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Maandag 20 maart 2023: Start cursus 

 

Korte vogelcursus  

Vogels in onze omgeving 

 

Natuurstudiewerkgroep Hagelandse Heuvelstreek organiseert in samenwerking 

met Natuurpunt Lubbeek en de Vogelwerkgroep Oost-Brabant deze korte cursus 

voor wie meer wil weten over de vogels in zijn omgeving, een cursus bestaande 

uit drie binnenlessen en 3 excursies om ten velde de vogels te bestuderen. 

3 lesavonden in zaal Santro, Tiensesteenweg 56-61, Binkom (Lubbeek) telkens 

van 19.30 u tot 22.00 u. 

❖ Maandag 20 maart: thema’s: 

“Hoe vogels kijken” (welk materiaal, 

verrekijker, telescoop, determinatie 

gidsen...) en 'Watervogels' 

❖ Maandag 17 april: ‘Zangvogels’ 

❖ Dinsdag 2 mei: ‘Roofvogels en 

uilen’ 

 
Foto Zwarte Specht, François Exelmans 

 

Hoe kan je vogels eenvoudig op naam 

brengen?  Waarom zijn bij veel 

soorten de mannetjes mooi gekleurd 

en de vrouwtjes bruin?  Waarom 

zingen vogels? Wat is een standvogel, 

trekvogel, winter- of zomergast?  

Waarom overwinteren sommige 

soorten in Afrika?  Hoe herken je 

makkelijk roofvogels?  

Hoeveelsoorten uilen zijn er?  Zijn uilen enkel ‘s nachts te zien? 
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Tijdens de 3 excursies op zaterdagvoormiddagen worden volgende gebieden 

bezocht: 

❖ 25 maart: Gempvijvers en de Spicht op de grens van St.-Joris-Winge en 

Lubbeek 

❖ 22 april: Bezinkingsputten Tienen en Tiens Broek. 

❖ 6 mei: Het Vinne te Zoutleeuw. 

Deze uitstappen verlopen telkens van 9 tot 12 u. 
 

 

Pijlstaart, foto Herwig Blockx 

De 3 UITSTAPPEN in deze cursus 

Zaterdag 25 maart 2023: Cursuswandeling Gempevijvers en de Spicht 

Dit is een historisch waterrijk gebied, dat in de middeleeuwen gefrequenteerd 

werd door nonnen, ploeterende veehandelaars en struikrovers. Hier pikken we wat 

watervogels zoals Futen, Dodaars, Wilde Eenden en Krakeenden, Aalscholvers en 

misschien ook een IJsvogel of Reigers en Rallen. We trekken dan verder over de 

oude steenweg naar Leuven voor een korte insteek in de Spicht waar wij een 

aantal zangvogels en spechten hopen te ontmoeten en via een trage weg terug naar 

de vijvers van de Gempe. 

Afspraak: om 9 u. aan de Gempestraat te Sint-Joris-Winge nabij de historische 

Gempemolen. 

 

Zaterdag 22 april 2023: Cursuswandeling Bezinkingsputten Tienen en 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 
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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 voorjaarstrek 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, Kemphaan, Kleine Plevier, Tureluur, 

Bontbekplevier. Ook zijn er kansen op doortrekkers al Beflijster en Zomertortel, e 

roofvogels als Zwarte Wouw of Boomvalk, maar ook zangvogeltjes als Paapje, 

Braamsluiper, Oeverzwaluw, misschien wel Wielewaal …kunnen in deze 

peridode passeren. 

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

Industriepark ‘Soldatenplein’ Z1 in Tienen om 9 u.  

 Foto Roodborsttapuit, François 

Exelmans 

 

Zaterdag 6 mei 2023: 

Cursuswandeling Het Vinne in 

Zoutleeuw 

Het Vinne, ons enige natuurlijke meer 

in Vlaanderen is ontstaan op het einde 

van de laatste ijstijd. In het toenmalige 

dal vormde zich elke winter een grote 

ijsbank op de bron- en kwelplekken. ... 

Die grond gleed af naar de Kleine Gete 

en een grote depressie ontstond op de 

plek van Het Vinne. 

In de 19de eeuw werd het terrein 

drooggelegd om het voor landbouw 

geschikt te maken, maar het was geen 

echt succes. Midden 20ste eeuw werd het een populierenplantage voor de productie 

van lucifers en ’t was in de laatste jaren van die eeuw dat de provincie besliste het 

meer te herstellen. Omdat de waterkwaliteit niet optimaal was werd het meer dan 

drooggelegd en werd slib afgegraven. Nu heeft het weer opnieuw zijn normale peil 

en kunnen we dus echt uitkijken naar een verbetering van de biodiversiteit. 

Alhoewel die in de voorbije jaren ook al fameus was met o.a. vermoedelijke 

broedgevallen van Woudaapje en Roerdomp, met Rietzanger en Cetti’s en nog 
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zoveel meer, met veel courante en ook zeldzame doortrekkers en broedgevallen. 

Zorg voor laarzen of stevige wandelschoenen. 

Afspraak: om 9 u. op de parking van Het Vinne, Ossenwegstraat te Zoutleeuw. 

 

Inschrijven gebeurt door betalen op rekening van Vogelwerkgroep Oost-Brabant, 

IBAN BE24 3300 1135 7138.  Bevestig met een mail nar 

marcel.jonckers2@telenet.be 

Bedrag: 60 €.   Voor die prijs krijgt U: drie lesavonden met een uitgebreide 

syllabus van bijna 300 pagina’s en drie uitstappen.  

Info bij Philippe Smets, lesgever tel. 0475 605 543. philippe.smets3@telenet.be    

Cursusbegeleider: Gerda Van Hoovels, tel. 016 622 167, 

gerda.vanhoovels@gmail.com en Rik Derveaux 0473 821 264. 
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