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Activiteitenkalender 2015 
 

 

Zondag 4 januari 2015 
Roofvogelteldag 10 tot 13 u.  

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 op volgende plaatsen naar keuze.  Let op: diverse aanvangsuren.  Einde 

omstreeks 13 u. 

 dorpsplein Neerlinter om 9 u. voor een autozoektocht in de Getevallei o.l.v. 

Ronny Huybrechts; 

 kerk van Webbekom om 10 u. voor de omgeving van Diest o.l.v. Annie 

Vandepoel; 

 kerk van Roosbeek om 10 u. voor de streek van Boutersem – Kumtich – 

Vissenaken met o.a. Grote Kouter, Zeypveld en Rozendaalbeek o.l.v. Jos 

Cuppens en Katelein Goderis; 

 Zandstraat te Assent (Bekkevoort) om 10 u. voor een wandeling door het 

Papenbroek en de Hermansheuvel o.l.v. Roel Baets en Bart Broos; 

 kerk van l’Ecluse (even voorbij Meldert) om 10 u. voor een wandeling langs 

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

 kerk van Korbeek-Lo om 10 u. voor een wandeling langs de Molenbeekvallei en 

Kasteel Wilderhof o.l.v. Toon Roels; 

 kerk van Bunsbeek, Bunsbeekdorp om 10 u. voor een wandeling langs De 

Paddepoel en omgeving o.l.v. Marcel Jonckers. 

 

mailto:marcel.jonckers2@telenet.be
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Zondag 11 januari 2015 
Winterse akkervogelwandeling Molenbeek en Zilverberg 

De Geelgors is zowel in Europa als in een groot deel van de provincie Vlaams-

Brabant een over het algemeen wijdverbreide, maar achteruitgaande soort.  

Regionale verschillen en zelfs tegengestelde tendensen lijken aan te geven dat het 

tij voor de Geelgors te keren valt.  Dat heeft veel te maken met het voedselaanbod 

in de winter.  

 

Geelgors, foto Freek Verdonckt 

De Geelgors kent een gevarieerd leefgebied.  

De geprefereerde biotopen kunnen 

omschreven worden als overgangssituaties in 

een structuurrijk landschap: overgangszones 

tussen bos en/of struweel en open landschap 

(holle wegen), cultuurlandschappen met 

kleine landschapselementen.  Deze biotopen 

vinden we duidelijk terug in Molenbeek en 

op de Zilverberg.  

Natuurpunt is al jarenlang toonaangevend 

wat betreft de aanleg en onderhoud van 

akkerreservaten.  Tijdens een winterse tocht 

door het kleinschalig landschap van 

Molenbeek naar de Zilverberg kom je er alles over te weten.  

Afspraak: bij de Sint-Laurentiuskerk te Molenbeek, kruispunt Halensebaan / 

Kerkstraat (Molenbeek-Wersbeek, deelgemeente van Bekkevoort)  om 14 u. 

Meer info: 013-32 79 49 of natuurpuntbekkevoort@skynet.be 

Zaterdag 17 januari 2015 
Braakballenpluisavond 

Activiteit in samenwerking met de Natuurstudiewerkgroep Hagelandse 

Heuvelstreek, Natuurpunt Lubbeek en Natuurpunt Holsbeek. 

Braakballen van Kerkuilen worden uit elkaar geplozen.  Aan de hand van 

de schedeltjes die we erin vinden en met behulp van zoekkaarten ontdekken we 

welke muizensoorten op hun menu staan. 

Er zal weer gestreden worden om de 'Benen uil', een biodiversiteitsprijs tussen een 

uilenpaar uit Holsbeek en één uit Lubbeek, wellicht uit Linden dit jaar.  Het 

uilenpaar met het meest diverse menu aan muizen neemt de trofee voor één jaar 

mee naar zijn gemeente.  

Dit jaar is ons ook een partij Congolese braakballen toegeschoven.  Wij zitten 

alvast te popelen om ook daarvan de inhoud te bestuderen.  
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Loepes, binoculairs, pincetten, bureaulampen en kinderen zijn welkom en kunnen 

van pas komen. 

Inschrijven kan liefst via mail naar info@natuurpuntlubbeek.be of telefonisch bij 

Niels Ryckeboer (016/633461) of Lars Smout (0494/632643). 

Waar en wanneer?  17 januari van 19 tot 21 u. in de scoutslokalen van Linden, 

Wolvendreef 3 te 3210 Linden. 

 

Weekende17 en 18 januari 2015 

HHeett  GGrroottee  VVooggeellwweeeekkeenndd  

Voeder je tuinvogels en tel ze!  Bezorg de cijfers aan Natuurpunt en aan onze 

werkgroep!  Info hierover met “Tuingidsje voor blije vogels” via website:  

http://vogelweekend.natuurpunt.be/ 
 

Zaterdag 24 januari 2015 
Autodagtocht langs de Limburgse Grensmaas 

We brengen een bezoek aan de grindputten langs de Grensmaas waar de natuur en 

vooral de vogelwereld het door de mens verwoeste landschap terug omtoverden tot 

nieuwe natuurpracht met één der grootste concentraties watervogels van 

Vlaanderen.  Klauwenhof, Stevensweert, De Spanjaard, Houbenhof, Bootrakker, 

Vijverbroek, Panheel, Maasbracht … 

een ganse ketting van vogelparadijsjes, 

waarvan het belang nog voortdurend 

toeneemt.  Bovendien is op de 

Maasoevers al enkele jaren een 

natuurinrichtingsproject gaande 

waardoor de natuurwaarden ongemeen 

groot werden.   

Zeldzaamheden gewaarborgd.  Hier 

vertoeft een belangrijke beverkolonie 

en grazen Konikpaarden. 

Vertrek: Tienen, parking achterzijde 

van het station via westelijke ring en 

Grijpenlaan om 7.30 u. – Leuven, 

parking Bodart eveneens om 7.30 u. – 

Carpool Bekkevoort bij E314 om 8 u.  Ter plaatse: Maaseik voor de Maasbrug om 

9 u.  Je kan ook nog ’s middags aansluiten (maar dit dan vooraf telefonisch 

melden!) aan de kerk van Kessenich om 13.15 u.  Terug omstreeks 19.30 u. 

Paartje Brilduiker 

mailto:info@natuurpuntlubbeek.be
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Zaterdag 7 februari 2015 
Brakonadag 

Elk jaar op de eerste 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 

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.  

