
VOGELWERKGROEP OOST-BRABANT  

Natuurpunt, Vereniging voor Natuur en 
Landschap in Vlaanderen 

Secretariaat Vogelwerkgroep: 

Waaibergstraat 26 / 5, 3300 Tienen. 
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 016 81 87 87  of   0497 44 72 33 

 

Activiteitenkalender 2014 
 

Zondag 5 januari 2014 
Roofvogelteldag 

Traditioneel houden we bij het begin van het jaar een Roofvogelteldag.  

We trekken erop uit in diverse vallei- en natuurgebieden om de 

overwinteraars te inventariseren, vnl. roofvogels, meeuwen en Kieviten.  Op de 

meeste plaatsen wordt het een combinatie van autotocht met korte wandelingen.  

We verwachten overal een handvol geïnteresseerden.  Wie graag zelfstandig elders 

en synchroon een route wil lopen, meldt dit liefst vooraf (016 81 87 87). 

Afspraken om 9.00 of  9.30 u. op volgende plaatsen naar keuze. – Einde omstreeks 

12.30 u. 

 dorpsplein Neerlinter om 9.00 u. voor een 

autozoektocht in de Getevallei o.l.v. Ronny 

Huybrechts; 

 kerk van Geetbets om 9.30 u. voor een lange 

wandeling met telling volgens het PTT-concept op 

10 verschillende plaatsen o.l.v. Gerrit Stockx; 

 kerk van Webbekom om 9.30 u. voor de 

omgeving van Diest o.l.v. Annie Vandepoel en Luc 

Cieters; 

 kerk van Roosbeek om 9.30 u. voor de streek 

van Boutersem – Kumtich – Vissenaken met o.a. 

Grote Kouter, Zeypveld en Rozendaalbeek o.l.v. Jos 

Cuppens; 

 Zandstraat te Assent (Bekkevoort) om 9.30 u. 

voor een wandeling door het Papenbroek o.l.v. Roel 

Baets; 

Figuur 1 Buizerd, foto Karel 

Van Rompaey 

mailto:marcel.jonckers2@telenet.be
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 kerk van l’Ecluse (even voorbij Meldert) om 9.30 u. voor een wandeling langs 

Rosdel en omgeving o.l.v. Rudy Van Baelen; 

 kerk van Korbeek-Lo om 9.30 u. voor een wandeling langs de Molenbeekvallei 

en Kasteel Wilderhof o.l.v. Toon Roels; 

 kerk van Bunsbeek, Bunsbeekdorp om 9.30 u. voor een wandeling langs De 

Paddepoel en omgeving o.l.v. Els Marjaux en Peter Collaerts. 

Zaterdag 25 januari 2014 
Bustocht Barrages de l’Eau d’ Heure, Roly en 
Virelles    

Eerst stoppen we op enkele plaatsen bij de Barrages de l’Eau 

d’Heure en Plate Taille.  Dit zijn 5 stuwmeren met een totale oppervlakte van 635 

ha.  Hier overwinteren duikers, meeuwen, futen, Brilduiker en Grote Zaagbek, 

soms in grote aantallen.  Ook behoorlijke kans op roofvogels zoals Slechtvalk. 

De namiddagpauze houden we in een herberg in Chimay en nadien bezoeken we 

het Meer van Virelles, een belangrijk reservaat van Natagora, waar eveneens heel 

wat watervogels verblijven.  Het meer beslaat zo’n 80 ha en is omgeven door 

uitgestrekte rietmoerassen en broekbossen.  Hier probeert men toerisme (vooral in 

het zomerseizoen) te verzoenen met natuurbehoud.  In 2005 startte het project 

Aquascope waarbij een aantal natuurwaarden werden hersteld en waarbij ook een 

educatief centrum werd uitgebouwd van waaruit ook allerlei beschermings-

projecten plaatsvinden.  Nog aan toe voegen dat het meer eigenlijk een kunstmatig 

meer is, aangelegd op een plaats waar meerdere riviertjes samenstroomden o.a. het 

Eau Blanche .  Reeds van in de tijd van de Kelten werd hier aan ijzerwinning 

gedaan.  In de middeleeuwen werd het meer dan aangelegd om waterkracht op te 

wekken voor de ijzersmederijen.  Hier zijn ook kansen op Baardmannetje, 

Nonnetje, Bruine Kiekendief, 

Waterspreeuw, IJsvogel, Grote Gele 

Kwikstaart en diverse bosvogels zoals 

Goud- en Appelvink. 

Als dagafsluiter nemen we een kijkje 

bij de meren van Roly, gekend om de 

overwinterende Wilde Zwanen, soms 

ook Rietganzen en veel Grote 

Zaagbekken. 

Vertrek: Rotselaar, parking bij 

rondpunt 

Aarschotsesteenweg/Steenweg op 

Holsbeek om 7.15 u.– Leuven, Parking 
Figuur 2 - Grote Zaagbek,  foto Karel Van 

Rompaey 
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Bodart om 7.30 u. – Tienen, carpoolparking bij de oprit van de E40 eveneens om 

7.30 u.  De groep van Tienen sluit aan op de bus, parking brug oprit autosnelweg, 

te Thorembais-Saint-Trond omstreeks 8 u. (afrit 11, E411).   Terug omstreeks 

19.30 u.  

Inschrijven door storten van 25 euro op rekening van Vogelwerkgroep Oost-

Brabant, Waaibergstraat 26 bus 5, 3300 Tienen - IBAN: BE72 3300 1162 6516.  

Duidelijk vermelden: “Virelles + opstapplaats” 

Graag inschrijven voor 10 januari. 

Zaterdag 25 januari 2014 
Braakballenpluisavond 

Opnieuw organiseren de Natuurpunt-afdelingen Holsbeek en Lubbeek 

deze activiteit wegens het succes van de voorgaande jaren…  Wil je 

meer weten over het dieet van onze uilen?  Ben je geboeid door die 

‘vieze’ braakballen die ze produceren?  De deelnemers werken met 

behulp van de nodige tabellen aan 

braakballen van twee koppels 

Kerkuilen, eentje uit Lubbeek en 

eentje uit Holsbeek.  Welk koppel 

heeft het meest divers menu aan 

muizen en kevers?  Indien 

mogelijk loep en pincet 

meebrengen.  

Waar en wanneer?  Chirolokalen 

van Kortrijk-Dutsel, Dreef 8A te 

Kortrijk-Dutsel.  Van 19 tot 21 u.  

Inschrijven noodzakelijk en dit 

vόόr 20 januari bij Niels 

Ryckeboer: 016 63 34 61 of via 

mail naar info@natuurpuntlubbeek.be 

Voor Natuurpuntleden gratis, niet-leden 1 euro. 

Zaterdag 1 februari 2014 
Brakona contactdag te Leuven  

Elk jaar op de eerst zaterdag van februari organiseert de Vlaams-Brabantse Koepel 

voor Natuurstudie (Brakona) in het Provinciehuis te Leuven een studiedag met 

allerlei lezingen over natuurstudie in de provincie Vlaams-Brabant. 

Tijdens de pauze kan je allerlei infostands bezoeken van verenigingen, organisaties 

en instituten die werkzaam zijn rond leefmilieu en de bescherming ervan.  Ook 

onze Vogelwerkgroep Oost-Brabant zal opnieuw present zijn.  Het is een dag door 
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en voor vrijwilligers en iedereen met een gezonde interesse in natuurstudie is er 

welkom.  Voor info en inschrijvingen kan je terecht op www.brakona.be.  

 

Dinsdag 11 februari 2014         

Jaarvergadering en Infoavond te Boutersem 

South-Atlantic Odyssey 
Een verhaal van verwondering en woeste natuur 

 

Organisatie i.s.m. de Gemeentelijke Bibliotheek te Boutersem. 

   Om 19.15 u. korte jaarvergadering met evaluatie van de werking van de Vogel-

werkgroep, (her)verkiezing bestuur, mogelijke nieuwe kandidaten, doelstellingen, 

toelichting projecten, gelegenheid tot vragen, etc. 

   Om 20 u. volgt een boeiende fotopresentatie. 

Patagonië, South Georgia, the Falklands,… het zijn plaatsen die veel natuur-

liefhebbers het water in de mond doen komen.  De natuur is er nog wild, ongerept 

en desolaat.  Pinguïns en Zeeolifanten bevolken er de stranden.  Andescondors en 

albatrossen doorklieven er het luchtruim.  In de lente van 2013 verbleef Griet Nijs 

bijna twee maanden op het zuidelijk halfrond.  Na een korte doortocht door Chili, 

ging ze voor vijf weken aan boord van het Duitse onderzoeksschip Polarstern.  

Doel: het monitoren van zeezoogdieren en zeevogels in de Zuidelijke Atlantische 

Oceaan.  Het werd een trip vol van verwondering, woeste natuur en extreme 

omstandigheden.  Tijdens deze avond deelt Griet graag haar ervaringen aan de hand 

van een mooie reeks foto’s die tijdens de trip werden gemaakt.  

Waar en wanneer?  Deze infoavond gaat door in de Gemeentelijke Bibliotheek te 

Boutersem, Kerkomsesteenweg 55. 

Aanvang: formele vergadering om 19.15 u. – Uiteenzetting South Atlantic Odissey 

om 20 u.  

Zaterdag 15 februari 2014        
Autodagtocht Zuid-Hollandse vogelgebieden 

In Nederland overwinteren jaarlijks honderdduizenden vogels.  Rudy Van Baelen 

verkent vooraf enkele gebieden in de buurt van Rotterdam, die als rust- of 

vogelrichtlijngebied ingekleurd zijn.  In functie van wat er aanwezig is, leidt hij ons 

naar een aantal plaatsen als de Reeuwijkse Plassen (waar we twee jaar 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 

http://www.brakona.be/
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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.  

Vertrek: Leuven, parking Bodart om 7 u. – Tienen, parking Aarschotsepoort bij de 

kleine ring (stadszijde) om 6.30 u.  Terug omstreeks 20 u. 

 

Figuur 3 - Watervogels op de Reewijckse Plassen, tocht van 28 01 2012. 

