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In deze nieuwsbrief ….  Tips voor de volgende weekends ! 

We hopen, dat we van zoveel mogelijk tochten een verslagje krijgen van een van 
de deelnemers…! 

Zaterdag 25 juni 2022:   Busreis Marker Wadden  

In tegenstelling met wat we vroeger meedeelden kunnen we 30 (i.p.v. 25) 

mensen op de boot zetten.  Dus kunnen er 5 personen extra mee. 

 

Je kan dus nog bijkomend inschrijven !!!!!!   Zie hieronder. 

Gelieve dan een mailtje of telefoon te doen: 

Marcel.jonckers2@telenet.be 

016 81 87 87   of  0497 44 72 33 

 

Verder ook nog info over  

Zaterdag 9 juli 2022:  
Autodagtocht Hageven-Plateaux & Turfven 

12 tot 16 augustus 2022:  
Verlengd weekend Schiermonnikoog Lauwersmeer  

  TIJDIG INSCHRIJVEN! 

Zaterdag 10 september 2022:  
Bustocht naar de wondermooie Voerstreek 

 

Zaterdag 25 juni 2022 
Busreis Marker 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 voor vissen, vogels en waterplanten. 
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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 1000 ha nieuwe natuur boven en 

onderwater. Door de aanleg van die eilanden hoopt men de waterkwaliteit van het 

Markermeer te verbeteren. De Marker Wadden liggen 9 km varen ten noorden van 

Lelystad en 4 km ten westen van de Houtribdijk die 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. In april 2021 is gestart met de aanleg van eiland 6 en 7 en in 

2023 zal de  Marker Wadden 300 ha groter worden en spreken we over een natuurgebied 

van 1300 ha. 

Het haveneiland (250 ha natuur boven en onder water) is sinds september 2018 

toegankelijk voor natuurliefhebbers en watersporters. Er zijn over 12 km knuppel- en 

wandelpaden aangelegd en men bouwde 3 vogelkijkhutten en een 12 meter hoge 

uitkijktoren. Dit alles gaan we op zaterdag 25 juni 2022 met de VWG voor de eerste maal 

verkennen en bezoeken.  

Vrij snel na de aanleg van het haveneiland, vestigde zich de eerste vogelsoorten: vooral 

pioniervogels, vogels die op kale grond broeden, zoals Kluut, Visdief en Dwergstern. In 

2019 waren er oa 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 broed) met 4 pulli. In 2020 was er een koppel Lachstern succesvol en 

ontstond er een nieuwe kolonie Zwartkopmeeuw met 32 paar, het aantal paar Visdief is 

ondertussen gestegen tot 1100 paar. Ook de zangvogels hebben de Marker Wadden 

ontdekt o.a. 240 paar Oever- en Boerenzwaluw, Witte en Gele Kwikstaart, Rietgors, 

Baarman en Kleine Karekiet.  

In 2020 werd er ook een bescheiden bezoekerspaviljoen gebouwd, 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.  

 

De boottocht en bezoek aan het grootste eiland is ’s namiddags.  In de voormiddag  

combineren we dat met een bezoek aan het nabijgelegen, erg bekende 

Oostvaardersplassen (uit de film “De Nieuwe Wildernis”) op zich ook zeker de 

reis waard !!!!!!! 

 

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 21 u. 

Nu bliksemsnel inschrijven voor de 5 extra-plaatsen: eerst melden via telefoon en/of 

mail en betaling van 65 euro (bus + boot) op rekening van de Vogelwerkgroep IBAN: 

BE72 3300 1162 6516 met vermelding "Marker Wadden + gekozen opstapplaats".  Info: 

Jan Wellekens (+32 479 796 367). 

Marcel Jonckers 0497 44 72 33  marcel.jonckers2@telenet.be 

 



Zaterdag 9 juli 2022:  
Autodagtocht Hageven-Plateaux & Turfven 

Tocht gegidst door Jan Wellekens.  Voormiddagwandeling doorheen het Hageven, een 

natuurgebied bij de Nederlandse grens met overgangen van droge zandgrond naar het 

vochtige beekdal van de Dommel.  Er zijn diverse vijvers en vennen, heide en bos.  Het 

gebied herbergt heel wat vogels en een belangrijke populatie van het zeldzame 

Gentiaanblauwtje.  

Het Hageven is een oase van heide, vennen, bossen en graslanden.  De Dommel baant 

zich een weg langs dit prachtige natuurlandschap.  De Plateaux is dan weer bekend om 

zijn unieke vloeiweiden.  Een netwerk van sloten en grachten bracht het Maaswater tot 

diep in de weilanden om ze met kalk en voedingsstoffen te bevloeien.  De bloemenpracht 

met o.a. Brede Orchis en Herfsttijloos is hier een streling voor het oog.  

Het Turfven is een restant van een ringven, een uiterst zeldzaam type ven, waar 

hoogveenontwikkeling als een dik tapijt op het wateroppervlak ligt.   

Door zandontginning vlak voor het ven is er een tweede plas ontstaan, die in verbinding 

staat met het oorspronkelijke ven.  Jarenlang zijn beide waters gebruikt als visvijver, 

maar sinds de aankoop in 2004 is het beheer gericht op het herstel van de hoogveen-

ontwikkeling.  De omliggende hooilanden worden omgevormd naar heischrale 

graslanden, waar libellen en vlinders zich snel zullen thuis voelen.  Een eco-

picknickplaats biedt de wandelaars de kans om te genieten van de rust en de natuurpracht.  