Maandag 9 februari 2015 
Start cursus “Vogels Het Jaar Rond” te Diest 

 

Leer onze vogelwereld kennen doorheen het jaar 

Bezoek een reeks prachtige natuurgebieden 
 

Grote Cursus 2015     

“Vogels Het Jaar Rond – module 1” 

Cursus in het Bezoekerscentrum Webbekoms Broek te Diest in  een 
samenwerking met de Provincie Vlaams-Brabant 

Bestaande uit 

- 8 theoretische lessen op maandagavond in het Bezoekerscentrum Webbekoms 

Broek, Omer Vanaudenhovelaan 48 (vroegere Leopoldvest) te Diest (op kleine 

ring, paar 100 m noordelijker dan de windmolen).  

- 12 uitstappen op zaterdagen, (uitzondering eentje op een zondag) waaronder 5 

bustochten en 7 voormiddagtochten in de regio  

Deze cursus kost inbegrepen de lessen, de 5 busreizen en de uitgebreide syllabus 

bij de theoretische lessen: 

 210 euro voor Natuurpunt-leden die reeds een abonnement namen op ‘Ons 

Vogelblad’ voor 2015; 

 222 euro voor Natuurpunt-leden die nog geen abonnement namen op Ons 

Vogelblad voor 2015; abonnement dan inbegrepen tot 1 januari 2016; 

 246 euro voor niet-leden; inbegrepen: abonnement Ons Vogelblad, regionaal 

tijdschrift ‘Natuur en Landschap’ en nationaal lidmaatschap van Natuurpunt 

met abonnement op ‘Natuur.Blad’. 

http://www.brakona.be/
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Tapuit vrouwtje, foto Erwin Hoebrechts 

Indien 2 personen van hetzelfde gezin 

inschrijven is de tweede altijd aan 190 euro. 

Te storten op rek. IBAN: BE24 3300 1135 7138 

– BIC: BBRU BE BB van NP Vogelwerkgroep 

Oost-Brabant.  Duidelijk vermelden: “naam 

cursist + Vogels Jaar Rond Diest”. 

Meer inlichtingen op onze website: 

www.vogelwerkgroep-oost-brabant.be. 

In 2016 volgt wellicht een tweede module met 

8 andere theoretische lessen en 11 andere 

uitstappen.  De twee modules kunnen 

afzonderlijk gevolgd worden. 

Theoretische lessen 

 Maandag 9 februari: “Introductie tot het vogelkijken” 

 Maandag 9 maart:  “Watervogels uit eigen streek” 

 Maandag 20 april:  “Roofvogels” 

 Maandag 11 mei:  “Courante zangvogels” 

 Maandag 8 juni:  “Spechten, duiven, hoenders, rallen, futen” 

 Maandag 14 september:   “Vogeltrek” 

 Maandag 12 oktober:  “Evolutie en Bouw van de vogels” 

 Maandag 9 november:

 “Watervogels wintergasten” 
 

IJsvogel, foto Bart Verstraete 

Deze lessen zullen telkens 

aanvangen om 19.30 u. en duren tot 

omstreeks 22.30 u. 

Er wordt gebruik gemaakt van 

PowerPoint, film- en 

geluidsfragmenten.  

                           Praktijklessen 
De praktijklessen / uitstappen van deze cursus gaan door op volgende data.  Ze zijn 

voorbehouden aan de cursisten en de cursusbegeleiders.  Enkel de busreizen zijn 

toegankelijk voor niet-cursisten.  Details over deze praktijklessen worden 

medegedeeld aan de inschrijvers.  Voor de meeste uitstappen wordt er zowel 

http://www.vogelwerkgroep-oost-brabant.be/
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afgesproken te Diest als ter plaatse.  We vragen om de verplaatsingen maximaal 

kostendelend te maken. 

 Zaterdag 28 februari: Diest De Wallen en de Warande (voormiddag) 

 Zaterdag 14 maart:  Webbekoms Broek  / Vallei van de Drie Beken 

 Zaterdag 28 maart:  Schulens Meer te Linkhout (voormiddag) 

 Zaterdag 11 april:  Lummens Broek - Kleen Meulen  (voormiddag) 

 Zaterdag 9 mei:  Bustocht naar de Oostvaardersplassen in Nederland 

 Zaterdag 30 mei:  Akkervogelwandeling te Bekkevoort Assent 

 Zaterdag 13 juni:  Bustocht Westhoek De Panne en IJzermonding  

 Zaterdag 5 september:  Tiens Broek Bezinkingsputten (voormiddag) 

 Zaterdag 26 september:  Averbode Bos en Heide (voormiddag)  

 Zondag 25 oktober:   Bustocht Oosterschelde – Zeeland  

 Zaterdag 21 november:  Bustocht De Blankaart en de IJzerbroeken  

 Zaterdag 12 december:  Bustocht Kreken in Zeeuws-Vlaanderen 

De inschrijvers worden automatisch lid van Vogelwerkgroep Oost-Brabant en 

ontvangen 4 x per jaar het tijdschrift “Ons Vogelblad”  Als lid van Natuurpunt 

ontvang je ook 4 x per jaar het tijdschrift “Natuur.blad” en 4 x per jaar “Natuur 

en Landschap”, het tijdschrift van Natuurpunt Oost Brabant. 

INFO CURSUS  

Marcel Jonckers  0497 44 72 33  marcel.jonckers2@telenet.be 

Luc Cieters   0494 916 862  l.cieters@pandora.be 

Peter Collaerts  0477 370 450  Jan Wellekens       0479 799 367  

 

 

Slechtvalk, foto Louis Robeyns 

mailto:marcel.jonckers2@telenet.be
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Donderdag 12 februari 2015         

Jaarvergadering en Infoavond te Tienen Vissenaken  

HET F.I.R. EN ONZE ROOFVOGELS, SPREKER GUY ROBBRECHT 

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

Vogelwerkgroep, (her)verkiezing bestuur, mogelijke nieuwe kandidaten, doel-

stellingen, toelichting projecten, gelegenheid tot vragen, etc. 

   om 20 u. Presentatie:  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 weder-intreding 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. 

 

Boomvalk, foto Karel van Rompaey 

Waar en wanneer?  Aanvang: formele vergadering 19.15 u. – uiteenzetting: 20 u. 

in Zaal De Kronkel, Kronkelweg 11 te Vissenaken Tienen.  Toegang: vrije 

bijdrage. 