Vrijdag 28 februari tot zondag 2 maart 2014            
Weekend Lac du Der 

Het Lac du Der Chantecoq heeft bij veel vogel- en natuurliefhebbers een magische 

klank.  Met zijn duizenden pleisterende Kraanvogels biedt dit door mensen 

gemaakte meer een spektakel dat je maar op enkele plaatsen in Europa kan 

bewonderen.  Tijdens hun trektocht overnachten er elk jaar tussen 60.000 en 

140.000 Kraanvogels aan het Lac du Der, en zij foerageren dan in de wijde 

omgeving van het meer.  Wie éénmaal het 

massale vertrek ’s morgens vroeg heeft 

meegemaakt, of de grote groepen terugkerende 

kranen ’s avonds, wil hier altijd terugkeren.  Wij 

gaan hier tijdens het eerste weekend van maart 

genieten.  We verblijven in Giffaumont 

Champaubert, net ten zuiden van het meer.  

Vertrek op vrijdag 28 februari om 7u. (details 

worden meegedeeld aan de deelnemers).  Terug 

op zondag 2 maart omstreeks 20 u.  Plaats voor 

16 personen.  Het vervoer gebeurt met gehuurde 

minibusjes, de vervoerkosten zijn dus 

inbegrepen.  De richtprijs voor dit weekend: 

verblijf, 2 keer ontbijt, 2 keer middaglunch en 2 

keer avondeten wordt geraamd op ongeveer 250 

euro.  Reisbegeleider Rudy Van Baelen. 

 

Figuur 4 - Kraanvogels, foto 

Erwin Hoebrechts 
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Inschrijven door storting van 100 euro voorschot op rekening van 

Vogelwerkgroep Oost-Brabant, Waaibergstraat 26 bus 5, 3300 Tienen - IBAN: 

BE72 3300 1162 6516, met vermelding “Weekend Lac de Der”.  Saldo te betalen 

tegen 1 februari 2014. 

Dinsdag 18 maart 2014         

Infoavond te Tielt-Winge 

Het F.I.R. en onze Roofvogels 
Guy Robbrecht 

Organisatie i.s.m. de Gemeentelijke Bibliotheek te Tielt-Winge. 

Guy Robbrecht is reeds meerdere decennia de coördinator van het F.I.R. (Fonds 

voor Instandhouding Roofvogels).  In die jaren kwam hij verscheidene keren voor 

ons spreken, steeds op een bijzonder boeiende wijze.  Hij zal diverse Europese 

roofvogelsoorten bespreken, gekoppeld aan zijn 

belevenissen in het kader van beschermingsacties 

zowel hier te lande als elders in Europa.  

Spectaculair waren bvb. acties voor de 

nestbescherming van Keizerarend in de Balkan, de 

reddings-acties van Grauwe Kiekendief in 

Lorraine, de acties voor de Visarend wat in 2013 

in ons land tot een eerste broedpoging leidde, het 

succesverhaal van de wederintreding van de 

Slechtvalk…  Zuidelijker in Europa werkt het 

F.I.R. bijvoorbeeld aan de versterking van de 

populaties van Kleine Torenvalk en van gieren 

met o.a. uitzetten van in gevangenschap 

gekweekte exemplaren. 

Waar en wanneer?  Deze infoavond gaat door in 

de Gemeentelijke Bibliotheek van Tielt-Winge, 

Blerebergstraat 4.  Aanvang: 20 u.  

Zaterdag 22 maart 2014        
Vroege-vogelwandeling Vorsdonkbos 

Erwin Rooms gidst ons tijdens deze eerste vroege-vogelwandeling van het jaar 

door het Vorsdonkgebied, een combinatie van een pareltje van moerasgebied met 

beboste turfstreek.  Hier heeft Natuurpunt een 50-tal ha in beheer.  Stukken 

elzenbroekbos wisselen af met oude bomkraters, turfputten en vochtige hooiweiden 

met kwel afkomstig van de naastliggende Eikelberg.  We mikken op spechten, 

Figuur 5- Guy Robbrecht met 

Slechtvalk 
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Boomklevers en mezen, lijsters en Heggenmussen en al die andere zangers die ook 

de winter bij ons hebben doorgebracht.  Appelvink en Goudvink zijn hier 

broedvogel.  Tjiftjaf en wellicht Zwartkop kunnen terug zijn.  Mogelijk krijgen we 

ook doortrekkende of baltsende roofvogels.  Het trilveen, de bomgaten en 

rietgordels bieden onderdak aan Waterral, Wintertaling en Houtsnip. 

Afspraak: om 8 u. aan het einde van de Vorsenzangstraat in Gelrode (zijstraat 

langs de noordzijde van de Leuvensesteenweg op ongeveer 4 km ten westen van 

Aarschot). 

Zaterdag 29 maart 2014        
Autodagtocht De Liereman & Turnhouts Vennengebied 

 

Figuur 6 - Achilles Cools en één van zijn werken 

 Op stap met kunstenaar/natuurkenner Achilles Cools, bekend van zijn vele werken 

(boeken, schilderijen, beeldhouwwerken…) o.a. over Kauwtjes.  We beginnen in de 

tuin van de kunstenaar.  Daar broeden Goud- en Appelvinken en Bonte 

Vliegenvangers (maar deze zijn dan nog niet terug). 

Onder zijn leiding bezoeken we dan twee topgebieden opgenomen in het Natura 

2000-netwerk. 

Voor de middag trekken we het Landschap De Liereman in.  Dit is een mozaïek 

van natte en droge heide, gagelstruweel, elzen- en wilgenbroek, eikenberkenbos, 

dennenbos, stuifduin, heischraal grasland en belangrijk weidevogelgebied.  De 

grote soortenrijkdom die er voorkomt is te verklaren vanuit de verscheidenheid aan 

biotopen.  De  typerende plant die we er aantreffen is de Wilde Gagel.  Van eind 

maart tot half april kleuren de katjes van de mannelijke gagelplanten het landschap 

oranjebruin.  Zowel het blad als de stengels van Wilde Gagel hebben klieren die 

een harsachtig aroma verspreiden.  De plant werd vroeger gebruikt om bier te 

kruiden.  Wij hopen in De Liereman op soorten als Grutto, Wulp, Regenwulp, 

http://www.google.be/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=buWSybsYVwIRNM&tbnid=_vOEipDls51YAM:&ved=0CAgQjRw&url=http://delalandecremer.nl/item.php?itemId=117150&ei=PrWkUqiJM4qn4ASx_oGADQ&psig=AFQjCNGlO8LdPG-RVcyyQKb71t_iXZH0Lg&ust=1386612414874280
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Kemphaan, Klapekster, Scholekster, Goudplevier, Watersnip, Roodborsttapuit, 

Boomleeuwerik, Havik, misschien Blauwe Kiekendief… 

In de namiddag trekken we het Turnhouts Vennengebied in.  Ook dit is zo’n 

belangrijk heidegebied met plantensoorten die op Europese schaal bedreigd zijn: 

Moeraswolfsklauw, Waterlobelia, Drijvende Waterweegbree en Oeverkruid.  Het is 

het tweede grootste weidevogelgebied van België.  

Recente natuurontwikkelingswerken maakten het landschap nog aantrekkelijker. 

Vertrek: Leuven, parking Bodart om 7.40 u. (vandaar naar Turnhout) – Tienen, 

parking Aarschotsepoort bij de kleine ring (stadszijde) om 7.30 u. (vandaar naar 

Diest) – Diest, parking Lindemolen bij de Halve Maan om 8 u.  

Afspraak ter plaatse: om 9 u. bij Achilles Cools: Hoge Mierdse Heide 174 te Oud-

Turnhout.  Aansluiten kan ook om 13 u. aan de Klein Engelandhoeve, Klein 

Engeland 29 te 2300 Turnhout.  Einde ter plaatse om 17.30 u. 

Zaterdag 5 april 2014 
Bustocht Hollandse Biesbosch  

O.l.v. van een Nederlandse gids bezoeken we dit unieke 

zoetwatergebied.  Sinds 2013 broedt ook de Zeearend hier, 2 jongen 

succesvol uitgevlogen in 2013.  En een tweede, voorlopig niet broedend 

koppel verblijft in de ruime omgeving.  

We beginnen de dag met een bezoek aan polder Hardenhoek, in de Noordwaard. 

Daar verblijven in de vroege lente honderden steltlopers, waaronder kluten en 

grutto's.  Het kan haast niet missen of we zien hier de Slechtvalk jagen en de kans 

is groot dat een Zeearend overflapt.  Polder Hardenhoek is namelijk dé hotspot 

voor vogels in de Biesbosch.  Het gebied staat in verbinding met de rivier De 

Merwede, waar dankzij de getijdewerking slikplaten, eilandjes en rietstrookjes 

elkaar afwisselen. 

We sluiten de wandeltocht af via het laarzenpad, waar de pas gearriveerde 

Blauwborst zingt en we komen genoeg Cetti's zangers tegen om iedere Vlaming 

vrolijk te maken.  Met een beetje geluk pakken we een Roerdomp en Kleine Bonte 

Specht mee. 

Hierna lopen we een rondje door een hakgriend, het typische cultuurlandschap van 

de Biesbosch.  Het stukje waar we rondlopen heet De Pannekoek.  Of die lekker is?  

Matkopjes en IJsvogels lusten jullie vast wel. 

Als de groep niet te groot is (max. 40), gaan we daarna koffie drinken in het 

naastgelegen Biesboschmuseum aan de Hilweg. 

's Middag trekken we de Brabantse Biesbosch verder in, afhankelijk van het weer 

en de ochtendwaarnemingen gaan we de natuurontwikkeling in de Noordwaard 

verder bekijken of wandelen we een rietland in.  Houd in ieder geval 
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http://vwgbiesbosch.org/index.php/waarneming/waarnemingen in de gaten voor de 

actuele waarnemingen. 

Vertrek: Rotselaar, parking bij rondpunt Aarschotsesteenweg/Steenweg op 

Holsbeek om 6 u. – Tienen, parking Aarschotsepoort bij de kleine ring (stadszijde) 

om 5.50 u. (met auto’s tot Leuven) – Leuven, parking Bodart om 6.20 u. 

