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22 september 2022 
 
 

Een update van de activiteiten aangeboden door onze 
Vogelwerkgroep tijdens de volgende weken. 

Belangrijk: We vermelden het telkens bij onze aankondigingen…  Check 
de avond voor een activiteit waaraan je wil deelnemen steeds je mails. 

Zo moesten we de tocht naar de Voerstreek van 10 september laatstleden deze 
tocht afgelasten.  Vermits het een tocht was waarvoor inschrijven verplicht was 
(met betaling) hebben we enkel de ingeschreven via mail verwittigd met de vraag 
te bevestigen, nadien stuurden een tweede mail en zelfs nog een 
telefoonboodschap en toch stonden nog een paar mensen tevergeefs op de 
afspreekplaats. 

ONS VOGELBLAD nr. 134 is momenteel bij de drukker.  72 blz. teksten worden je 
eerdaags toegezonden.  Weer veel onderwerpen waaronder deze keer bijzondere 
aandacht op de gevolgen van de vogelgriep op een aantal soorten, vooral de 
sterns; 

Zaterdag 24 september 2022:  
Voormiddagwandeling in Rosdel te Hoegaarden-Nerm 

 

Zaterdag 8 oktober2022:  
Voormiddagwandeling Tiens Broek 

 

 

De INFO over deze excursies 
Hieronder 

 



 

Rosdel, foto 
Compendia 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Zaterdag 24 september 2022:  
Voormiddagwandeling in Rosdel te Hoegaarden-Nerm 

Met haar weidse vergezichten, diep ingesneden groene valleien en prachtige holle 

wegen spreekt het landschap in Hoegaarden-Nerm tot de verbeelding.  Hier vind je 

een unieke mix van ruimte, natuur en stilte. We wandelen door het prachtige 

valleigebied Rosdel. 

Afspraak: om 8 u. te Hoegaarden-Nerm, einde bebouwing Nerm 136.  Einde van 

de wandeling omstreeks het middaguur. 

Contact: Gerrit Stockx, tel. 0484 793 820. 
 

 

Zaterdag 8 oktober2022:  
Voormiddagwandeling Tiens Broek 

De Tiense Getevallei is gekend als een van de vogelrijkste gebieden van 

Vlaanderen, zeker betreffende het voorkomen van zeldzame doortrekkers.  

Ondertussen zijn een paar van de niet meer gebruikte bezinkingsputten door de 

Tiense Suikerfabriek in beheer gegeven aan Natuurpunt en ook voor de nog in 

gebruik zijnde bekkens werden akkoorden gesloten om met het gebruik rekening te 

houden met de kansen voor de vogels en in het bijzonder de steltlopers.  Ook 

werden enkele buffers aangelegd naast de nieuwere bekkens met plasdras en 

rietkragen.  In het naastliggende reservaat werden aanpassingswerken uitgevoerd 

om nog meer kansen te bieden aan zowel broeders als doortrekkers en 

wintergasten.  Op dit ogenblik van het jaar is de herfsttrek volop aan de gang.  Elke 

dag zitten of passeren hier verrassingen: watervogels, steltlopers, roofvogels, 

zangvogels, vrijwel alles kan.  Vorige jaren rond deze tijd verbleven hier Bonte 

Strandlopers, Groenpootruiter, Witgat, Kleine Strandloper, Watersnip, 

Bontbekplevier, maar ook Pijlstaart en Smient.  Ook zijn er kansen op 

doortrekkende roofvogels als Rode of Zwarte Wouw, maar ook zangvogeltjes als 

Tapuit, Appelvink, Keep, Zwarte Mees, Graspieper, Sijs, Putter …kunnen in deze 

peridode passeren.  Philippe Smets gidst ons. 

Afspraak: aan de waterzuivering van de Citrique Belge in de Ambachtenlaan, 

Industriepark ‘Soldatenplein’ Z1 in Tienen om 9 u.  Einde omstreeks 11.45 u. 

Info: Philippe Smets, tel. 0475 605 543. 



 

   
 

 

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

En we zijn al bezig aan Ons Vogelblad nr. 135 

Voorstellen en bijdragen voor dit tijdschrift maar ook voor de 
activiteitenkalender of de nieuwsbrief zijn 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  Rudy Van Baelen  0475 927 526 

 


