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Waarvoor vragen we ditmaal je aandacht? 
 

Vrijdag 20 januari 2023: Start Tweede Cursus Vogels Tekenen en Schilderen 
Deze cursus is evenwel reeds geruime tijd volzet 

 
Zaterdag 28 januari 2023: Akkervogelwandeling Rijnrodeberg Waanrode 

 

Zaterdag 4 februari 2023: Autodagtocht - Zuid-Hollandse vogelgebieden - 
Reeuwijkse Plassen 

 

Kleine Cursus “Vogels in onze omgeving 
Startdatum: maandag 20 maart.  Inschrijven kan nu. 
Deelnemers beperkt tot 25. 

 

MEERDAAGSE UITSTAP     Donderdag 18 t.e.m. 21 mei 2023 
Argonne - Verlengd Weekend: Topnatuur in Noord-Frankrijk 
Door ziekte kwam hiervoor één plaats vrij… voor een snelle beslisser. 

 

Wie wil mee (met Marcel) standhouder spelen voor onze 

Vogelwerkgroep? 

• Zaterdag 25 februari 2023 op Brakonadag in Provinciehuis te Leuven 

• Zondag 29 april op Grote markt te Tienen. 

Ik kan alleen maar toezegggen als ik medewerkers vind;.  Bel 0497 44 72 33. 

 



ONS VOGELBLAD nr. 136 is recent verstuurd aan onze 

abonnees, 68 blz. teksten over onze vogels en natuur met daarbij de vraag om de 

bijdrage te vernieuwen.  Deze betalingen komen zeer vlot binnen waarvoor onze 

dank.  Ook nieuwe abonnees blijven natuurlijk welkom.  Info: lager in deze 

nieuwsbrief. 

MEER INFO OVER DEZE KOMENDE ACTIVITEITEN 

 

Vrijdag 20 januari 2023: Start Tweede Cursus Vogels Tekenen en Schilderen 

Deze cursus is evenwel reeds geruime tijd volzet.  Je kan je evenwel opgeven als 
kandidaat voor een volgende editie. 

 

Zaterdag 28 januari 2023: Akkervogelwandeling Rijnrodeberg Waanrode 

Zowel het inzicht in de problematiek van de akkervogels als de inspanningen ervoor 
groeien.  Met Jos Eyletten gaan we opnieuw op verkenning in enkele geschikte 
gebieden met beheersovereenkomsten. 
Jos Eyletten zal ons vanaf zijn woning begeleiden richting Rijnrodeberg. 
Afspraak: te Waanrode, Oude Diestsestraat 15 A (Kortenaken) om 9 u.  Einde ter 
plaatse omstreeks 12 u.  We rekenen op jullie massale kritische aanwezigheid! 
Info: Jos Eyletten, tel. 0499 333 182. 
 

   

Geelgors, foto Marc Van Meeuwen – Patrijs, foto Karel Van Rompaey 

    
Twee mannetjes: Smient, foto Marc Van Meeuwen – Nonnetje, foto Karel Van Rompaey 

 



Zaterdag 4 februari 2023: Autodagtocht - Zuid-Hollandse vogelgebieden - 
Reeuwijkse Plassen 

In Nederland overwinteren jaarlijks honderdduizenden vogels.  Rudy Van Baelen en 
Gilbert Rijmenans verkennen vooraf enkele gebieden in de buurt van Rotterdam, die als 
rust- of vogelrichtlijngebied ingekleurd zijn.  In functie van wat er aanwezig is, leiden zij 
ons naar een aantal plaatsen als de Reeuwijkse Plassen (waar we enkele jaren geleden 
overdonderd werden door de aanwezige soorten en het indrukwekkende aantallen 
Smienten), het Oudeland van Strijen (gekend voor zijn Dwergganzen, maar ook kans op 
Wilde Zwanen, Slechtvalk, Nonnetje), de Ackerdijkse Plassen (mogelijk duizenden 
Kolganzen en Brandganzen), de Aalkeet-Buitenpolder en de Vogelplas Starrevaart 
(Smienten), om er de vele soorten eenden, ganzen, futen en roofvogels, te observeren.  
Wie weet kruisen ook nu een paar zeldzame schoonheden ons pad.  
Afspraak: Rotselaar, parking bij rondpunt Aarschotsesteenweg/Steenweg op 
Holsbeek om 6.50 u. – Leuven, parking Carpool Herent E314 bij Mechelsesteenweg 7 
u.  Terug omstreeks 20 u. 
Opgepast: bij te slecht weer gaat deze tocht niet door.  Controleer je e-mails. 
Info: Rudy Van Baelen, tel. 0475 927 526. 
 

    
Grote Bonte Specht en Boomkruiper, foto’s van Willy Ceulemans 

 

   
Middelste Bonte Specht, foto Karel Van Rompaey – Goudvink, foto François Exelmans 



 

Woensdag 15 februari om 19.30 u. in Natuur.huis De Gors, Metselstraat 75 te 
Vissenaken bij Tienen, houden we opnieuw een werkvergadering / bestuursvergadering.  
Iedereen met interesse en ideeën welkom !!!   Je werkt dan mee aan onze toekomst! 

 

 

KORTE CURSUS 
 

Vogels in onze omgeving 
Je kan nu inschrijven ! 
 

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’ 

 
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?  Hoeveel soorten uilen zijn er?  Zijn uilen 
enkel ‘s nachts te zien? 
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. 

LET WEL:  Deze 3 onderstaande tochten zijn uitsluitend voorbehouden aan de cursisten 
en hun begeleiders !!!!!!! 