Terug omstreeks 21.30 u.  Meenemen;: laarzen, picknick, drankje. 

Inschrijven door storten van 35 euro op rekening van Vogelwerkgroep Oost-

Brabant, Waaibergstraat 26 bus 5, 3300 Tienen - IBAN: BE72 3300 1162 6516.  

Duidelijk vermelden: “Biesbosch + opstapplaats”. 

Graag inschrijven voor 15 maart.  

 

Figuur 7 - Een ongewone 

illustratie…  Een van de 

Zeearenden, in 2013 geboren in de 

Biesbosch had de ‘eer’ als eerste 

van zijn soort in een Nederlands 

revalidatiecentrum (Zundert) 

terecht te komen.  Op 4 oktober 

2013 werd hij binnengebracht met 

vergiftigingsverschijnselen, maar 

gelukkig kon hij op de 18de 

opnieuw worden losgelaten. 
 

 

Zondag 13 april 2014       
Vroege-vogel- en/of middagwandeling in de Paddepoel 
te Glabbeek (met ontbijt) 

Het natuurgebied de Paddepoel is met z’n doorstroommoeras, bloemrijke 

graslanden, ruigtes, bosjes en struwelen zo divers dat verschillende vogelsoorten er 

hun plekje wel vinden.  Het voorjaar is de uitgelezen periode om die vogels te 

komen ontdekken, want om een partner te strikken zijn veel vogels dan vooral 

bezig met opvallen.  De Geelgors zingt uit volle borst zijn typische 

verleidingsdeuntje.  De Wulp jodelt er op los en ook de Roodborsttapuit wipt 

opgewonden van de ene naar de andere weidepaal in de Velpevallei.  In april 

passeren er ook tal van water- en waadvogels die tijdens hun lange trek naar het 

hoge Noorden graag even halt houden in de Paddepoel om er wat op krachten te 

komen en te eten. 

Na de boeiende vroege-vogelwandeling is er mogelijkheid om te genieten van een 

zeer uitgebreid heerlijk Hagelands ontbijt voor de democratische prijs van 9 euro 

http://vwgbiesbosch.org/index.php/waarneming/waarnemingen
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voor volwassenen en 5 euro voor kinderen (tot 12 j.) en dit in het parochiecentrum 

van Bunsbeek (naast de kerk in Bunsbeekdorpstraat).   Wie niet vroeg uit de veren 

kan voor de vroege- vogelwandeling krijgt na het ontbijt om 12 u. nog de kans om, 

samen met een gids, het natuurgebied de Paddepoel te verkennen.  

Het ontbijt staat ook open voor niet-wandelaars!   Inschrijven hiervoor (verplicht) 

kan tot en met zaterdag 12 april, uiterlijk 14 u. en dit via Mark Vanherberghen 

(0494 15 97 37; mark.vanherberghen@gmail.com) of Michel Reniers 

(mich.reniers@telenet.be).  De opbrengst gaat integraal naar het reservatenfonds.   

Afspraken: aan PC Bunsbeek (Bunsbeekdorp). Vroege-vogelwandeling om 7 u.   

Einde omstreeks 9.30 u.   Ontbijten vanaf 8 u. tot 12 u., langer nakaarten kan.  

Paddepoelwandeling om 12 u. 

 

Figuur 8- Paddepoel, foto Jules Robijns 

Zondag 13 tot zaterdag 19 april 2014                                                        

7-daagse reis naar de Göksu Delta in Turkije 

Reis begeleidt door Luc Cieters.  Deze reis is volzet.  Eventueel is het mogelijk 

zich op de reservelijst in te schrijven.  Info: zie onze webpagina. 

 

Zondag 27 april 2014 
Vogels in Lubbeekse Nesten 
Een event rond historische en recente vogelwaarnemingen in 
Lubbeek en omstreken. 

Organisatie: Natuurpunt Lubbeek i.s.m. de zilveren jubilaris 'Vogelwerkgroep 

Oost-Brabant', 'Steenuilenwerkgroep', 'Kerkuilenwerkgroep', 'Vogelbescherming 

mailto:mark.vanherberghen@gmail.com
mailto:mich.reniers@telenet.be
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Vlaanderen’, ‘Vogelopvangcentrum Heusden-Zolder', 'Bibliotheek, scholen en het 

Gemeentebestuur van Lubbeek'. 

7. 00 u.: Vroege vogelwandeling(en) in en rond de adellijke Lubbeekse natuur. 

9.30 tot 10.45 u.: Mogelijkheid tot het nuttigen van een uitgebreid en superlekker 

ontbijt. 

11 u.: Symposium inbegrepen de ondertekening van het "Charter voor 

Biodiversiteit" door de Burgemeester en de Schepen van Milieu van Lubbeek.  Last 

but not least wordt hier ook een nieuw Lubbeeks boek ' Kleine Zangvogels' boven 

de doopvont gehouden.  Gewezen notaris Pierre Halflants (1899-1992) beschrijft in 

zijn boek 48 vogelsoorten.  De teksten worden afgewisseld met eigen tekeningen.   

In het boek staan ook uittreksels uit zijn notaboekjes, waarin hij zijn waarnemingen 

neerschreef gedurende de periode van 1925 tot 1990. 

Na de vroege vogelwandeling en het symposium kan men tot 18 u. doorlopend de 

informatieve, doe- en/of verkoopstanden van de deelnemende organisaties 

bezoeken.  

14 u. en 15 u.: Geleide wandelingen in het kasteeldomein door ere-notaris Jacques 

Halflants. 

De kinderen van de Lubbeekse scholen stellen hun 

werkjes, tekeningen en schilderijtjes ten toon en te 

koop.  Kinderanimatie, vertelhoek, schminkstand, 

kleurwedstrijd, braakbalpluizen, oplossen 

uilenpuzzels etc. houden hen zoet en verder 

kunnen ze hun energie kwijt in de knutselhoek 

waar ze hun eigen nestkastjes kunnen timmeren.  

Het VOC zal die dag in beslag genomen en 

gerevalideerde vogels of zoogdieren vrij laten. 

Locatie: Kasteeldomein Gellenberg van de 

notarissenfamilie Halflants, Gellenberg 93 in 3210 

Lubbeek. 

Catering: doorlopend drank- en eetstandjes.  

Belangrijk: Vooraf inschrijven (uiterlijk tot 

20/04/2014) is gewenst voor deelname aan de vroege-vogelwandelingen en/of het 

symposium.  Voor het ontbijt is inschrijven noodzakelijk. 

Het boek 'Kleine Zangvogels' (van P. Halflants) wordt op het evenement 

aangeboden aan 15 euro.  Bij voorintekening betaal je slechts 12 euro. 

Voor alle info, details, prijzen en inschrijvingen ontbijt, intekening / bestelling 

boek: Tel. 0486 02 06 27 (Benny L'Homme) of info@natuurpuntlubbeek.be of 

www.natuurpuntlubbeek.be 

mailto:info@natuurpuntlubbeek.be
http://www.natuurpuntlubbeek.be/
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Donderdag 1 tot zondag 4 mei 2014      
Weekend Texel 

In volle broedseizoen, trekken we met de VWG voor 4 dagen naar Texel. 

Texel het meest zuidelijke van de Waddeneilanden, in het noordelijkste puntje van 

de provincie Noord-Holland.  

Texel, ‘Tessel’ uitgesproken, hoeft geen introductie voor de meeste vogelaars, maar 

hieronder toch een korte impressie.  Texel is Nederland in een notendop, zowat alle 

kenmerkende biotopen vinden we er terug.  Aan de zijde van de Noordzee in het 

westen: oude en jonge duinen, natte duinvalleien met talrijke zeldzame planten en 

een rasechte Slufter (te vergelijken met onze Zwinvlakte), een grote vlakte tussen 

de duinen die enkel bij hoogwater onder water komt.  Dennenbossen met grillige 

door de wind gevormde Zeedennen, aangelegd begin 20
ste

 eeuw om de dorpen en 

landerijen te beschermen tegen de landinwaarts oprukkende duinen.  Daarachter 

oer-Hollandse polders met weidevogels zoals Tureluur, Grutto, Watersnip, 

Scholekster en Kievit. 

In het oosten, tegen de Waddenzee aan, vinden we talrijke slikken en schorren.  

Hier ligt een hele waaier van binnen- en 

buitendijkse plassen waar o.a. Kluut, Bontbek-

plevier en verschillende soorten sternen broeden.  

Vrij recent werd er een nieuw plasdras gebied 

aangelegd in het binnendijkse deel van de 

noordoost zijde van het eiland: Utopia!  

Buitendijks aan de kant van de Waddenzee 

vinden we het belangrijke vogelgebied de 

Schorren waar o.a. een grote kolonie Lepelaars is 

gevestigd!  

Gedurende deze 4 dagen zullen we alle belang-

rijke vogelgebieden van het eiland aandoen.  

Confrontaties met de laatste Rotganzen en 

Zilverplevier en Rosse Grutto’s in zomerkleed 

behoren tot de mogelijkheden. 

We verblijven centraal op het eiland in de Stayokay nabij Den Burg, op basis van 

volpension (ontbijt, lunchpakket en avonddiner).  We verblijven in 4 en 6-

persoonskamers.  Verblijf in een tweepersoonskamer mogelijk mits voorradig en 

een opleg van 22 euro per nacht per kamer (dus 66 euro extra per kamer). 

De voorziene reissom bedraagt 390 euro per persoon in een 4 tot 6-persoonskamer 

inclusief transport met minibus, bootovertocht, uitstappen en excursies, inclusief 

Figuur 9- Kluut, foto Wikipedia 



25 jaar Vogelwerkgroep Oost-Brabant 

Vogelwerkgroep Natuurpunt Oost-Brabant Activiteiten 2014 Pagina 13 

toegang tot Ecomare.  

Het vervoer gebeurt met 2 minibussen, maximum aantal deelnemers: 16. 

