentrum Webbekoms Broek aan de Omer 
Vanaudenhovelaan. 
Info: Luc Cieters (+32 494 916 862).
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Mannetje Grauwe Klauwier, foto Marc Van Meeuwen

Zaterdag 29 augustus 2020
Busreis Zeeland

Tijd voor een van onze klassiekers, het deltagebied rond de regio
Oosterschelde.  We bezoeken opnieuw 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 20 augustus.  
Info: Jan Wellekens (+32 479 799 367).

Zaterdag 12 september 2020
Voormiddagwandeling Breisembroek – Zandgroeve Kerkom 

Vertrek aan een oude zandgroeve.  Van daaruit stappen we doorheen een kleine nog 
actieve groeve en vervolgens tussen de akkers – ook enkele akkers met
beheerovereenkomst bij VLM – over grotendeels onverharde wegen van
Kerkom naar het Breisembroek en de Velpe.  Daar verandert het landschap naar
vooral weiden en ook enkele ruigere stroken.
Waargenomen soorten tijdens ons bezoek in september: Putter, Roodborsttapuit, Tapuit, 
Buizerd, Torenvalk, Slechtvalk, Zwarte Roodstaart, Reiger, Havik, Tjiftjaf, Winterkoning, 
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Kievit, Spreeuw. Koninginnepage, Kleine Vuurvlinder, Dagpauwoog, Atalanta, koolwitjes, 
Distelvlinder.
Gerda en Rik Derveaux gidsen en Bert zorgt voor de uitleg over planten en vlinders en libellen.
Goede wandelschoenen volstaan.

Afspraak: om 9 u. te Kerkom op parking op het kruispunt van de Kumtichsestraat, de 
Molenweg en de Kerkstraat (aan de kant van de Molenweg).  Einde om 12 u.
Info: Rik Derveaux tel. +32 473 821 264).

   

Putter, foto Marc Van Meeuwen – Zwarte Roodstaart, foto Erik Toorman

Zondag 27 september tot zaterdag 3 oktober

Eind september, begin oktober trekken we met de VWG richting het Oosten van Duitsland.  
We bezoeken verschillende natuurgebieden in de deelstaat Brandenburg, zoals o.a. Gulper See, 
Havellandisches Luch, Linum Teiche (visvijvers) en mogelijk ook Muritz National Park. 
Transport vanuit Leuven met trein of minibus en vervoer met minibus ter plaatse 
We logeren in eenvoudige pension(s) op basis van een tweepersoonskamer met ontbijt.

Pagina 22 Vogelwerkgroep Natuurpunt Oost-Brabant           Activiteiten 2020 

Oost-
Duitsland

zondag 27 
september tot 

en met zaterdag 
3 oktober 2020

7-daagse 
reis



   

Kraanvogels en Grote Trappen, foto birdphoto.nl Schwiebbe

Welke vogels kunnen we zoal verwachten?  Grote Trap, Kraanvogel, talrijke eenden- en 
ganzensoorten, Rode Wouw, Zeearend, met daarnaast steltlopers zoals Goudplevier, Watersnip 
e.d., Klapekster en heel wat zangvogels.  

We bevinden ons in het begin van de herfst en duizenden vogels zijn op weg naar het zuiden.  
De ruime omgeving van het dorpje Linum is een gekende stopplaats voor 10.000-den 
Kraanvogels.  Ook brengen we een bezoek aan één van de laatste drie plaatsen in Duitsland 
waar nog Grote Trappen voorkomen.

Info: Heb je interesse om mee te gaan of heb je vragen?  Contacteer Jan Wellekens (+32 479 
799 367).

Zaterdag 24 oktober 2020
Autodagtocht naar het Krekengebied van het
Meetjesland en Zeeuws-Vlaanderen

We hebben een afspraak met Bart Vandevoorde, een fervente vogelaar die zijn geboortestreek 
op zijn duimpje kent.  Hij zal ons de ganse dag rondleiden.  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 en Oostburg 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 
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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 roofvogels.  Op de 
kreken foerageren heel wat eendensoorten.  Ook steltlopers zoals Wulp en Kievit vinden hier 
een goede pleisterplaats.  Elk jaar komen hier Grutto’s broeden.  Ook de Bruine Kiekendief 
heeft hier zijn vaste stek in de lente/zomer.

Kleine Zwanen in de Sophiapolder

We bezoeken ook De Sophiapolder.  Dit is een geulenpolder, die ooit deel uitmaakte van de 
vroegere getijdengeul Passageule, die stroomde van Cadzand tot de Braakman.  Vanaf 1997 is 
dit gebied gefaseerd als natuurgebied ingericht.  In de waterpartij bevindt zich een permanent 
eiland met meerdere eilanden die droogvallen bij een dalende waterstand.  Het ganse jaar door 
vinden we hier een grote diversiteit aan watervogels!

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: Heidi Coene (+32 489 925 886).  Graag een seintje als je meegaat zodat we kunnen 
reserveren in het café voor een drankje bij ons lunchpakket.

