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In deze nieuwsbrief ….  Tips voor de volgende weekends ! 

Zondag 1 mei 2022:   Webbekoms Broek, vroege vogelwandeling, met 

mogelijkheid tot ontbijt 

Het Bezoekerscentrum van het Webbekoms Broek, samen met de vogeltellers van 

de Vogelwerkgroep en anderen organiseren een vroege vogelwandeling in het 

Webbekoms Broek met ontbijt (spek en eieren) op 1 mei. 

Hier heeft de plas/dras, ontwikkeld in het kader van het Wetland herstel (Delta Life 

project), al veel aantrekking op vogel en mens.  Op 1 mei zullen er daar nog veel 

steltlopers aanwezig zijn.  Daarna wordt er langs oude vijvers naar de 

Ooievaarspaal gelopen.  Reeds vanaf 19 februari 22 foerageren er dagelijks 

Ooievaars.  Op 1 mei zal het al duidelijk zijn of het succesvol broedgeval van vorig 

jaar herhaald wordt.  We passeren ook de broedlocaties van Grauwe Klauwier en 

Geelgors, Roodborsttapuit, Spotvogel, Braamsluiper, Nachtegaal, Rietzanger, 

Cetti's Zanger, Kleine Karekiet, Bosrietzanger enz.  1 mei is een geschikt moment 

om de reeds aanwezige soorten vast te leggen. 

Praktisch: samenkomst aan de kerk van Webbekom.  De eerste groep vertrekt om 

7.30 u. en ontbijt na de wandeling om 10 u. à 10.30 u. 

De tweede groep ontbijt om 8.30 u. en wandelt daarna. 

Ontbijt in Zaal De Ark achter de kerk, parking mogelijk ter plaatse. 

Inschrijven: deelname bevestigen per mail aan: 

webbekomsbroek@vlaamsbrabant.be of telefonisch tijdens de werkuren: 013 358 

658 met vermelding van groep 1 of 2 en al of niet ontbijt.  Inschrijven kan ook via 

Jos Eyletten: 0499 333 182 of Luc Cieters: 0494 916 862. 

Deelnameprijs: 10 euro per persoon, ontbijt met koffie of thee inbegrepen, ter 

plaatse te betalen. 

 

 

 

 
 

Voor deze 1 mei- dag in Webbekoms Broek was ons 
gevraagd een aantal nummertjes van  
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Zaterdag 14 mei 2022:   Dagtocht naar de moerassen van Marionville en 

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, 
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plassen, uitgestrekte rietkragen, moerasbos en afgevlakte puinterrils. 

Dit is zonder meer het rijkste vogelgebied in 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. 

Contact: Gilbert Rijmenans, tel. 0470 139 071 en Heidi Coene, tel. 0489 925 886.  

Graag inschrijven bij Heidi zodat we lunchplek kunnen reserveren. 

 

Zaterdag 21 mei 2022:   Bustocht Zeeuws-Vlaanderen  - Waterdunen bij 

Breskens  

In dit Vogelblad vind je een uitvoerig artikel over de Waterdunen.  

Dit wordt de hoofdbestemming van deze daguitstap.  Maar op weg 

er naartoe passeren we ook langs een uniek vogelgebied, de 

Sophiapolder bij Oostburg, een oude kreek met in het midden een 

eiland, locatie voor nogal eens ongewone gasten.  Er is een kijkhut 

en mogelijkheid voor een interessante korte dijkwandeling 

Rekening houdend met het getij,  laag water in Breskens om 12.55 u., rijden we 

daarna naar de Zeedijk met kijkhut, de ideale plaats om zo'n 2 uur voor het 

laagwater naar de Hooge Platen te kijken, gekend voor de meestal aanwezige 

Zeehonden.   

Een belangrijke broedplaats op die Hooge Platen is de Bol, de enige plaats die 

droog blijft bij springvloed en een gekende broedplaats voor Dwergstern, Visdief 

en Grote Stern.  Maar ook de Kokmeeuwen, Strandplevieren en Kluten broeden er 

in grote getale. 

Sophiapolder, foto Linda van 

der Veken 

Daarna rijden we verder 

tot Breskens waar we de 

tijd nemen om te 

picknicken.  Net voorbij 

de veerpont naar 

Vlissingen en vlakbij de 

bij vogelaars heel gekende 

Trektelpost bereiken we de 

Waterdunen, het 

uiteindelijke doel van onze 

uitstap.  Er is een mooie 

wandeling mogelijk van zo'n 5 km met verschillende kijkhutten. 

Gedurende de ganse dag zullen we naast talrijke vogelsoorten ook verschillende 

brak – en zoutwaterplanten aantreffen.                                           Luc Cieters 



Inschrijven door betalen van 28 euro op rekening BE72 3300 1162 6516 van 

Vogelwerkgroep Oost-Brabant met vermelding “busreis Waterdunen”.  Laarzen 

zijn niet nodig. 

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. 

Contact: Luc Cieters, tel. 0494 916 682. 

 

Opgelet: door covid of door weersomstandigheden kunnen wijzigingen zich 
opdringen.  Houd daarom steeds je mailbox in het oog vóór een activiteit. 
 

Voorstellen en bijdragen voor Nieuwsbrief, activiteiten of tijdschrift 
altijd welkom!  Wie stelt zich kandidaat voor verslagen e.d.? 

Ons Vogelblad is jouw ledenblad  
 

MEER INFO over de Vogelwerkgroep…. 
 

Marcel Jonckers    0497 44 72 33  Gilbert Rijmenans   0470 139 071 
Jan Wellekens       0479 799 367   Katelein Goderis     0491 521 872 
Heidi Coene           0489 925 886  Philippe Smets        0475 605 543 
Pol Uytterhoeven 0486 690 651  Eddy Sente     0496 836 632 

 