Zaterdag  14 februari 2015        
Autodagtocht Bourgoyen-Ossemeersen en Kalkense Meersen 

Tijdens de voormiddag bezoeken we het schitterende natuurgebied Bourgoyen-

Ossemeersen bij Gent.  Het is een open landschap in de Leievallei met vochtige 

graslanden, doorsneden met sloten en grachten. 

Het gebied heeft een grote faam als overwinteringsgebied voor duizenden water- en 

waadvogels.  De talrijkste soorten zijn Smient, Wintertaling, Slobeend en Kievit, 
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maar ook Pijlstaart, Krakeend, Watersnip en Wulp zijn frequent aanwezig.  En 

natuurlijk schuilen er ook heel wat roofvogels. 

Na de lunchpauze te Schellebelle nemen we de overzetboot en wandelen door dit 

1000 ha groot natuurgebied.  Het is een gezamenlijk project van de Watering 

Zeekanaal en het Agentschap Natuur en Bos met als doel het verbeteren van de 

veiligheid t.o. overstromingen en de ontwikkeling van extra natuur.  Een gedeelte 

van 180 ha, de Weimeers, wordt ontpolderd en blootgesteld aan getijden-

overstromingen.  Opnieuw kunnen hier slikken en schorren ontstaan, gedeelten 

evolueren tot wilgenbroekbos en dottergraslanden.  Verder vinden we er een 

uitgestrekt complex van riviergrasland en rivierduin langsheen oude Schelde-

armen, laaggelegen weiland doorploegd met sloten en poelen en veel knotwilgen.   

Dit geeft onderdak aan allerlei interessante broedsoorten als Zomertaling, Bruine 

Kiekendief, Blauwborst, 30 koppels Grutto, Steenuil …   

Vertrek: Leuven, Parking Bodart om 7.30 u. – Tienen, parking achterzijde van het 

station via westelijke ring en Grijpenlaan om 7 u.  
 

 

Turkijereis, foto Gilbert Rijmenans 

Donderdag 26 februari 2015                                             Infoavond             

Op avontuur in de Göksu Delta (Turkije) 

De Göksu Delta is een kustgebied in Zuidoost- Turkije, gevormd met vruchtbaar 

sediment van de Göksu rivier.  Deze 260 km lange rivier mondt via een delta uit in 

de Middellandse Zee.  De delta is zeer belangrijk voor de wereldnatuur en is nog 
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één van de Mediterrane Wetlands waar het natuurlijke karakter gevrijwaard bleef.  

Erkend door the International Council for Bird Protection (ICBP) is deze delta één 

van de belangrijkste vogeltoevluchtsoorden in Europa en het Midden Oosten. 

Door zijn diversiteit aan habitats is het bovendien niet alleen een belangrijke 

aantrekkingsplaats voor broedvogels, maar ook zeeschildpadden en Blauwe 

Krabben vinden op de stranden een plekje om hun eieren te leggen.  De delta is 

tevens een uitzonderlijk visgebied waar talrijke vissen komen paaien en voldoende 

voedsel vinden om op te groeien. 

Luc Cieters neemt je in deze presentatie mee op zijn tocht door de Göksu Delta, 

waarbij hij vertelt over bedreigde vogelsoorten zoals de Zwarte Frankolijn en de 

Anatolische Woestijnplevier, maar ook foto’s van vlinders, planten en prachtige 

landschappen passeren de revue. 

Waar en wanneer?  Bezoekerscentrum Webbekoms Broek, Omer Vanauden-

hovelaan 48 (vroeger Leopoldvest geheten) te Diest (op kleine ring, paar 100 m 

noordelijker dan de windmolen).  Aanvang 20 u. 

Zaterdag 7 maart 2015    Vroege-vogelwandeling 
Begijnenbos  Waanrode 

Het Begijnenbos is één van de belangrijkste restanten van de uitgestrekte 

boscomplexen die zich tot in de 19de eeuw ten noordoosten van Tienen uitstrekten. 

Slechts ongeveer 15 procent van de huidige bosoppervlakte was ook op het einde 

van de 18
de

 eeuw al bos.  Dergelijke oude bossen hebben een hoge natuurwaarde 

omdat er heel wat soorten voorkomen die je niet in jongere bossen aantreft.  Veel 

van deze soorten hebben met elkaar gemeen dat ze een lage kolonisatiecapaciteit 

hebben, wat betekent dat ze zich zeer moeizaam verspreiden.  Een typische oude 

bossoort in de kruidlaag is Bosanemoon.  In het Begijnenbos vinden we ook nog 

tamelijk veel oude hakhoutstoven van Haagbeuk terug. 

De laatste jaren heeft Natuurpunt meerdere percelen van dit eeuwenoude 

boscomplex kunnen verwerven en doet er alles aan om dit historisch en ecologisch 

waardevolle bos te vrijwaren voor de toekomst.  Natuurpunt voert er dan ook een 

bosbeheer om het natuurlijk bos in stand te houden en het originele genenmateriaal 

te behouden.  Over het beheer kom je alles te weten tijdens de wandeling.  En 

natuurlijk gaan we met aandacht de vogelgeluiden beluisteren.  Spechten, 

Boomklever, mezen, Vinken, Heggenmus en nog een rits andere jaarvogels zijn 

zeker al volop actief.  Zou de Tjiftjaf present zijn als eerste lentebode?  Geniet met 

ons van het eerste lenteconcert. 

Afspraak:om 7.30 u. aan de St.-Bartholomeuskerk, kruispunt Boterbergstraat Oude 

Diestesebaan te Waanrode (Kortenaken).  Meer info: 

natuurpuntbekkevoort@skynet.be of 013-32 79 49 

  

mailto:natuurpuntbekkevoort@skynet.be
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Donderdag 12 maart 2015                                    Infoavond Fundraiser      

Batumi, de nieuwe roofvogelhotspot  

Na jaren proberen is het nu gelukt om deze infoavond als een vorm van fundraiser 

te organiseren met een spreker namens Batumi Raptor Count. 

Batumi is een plaats in het zuidwesten van Georgië, aan de oostelijke Zwarte 

Zeekust.  Een 'nieuwe' naam in het vogelaarsjargon.  Toevallig werd hier enkele 

jaren geleden door jonge Vlaamse ornithologen een tot dan ongekende hotspot voor 

roofvogeltrek ontdekt.  Sindsdien trekt een jaarlijks groeiende internationale stoet 

van vogelaars er naar toe om de trek te observeren.  De vogels vliegen vanuit 

Europa en Azië via Georgië naar hun overwinteringsgebieden in het zuiden, en ter 

hoogte van Batumi wordt de trekroute erg geconcentreerd tussen de bergen van de 

Kaukasus en de Zwarte Zee. 