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.  Enkel voor cursisten! 



 

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 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. 
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. 
Afspraak: aan de waterzuivering van de Citrique Belge in de Ambachtenlaan, 
Industriepark ‘Soldatenplein’ Z1 in Tienen om 9 u.  Enkel voor cursisten! 
 

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 laatst 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 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.  Enkel 
voor cursisten! 
 
Inschrijven voor deze cursus gebeurt door betalen op rekening van Vogelwerkgroep 
Oost-Brabant, IBAN BE24 3300 1135 7138.  Bevestig met een mail naar 
marcel.jonckers2@telenet.be.  Vermeld ook je telefoonnummer. 
Bedrag: 60 €.  Voor die prijs krijgt U: drie lesavonden met een uitgebreide syllabus van 
net geen 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.  

mailto:marcel.jonckers2@telenet.be
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MEERDAAGSE UITSTAP     Donderdag 18 t.e.m. 21 mei 2023 

Argonne - Verlengd Weekend: Topnatuur in Noord-Frankrijk 
Door ziekte kwam hiervoor één plaats vrij… voor een snelle beslisser. 

Waar?  Ten oosten en zuidoosten van Reims ligt een gebied in NO-Frankrijk dat al 
tientallen jaren populair is bij natuurminnende Vlamingen.  Het landschap 
vertoont er een aantrekkelijke afwisseling van grote boscomplexen, visvijvers, en 
meer open akkergebieden.  «De vijver van Belval» is voor vele vogelkijkers 
«incontournable» als ze in deze regio passeren.  De natuur is er naar Vlaamse 
normen eenvoudigweg indrukwekkend biodivers.  De VWG is daar nog nooit 
geweest?  Hoog tijd dus om deze meerdaagse uitstap te plannen.  

Wanneer?  Donderdag 18 t.e.m. 21 mei 2023 
Max. 10 deelnemers (d.i. 3 auto’s).  Vervoer met privé-wagens.  
Vertrek: donderdag 18 mei 7.30 u., zondagavond 21 mei komen we in de 
vooravond terug (18 à 20 u.).  
Max. 10 deelnemers (d.i. 3 auto’s) 

Vervoer met privé-wagens.  Deze uitstap gaat door op Frans grondgebied en, 
hout vasthouden, hopelijk zijn er geen nieuwe beperkende COVID-maatregelen.  
Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemers om in orde te zijn met 
eventuele vereisten om de grens te passeren. 
Samenkomst te Oud-Heverlee: donderdag 18 mei om 7.30 u. op de parking 
Naamsesteenweg aan restaurant "Vers Namur". 
Picknick (en koffie, drank ...) meenemen voor zaterdag. 
Overnachting in la Ferme d’Ecurieux in Evres (Grand Est). 

Er wordt vooral gekeken naar vogels, vlinders, libellen en de flora van de 
kalkgraslanden.  Vele soorten orchideeën, Grauwe Klauwier, roofvogels, Grote 
Karekiet, Withalsvliegenvanger, Boomkikker, Kraanvogel: er is echt véél mogelijk 
in deze streek!!! 
Op het programma staan o.a. de volgende sites: Alluviale weides van de Maas te 
Mouzay, Bois d’Arcy-Fays, Foret Domaniale de Beaulieu, Etangs de Belval, Pélouse 
calcaire de Contault, Le Fresne, Etangs de Le Chemin, Lac de Bairon… 

Inschrijven? 
Betaal 400 euro op het rek.nr. van de VWG Oost-Brabant, IBAN:  BE72 3300 1162 
6516 met vermelding “Argonne mei 23 deelname”.  Stuur ook een bericht naar 
mijn e-mail account en vermeld of je eventueel chauffeur wil zijn (met 
vergoeding, uiteraard…). 

Persoonlijke uitgaven zoals drank en avondmaal zijn niet inbegrepen.  
Overnachting + ontbijt + middagmaal, alsook de vergoeding voor de chauffeurs 
zijn wél inbegrepen in dit bedrag).  



Als er op het einde van de trip geld over is, hebben jullie de keuze om dat 
terugbetaald te krijgen of dat te beschouwen als een gift aan de VWG). 
Is er iets onduidelijk?  
Contact: Herwig Blockx 0472 912 341.  Stuur zeker een SMS als ik niet opneem of 
via een bericht naar e-mail adres: herwigblockx@yahoo.com. 

 
 

INFO-AVOND  PRESENTATIE  LA BRENNE 

Woensdag 8 maart houden we ook opnieuw een infoavond.  Het wordt een 

presentatie over de schitterende natuur van La Brenne in Frankrijk.  Deze avond zal 
doorgaan i.s.m. het BC Webbekoms Broek te Diest.  Details volgen later. 

 

Voor midden april is er nog een meerdaagse in de maak.  Hou je volgende 
nieuwsbrieven in het oog. 
 
 

ONS VOGELBLAD NR. 135 IS VERSCHENEN EN DUS 

WERKEN WE AAN NR. 136 … 

 
Ons tijdschrift, 34 jaar oud en nog steeds actueel… 

Is er ook voor jou nog een nummer bij?  Al heel wat leden deden hun 

vernieuwing!!! 

Nog steeds 20 euro (extra steun mag) voor 4 driemaandelijkse tijdschriften.  Te 

betalen op rekening IBAN: BE24 3300 1135 7138, p/a Vogelwerkgroep 

Waaibergstraat 26 bus 5, 3300 Tienen 

Veel leesplezier.   

Jouw tekstbijdrage is altijd welkom. 
 

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 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 

 