Via een vogelkijkwand kan je ongemerkt de pleisterende vogels gadeslaan. 

 

Turfven, foto 

Natuurhuisje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mogelijk worden de bezochte plaatsen aangepast aan de op dat ogenblik lokale 

omstandigheden. 

Afspraak: Samenkomst te Bekkevoort, carpoolparking bij afrit 24 van E314, omstreeks 8 

u. of carpoolparking Houthalen E314 om 8.30 u. waar de gids aansluit.  Ter plaatse: 

Bezoekerscentrum ‘De Wulp’, Tussenstraat 10 te Neerpelt om 9 u. of enkel voor het 

namiddaggedeelte om 13.30 u. op dezelfde plaats.  

Einde ter plaatse omstreeks 17.30 u. 

Info: Jan Wellekens, tel. 0479 799 367. 

 



  
Schiermonnikoog, vuurtoren en kaartje (Wikipedia) 

 

12 tot 16 augustus 2022:  
Verlengd weekend Schiermonnikoog Lauwersmeer  

Half augustus wemelt het van de steltlopers in de buurt van het Lauwersmeer, een 

afgesloten zee, de Lauwers Zee (afgesloten van de Waddenzee op 23 mei 1969), gelegen 

in het noorden van Nederland op de grens tussen de provincies Friesland en Groningen.  

Het is een waar vogelparadijs, deels militair gebied, deels landbouw- en recreatiegebied. 

Gedurende deze 5-daagse verkennen we ook het Waddeneiland Schiermonnikoog, tevens 

Nationaal Park, waar we een afwisseling vinden van slikken, schorren, duinen en polders. 

Naast het Lauwersmeer en het Waddeneiland Schiermonnikoog bezoeken we ook nog 

andere natuurgebieden in de ruime omgeving van de stad Groningen zoals de Onlanden, 

een voormalige polder nu ingericht als waterberging/natuurgebied.  We gaan ook 

verschillende hoogwatervluchtplaatsen aandoen langs de waddenkust en ook naar het 

noordoosten van de provincie Groningen voor verschillende soorten kiekendieven en de 

Eemsmonding/Dollard voor andere watervogels op de grens met Duitsland. 

We verplaatsen ons met personenwagens.  Bereidwillige chauffeurs worden gezocht.  

Hun kosten worden vergoed vanuit de pot.  We vertrekken vanuit Herent carpoolparking 

E314 op vrijdagochtend omstreeks 7.30 u. en zijn terug in Herent op dinsdagavond 

omstreeks 20 u.  De afstand Leuven – Groningen stad bedraagt zo’n 380 km. 

Kostprijs: 650 euro; verplaatsingen, overnachtingen (in 2 persoonskamer met aparte 

bedden) en 3 maaltijden per dag (ontbijt, picknick en avondeten) inbegrepen, exclusief 

drank.  

Aantal deelnemers beperkt tot 12.  

We verblijven in het Best Western Plus Hotel Restaurant in het plaatsje Aduard gelegen 

langs de N355 ten noordwesten van de stad Groningen. 

Inschrijven: uiterlijk 10 juli 2022 door overschrijving van een voorschot van 300 euro op 

rekening van Vogelwerkgroep Oost-Brabant, BE72 3300 1162 6516. 

Saldo van 350 euro te betalen tegen 10 augustus 2022. 

Info: Jan Wellekens, tel. 0479 799 367.   

 

Zaterdag 10 september 2022:  
Bustocht naar de wondermooie Voerstreek 

We worden in deze mooie streek rondgeleid door Palmans die in vorige jaren al een 

drietal keer met onze vogelwerkgroep door zijn streek trok.  Deze wandeling is zeker ook 

een landschapswandeling.  Ze richt zich vooral op de vorming van dat landschap in de 

Voerstreek en op het beheer van natuurreservaat Altenbroek.  We vertrekken vanuit ’s 



Gravenvoeren dat zich als een lang lint langs de Voer heeft ontwikkeld.  Vanuit de vallei 

wandelen we naar het plateau, vanwaar je een uitzicht over de hele omgeving hebt. 

Rondom het kasteeldomein van Altenbroek heeft Natuurpunt een gebied van bijna 250 ha 

verworven, dat het onder meer met ondersteuning vanuit Europese Life-projecten tot 

waardevolle natuurgebieden omvormt. 

 

   Gids Rik Palmans tijdens een 

vorig bezoek. 

 

De middagpauze houden we in een 

lokaal café De Wandelaar.  Vroeger 

was dit een douanekantoor. 

De voormiddag verkennen we de 

vallei van de Noor, een zijriviertje 

van de Voer.   Het natuurreservaat 

bestaat daar vooral uit mineraalrijke 

graslanden.  In de namiddag ligt de 

nadruk meer op het hellingbos van 

de vallei van de Voer.  Hier huist 

ook de Rode Wouw.  Goede 

wandelschoenen zijn wenselijk. 

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

om 7 u. – Leuven, carpoolparking Herent E314 bij Mechelsesteenweg 7.15 u. – Tienen 

om 7.35 u. carpoolparking Hoegaarden Tienen bij uitrit 25 van E40.  Terug omstreeks 20 

u. 

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

Vogelwerkgroep met vermelding ‘Voerstreek + opstapplaats’.  Graag vóór 20 augustus. 

Info: Marcel Jonckers, tel. 0497 447 233. 

 

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 
Rudy Van Baelen  0475 927 526 

 


