
 

 
 

 

 

Een korte cursus georganiseerd in samenwerking met Kern Bierbeek, afdeling Velpe- 

Mene. 
 

3 lesavonden in CC De Velpe, Velpestraat 47, 3360 Bierbeek en 3 voormiddag excursies 

in de regio in vogelrijke gebieden. Zie hieronder. 
 

In deze cursus gaan we vooral op zoek naar de courante vogels in onze streek. Hier 
Torenvalk, foto François Exelmans. 
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Korte vogelcursus 

Vogels in onze omgeving 
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De 3 lesavonden gaan door op maandagavonden telkens van 19.30 u. tot 22.30 u.: 
❖ 28 februari: thema’s: “Hoe vogels kijken” (welk materiaal, verrekijker, telescoop, 

determinatie gidsen,..) en 'Watervogels' 

❖ 14 maart: ‘Zangvogels’ 
❖ 28 maart: ‘Roofvogels en uilen’ 

 

Tijdens de 3 excursies op zaterdagvoormiddagen worden volgende gebieden bezocht: 
❖ 5 maart: Zoete Waters en Heverleebos te Oud-Heverlee 

Afspraak Maurits Noëstraat, kruispunt bij Waversebaan 

❖ 19 maart: Vijvers Noord- en Zuid te Oud-Heverlee 
Afspraak bij het station van Oud-Heverlee in de Boomgaardenstraat 

❖ 2 april: Vijvers van Abdij Van ‘t Park 
Afspraak: binnenkoer van de abdij, ingang langs de Geldenaaksebaan. 

 

Deze uitstappen verlopen telkens van 9 tot 12 u. Afspraak ter plaatse. Ze zijn enkel 
voorbehouden aan de ingeschreven cursisten en de cursusbegeleiders. 
We kozen voor natuurgebieden waarvan we zeker zijn dat we er een hele reeks 
vogelsoorten zullen kunnen observeren. Stevige wandelschoenen of laarzen zijn 
wenselijk. Een verrekijker (of eventueel telescoop) is zeker ook nuttig! 

 

Geoorde Fuut, foto Karel Van Rompaey / Blauwborst, foto Louis Robijns 
 

Wie al over een vogelgids beschikt brengt deze mee. Het is ook mogelijk een degelijke 
gids aan te kopen aan kortingprijs tijdens de eerste lesavond. 

 
 

Het aantal deelnemers wordt beperkt tot 30. 
❖ 40 € voor Natuurpunt leden, lidmaatschap Vogelwerkgroep Oost-Brabant 

inbegrepen. 
❖ 60 € voor niet-leden Natuurpunt, lidmaatschap NP en Vogelwerkgroep Oost- 

Brabant inbegrepen. 
Te betalen op rekening van Vogelwerkgroep Oost-Brabant, IBAN BE24 3300 1135 7138. 

 

Info bij Philippe Smets, cursusleider en lesgever tel. 0475 605 543 

of bij Esther Buysmans, tel. 016 462 336 of 0475 335 170. 