Maandag 16 november 2020
Start Cursus Akkervogels

Uitbreiding akkervogelbescherming in de Leemstreek

“Cursus Akkervogels”
Een cursus Akkervogels module 1 in herfst / winter 2020-2021 bestaande uit:
 3 indooractiviteiten op maandagavond in CC De Kruisboog te Tienen, Sint-Jorisplein 20 

(via kazerneparking) telkens van 19.30 u. tot 22.30 u.
 2 excursies op zaterdagvoormiddagen van 9 tot 12 u., samenkomst op Carpoolparking 

Hoegaarden bij E40 om 8.45 u.
Vanuit onze blik op vogels, vergeten we ook niet de mensen die betrokken zijn bij de 
akkervogelbescherming.  Beroepskrachten en vrijwilligers staan ten slotte net als de vogels dag
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en nacht paraat.  Hoe beter we de akkervogels leren kennen, hoe beter we ze kunnen 
beschermen en werken naar herstel van de akkervogelpopulatie.  Cruciaal is dat mensen uit de 
lokale omgeving meedoen en we tot een betere cohesie komen tussen alle plattelandsactoren. 
Van daaruit groeide het initiatief bij het Regionaal Landschap Zuid-Hageland, Werkgroep 
Grauwe Gors en Vogelwerkgroep Oost-Brabant om een Cursus Akkervogels in te richten.
Tijdens de winterse rust op de akkers is er toch verrassend veel leven, vooral in de bijzondere 
beschermings- en projectzones.  Sommige soorten ontmoeten we in verbazend grote groepen.  
Waardoor zijn ze hier aangetrokken?

     

Veldleeuwerik en Patrijs, foto’s Karel Van Rompaey

Workshop 1 indoor op 16 november 2020

Algemene trends, alarmerende en blijvende populatieafnames in Europa. We beperken ons tot 
de broedvogels die grotendeels afhankelijk zijn van akkers en/of akkerranden.  Evolutie van de 
akkervogelbescherming.  Voorstelling van de Monitoring Agrarische Soorten (MAS) en 
voorlopige analyse van de resultaten. Lesgevers Robin Guelinckx, Freek Verdonckt, Remar 
Erens, pioniers van de akkervogelmaatregelen en oprichters van de Werkgroep Grauwe Gors.

Excursie 1 outdoor op 28 november 2020

Bezoek aan een vogelakker in de prioriteitenzone van het Leemplateau tussen Riemst en 
Bierbeek.

Workshop 2 indoor op 07 december 2020

Noodzakelijke inzichten in de boerenstiel; rotatie van akkerteelten, opvolgen van recept voor 
maaibeurten, respect voor de landschapswaarde van kleine landschapselementen (hagen, 
ruigten, opvallende terreinelementen als strategische uitkijk- of zangpost), effectiviteit van de 
5-jarige beheerovereenkomsten… en plantenkennis van de zaaipakketten, inpasbaarheid in de 
bedrijfsvoering.  Lesgevers Hanne Vandewaerde (RLZH) en Olivier Dochy (natuurmedewerker
bij de provincie West-Vlaanderen).

Vogelwerkgroep Natuurpunt Oost-Brabant               Activiteiten 2020 Pagina 25



Workshop 3 indoor op 18 januari 2021

Johannes Jansen is ornitholoog en medestichter van Batumi Raptor, coördinator van de 
Monitoring voor de Agrarische soorten (MAS).  Hij zal de taxonomie (wetenschappelijke 
indeling), herkenning (vogeltopografie) en ecologie (de verbinding tussen voorkeurhabitats, 
trekgedrag, broedproces, foerageergedrag en beheermaatregelen), zang en geluid van de 
akkervogels brengen.

Excursie 2 op 06 februari 2021

Bezoek aan een reguliere kouter met vogelakkers.

Inschrijvingsgeld: 75 euro voor module 1, te storten op rek. IBAN: BE24 3300 1135 7138 van
NP Vogelwerkgroep Oost-Brabant.  Duidelijk vermelden: “naam cursist(en) + akkervogels”.  
Inschrijvingen vooraf zijn verplicht en graag vóór 1 november 2020.  Het aantal deelnemers 
wordt beperkt tot 25.

Info: Hanne Vandewaerde +478 363121 hanne.vandewaerde@rlzh.be
          Katelein Goderis + 491521872 kgoderis@scarlet.be.

Vrouwtje Blauwe Kiekendief, foto Marc Van Meeuwen

In de lente 2021 volgt een tweede module Akkervogels

Deze vervolgmodule heeft tot doel akkervogelmedewerkers te vormen door opdrijven van de 
kennis en vooral ervaringen in het veldwerk aan te bieden: studie en bescherming.
Deze module zal bestaan uit twee indoors, 1 outdoor + een deelname aan de Kiek’n Gors dag.  
In deze tweede module gaan we onder meer verder in op de verschillende akkerprooivogels en 
de mogelijkheden om ze niet alleen op soort, maar ook leeftijd en geslacht te determineren.  
Johannes Jansen, expert in roofvogels, zal de indoor workshop geven.  Op de excursies brengen
we alle akkervogels (ook de niet-akkerprooivogels) op kaart, we werken volgens het MAS-
systeem met gebruik van bijzondere applicaties en via Obsmapp.  De Afrikagangers zijn dan 
ook terug in ons land.
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Zaterdag 21 november 2020
Bustocht Ardense valleien en meren

O.l.v. André Roelants wandelen we te Butchenbach door de bossen en
langs één oever van het stuwmeer.  Mogelijk ontmoeten we hier de
Waterspreeuw.
Na onze picknick in het sportcentrum bij het meer rijden we naar de Mont
Rigi.  We maken een wandeling van ong. 12 km langs de Bayehon (bergaf) en de Warche 
(bergop) tot aan de afdamming in Robertville.  We passeren ook het prachtige kasteel van 
Reinhardstein.

