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Waarvoor vragen we je aandacht? 

 

Twee zaken om al op in te schrijven 

   Een 8-daagse autoreis naar La Brenne 
    Een busreis naar Het Zwin 

 

Zaterdag 18 maart 2023: Voormiddagwandeling Meldertbos en Mene-
vallei 

 

Laatste telweekend Watervogels van deze winter en dit op zaterdag 
en zondag 18 en 19 maart 

 

GEZOCHT nieuwe teller voor Project Algemene Broedvogels 

Een telling te Bunsbeek – 3 keer per voorjaar en te herhalen binnen 3, 6, … jaar 
(= overname van een telling van Marcel) 

 

 

 

Alle uitleg lager in deze brief ….. 



TELLER GEZOCHT 

3 keer in de lente, op 6 punten 5 minuten tellen ….. 

 

 

 

Ik zoek een vervanger voor 

mijn Telling Algemene 

Broedvogels tussen Bunsbeek 

en Vissenaken, omgeving 

Moutsborn. 

 

Bedoeling is op 6 plaatsen 

telkens 5 minuten alle vogels 

noteren en dit drie keer in een 

lente: 

maart - half april 

half april – eind mei 

juni – half juli 

De telling wordt om de 3 jaar 

hernomen. 

 

De vrijwilliger krijgt alle info 

van mij.  Met kaartje en ter 

vergelijking de gegevens van 5 

vroegere teljaren (2008-2011- 

 

 

 

Zondag 4 tot zondag 11 juni 2023:  8-daagse reis naar La Brenne 

 

De recente uiteenzetting over La Brenne die we organiseerden te Diest maakte 
wat los bij mensen die dit gebied reeds met onze vogelwerkgroep bezochten of 
ervan gingen dromen.  Vandaar… 
van zondag 4 tot zondag 11 juni trekken we naar het ‘Parc Naturel Regional de la 
Brenne’ gelegen in Midden-Frankrijk, met zijn 1001 vijvers.  We gaan gedurende 8 
dagen op ontdekking naar een grote verscheidenheid aan watergebonden fauna 
en aan kalk gebonden flora.  Vogels zoals Zwarte en Witwangstern, Geoorde Fuut, 
Purper-, Ral-, Kleine en Koereiger, Roerdomp, Woudaapje, Zomertaling, Zwarte 
Wouw, Bruine en Grauwe Kiekendief evenals Griel in de akkers.  La Brenne is ook 

Teller voor ABV 
Te Bunsbeek 
 
3 tellingen per 
voorjaar 
6 telpunten per 
telling 
 



gekend om zijn orchideeën wel 45 verschillende soorten.  Naast de 1001 vijvers 
vinden we er ook een mooie mozaïek van loofbossen, stukjes heide en bloemrijke 
graslanden.  
Dagelijks bezoeken we een ander deel van het regionaal park.  We maken mooie 
wandelingen in verschillende reservaten en bezoeken vogelobservatiehutten o.a. 
eentje gelegen pal aan een grote purperreigerkolonie.  We verblijven in het hart 
van La Brenne in het stadje Mézieres-en-Brenne in Gite le Moulin.  De kamers zijn 
uitgerust met stapelbedden of éénpersoonsbedden.  Er is een keuken waar we 
kunnen koken.   
La Brenne ligt op ongeveer 650 km van Leuven en is makkelijk te bereiken via de 
A1.  We verplaatsen ons met eigen wagens en de chauffeurs krijgen een billijke 
km-vergoeding.  Het aantal deelnemers is beperkt: minimum 6, maximum 10. 
Richtprijs: 1200 euro, inbegrepen vervoer, overnachtingen, 3 maaltijden per dag, 
koffie/thee, water, verschillende toegangsgelden. 
Meer info via de nieuwsbrieven van de VWG.  Voorschot van 600 euro te storten 
op rekening van de VWG Oost-Brabant BE72 3300 1162 6516 voor 20 april 2023 
met vermelding La Brenne.  Geef bij inschrijving ook een seintje aan Jan 
Wellekens, tel.  0479 799 367. 
 