Vertrek: op donderdag 1 mei P+R station Hasselt om 8 u., gratis parking in de 

onmiddellijke omgeving mogelijk.  Terugkomst voorzien op zondag 4 mei 

omstreeks 21.30 u.!  

Inschrijven door storting van 200 euro voorschot op rekening van 

Vogelwerkgroep Oost-Brabant, Waaibergstraat 26 bus 5, 3300 Tienen - IBAN: 

BE72 3300 1162 6516, met vermelding “Weekend Texel”.  Saldo te betalen tegen 

15 maart 2014. 

Donderdag 8 mei 2014                          
Nachtegalenwandeling te Webbekoms Broek                  

Het Webbekoms Broek is één van onze mooiste natuurgebieden.  Zeker waard om 

op een lenteavond te bezoeken.  Het gebied van 240 ha wordt beheerd door het 

Agentschap voor Natuur en Bos.  Waterberging is een belangrijke taak, maar de 

natuur profiteert van dit statuut.  Het gebied wordt de laatste jaren goed 

gemonitord.  Hier broeden interessante vogelsoorten als Wielewaal, Nachtegaal, 

Rietgors, Blauwborst, Roodborsttapuit, Sprinkhaanzanger… 

We kijken vooral uit naar de nachtegalenzang.  Vorig jaar waren er 10 zangposten! 

Afspraak: om 19.30 u. op de parking Bezoekerscentrum Webbekoms Broek, Omer 

Vanaudenhovelaan 48 (vroeger Leopoldvest geheten) te Diest (op kleine ring, paar 

100 m noordelijker dan de windmolen).  Einde omstreeks 21.30 u. 

Zaterdag 10 mei 2014         
Autodagtocht Kruibeekse Polder en het Klein en Groot Rietveld in 
Kallo. 

We bezoeken de Barbierkreek, of het GGG-GOG KBR.  Waar staan die 

afkortingen voor?  Kort gezegd gaat het over een gereduceerd gecontroleerd 

getijdegebied en een gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-

Rupelmonde. 

Het doel van een gecontroleerd overstromingsgebied is het aftoppen van de 

stormtijgolf.  Een groots werk in uitvoering van het Sigmaplan.  Het verschil tussen 

de twee soorten overstromingsgebieden is zeer interessant, maar het project geraakt 

maar niet voltooid omdat er een procedure loopt met Air Liquide over wie nu de 

kosten moet dragen voor het herleggen van de nutsleidingen. 

Deze procedure houdt ons echter niet langer tegen, we gaan o.a. een uniek nieuw 

weidevogelgebied bezoeken. 

Weidevogels houden van een gevarieerde begroeiing en korte, open vegetatie.  Als 
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ze broeden, behouden ze graag het overzicht op hun omgeving.  Zo krijgen 

roofvogels en andere natuurlijke vijanden hun kroost minder goed te pakken.  Om 

ervoor te zorgen dat het gras niet te snel groeit, maakte men afspraken met de 

lokale landbouwers.  Meer dan 40 landbouwers helpen al verschillende jaren om de 

“grasmat” in optimale conditie te brengen voor broedende weidevogels.  Sinds 

2009 komt nog enkel mest van het grazende vee op de percelen terecht. 

Nieuwe kreken en prachtige rietkragen lokken ondertussen vogels van divers 

pluimage naar het weidevogelgebied.  Twee kreken werden gegraven en sloten 

werden verbreed, stuwen zullen zorgen dat de grasmat ook na april drassig 

gehouden wordt. 

Figuur 10- Scholekster, foto Marc Van Meeuwen 

Volgens de Europese Richtlijnen moeten de 

polders van Groot-Kruibeke honderd 

broedparen Kievit, Grutto, Tureluur en 

Scholekster aantrekken.  En of er al vogels zijn ! 

Zie gerust op http:// 

waarnemingen.be/gebied/view/24126.  

's Middags is er mogelijkheid om het 

lunchpakket boven te halen in “ De Schuur”, 

vlakbij de Dulpop. 

In de namiddag doen we een korte verplaatsing 

om nabij de E34 het Klein en Groot Rietveld te 

bezoeken.  Deze reeds zeer bekende Rietvelden 

in Kallo zijn natuurcompensatiegebieden en reeds van uitzonderlijke waarde voor 

vele vogelsoorten.   

Afspraak: Leuven, Parking Bodart 8.15 u., Tienen, parking Aarschotsepoort bij de 

kleine ring zijde stad om 7.45 u. of ter plaatse om 9.30 u. parking van de sporthal 

De Dulpop, Beekdam 1, Bazel (Kruibeke).   

Einde ter plaatse omstreeks 17 u. 

Donderdag 15 mei 2014                   
Avondwandeling te Linden 

Aan onze vertrekplaats genieten we van het schouwspel waarvoor de 

Huiszwaluwen ongetwijfeld zullen zorgen.  Aan de kerk en de gebouwen rondom is 

onze grootste Lubbeekse kolonie gehuisvest.  Eind april komen de Huiszwaluwen 

terug uit het verre zuiden, dus halverwege mei krijgen de nesten een grote 

schoonmaak en herstelbeurt.  Spektakel verzekerd.  

In het centrum van Linden spitsen we onze oren en speuren de dakgoten, daken, 
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boomtoppen af naar de vogeltjes die we daar mogen verwachten zoals Groenlingen, 

mussen, mezen, Vinken, Zwarte Roodstaart, misschien een Sperwer.  In Lindenbos 

hopen we op spechten, Glanskopmezen, Boomklevers en -kruipers, Buizerds.  En 

wie weet wat er nog ons pad kruist?  Dit is een activiteit i.s.m. Natuurpunt 

Lubbeek, ze wordt gegidst door Niels Ryckeboer (016/633461 of 

info@natuurpuntlubbeek.be).   

Afspraak: om 19.30 u. aan de kerk in Linden (Lubbeek), Martelarenplaats 1.  

Einde omstreeks 22 u.  

Zaterdag 17 mei 2014 
Vroege-vogelwandeling in de Vallei van de Drie Beken 

Het provincieoverschrijdend Vlaams Natuurreservaat “Vallei van de Drie Beken” 

bestaat momenteel uit verspreid liggende percelen in het gebied dat zich uitstrekt 

van het westen van Limburg (Paalse Plas) tot het noordoosten van Vlaams-Brabant 

(loods Natuurpunt op de Turnhoutsebaan in Molenstede). 

De uitgestrekte, brede vallei wordt er gevormd door de Kleine, de Middel- en Grote 

Beek en door een aantal kleinere beken en grachten.  Kenmerkend voor het gebied 

is de kleinschaligheid met onverharde wegen en de vele kleine landschaps-

elementen 

Aan de rand van het gebied treffen we enkele Diestiaanheuvels aan, dit zijn 

zandheuvels die achterbleven toen de Diestiaanzee zich terugtrok zo'n zeven 

miljoen jaren geleden.  Hier vinden we ijzerzandsteen, veel gebruikt als bouwsteen 

voor kerken in het Hageland.  De Hooilandberg bv. is 55 meter hoog. 

Helemaal in het westen ligt het zandig duinencomplex van het Prinsenbos en hier 

en daar verspreid liggen er zandige donken.  Een visiegebied van 1.800 ha waarvan 

inmiddels 450 ha eigendom zijn van het ANB en een 50-tal ha in beheer van 

Natuurpunt (Asdonk Dassenaarde). 

Een uniek gebied, maar nog weinig bekend, dus reden genoeg om mee te komen 

luisteren.  Frank Delbecque is er boswachter.   

http://waarnemingen.be/gebied/view/28838.  Vallei van de Drie Beken met 

deelgebieden Schutshaag, Asdonk en Paasdonk geeft een idee van de te verwachten 

soorten: Havik, Boomvalk, Buizerd, Wulp, Watersnip, spechten o.a. de Middelste 

Bonte Specht en talrijke zangertjes waaronder de Bonte Vliegenvanger, zijn er te 

horen of te zien. 

Afspraak : Leuven, parking Bodart om 6.15 u., Tienen, parking Aarschotsepoort 

bij de kleine ring zijde stad eveneens om 6.15 u. of ter plaatse aan de kerk van de 

Vleugt, een gehucht van Schaffen bij Diest (Vleugtstraat) om 7 u.. 

Vanuit Diest richting Beringen volgen en aan de verkeerslichten van de Zwarte 

Ring (fabriek Danone), linksaf tot aan een kruispunt bij een café, even rechts en je 

mailto:info@natuurpuntlubbeek.be
http://waarnemingen.be/gebeid/veiw/28838
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bent bij de kerk.  Laarzen voorzien, het is een drassig gebied met o.a. wat veen.  

Einde omstreeks 10.30 u. 
 

Maandag 19 tot maandag 26 mei 2014                                                         

8-daagse reis naar de Donaudelta in Roemenië                             

Er zijn (bij publicatie) nog een aantal plaatsen vrij.  Info: zie aankondiging reis in 

nieuwsbrief of op onze website www.vogelwerkgroep-oost-brabant.be. 

 

Zondag 1 juni 2014 
Steenuiltjeswandeling in Binkom    

O.l.v. twee wetenschappelijke ringers en natuurgidsen trekken we door 

Binkom, het Lubbeekse steenuilenbastion bij uitstek.  In 2013 werden 

hier niet minder dan 8 broedgevallen geregistreerd.  Begraasde weiden, voldoende 

schuilmogelijkheden en voedsel in een afwisselend landschap, wat kan een Steenuil 

zich nog meer wensen?  Een unieke gelegenheid om het meten, wegen en ringen 

van de jonge Steenuiltjes mee te kunnen maken.  Er worden veel cadeautjes 

uitgedeeld en we zoeken opnieuw peters en meters voor onze jonge Steenuiltjes.  

Dit is een organisatie i.s.m. Natuurpunt Lubbeek en de Steenuilenwerkgroep van 

Natuurpunt. 

Afspraak: om 13.30 u. bij Feestzaal Santro, Tiensesteenweg (tegenover de kerk) in 

Binkom.  Voor meer info kan je terecht bij Benny L'Homme: 0486 020 627 of 

info@natuurpuntlubbeek.be. 