We wandelen door naald- en loofbos.  Onderweg kijken we natuurlijk naar de bosvogels.  We 
hopen op Goudvink, Waterspreeuw, IJsvogel en misschien Notenkraker, maar ook bewonderen
we de vele watervalletjes en stoppen zeker aan een plaats met meervoudige echo en prachtig 
vergezicht.  Duur +/- 4 uur.  Tenslotte rijden we over de Baraque Michel naar Eupen, waar we 
eventueel warm kunnen eten in de Carrefour.

Afspraak: Rotselaar, parking bij rondpunt Aarschotsesteenweg / Steenweg op Holsbeek om 7 
u. – Leuven, carpoolparking Herent E314 bij Mechelsesteenweg 7.15 u. – Tienen, carpool-
parking bij E40 parking om 7.45 u.  Terug omstreeks 20 u.
Inschrijven door storten van 28 euro op rekening IBAN: BE72 3300 1162 6516 van de 
Vogelwerkgroep met vermelding ‘Ardennen + opstapplaats’.  Graag vóór 10 november.
Info:  Marcel Jonckers (+32 497 44 72 33).

   

Waterspreeuw, foto Saxifraga Jelmer Reyntjes – Kuifmees, foto Tom Didden

Zaterdag 19 december 2020
Bezoek aan Het Zwin Natuurpark en de Zwinbosjes te
Knokke Heist

Van oorsprong is dit een oude zeearm van de Noordzee en in de
middeleeuwen een vaarverbinding met Brugge.  Het Zwin Natuur Park is een van onze oudste, 
maar ook nieuwste reservaten.  In 1939 werd het een beschermd landschap en in 1952 werd het
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door graaf Léon Lippens ingesteld als een van de eerste natuurgebieden, later ook Europees 
beschermd als  Natura 2000-gebied, habitat- en vogelrichtlijngebied.  Toch werd het ook 
gedurende een aantal jaren scheef bekeken met zijn vogelkooien met beschermde vogelsoorten 
in gevangenschap.  Tot 2006 werd het beheerd door de Compagnie Het Zoute.  Daarna nam de 
Vlaamse Gemeenschap het 155 ha grote natuurgebied over.  Het bijbehorende vogelpark werd 
overgenomen door de Provincie West-Vlaanderen.  
Er werden delen van de aansluitende Willem-Leopoldspolder toegevoegd.  Samen met het 
Nederlands gedeelte telt het ondertussen 770 ha.
Daarnaast ligt nog het 222 ha grote natuurreservaat Zwinduinen en -polders.

   

Strandleeuwerik, foto Marc Van Meeuwen – Sneeuwgors, foto Saxifraga Bart Vastenhouw

Het Natuurpark voert nu de titel van internationale Luchthaven voor vogels.  Jaarrond is het 
een eldorado voor vogelaars met zijn vele broedvogels, doortrekkers en overwinteraars.  Vorig 
jaar in zelfde periode werden o.a. volgende soorten genoteerd: Bergeend, Zilverplevier, 
Scholekster, Steenloper, Drieteenstrandloper, Wulp, Tureluur, Kluut, Bontbekplevier, Paarse 
Strandloper, Grutto, Graszanger, Oeverpieper, Kleine Zilverreiger, Smelleken, Blauwe 
Kiekendief, Velduil.  Met wat geluk kunnen daar zeldzaamheden als Strandleeuwerik, Sneeuw-
en IJsgors bijkomen.

Afspraak: Rotselaar, parking bij rondpunt Aarschotsesteenweg / Steenweg op Holsbeek om 7 
u. – Leuven, carpoolparking Herent E314 bij Mechelsesteenweg 7.15 u.  Terug omstreeks 20 u.
Inschrijven door storten van 38 euro (voor bus + toegang) op rekening IBAN: BE72 3300 1162
6516 van de Vogelwerkgroep met vermelding ‘Het Zwin + opstapplaats’.  Graag vóór 10 
november.
Info: Jan Wellekens (+32 479 799 367).
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INFO ACTIVITEITEN

Marcel Jonckers  0497 447 233 Jan Wellekens    0479 799 367 
Luc Cieters    0494 916 862 Gilbert Rijmenans  0470 139 071
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 64 tot 68 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.
Het bedraagt 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 en de Broedvogelatlas.
Beschermingsprojecten lopen vnl. rond uilen, zwaluwen en akkervogels.

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