 
Schreeuwarend 

Voorbij enkele uitkijkpunten passeren de 

vogels vaak erg dichtbij, en werden niet 

minder dan 35 verschillende roofvogelsoorten 

gespot.  Per najaar trekken er meer dan 1 

miljoen roofvogels aan de kijklustigen voorbij.  

Voornamelijk in september zijn trekdagen met 

10.000-den roofvogels, eerder regel dan 

uitzondering!  Op piekdagen (gemiddeld twee 

per seizoen) komen er meer dan 100.000 

roofvogels langs.  De lucht lijkt soms zwanger 

van de vogels, een ongekend fenomeen.  Op 2 

oktober 2014 werd zelfs het recordaantal van 

280.000 roofvogels op één dag geteld!  Op de 

indrukwekkende soortenlijst staan: 

Wespendief, Steppebuizerd, Zwarte Wouw, Grauwe, Bruine en Steppekiekendief, 

Sperwer, Balkansperwer, Boomvalk, Aziatische Wespendief, Kleine Torenvalk, 

Roodpootvalk, Smelleken, Visarend, Slangenarend, Schreeuwarend, Bastaardarend, 

Steppearend, Dwergarend, Keizerarend.  (Zie ook 

www.batumiraptorcount.org).Sinds de omvang van de doortrek doordrong tot de 

buitenwereld, en het enorme belang daarvan duidelijk werd, trekken steeds meer 

vogelaars naar Batumi om het spektakel zelf te ervaren en zodoende ook bij te 

dragen aan de groeiende kennis over dit gebied.  Maar hun aanwezigheid en steun 

aan de lokale economie wijst ook op het ontzettend grote belang van de site en 

moet op termijn de grote jachtdruk minderen.  Lokale jagers staan verspreid in de 

http://www.batumiraptorcount.org/
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heuvels rond de observatieposten en knallen zelfs de zeldzaamste exemplaren uit de 

lucht.  Het Batumi Raptor Count project is om die reden uitgegroeid van telling tot 

een breed natuurbehoudsproject dat werkt aan bewustmaking, educatie en de 

uitbouw van ecotoerisme om op een doordachte en duurzame manier dit probleem 

aan te pakken. 

Je zal op deze avond veel meer te weten komen over de spectaculaire 

roofvogeltrek, de streek en de jacht aan de hand van allerhande beeldmateriaal, en 

ondertussen dit waardevolle project steunen. 

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

van Boutersem, Kerkomsesteenweg 55.   Aanvang: 20 u.   

Toegang: 5 euro ten bate van het project. 

Zaterdag 21 maart 2015                                                                                  
Wandeltocht door het Dijleland     (Pécrot – Oud-Heverlee) 

Het is de bedoeling een rustige lentewandeling te maken door de vogelrijke 

Dijlevallei.  Vertrekkende van het spoorwegstation van Pécrot stappen we via 

wandelwegen door het natuurgebied Grootbroek in St.-Agatha-Rode, dwars door de 

Doode Bemde, langs de Langerodevijver en zo naar het station van Oud-Heverlee.  

Indien de tijd het nog toelaat, bezoeken we van daaruit nog de vijvers van Oud-

Heverlee Zuid en Noord. 

Afspraak: aan het station van Oud-Heverlee in de Bogaardenstraat om 8.50 u. 

voor de trein van 9.05 u.  (mogelijk wijzigt dit vertrekuur – hou de nieuwsbrief in 

het oog).  Deze trein brengt ons in 7 minuten naar Pécrot, waar de wandeling start.  

Picknick meebrengen.  We zoeken naar een herberg voor de middagpauze, wellicht 

te St.-Joris-Weert.  Einde van de wandeling omstreeks 17 u.  (Bij te slecht weer 

wordt deze wandeling afgelast.) 

Woensdag 8 tot zondag 12 april 2015                                                           
Vijfdaagse staptocht het Trekvogelpad 

Een meerdaagse wandeltocht dwars door een prachtig stuk Nederland, 

langs het Trekvogelpad, van natuurgebied naar natuurgebied, en dit 

onder begeleiding van Luc Cieters.  Vanuit Amsterdam langs het IJsel-

meer, Broek- in-Waterland, Zaanse Schans, Wormerveld, Eilandpolder.  Volzet! 

Zondag 19 april 2015    Vroege-vogelwandeling 
Paddepoel te Bunsbeek Glabbeek 

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

landen, 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 
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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. 

 

Wulp, foto Karel Van Rompaey 

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 

voor volwassenen en 5 euro 

voor kinderen (-16) en dit in het 

parochiecentrum Bunsbeek (naast de kerk). 

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

kan tot en met zaterdag 18 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).  De vroege-vogelwandeling om 7 

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

Donderdag 7 mei 2015         Avondwandeling   
Gempe en De Spicht te Lubbeek 

Avondwandeling aan de Gempe en de Spicht  in een samenwerking 

met Natuurpunt Lubbeek.  

Aan de Gempe, een historisch waterrijk gebied, dat in de middeleeuwen 

gefrequenteerd werd door nonnen, ploeterende veehandelaars en struikrovers, 

pikken we wat watervogels, zoals Futen, Dodaars, Wilde Eenden en Krakeenden 

mee.  In de kwelrijke rietvelden van De Spicht, beheerd door Natuurpunt Lubbeek, 

zingen vast en zeker wat rietvogels als Rietgors, Kleine Karekiet, misschien een 

vroege Bosrietzanger.  Mogelijk verschieten we ons halfdood bij het geschreeuw 

van een Waterral.  En wie weet wat er nog allemaal ons pad kruist? 

Afspraak: om 19.30 u. aan de Gempestraat te Sint-Joris-Winge nabij de 

Gempemolen.  Einde omstreeks 22 u.  Info bij Niels Ryckeboer, 016 63 34 61. 

mailto:mark.vanherberghen@gmail.com
mailto:mich.reniers@telenet.be
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Zaterdag 9 mei 2015 
Bustocht Weidevogelgebied Nijkerk en Oostvaarders 
plassen 

Deze keer trekken we naar Flevoland in het broedseizoen.   

De aandacht zal dan ook voornamelijk gaan naar broedende soorten. 