Bijdrage ten bate van de Lubbeekse natuurgebieden: 1 euro leden Natuurpunt of 3 

euro voor niet-leden.  Einde omstreeks 17 u.  

Zaterdag 7 juni 2014 
Vroege-vogelwandeling te "Achter Schoonhoven" 

 

Figuur 11- Blauwborst, foto Karel Van Rompaey 

Het natuurgebied Achter Schoonhoven is 

gelegen in de Demervallei stroomopwaarts ten 

oosten van Aarschot op het grondgebied van 

Aarschot, Langdorp en Rillaar.  De sterk 

meanderende Demer vormt hier de grens tussen 

de zandige Kempen en het zandleemig 

Hageland.  Het gebied is beschermd als 

mailto:info@natuurpuntlubbeek.be
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vogelrichtlijngebied en een deel als habitatgebied.  Het bestaat uit heischrale 

graslanden op de zandige donken, glanshaverbeemden en kamgrasweiden op 

alluviale leem en klei en elzenbroekbosjes.  Natuurpunt Aarschot beheert er 

ongeveer 80 ha.  Het gebied wordt van oudsher als hooiland gebruikt.  De 

beheersmaatregelen zijn het herstel van open landschap dicht bij de rivier en herstel 

van houtkanten en plaatselijke boseenheden dichter bij de valleirand.  De avifauna 

is er behoorlijk rijk, met broeders als Blauwborst, Kleine Karekiet, 

Sprinkhaanzanger, Wielewaal, IJsvogel en Boomvalk.  Ook de flora is bijzonder 

waardevol: Gevlekte en Breedbladige Orchis, Blauwe Knoop, Pijpenstrootje, 

Tormentil, Trilgras, Ratelaar, Waterviolier, Dotterbloem kleuren het landschap. 

Afspraak: om 7 u. aan de kerk van Langdorp, Langdorpsesteenweg.  Einde 

omstreeks 10 u. 

Zaterdag 14 juni 2014 
Bustocht Montenach (Noord-Frankrijk) en Berdorf (G.H. 
Luxemburg) 

Begeleider is Jan Wellekens.  We rijden met de bus naar Montenach, 

een klein dorpje, 415 inwoners, gelegen in het Franse departement 

Moselle (Lotharingen), vlakbij Siercke-les-Bains.  Montenach ligt vlakbij 

Schengen (Groothertogdom Luxemburg) en Duitsland, dus eigenlijk ook een 

drielandenpunt.  

Rondom Montenach ligt een prachtig kalkgraslandenreservaat van 107 ha genaamd 

‘La Réserve des Sept Collines’: de zeven heuvels bereiken een hoogte van 325 m.  

Hier vinden we 63 soorten dagvlinders, 5 soorten amfibieën waaronder de 

Vuursalamander en 5 soorten reptielen.  Qua vogels broeden hier o.a. Grauwe 

Klauwier, Goudvink, Boomleeuwerik en Geelgors. 

We wandelen langs de verschillende kalkgraslanden en door een eikenbos, waar 

maar liefst 24 soorten orchideeën groeien, weliswaar allemaal niet op hetzelfde 

tijdstip in bloei.  Begin juni staat o.a. het Hondskruid volop in bloei. 

Onze picknick nuttigen we op het dorpsplein met voor de liefhebbers een koel 

glaasje Moezelwijn. 

Voor de namiddagwandeling rijden we naar Berdorf in Luxemburg, een klein 

dorp, vlakbij Echternach waar de Sauer de grens vormt tussen het Groothertogdom 

en Duitsland.  Dit is het hart van Klein Zwitserland, een fascinerend bos- en 

rotslandschap in het Müllertal.  Een avontuurlijke wandeling voert door ravijnen, 

langs holen en rotsspleten naar prachtige vergezichten vanaf rotsplaten op 

adembenemende hoogte.  Soms is het pad wat glibberig, dus voorzie stevige 

wandelschoenen. 
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Vertrek: Rotselaar, carpoolparking bij uitrit 21 van E314 bij rondpunt: 

Aarschotsesteenweg/Steenweg op Holsbeek om 6.10 u. – Leuven, parking Bodart 

om 6.30 u. of  Tienen: carpoolparking bij E40 om 6.30 u. (van hier met auto’s tot 

Thorembais-Saint-Trond waar de groep uit Tienen omstreeks 7 u. aansluit op de 

bus, parking brug oprit autosnelweg (afrit 11, E411).  Terug omstreeks 21.30 u. 

Inschrijven door storten van 30 euro (leden Natuurpunt) op rekening van de 

Vogelwerkgroep IBAN: BE72 3300 1162 6516 met vermelding   "Montenach + 

opstapplaats”.  Graag vóór 30 mei.   

Donderdag 19 juni 2014        
Avondwandeling op zoek naar Nachtzwaluw en Houtsnip te 
"Averbode Bos en Heide" 

"Averbode Bos en Heide" is een natuurgebied dat de laatste jaren meermaals het 

nieuws haalde.  Het ligt rond de Abdij van Averbode, in de respectievelijke 

gemeenten Tessenderlo, Laakdal en Scherpenheuvel-Zichem, op de overgang van 

de Kempen naar het Hageland.  Uitgestrekte bossen wisselen er af met vennen, 

moerassen, heiden en heischrale graslanden.  Tot enkele jaren geleden behoorde het 

grotendeels aan de familie de Merode toe en was grotendeels gesloten voor het 

publiek.   

Nu beheert Natuurpunt er 593 ha 

natuurgebied.  De totale aaneengesloten 

oppervlakte natuur is nog veel groter en 

heeft meerdere beheerders, samen een 

natuurcomplex van meer dan 1000 ha, 

met een aantal uitlopers die reiken tot de 

Demerbroeken en de Vallei van de Drie 

Beken.  Via www.natuurpunt.be kan je 

de wandelfolder downloaden.  

"Averbode Bos & Heide" maakt deel uit 

van het Europees netwerk van 

belangrijke natuurgebieden, Natura 

2000.  Europa droeg dan ook via een 

LIFE-project bij aan de 

herstelwerkzaamheden waarbij 

monotone, niet streekeigen en soortenarme naaldbossen werden omgezet naar meer 

waardevolle natuur, met o.a. herstel van historische vennen.  Het was een heel 

omstreden herinrichting die evenwel prachtige resultaten oplevert. 

Niet alleen de trektellers hebben hier een vaste stek gevonden, maar ook de 

Figuur 12- Houtsnip, foto Wikipedia 
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Nachtzwaluw en de Houtsnip zijn waar te nemen nabij het Monnicksgoor en de fel 

opschietende heide. 

Afspraak: om 20 u. op de parking op de Turnhoutsebaan N127 in Okselaar, 

rechtover het Munnicksgoor en de Luikerdreef. 

Een gids van Natuurpunt, afdeling Scherpenheuvel-Zichem zal ons begeleiden. 

Zaterdag 5 juli 2014         
Autodagtocht Hageven-Plateaux & Turfven 

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 bemesten.   

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. 

Vertrek: Leuven, parking Bodart om 7.30 u. of te Tienen, parking Aarschotsepoort 

bij de kleine ring eveneens om 7.30 u.  Samenkomst te Bekkevoort, carpoolparking 

Figuur 13 - Boomvalk, foto Karel Van 

Rompaey 
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bij afrit 24 van E314, omstreeks 8 u.  Naar Carpoolparking Houthalen E314 om 

8.30 u. waar de gids aansluit: Jan Wellekens, tel. 0497 799 367 

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. 

Donderdag 7 augustus 2014        
Steenuilwandeling "Vallei van de Zwarte Beek" en de Venusberg 

Rik Vandergraesen en een paar plaatselijke uilenkenners nemen ons op sleeptouw.  

We vertrekken aan de St.-Willibrorduskerk te Meldert.  Vandaar maken we een 

eerste wandeling langs enkele territoria van Steenuil en eentje van Kerkuil. 

De Zwarte Beek heeft een brede vallei met veel verspreide boerderijen, een uniek 

territorium zo blijkt voor Steenuilen.  Vanuit de vallei zie je een hoge berg, de 

Venusberg op de grens van het Hageland en de Kempen.  Geen liefdesheuvel, 

alhoewel er veel Steenuilen broeden.  

“Veensberg” is de oorsprong wat berg 

boven de vennen betekent. 

Figuur 14  Steenuil, foto Marc Van 

Meeuwen 

Daarna verplaatsen we ons naar Schaffen, 

waar we de tocht afsluiten op het terras van 

café 't Excuus met oog op de kerktoren 

waar traditioneel een koppel Kerkuilen 

broedt.  Rond 22.30 u. worden de uilen 

wakker met een jachtschreeuw en begint 

het spektakel, hopelijk, want 2013 was een 

slecht uilenjaar en was er geen broedsel in 

de kerk.  In 2014 hopen we op betere omstandigheden met jongen in de kast.  

Afspraak: om 19.30 u. aan de kerk van Meldert, Zelemsebaan (Lummen).  We 

eindigen de tocht op het terras van café 't Excuus onder de kerktoren van Schaffen. 

Zaterdag 9 augustus 2014        
Autodagtocht naar de regio van de Zwarte Ooievaar 

In de Ardennen broeden sinds een paar decennia opnieuw een aantal paren Zwarte 

Ooievaar.  33 Nesten werden in 2013 vastgesteld, waarvan bij minstens 26 jongen 

uitvlogen.  De soort leeft zeer teruggetrokken en laat zich tijdens de nestperiode 

zeer moeilijk observeren.  Eenmaal de jongen uitgevlogen, nemen de kansen toe.  

Vandaar dat we deze tocht op dit moment van het jaar organiseren.   
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Figuur 15 - Zwarte Ooievaar, foto René 

Conings 

Het hart van de populatie broedt ten zuiden 

van Bastogne.  We verkennen diverse 

valleigebiedjes bij de bovenloop van de 

Sûre.  Verder  is dit ook een vogelrijke 

streek met heel wat roofvogels 

(Wespendief, Rode Wouw…), vinkachtigen 

(Geelgors,Putters, Kneuen…), Grauwe 

Klauwier,  Kramsvogels…  

Verkenning van de broedgebieden van de 

Zwarte Ooievaar in de ruime omgeving van 

Bastogne.  