       
Twee broedvogels uit La Brenne; Purperreiger en Griel, foto’s Karel Van Rompaey 

 

 

 

Zaterdag 18 maart 2023: Voormiddagwandeling Meldertbos en Mene-vallei 

Het Meldertbos is een oud bos met heel wat voorjaarsbloeiers in een voormalig 
kasteeldomein met interessante cultuurhistorische elementen.  Wie een bezoek 
brengt aan het Meldertbos moet zeker zijn ogen goed openhouden voor de 
Ringslang.  We wandelen door het Meldertbos alsook een stukje in de vallei van 
de Mene. 
Afspraak: om 7 u. aan de Sint-Ermelindiskerk van Meldert (Hoegaarden), Sint-
Laurentiusstraat.  
Info: Gerrit Stockx, tel. 0484 793 820. 
 
 



Zondag 30 april 2022.  Busreis - Bezoek aan Het Zwin en de Zwinduinen te 

Knokke Heist 

Van oorsprong is dit een oude zeearm van de Noordzee en in de middeleeuwen 
een vaarverbinding met Brugge, Damme en Sluis.  Het Zwin is een van onze 
oudste, maar ook nieuwste reservaten.  In 1939 werd het een beschermd 
landschap en in 1952 werd het door graaf Léon Lippens ingesteld als een van de 
eerste natuurgebieden, later ook Europees beschermd als Natura 2000-gebied, 
habitat- en vogelrichtlijngebied.  Toch werd het ook gedurende een aantal jaren 
scheef bekeken met zijn vogelkooien met beschermde vogelsoorten in 
gevangenschap.  Tot 2006 werd het beheerd door de Compagnie Het Zoute.  
Daarna nam de Vlaamse Gemeenschap het 155 ha grote natuurgebied over.  Het 
bijbehorende vogelpark werd overgenomen door de Provincie West-Vlaanderen.  
Het vogelpark verdween en er kwam een nieuw bezoekerscentrum en enkele 
observatiepunten.   
Er werden 120 ha van de aansluitende Willem-Leopoldspolder toegevoegd.  
Samen met het Nederlands gedeelte van Het Zwin en de daarnaast liggende 
Zwinduinen en – polders is het natuurgebied nu ondertussen 770 ha groot.  De 
internationale dijk rondom Het Zwin werd verlegd.  Nieuwe broedeilanden 
werden aangelegd. 
Deze daguitstap starten we in Cadzand Bad (Zeeuws-Vlaanderen), waar we over 
de nieuw aangelegde dijk, een prachtige wandeling maken richting het 
bezoekerscentrum van Het Zwin Natuur Park.  Onderweg zullen we tijdens het 
opkomende tij heel wat vogels te zien krijgen die op de verhoogde eilanden 
komen rusten.  ’s Middags picknick aan het bezoekerscentrum van Het Zwin 
Natuur Park. In de namiddag maken we een wandeling door de Zwinduinen 
richting het Noordzeestrand. 
Het Zwin voert nu de titel van internationale Luchthaven voor vogels.  Jaarrond is 
het een eldorado voor vogelaars met zijn vele broedvogels, doortrekkers en 
overwinteraars.  Vorig jaar in zelfde periode werden o.a. volgende soorten 
genoteerd: Bergeend, Steenloper, Zilverplevier, Scholekster, Groenpootruiter, 
Wulp, Tureluur, Zwarte Ruiter, Kluut, Grutto, Sprinkhaanzanger, Boompieper, 
Tapuit, Paapje, Kleine Zilverreiger, Lepelaar, Zwartkopmeeuw.  Toevaltreffers als 
Beflijster en Purperreiger zijn ook mogelijk. 
 
 
 
 

Voorstellen en bijdragen voor ons tijdschrift maar ook voor de 
activiteitenkalender of de nieuwsbrief zijn altijd welkom!  Wie stelt 
zich kandidaat voor verslagen e.d.? 

Ook NIEUWE bestuursleden steeds welkom! 

Ons Vogelblad is jouw ledenblad. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Noordzee
https://nl.wikipedia.org/wiki/Natura_2000
https://nl.wikipedia.org/wiki/Het_Zoute#Compagnie_%22Het_Zoute%22
https://nl.wikipedia.org/wiki/Provincie_West-Vlaanderen


 

MEER INFO over de Vogelwerkgroep…. 
 

Marcel Jonckers    0497 44 72 33  Gilbert Rijmenans   0470 139 071 
Jan Wellekens       0479 799 367   Herwig Blockx   0472 912 341 
Heidi Coene           0489 925 886  Philippe Smets        0475 605 543 
Pol Uytterhoeven 0486 690 651  Rudy Van Baelen   0475 927 526 

 