 Weidevogelgebied Arkemheen - Eemland 

Vooreerst bezoeken we het weidevogelgebied Nijkerk Arkemheenpolder (met BC).  

Sinds 2008 is poldergebied Arkemheen – Eemland een Nationaal Landschap op de 

grens van Gelderland en Utrecht.  Het landschap is typisch voor Nederland en 

uniek in de wereld.  Een gedeelte, Arkemheen, is Natura 2000 gebied, 1429 ha 

groot en beheerd door Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en particulieren.  De 

Vogelrichtlijn is hier van toepassing.  Nooit passeerde hier een ruilverkaveling 

waardoor de oorspronkelijke structuren nog aanwezig zijn. 

In de drassige weilanden bloeien Dotterbloemen en Echte Koekoeksbloemen.  

Weidevogels broeden hier massaal in het voorjaar.  Ook in de herfst en winter 

komen veel vogels naar dit voedselrijke natuurgebied, met concentraties van Wilde 

en Kleine Zwanen, maar dat is een ander verhaal. 

Er is een bezoekerscentrum aan de Zeedijk.  Langs de zomerdijk liggen meer dan 

vijftien waaien.  Waaien zijn oude kolkgaten die zijn ontstaan bij dijkdoorbraken 

van de voormalige Zuiderzee.  Nu worden deze zoetwatermeertjes omringd door 

riet.   

Vanaf de zomerdijk en andere polderweggetjes zie je Kieviten, Tureluurs, 

Scholeksters en Watersnippen.  In het voorjaar broedt hier de Grutto.  Tot voor een 

paar jaar broedde hier nog de Kemphaan, landelijk gezien een steeds zeldzamere 

soort, maar in deze regio neemt het aantal broedparen gelukkig toe.  Verder 

broeden hier Zomertaling, Slobeend, Wilde Eend, Veldleeuwerik, Graspieper en 

Gele Kwikstaart. 

                  

Links: Tureluur – Rechts: vogelkijkhut Delta Schuitenbeek 
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Er zijn een paar vogelkijkhutten o.a. aan de oever van het Eemmeer.  Hier zie je 

geen weidevogels, maar rietvogels zoals Grote Karekieten en Rietgorzen, en veel 

watervogels, waaronder Slobeenden, Kuifeenden en Smienten.  

Vogelkijkhut Delta Schuitenbeek werd gebouwd aan het eind van een pad dwars 

het meer in (bereikbaar via Strandboulevard Nulde). 

   Namiddag: Oostvaardersplassen 

In dit wellicht meest complete ecosysteem van West-Europa huizen de grootste 

Aalscholverkolonies van West-Europa, maar ook meer dan 150 paartjes Kleine en 

Grote Zilverreiger, 1000 paar Baardmannetjes, zeldzaamheden als Buidelmees, en 

Roodmus.  1800 Edelherten, 800 Konikpaarden en 800 Heckrunderen leven in 

volledige vrijheid en zorgen voor begrazing.  Hier broedt zelfs de Zeearend en de 

Raaf.  Tienduizenden Grauwe Ganzen komen er ruien.  Er zijn zeven wandelroutes 

en diverse kijkhutten.  Ter herinnering: bij een vorig bezoek (17-09-2011) vonden 

wij hier de eerste Eleonora’s Valk voor de Benelux!  Andere soorten die we konden 

waarnemen in deze periode van het jaar: Lepelaar, Zomertaling, Zeearend, 

Visarend, Havik, Paapje of tijdens een ander bezoek: Grauwe Franjepoot, 

Porseleinhoen, Waterral, Roerdomp, Zwarte Stern en Reuzenstern.  Wat wordt het 

dit jaar? 

 

Lepelaar, foto Alex Wouters 

Vertrek: Rotselaar, Parking 

Marc Muntenplein via uitrit 21 

van E314 bij rondpunt 

Aarschotsesteenweg/Steenweg op 

Holsbeek om 6.30 u. – Leuven 

Parking Bodart 6.15 u. (met 

auto’s tot Rotselaar). – Tienen 

parking achterzijde van het 

station via westelijke ring en 

Grijpenlaan om 6.30 u. (met 

auto’s tot Diest). – Diest, parking 

Lindemolen om 7 u.  Terug 

omstreeks 21 u. 

Niet-cursisten betalen 28 euro op 

rekening van de Vogelwerkgroep IBAN: BE72 3300 1162 6516 met vermelding 

"Flevoland + gekozen opstapplaats".  Graag vóór 25 april.  Cursisten grote cursus 

gratis!  Plaatsen beperkt! 

  



 

Vogelwerkgroep Natuurpunt Oost-Brabant Activiteiten 2015 Pagina 15 

Woensdag 13 mei 2015              Nachtegalenwandeling 
Webbekoms Broek te Diest 

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.  We hernemen dit wegens het succes 

van de vorige jaren. 

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 16 mei 2015    Vroege-vogelwandeling 
Wijgmaalbroek 

Het Wijgmaalbroek ligt in de Dijlevallei ten noorden van Leuven.  Het is de 

bedoeling dat de Dijle hier vrij zal kunnen meanderen, zoals dat ook al ten zuiden 

van Leuven in de Doode Bemde het geval is.  De natuurwaarden van dit 

valleilandschap zijn door de jaren heen sterk achteruitgegaan.  Hooilanden werden 

omgevormd in populierenplantages en schrale weilanden werden zwaar bemest en 

omgezet in maïsakkers.  Nu wordt stap voor stap gewerkt aan het herstel van de 

vroegere situatie en de biodiversiteit, en met succes.  Schrale bloemrijke 

hooilanden, poelen en natte rietvelden die overgaan in gemengde hakhoutbossen, 

bosranden met kleurrijke ruigtekruiden zorgen samen voor o.a. heel wat 

vogelleven, vooral zangvogels.  Eddy Sente leidt ons rond, mogelijk samen met 

Thomas Vandenberghe. 

Afspraak: Tienen, parking achterzijde van het station (via westelijke ring en 

Grijpenlaan) om 6.20 u. of ter plaatse te Wijgmaal, bij de kerk in de St.-

Hadrianusstraat om 7 u. 