Vertrek: Leuven, parking Bodart om 7 u. –  Tienen, carpoolparking bij de E40 

uitrit Tienen/Hoegaarden om 7.20 u.  Via E40 richting Luik, daarna E25 richting 

Luxemburg.  Neem uitrit 54 van de E25 Martelange / Bastogne.  Samenkomst vlak 

daarna omstreeks 8.45 u. à 9 u. op Route de Marche (die naar Bastogne gaat) rechts 

kan je parkeren voor een soort winkelcentrum.  Terug omstreeks 20.30 u.  Vooraf 

seintje geven aan Jan Wellekens, tel. 0479 799 374. 

Zaterdag 23 augustus 2014 
Morinellenzoektocht 

Pas enkele jaren geleden ontdekten vogelaars uit 

onze regio dat groepjes Morinel-plevieren onze 

zuidelijke leemplateaus aandeden tijdens hun 

trek en hier soms enkele dagen blijven hangen.  

Het was toen een exclusieve waarneming.  Nu 

blijkt dat die soort ieder jaar, klokvast rond 15-

25 augustus, op enkele grote velden in 

Haspengouw neerstrijkt tijdens de grote trek van 

de toendra naar het Zuiden.  Wij gaan op zoek 

naar deze schitterende vogels.  Een stel andere 

akkervogels als Geelgors, Gele Kwikstaart, 

Ringmus, Grauwe Gors …krijgen we er zo bij. 

Afspraak: te Leuven, parking Bodart om 8 u.  

Ter plaatse: kerk van L’Ecluse bij Meldert om 8.30 

u.  Einde omstreeks 12 u.  
Figuur 16- Morinelplevier, foto 

Pierre Delemos 
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Donderdag 28 tot zondag 31 augustus 2014     
Weekend te Montenau in de Oostkantons 

Gezien het succes van vroegere weekends te 

Montenau, hernemen we deze formule: een weekend 

in het klooster.  We komen samen aan het Signal de 

Botrange om 14u00.  We kijken uit over het enorme 

plateau op zoek naar roofvogels en Korhoenders.  

We maken ook een wandeling in de buurt van het 

bezoekerscentrum.  Tegen het avondeten trekken we 

in onze kamers in het klooster. 

Vrijdag speuren we in de buurt van Montenau naar 

wat zich aanbiedt van vogels: Notenkraker, Rode 

Wouw, Zwarte Ooievaar, Sperwer, Boomvalk, 

Buizerd zijn onze objectieven. 

 

 

Na het middageten trekken we naar de vallei van de Emmels.  Met een beetje 

meeval vliegen de Rode Wouwen hier letterlijk boven onze hoofden.  Ook Grauwe 

Klauwier, Roodborsttapuit, Buizerd, Torenvalk en vele kleinere zangvogels kunnen 

we hier verwachten. 

Op zaterdag maken we een ochtendwandeling langs de Amblève op zoek naar 

allerlei mezen, Goud- en Appelvink, Waterspreeuw en diverse roofvogels.  In de 

namiddag maken we een panoramawandeling in het Wolfsbos.  Roofvogels, 

Notenkraker, Kruisbekken kunnen waargenomen worden. 

Op zondag doen we nog een ochtendwandeling in de buurt, na het middageten 

pakken we in, wie wil kan de streek nog verder verkennen. 

Verblijf in de Bildungsstâtte van Kloster St.-Raphael te Montenau (Amel). 

Samenkomst om 14 u. op donderdag aan Signal de Botrange.  Afspraken i.v.m. 

gedeeld vervoer worden later gemaakt.  Op vrijdag of eventueel zaterdag kan men 

nog aansluiten.  Einde op zondagmiddag. 

Kosten 200 euro voor half pension, 's avonds 3 x op restaurant.  Vervoer en 

persoonlijke dranken uitgezonderd. 

Inschrijven door het storten van een voorschot van 40 euro op rekening van de 

Vogelwerkgroep IBAN: BE72 3300 1162 6516 met vermelding “Montenau 2014”.  

Het saldo dient betaald voor eind juni.  Info bij reisbegeleider Pol Uytterhoeven, 

tel. 0485 633 286. 

Figuur 17- Rode Wouw, foto Wikipedia 
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Zondag 7 september 2014        
Autodagtocht naar Harchies en Marionville 

Op aanvraag opnieuw in de kalender, maar nu eens op het eind van de zomer. 

 
 

Tijdens de voormiddag bezoeken we het kleine en 

rustige Réserve de Marionville, 45 ha groot, één van 

de laatste overblijfsels van de vroegere uitgestrekte 

moerassen langs de Waalse Schelde en Haine. 

’s Namiddags volgen we het uitgestippelde parcours 

langs de kijkhutten doorheen de moerassen van 

Harchies-Pommeroeul, 310 ha groot.  Deze 

ontstonden door instorten van mijngangen en 

grondverzakkingen.  De natuur creëerde een uniek 

mengsel van moerassen, plassen, uitgestrekte 

rietkragen, moerasbos en afgevlakte puinterrils: een 

landschap dat gelukkig kon gered worden van het geplande landbouw- en 

industriegebruik.  Nu biedt het broedplaats aan heel wat soorten.  In deze tijd van 

het jaar zijn er mooie kansen op Kleine en Grote Zilverreiger, Kwak, Zomertaling, 

Geoorde Fuut, Boomvalk, Visarend …  

Vertrek: Leuven, parking Bodart om 7.30 u.  Tienen, carpoolparking bij de E40 

uitrit Tienen/Hoegaarden eveneens om 7.30 u.  Samenkomst bij de kerk van Tertre 

om 9 u. (te vinden via uitrit 25 van E19).  Terug omstreeks 18.30 u. 

Zaterdag 20 september 2014        
Autodagtocht "Snepkensvijver" en "De Zegge" 

Een bezoek aan twee van de oudste beschermde natuurgebieden in Vlaanderen. 

In de voormiddag bezoeken we de Snepkensvijver aan de voet van de Kempense 

Heuvelrug, in de vallei van de Kleine Nete in Herentals en Lichtaart.  Het is een 

belangrijke broed- en pleisterplaats voor vogels en enkel mits toelating bezoekbaar.  

Het bestaat grotendeels uit moeras en open water met daaromheen een strook droge 

zandgrond.  De centrale waterpartij heeft een grote aantrekkingskracht op talloze 

watervogels als Wintertaling,Tafel- en Kuifeend en Dodaars.  In de overgang naar 

het moeras is Dopheide volop aanwezig, maar ook Veenmos, Kleine Zonnedauw, 

Veenbes en Veenpluis.  Het moeras zelf wordt gedomineerd door gagelstruwelen, 

waar Rietgors en Roodborsttapuit vaste gasten zijn.   Op de hoger gelegen gronden 

vindt Struikheide zijn ideale groeiplaats.  In de omliggende bossen broeden ook 

Bosuil, Havik en Boomvalk.  Deze laatste kan je  regelmatig boven het 

Figuur 18- Kwak, foto Pol Uytterhoeven 
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wateroppervlak van de Snepkensvijver zien scheren op zoek naar libellen.  Er is 

ook een vogelobservatiehut. 

Na de middag bezoeken we De Zegge (111 ha), het oudste Belgische natuur-

reservaat.  Het grootste deel (93 ha.) is eigendom van de Koninklijke Maatschappij 

voor Dierkunde Antwerpen die het in 1952 aankocht.  Kleinere stukken zijn 

eigendom van Natuurpunt en het Agentschap voor Natuur en Bos.  Het is gelegen 

in de Antwerpse gemeente Geel en is een restant van het laagveengebied van het 

Geels Gebroekt.  De Zegge bestaat uit laagveenmoeras en heidebiotopen.  Het is 

samen met de naburige natuurreservaten Mosselgoren en Neerhelst één van de 

weinige plekken in Vlaanderen waar de Ringslang nog voorkomt. 

Het gebied werd in 1984 als beschermd landschap en in 1985 als natuurreservaat 

erkend.  Tevens is het habitatrichtlijn en vogelrichtlijngebied.   

Vertrek: Leuven, parking Bodart om 7.45 u.  Tienen (OPGEPAST wegens 

werken) nu op parking achter het station via westelijke ring en Grijpenlaan om 7.45 

u., samenkomst 8.15 u. op carpoolparking bij de afrit 22 van de E314 te Aarschot.  

Ter plaatse om 9 u. Snepkenshof (Kasterlee), zijstraat van de Herentalsesteenweg.  

Einde ter plaatse omstreeks 17.15 u. 

Zondag 28 september 2014 
Grote "Paddepoel"-dag te Glabbeek 

In 1989 werd gestart met het Natuurreservaat De Paddepoel.  

Tijd dus om het 25 jarige bestaan te vieren.  En dit combineren we 

maar al te graag met 25 jaar VWG Oost-Brabant.  De Paddepoel is ondertussen 

uitgegroeid tot meer dan 70 hectaren. Roodborsttapuit, Wulp, Watersnip, Geelgors 

en bijzonder planten als Karwijselie, Knolsteenbreek,… vinden het er best naar hun 

zin.  Het doorstroommoeras herbergt in deze tijd van het jaar dikwijls heel wat 

watervogels.  Om de verjaardag van beide jubilarissen te vieren hebben we volgend 

programma uitgewerkt: 
 

7 u. en 7.30 Vroege-vogelwandeling 

9.30 u.: Opening educatief  Natuur.pad 

10.30 u. – 12.30 u.:  Symposium  over 

historiek en ontwikkeling van de strijd 

tegen de rechttrekking van de Velpevallei 

tot ontstaan van De Paddepoel en zijn 

groei tot een schitterend natuurgebied De 

Paddepoel.  Evolutie van flora en fauna in 

het gebied. Tevens een korte blik over 25 

jaar groei van Vogelwerkgroep Oost-
Figuur 19- Geelgors, foto Freek Verdonckt 
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Brabant.  Aandacht ook voor studieprojecten en hun relatie met het beheer. 

12.30 u.: Receptie 

14 u.: Begeleide wandeling, nadruk op beheer en resultaten flora oude Paddepoel. 

Doorlopend hele dag tot 17 u.: Natuurinfomarkt met talrijke standen van diverse 

natuurwerkgroepen en –verenigingen. 

Vanaf 14 u.: Kinderactiviteiten, vrije wandeling op bewegwijzerd parcours met 

landschapsposten. 

14.15 u.: Vrijlaten gerevalideerde vogels vanuit Vogelopvangcentrum  Heusden. 

Afspraak: Parochiecentrum Bunsbeek (Bunsbeekdorpstraat). 

Zaterdag 4 oktober 2014 Vogelkijkdag 

  Voormiddagwandeling "Averbode Bos en Heide" 

Het natuurgebied Averbode Bos en Heide stelden we voor bij de 

wandeling van 19 juni (zie hoger).  Op deze Vogelkijkdag is het 

een van de beste locaties om vogeltrek waar te nemen.  Bij goede 

weersomstandigheden worden hier van de hoogste cijfers van het binnenland 

gehaald.   We bezoeken de trektelpost en nadien trekken we verder het gebied in 

voor een mooie en hopelijk vogelrijke wandeling doorheen het vroegere Domein 

De Merode met zijn vernatuurlijkt bos, zijn herstelde heide en vennen. 

’s Middags is er gelegenheid om gezellig samen warm te eten in restaurant 

afspanning “Den Eik” Grensstraat 45 te Veerle.  Ook hier kan aangesloten worden 

tussen 12.30 u. en 13.30 u. 

  Namiddagwandeling: "de Kuilen" en "Snippenweide/Broosvijver" te 
Testelt 

We laten de wagens achter bij de kerk van Testelt 

en wandelen via de oostflank van de Voortberg we 

naar de Kuilen.  Door het microklimaat treffen we 

daar nog prachtige flora en vlinders aan.  Mezen, 

Goudhaantjes, Boomklevers en Eekhoorns dagen 

ons uit in de dreef naar de Kuilen. 

Dit gebied maakt deel uit van het grote complex 

van de Demerbroeken met zijn afwisseling van 

rietlanden, houtkanten en drassige graslanden. 

We gaan naar de schuilhut aan de vijvers, gekend 

om zijn rijkdom aan watervogels. In deze periode 

zien we zowel zomergasten als wintergasten hun 

deel van het gebied eigen maken.  Naast IJsvogel, 

Wintertaling en Grote Zilverreiger maken we kans 

op Zwarte Specht en nog een enkele zwaluw  
Figuur 20 - IJsvogel, foto 

Karel Van Rompaey 
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Vervolgens trekken we naar de Snippenweide/ Broosvijver.  Daar ligt het terrein 

van de Roodborsttapuit, Sperwer, Havik, Buizerd, Torenvalk, Boomvalk en 

Klapekster.  Bokje, Waterral, Watersnip passeren het gebied alsook nog vele 

anderen die op deze dag zeker van de partij gaan zijn. 

Afspraak: Om 9 u. Turnhoutsebaan (= steenweg Diest –Molenstede – Veerle) op 

de parking gelegen tussen Okselaar en Veerle, vanuit Diest komende rechts.  

Omstreeks 14 u. kan nog aangesloten worden bij de kerk van Testelt, Stationsstraat, 

maar dan liefst na melding vooraf (0497 44 72 33). Einde omstreeks 17 u. 

Vrijdag 10 tot zondag 12 oktober 2014          
Weekend Cap Griz-Nez 

Driedaagse tocht met auto’s naar de Franse Côte d’Opale.   We bezoeken Cap 

Blanc-Nez en Cap Gris-Nez.  De krijtrotsen vormen er een ideale plaats voor het 

observeren van de zeetrek die ginds geconcentreerd is op het nauwste punt van het 

Kanaal.  Bij helder weer zie je er de krijtrotsen van Dover.  We bezoeken ook 

verschillende gebieden in het achterland.  Bij slecht weer of gebrek aan trek bezoe-

ken we ook  het ornithologisch park van Marquenterre met zijn 14 schuilhutten en 

kijkwanden. 

Richtprijs is 200 euro, exclusief 

vervoer (kostendelend), op basis van 

2- of 4-persoonskamers.  De eerste 

avond gaan we uit eten, de tweede 

avond koken we zelf een verrassings-

diner naar aanleiding van 25jaar 

VWG.  

Inschrijven door storting van 100 

euro voorschot op rekening van 

Vogelwerkgroep Oost-Brabant, 

Waaibergstraat 26 bus 5, 3300 Tienen 

- IBAN: BE72 3300 1162 6516, met 

vermelding Cap Griz-Nez.     Saldo te betalen tegen 1 september 2014! 

Zaterdag 25 oktober 2014 
Voormiddagwandeling "Houterenberg-
Pinnekenswijer" te Tessenderlo 

Willy Vanwesemael, medewerker van het Bosmuseum van 

Gerhagen en gepassioneerd verteller, neemt ons mee op zoek naar 

wat meer verborgen soorten.  Klapekster misschien, Kruisbek, 

Figuur 21- Jan-van-gent, foto Wikipedia 
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spechten allerlei, Boomklevers, Houtsnip, Havik, we zien en horen wel wat we te 

zien krijgen. 

De Houterenberg is een van de vele zandheuvels die zowat een eeuw geleden 

werden beplant met uitgestrekte dennenvelden voor de mijnbouw.  De eeuwen 

daarvoor moesten de oorspronkelijke eikenbossen al plaats ruimen voor arme 

heidevelden.  Zowel het historische eiken- en berkenbos als de heide bleven 

beperkt in deze omgeving.  Toch heeft de Houterenberg goed stand gehouden.  Er 

huizen zeldzame planten als Kruipbrem en Grondster en kwetsbare dieren als de 

dagvlinder Groentje en de Heidesabelsprinkhaan.  Op de Pinnekenswijer spelen in 

de zomer Noordse Witsnuitlibellen verstoppertje tussen de biezen. 

Het Agentschap Natuur en Bos tracht hier de bijzondere fauna en flora te behouden 

en te ontwikkelen, hierbij voorrang gevend aan pioniervegetatie en verjonging van 

de heide.  De eentonige naaldbossen worden geleidelijk omgevormd tot meer 

gevarieerde eikenbossen. (www.natuurenbos.be). 

Afspraak: Leuven, parking Bodart om 8.10 u., Tienen (OPGEPAST wegens 

werken) nu op parking achter het station via westelijke ring en Grijpenlaan om 8.10 

u. of ter plaatse om 9 u. aan het Bosmuseum van Gerhagen/Tessenderlo, Zavelberg 

10.  Einde omstreeks het middaguur. 

Zaterdag 8 november 2014 
Bustocht Grote Peel en Kempenbroek 

De Grote Peel is een uitgestrekt natuurgebied op de grens van 

Nederlands Limburg en Noord-Brabant bij Nederweert, een 15-tal km benoorden 

de grens.  Het is een groot, internationaal erkend wetland ontstaan door afgravingen 

van hoogveen voor turfwinning.  Het is 

gekenmerkt door 

waterplassen,heidevelden, 

pijpenstrootjesvelden en zandruggen.  Er 

zijn ook nog een aantal vochtige putten 

met leven hoogveen.  Het is ook rijk aan 

kienhout: wortels of stammen van bomen 

die duizenden jaren oud zijn en door de 

zuren werden geconserveerd.  De open-

heid van het landschap wordt in stand 

gehouden door grazende paarden, 

runderen en schapen.  Dammen werden 

aangelegd om de waterstand op peil te 

houden want omliggend wordt heel wat 

gedraineerd.  In de Peel broeden een hele 

reeks interessante soorten, maar ook als 
Figuur 22- Klapekster, foto Freek 

Verdonckt 

http://www.natuurenbos.be/
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doortrek- en overwinteringsgebied is het de moeite waard.  “Vogelkijkgids 

Nederland” vermeldt Brilduiker, Blauwe Kiekendief, Kleine -, Bontbek- en 

Goudplevier, Kemphaan, Zwarte – en Bosruiter.., maar vooral ook is het een plaats 

waar geregeld een aantal Kraanvogels neerstrijken.  Als wintergasten zijn 

Klapekster en Toendrarietgans er geregeld aanwezig en het is zowat het enige 

gebied in Nederland waar ook Taigarietgans wordt genoteerd. 

Voor onze namiddagwandeling keren weer terug naar België.  Op de grens van 

Bree en Bocholt vinden we het natuurcomplex St.-Maartensheide – De Luysen, 

Mariahof en Stamprooierbroek.  Tot december 2014 loopt hier een Life-project 

langs de A-beek.  Het is het thuisland van Boomkikker, veel libellensoorten en van 

de Grauwe Klauwier maar voor die soorten moeten we eens op een ander tijdstip 

weerkeren.   In 2013, zelfde periode, vertoefden hier Kleine Zwanen benevens de 

diverse eendensoorten. 

Vertrek: Rotselaar, carpoolparking bij uitrit 21 van E314 bij rondpunt 

Aarschotsesteenweg / Steenweg op Holsbeek om 7 u. – Leuven, parking Bodart om 

7.20 u. – Tienen (OPGEPAST wegens werken) nu op parking achter het station via 

westelijke ring en Grijpenlaan om 7.15 u. u. (met auto’s tot Bekkevoort) – 

Bekkevoort, carpoolparking bij A314.  Terug omstreeks 20 u. 

Inschrijven door storten van 25 euro op rekening van de Vogelwerkgroep IBAN: 

BE72 3300 1162 6516 met vermelding "Grote Peel + gekozen opstapplaats".  

Graag vóór 28 oktober. 
 

Dinsdag 18 november 2014         

Infoavond te Zoutleeuw 

Vogelbescherming, actief voor onze vogels 
Jan Rodts 

 

Jan Rodts, directeur van Vogelbescherming Vlaanderen, geeft een boeiende uiteen-

zetting met PowerPoint-projectie over de werking van deze organisatie, zijn doel-

stellingen en acties, over overtredingen die werden vastgesteld en over de opvang 

van gekwetste en zieke dieren in de Opvangcentra voor Wilde Dieren.   