Zaterdag 23 mei 2015    Vroege-vogelwandeling 
Hagelands Bos (Tienbunderbos) 

Het Hagelands Bos (Tienbunderbos-Keerskotbos), gelegen tussen Rillaar en 

Houwaart, is een belangrijk gemengd loofbos in het Hageland.  Sinds enkele jaren 

wordt hier door Natuurpunt 85 ha beheert.  Het is een restant van het historische 

Kolenwoud dat grote delen van Vlaanderen bedekte.  Op 23 mei gaan we op pad 

o.l.v. de lokale beheerders.  Op dit moment wordt er volop gewerkt aan het 

erkenningsdossier, hiervoor zijn alle bijkomende inventarisatiegegevens meer dan 

http://www.natuurpunt.be/nl/natuurgebied-doode-bemde_285.aspx
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welkom.  Een eerste inventarisatie leverde soorten op als Houtsnip, Wielewaal, 

Zwartkop, broedpaar Wespendief, Buizerd, Havik, Bosuil, Zwarte Specht, Grote 

Bonte Specht, Groene Specht, Boomklever en Boomkruiper. 

Afspraak: parking Domein Tienbunders, Tienbundersweg 23 te Houwaart om 7 u.  

Einde omstreeks 10 u 

Donderdag 4 juni 2015          Avondwandeling 
Ontdekkingstocht doorheen de Grote Getevallei te Linter   

Wandeling o.l.v. Natuurpunt Linter.  Van aan het voormalige station in Neerlinter 

trekken we de Grote Getevallei in en wandelen via de oevers van de Grote Vliet en 

de Grote Gete, dwars door het natuurontwikkelingsproject Grote Getevallei.  We 

keren terug via het Doysbroek.  

Van de oorspronkelijke moerassen, met zelfs lokaal oude veenkernen, blijven 

vandaag nog maar enkele relicten over.  Een 

ingenieus systeem van leigrachten en molens 

draineerde de vallei vanaf de 14
de

 eeuw.  Later 

in de geschiedenis verschenen populieren waar 

de bodem alsnog te nat bleek.  Op de drogere 

oeverwallen werd een boccagelandschap 

ontwikkeld met brede haagkanten.  Natuurpunt 

en de provincie Vlaams-Brabant streven naar 

het herstel van een drassige, ruigere vallei in de 

komgronden en soortenrijke hooiweides op de 

valleiflanken.  Zo kan de vallei overtollig water 

bufferen en tegelijkertijd kansen bieden aan 

typische valleivogels.   

Met meer dan 760 ha natuur van Hoegaarden 

over Tienen en Linter tot Geetbets en Zoutleeuw 

krijgt de Getevallei zo opnieuw haar historisch 

karakter aangemeten. 

De afwisseling van soortenrijke graslanden, structuurrijke ruigten, brede haag-

kanten, bosschages en vervallen populierenbossen maakt het een erg gevarieerd 

gebied dat nog in volle ontwikkeling is.  Er staan reeds 133 vogelsoorten op de 

gebiedslijst van www.waarnemingen.be, maar er valt altijd wel iets nieuws te 

ontdekken!  Opvallende broedvogels van dit stuk van de Getevallei zijn Spotvogel, 

Wielewaal, Zomertortel, Grauwe Vliegenvanger, Rietgors, Blauwborst, Grote Gele 

Kwikstaart, Roodborsttapuit, Braamsluiper, Sprinkhaanzanger, Wintertaling, 

Ransuil… en wie weet spotten we een van de ambassadeurs van het gebied, de 

Grauwe Klauwier! 

Roodborsttapuit, foto François 

Exelmans 
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Afspraak: om 19.30 u. op het dorpsplein van Neerlinter (langs de Grote Steenweg 

100 m voorbij de kerk).  Einde omstreeks 22 u. 

Zondag 7 juni 2015 
Steenuil in boerennatuur te Lubbeek 

Steenuilen hebben het nu ook -buiten hun bastion in Binkom-  

duidelijk naar hun zin in Lubbeek.  Het aantal broedgevallen stijgt 

er jaar na jaar.  Het boerenlandschap met begraasde 

hoogstamboomgaarden en houtkanten biedt hier dan ook nog 

veel mogelijkheden voor deze Lubbeekse koesterbuur.  Misschien niet 

vreemd dat hier in 2014 het grootste nest jonge Steenuilen aangetroffen werd.  

Liefst 6 jongen werden er van een wetenschappelijke ring voorzien en vlogen er 

ook uit.  Ga je ook mee op zoek naar het grootste steenuilengezin?  

Natuurpunt Lubbeek en het Regionaal Landschap Noord-Hageland organiseren 

deze activiteit in samenwerking met de gemeente Lubbeek, Vogelwerkgroep Oost-

Brabant, de Steenuilenwerkgroep, Vogelbescherming Vlaanderen, Vogel- en 

Zoogdierenopvangcentrum Heusden-Zolder, Landelijke Gilde, KVLV e.a.   

 

Steenuil, foto Marc van Meeuwen 

Er is voor ieder wat wils: Hagelands 

ontbijt (10 u.), picknick (mee te brengen 

of te bestellen) (11.30 u.), koesterkermis, 

steenuilenwandeling(en) met 

ringdemonstratie, infomarkt met diverse 

stands, tentoonstelling kunstige 

Steenuiltjes, steenuilencafé, 

huifkarshuttle. 

In de namiddag hamburgers, eerlijk 

boerenschepijs, pannenkoeken…  

Voor de kinderen: schminkstand, 

knutselhoek; speelhoek. 

Fietsparcours (diverse afstanden) en 

gegidste wandelingen met vertrek om 11, 14 en 15 u. met in de namiddag 

ringdemonstraties van Steenuiltjes.   

Het VOC laat gerevalideerde vogels en andere dieren opnieuw vrij. 

Waar? Rozemarijnhoeve, Heideken 3 in Lubbeek.  De activiteiten lopen van 11 tot 

18 u. 

Met onze vogelwerkgroep organiseren we vroege-vogelwandelingen met 

aansluitend gelegenheid tot ontbijt (vegetarisch omelet of spek met eieren, 
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boerenbrood, confituren, koffie, thee, fruitsap…) à volonté voor 10 euro.  Vooraf 

inschrijven is gewenst.  Bezoek nadien ook onze stand! 

De vroege-vogelwandelingen vertrekken om 7 en om 8 u. aan het Maelendries-

restaurant, Hertbosweg 5, Lubbeek. 