Hier worden jaarlijks een paar tienduizenden dieren binnengebracht voor opvang 

en revalidatie.  Een groot gedeelte betreft gekwetste of zieke vogels.  Ook door het 

gerecht in beslag genomen of ontsnapte en gevangen uitheemse dieren komen in 

deze opvangcentra terecht.  Het gaat dan over apen, Wasberen, slangen … 

Nog een ander puntje waarover Jan Rodts zeker zal spreken zijn de acties die 

ondernomen worden om bepaalde (zuiderse) landen aan te zetten tot een natuur-
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vriendelijker houding (bijvoorbeeld de betwiste lentejacht op Malta). 

Ook het aspect beleidswerking komt aanbod: het lobbywerk naar de overheden toe 

voor een betere wetgeving en eventueel de procedures bij de Raad van State.  Ook 

de nieuwe “jachtspelregels” die sinds juli 2013 in Vlaanderen van kracht zijn 

worden behandeld. 

Waar en wanneer?  Zaal van taverne Het Vinne te Zoutleeuw, Ossenweg 70.  

Aanvang 20 u. 

 

 

Maandag 24 november 2014 

Start MINI-CURSUS te Tienen 

“Wintervogels in Tuin en Park” 
3 Theoretische lessen op maandag tussen 19.30 u. en 22.30 u. (24 november, 

8 december 2014 en 12 januari 2015). 

2 Excursies op zaterdagvoormiddag van 9 tot 12 u. (13 december 2014 en 17 

januari 2015). 

We bieden een kleine cursus aan waarbij in drie lessen en twee uitstappen kennis 

gemaakt wordt met de voornaamste tuin- en parkvogels.  Bovendien geven we 

aandacht aan de noden van deze vogels en het inrichten van een vogelvriendelijke 

tuin.  Ook behandelen we de wintervoedering en de divers types nestkasten.  Dit 

alles om je te helpen je tuin aantrekkelijk te maken voor vogels en je te helpen bij 

het herkennen van een 75-tal “gewone” soorten.  De aandacht gaat vooral naar 

zangvogels, maar eveneens naar spechten, duiven, een paar roofvogels en in het 

deel parkvogels komen ook een aantal watervogels aan bod die je gemakkelijk bij 

parkvijvers kan opmerken. 

    

Figuur 23 - Roodborst en Zwarte Mees, foto's Rik Dervaux 
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Info en inschrijvingen 

40 euro voor leden Natuurpunt, (hierbij inbegrepen het abonnement op “Ons 

Vogelblad” tot 1 januari 2016!), 60 euro voor niet-leden van Natuurpunt te storten 

op rekening van Vogelwerkgroep Oost-Brabant, Waaibergstraat 26 bus 5, 3300 

Tienen - IBAN: BE24 3300 1135 7138.  Duidelijk vermelden: “Naam cursist + 

Tuinvogelcursus Tienen”. 

De niet-leden worden hierbij lid van Natuurpunt en krijgen een verwelkomings-

pakket met o.a. de fraaie Natuur.gids met daarin 66 uitgestippelde wandelingen en 

fietstochten in de mooiste natuurgebieden van België, 1 jaar lang het tijdschrift 

Natuur.blad en het regionale tijdschrift Natuur en Landschap. 

Afspraak: De theoretische lessen gaan door in het Vrijetijdscentrum van het CC 

De Kruisboog, St.-Jorisplein 20 (kazerneparking) te Tienen.  Aanvang 19.30 u. tot 

22.30 u. 

Voor de eerste excursie is de samenkomst op de kazerneparking om 9 u.  Voor de 

tweede op de parking Viander zijde Hamelendreef.  Einde rond het middaguur. 

INFO CURSUS  

Marcel Jonckers   0497 44 72 33 Peter Collaerts       0477 370 450 

Jan Wellekens       0479 799 367  Rudy Van Baelen  0475 927 526 
 

TENTOONSTELLING  
“Kunstige Vogels” 

“25 jaar Vogelwerkgroep Oost-Brabant” 

Zaterdag 29 november tot en met zondag 14 december 

Als afsluiter van ons jubileumjaar organiseren we deze tentoonstelling gedurende 

16 dagen met drie weekends.  De tentoonstelling omvat volgende thema’s. 

 “Kunstige Vogels”: 8 regionale kunstenaars tonen hun werken met vogels als 

onderwerp. 

 “Genomineerden van onze fotowedstrijd”: een selectie van tiental foto’s uit 

elk van de drie categorieën van onze fotowedstrijd. 

  “Werken van onze jeugd”: foto’s en kunst- of knutselwerken van jongeren tot 

16 jaar.  

 “25 Jaar Vogelwerkgroep Oost-Brabant”: fotoselectie uit 25 jaar. 

Inzendingen van foto's uit de oude doos worden erg gewaardeerd. 
 

Reglement voor de fotowedstrijd en hoe foto’s kunnen aangeboden worden, vindt 

u op onze website www.vogelwerkgroep-oost-brabant.be. 

Vernissage met receptie op zaterdag 29 november om 19 u. met uitreiking van de 

prijzen voor de bekroonde ingestuurde foto’s uit de 4 categorieën.  
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De tentoonstelling is bovendien bezichtigbaar: 

 weekends 29 en 30 november, 6 en 7 december, 13 en 14 december 2014  

telkens open van 10u. tot 17 u. 

 op woensdagen 3 en 10 december van 13.30 tot 17 u. 

De andere weekdagen tijdens de openingsuren en op vraag aan de balie:  

 maandag van 13 u. tot 16 u.  

 dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 16 u.  

 dinsdagavond van 18 u. tot 20 u. 

Waar?  CC. De Kruisboog, St.-Jorisplein (parking Kazerne) te Tienen.  Toegang 

gratis. 

Zaterdag 20 december 2014        
Bustocht Ganzengebieden Damme en Uitkerkse 
Polders 

 

Voor de laatste dagtocht van het jaar trekken we naar de West-

Vlaamse polders.  In de streek van Damme overwinteren duizenden ganzen, vooral 

Kolgans en Kleine Rietgans.  Van deze laatste overwinteren hier tot 90 % van de 

wereldpopulatie.  We bezoeken dit gebied o.l.v. Wim Jans, bioloog en vogelkenner. 

’s Middags eten we in bezoekerscentrum ‘De Groenwaecke’.  Daarna trekken we 

de Uitkerkse Polders in, een uitgestrekt natuurgebied van ongeveer 300 ha met een 

vijftal schuilhutten en één van de rijkste vogelgebieden in ons land.  Kansen op 

Wulp, Bergeend, Pijlstaart, Tureluur, 

Zwarte Ruiter, Bruine Kiekendief, Kleine 

Zilverreiger, Watersnip en met wat geluk 

Velduil. 

Vertrek: Rotselaar, carpoolparking bij uitrit 

21 van E314 bij rondpunt 

Aarschotsesteenweg / Steenweg op 

Holsbeek om 6.40 u. – Leuven, parking 

Bodart om 7 u. – Tienen: carpoolparking bij 

E40 om 6.30 u. (met auto’s tot Leuven).  

Terug omstreeks 20.30 u. 

Inschrijven door storten van 28 euro op 

rekening van de Vogelwerkgroep IBAN: 

BE72 3300 1162 6516 met vermelding 

"Damme Uitkerke + gekozen opstapplaats".  

Graag vóór 1 december. 

 

 
Figuur 24 - Kolgans, foto 

Karel Van Rompaey 
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INFO ACTIVITEITEN 

Marcel Jonckers    0497 44 72 33  Peter Collaerts   0477 370 450 

Jan Wellekens       0479 799 367       Luc Cieters        0494 916 862 

Iedereen is welkom op al onze activiteiten. 

Voor de uitstappen maken we gebruik van eigen wagens tenzij anders vermeld. 

Kostendelend meerijden kan. 

Meenemen: laarzen, kijkers, vogelgidsen en picknick voor dagtochten. 

Voor bustochten gelieve ruim vooraf in te schrijven door betaling op rekening van 

Vogelwerkgroep Oost-Brabant, Waaibergstraat 26 / 5, 3300 Tienen - IBAN BE72 

3300 1162 6516 – BIC: BBRU BE BB. 

De voorziene stopplaatsen worden niet aangedaan indien er geen melding is vooraf.  

Geef bij inschrijving telkens op: reisdoel, je naam en opstapplaats. 

 

“Ons Vogelblad” 

 

Wie nog beter op de hoogte wil blijven van de activiteiten van onze 

Vogelwerkgroep Oost-Brabant van Natuurpunt neemt best een abonnement op 

"Ons Vogelblad". 

Dit tijdschrift wordt 4 keer per jaar uitgegeven, telt van 48 tot 64 blz. per keer en is 

volledig gewijd aan onze vogelwereld, vogelrijke gebieden, vogelstudies, 

bijzondere waarnemingen, soort in de kijker, vogelgedrag en ecologie, uitstappen 

en algemene vogelthema's. 

Het abonnementsgeld voor een jaargang bedraagt 12 euro voor leden van 

Natuurpunt of 14 euro voor niet-leden, afzonderlijk te betalen op rekening  

van de Vogelwerkgroep, Waaibergstraat 26 / 5 te 3300 Tienen - IBAN: BE24 3300 

1135 7138 – BIC: BBRU BE BB 

Vogelwerkgroep Oost-Brabant  

coördineert activiteiten rond vogels in de regio. 

We werken rond OBSERVEREN, STUDIE, EDUCATIE en BESCHERMING. 

Studieprojecten waaraan u kan meewerken zijn: Watervogeltellingen, 

Roofvogeltellingen, Inventarisaties, PTT-project, Project Bijzondere Broedvogels. 

Beschermingsprojecten lopen vnl. rond uilen, zwaluwen en akkervogels. 

 

MEER INFO is te vinden op onze website www.vogelwerkgroep-oost-brabant.be 

http://www.vogelwerkgroep-oost-brabant.be/