Meer info op www.natuurpuntlubbeek.be of bij natuurgids Benny L’Homme, 0486 

02 06 27 of info@natuurpuntlubbeek.be 

 

Zaterdag 13 juni 2015 
Bustocht Westhoek Duinenreservaat en IJzermonding 
in Nieuwpoort 

 

Duinenreservaat, foto Marcel Jonckers 

Bezoek aan het Duinenreservaat van De Panne, 340 ha groot aaneengesloten 

duingebied met aanpalend 100 ha Calmeynbos.  In dit gebied met zijn beroemde 

centrale stuifduinen, maar veel rijkere vochtige pannen groeien meer dan 400 

soorten hogere planten, waaronder Zomerbitterling en zeldzame orchideeën als 

Honingorchis en Slanke Duinorchis.  Bijzondere broedvogels zijn hier o.a. veel 

Nachtegaal, Wielewaal, Fitis, Braamsluiper, Roodborsttapuit, Kleine Plevier en 

Strandplevier, sinds enkele jaren zelfs Bijeneters.  Op dit ogenblik van het jaar is 

het gebied ook bijzonder interessant voor insecten als Kleine Parelmoervlinder, 

Heivlinder, Junikever, meerdere zandloopkevers, zelfs een paar sprinkhaansoorten 

die nergens anders in Vlaanderen voorkomen: Duinsabelsprinkhaan en Blauwe 

Duinsprinkhaan.  Er zijn begrazingsprojecten met Konickpaarden, Heckrunderen, 

Shetlandpony’s, Damherten en Highlandrunderen. 

In de IJzermonding wandelen we dankzij bijzondere toelating door het recent 

herstelde gedeelte.  Het reservaat, vroeger hoofdzakelijk militair domein werd in 

het kader van het Plan Zeehond herschapen en is nu ruim 130 ha groot.  Het omvat 

strand, duinen, schorren, slikken en recent ook een stuk polders, de Hemmepolder.  

Typische planten zijn er Zeealsem, Melkdistel, Strandguldenroedekruid, 

http://www.natuurpuntlubbeek.be/
mailto:info@natuurpuntlubbeek.be
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Hondstong, Gelobde Melde … Er broeden Dwergstern, Strandplevier, Tapuit, 

Kuifleeuwerik… en er foerageren massa’s steltlopers op het voedselrijke slib dat 

tot 30.000 levende organismen bevat per m².  En misschien zien we de zeehondjes 

wel! 

Welk gebied in de voor- en welk in de namiddag bezocht wordt, is afhankelijk van 

de getijden. Wim Jans gidst beide bezoeken. 

Vertrek: Rotselaar, parking bij rondpunt Aarschotsesteenweg / Steenweg op 

Holsbeek om 6.15 u.  Diest, parking Halve Maan bij de Lindenmolen op de Omer 

Vanaudenhovelaan om 6.45 u. – Leuven, Parking Bodart om 7.15 u. –Tienen 

parking achterzijde van het station (via westelijke ring en Grijpenlaan) om 6.45 u. 

(met auto’s tot Leuven).  Terug omstreeks 20.30 u. 

Inschrijven door storten van 25 euro (leden Natuurpunt) of 30 euro (niet-leden) op 

rekening IBAN: BE72 3300 1162 6516 van de Vogelwerkgroep met vermelding 

"Westhoek + opstapplaats".  Cursisten grote cursus gratis. 

Donderdag 18 juni 2015                                          Avondwandeling 
Molenheide te Aarschot 

 

Zwarte Specht, foto Dieder Plu 

Te Langdorp, dorpje bij Aarschot, stond de 

Heimolen te midden van een heidelandschap 

op de rand van de Demervallei.  Natuurpunt 

heeft er zowel de windmolen (de Heimolen) 

als de omliggende heide hersteld.  Wij 

wandelen er onder leiding van Luc Storms 

op de overgang van Kempen en Hageland.  

De Molenheide is een droog heidegebied 

met hier en daar stuifduinen.  Het heeft de 

typische plantengroei met Struikheide, 

Stekelbrem, Gewone Brem …  Tijdens de 

monitoring werden heel wat zeldzame 

soorten vastgesteld uit de planten-, 

zwammen- en insectenwereld.  De avifauna 

werd tot nu toe nog minder opgevolgd, maar toch  werden al enkele interessante 

soorten vastgesteld.  Verleden jaar werd hier de Nachtzwaluw waargenomen, dus 

we hopen dat hij er terug zal zijn.  Ook Boompieper en Zwarte Specht bevolken dit 

gebied.   

Afspraak: om 18.30  u. aan de Heimolen in Langdorp, hoek Molenheidestraat / 

Windmolenstraat.  Einde omstreeks 22 u. 
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Zaterdag 20 juni 2015 
Voormiddagwandeling in het Torfbroek 

 

Wandeling o.l.v. Wilfried Deckers.  

Het kalkmoeras Torfbroek in 

Kampenhout behoort tot de rijkste 

natuurgebieden van onze regio.  De 

waargenomen vogelsoorten zijn 

vooral moeras- en rietvogels, 

waaronder Waterral, Kleine Karekiet, 

Rietgors, Sprinkhaan-zanger, Bruine 

Kiekendief, Matkop...  Het aantal 

hogere plantensoorten schommelt 

rond vierhonderd.  Deze diversiteit is 

te danken aan de verschillende 

biotooptypes: de centrale vijver (ooit 

lagen hier enkele turfputten, later gebruikt als vlasrootput), de beboste randen, de 

verschillende types hooilanden en enkele akkers.  Het gebied, 40 ha groot, is een 

restant van een uniek moeras, gevoed door zeer kalkrijk grondwater.  De 

gemeentelijke overheid verkocht in 1928 dit natuurgebied aan een 

bouwmaatschappij voor de aanleg van een villawijk.  Er volgden 50 jaar van 

aftakeling.  Uiteindelijk kwam het onbebouwde deel in 1977 in beheer van 

Natuurpunt.  Met man en macht werden de dichtgegroeide hooilanden en 

moerassen weer opengemaakt en open gehouden.  Veel soorten vinden hier hun 

laatste toevluchtsoord.  Dit gebied is absoluut een bezoek waard, zeker eind juni, 

wanneer een zee van orchideeën je begroet: Bos-, Moeraswespen-, Grote Muggen-, 

Bijenorchis. 

Afspraak: parking einde Visserijlaan (verlengde van de Torfbroeklaan) te 

Kampenhout om 9 u.  Einde omstreeks 11.45 u. 

 

Zondag 21 tot zaterdag 27 juni 2015 
Zevendaagse reis naar Noord-Engeland en Schotland  

Twee keer overnachten op de boot. Vier nachten hotel.  

Verplaatsingen ginds met minibusjes.  Bezoeken aan de 

zeevogelkolonies op de Farne Islands en aan Bass Rock maar ook 

meerder natuurgebieden op het land.  Tocht onder begeleiding van 

Jan Wellekens.  Ondertussen volzet. 

  

Kleine Karekiet, foto Karel van Rompaey 



 

Vogelwerkgroep Natuurpunt Oost-Brabant Activiteiten 2015 Pagina 21 

Omstreeks 20 – 25 augustus 2015   organiseren we opnieuw een 

Morinellenzoektocht 

in de regio Hoegaarden – Landen. 

 

Morinelplevier, foto Erwin Hoebrechts 

In deze regio is er het unieke verschijnsel dat 

hier jaarlijks gedurende een handvol dagen 

Morinellen passeren, neerkomen en blijven 

pleisteren.  Maar de juist datum is een gok.  

Daarom dat we het nu anders doen.  Wie 

hiervoor interesse heeft geeft zich een paar 

weken vooraf (eind juli bvb.) op via een mailtje 

aan  

Peter Collaerts (peter.collaerts@scarlet.be ) of aan Rudy Van Baelen 

(rudy.vanbaelen@telenet.be).  Zodra er Morinellen gemeld zijn op één van deze 

plaatsen en er met grote kans op succes een tocht kan georganiseerd worden, krijg 

je dan een berichtje met datum, afspraakplaats en uur.   

 

Zaterdag 22 augustus 2015                                        Autodagtocht 
 

       Bezoek aan Dutch Bird Fair in en om het    
       bezoekerscentrum Oostvaardersplassen 

Info hierover wordt later medegedeeld. 

Zaterdag 29 augustus 2015        
Autotocht naar de Hoge Venen 

De Hoge Venen zijn ongetwijfeld één van de meest ongerepte stukjes natuur van 

het Ardennen-Eifel-complex.  Vandaar  dat wij er al eens graag op bezoek gaan.  

Door het strenge klimaat van deze streek, de hevige neerslag, de lange koude 

winters en een lage gemiddelde temperatuur (6,1°) zijn uiterst zeldzame 

plantensoorten uit Noord-Europa, de bergstreken en het Atlantische gebied hier 

behouden gebleven als Beenbreek, Wolgras, Lavendelheide, Zevenster, Kleine 

Veenbes, Rijsbes, Kolkjesgentiaan, Wolfsklauw, Wateraardbei en een hele rits 

andere.  Daaraan gekoppeld leven hier een aantal andere levensvormen als vlinders 

en libellen.  Hier geen hoge dichtheden van vogels, maar wel een aantal 

interessante soorten met als toppers de Korhoen (hoe lang nog?), Klapekster, 

Grauwe Klauwier, Kruisbek, Ruigpootuil, Raaf, Kortteenboomkruiper, Paapje, 

mailto:peter.collaerts@scarlet.be
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Graspieper…  In deze regio bij goed 

weer ook heel wat roofvogels als Rode 

en Zwarte Wouw, Havik, Buizerd. 

Oorspronkelijk was hier heel veel bos, in 

de late middeleeuwen werd daarvan heel 

wat ontgonnen en ontstonden er meer 

open gebieden, o.a. uitgestrekte 

weidegebieden voor veeteelt.  Vanaf de 

19
de

 eeuw werd er weer heel wat bebost 

met Sparren.  Dit heeft geleid tot een 

aanzienlijke afname van de 

veenoppervlakte.  De turflaag bereikt 

hier vaak een hoogte van enkele meters, 

een unicum.  Een oppervlakte van 4.500 

ha werd beschermd als natuurreservaat (reeds in 1957).  Dat reservaat kreeg in 

1966 het Europees Diploma voor Natuurbehoud.  Een LIFE-project Hoge Venen is 

eind 2012 afgerond.  Een documentaire werd gemaakt om de doelstellingen toe te 

lichten en het werk dat gedurende 5 jaar is gerealiseerd te tonen.  Zie: 

www.spalywood.be/video_hfagnesfin.htm. 

In de voorafgaande weken wordt uitgestippeld welke wandelingen meest geschikt 

zijn, mogelijk Fagne de Polleur en Brackvenn. 

Vertrek: Leuven, parking Bodart 7 u. – Tienen, parking achterzijde van het station 

via westelijke ring en Grijpenlaan om 7.20 u. – Bekkevoort, carpoolparking 

eveneens om 7.20 u. – Samenkomst van de drie groepen: parking op E40 na afrit 

Verviers om 8.30 u. 

Zaterdag 19 september 2015        
Autodagtocht De Ziepbeek in Rekem 

Vandaag trekken we naar het Maasland.  We bezoeken de vallei van de Ziepbeek 

(Zijpbeek) te Rekem, een deelgemeente van Lanaken.  Rik Derveaux  leidt ons 

rond door de bossen van zijn jeugd.  

De vallei van de Ziepbeek sluit oostelijk aan bij de Mechelse Heide en grenst 

noordelijk aan het Koninklijk Domein (Friedheim) met het bijhorende Klooster van 

Opgrimbie van de zusters monialen van Betlehem, onder leiding van de dochter 

van wijlen Daniel Coens.  Dit domein is evenwel niet vrij toegankelijk en met twee 

meter hoge draadafrastering veilig afgesloten van de buitenwereld en de vogelaars.  

Tevens vlakbij een oud Navo-vliegveld en een gebied met een hele reeks bunkers 

van FN (Fabrique National des Armes de Guerre) waar hulzen gevuld worden met 

poeder (ook niet vrij toegankelijk).   

De Vallei van de Ziepbeek is al erg lang een natuurreservaat.  Als kind ging hij er 

Kruisbek, mannetje 

http://www.spalywood.be/video_hfagnesfin.html
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naar de Korhoenders kijken (beginjaren 70).  Die zijn verdwenen, maar het beheer 

heeft wel voor een zeer grote verandering ten goede gezorgd.  Heel veel open 

landschappen met heel veel heide werden hersteld.  Klokjesgentiaan, (honderden 

planten in bloei), Zonnedauw (honderden planten), Beenbreek, Gagel, Struikheide, 

Dopheide, etc.  Tijdens de verkenning zag hij er een koppel Grauwe Klauwier, 

flink wat Grauwe Vliegenvangers, Boomvalk, Roodborsttapuit, reiger, Buizerd, 

meesjes en erg veel Boeren- en Huiszwaluw ondanks het toen eerder slechte weer, 

weinig zon, bewolkt en af en toe een bui.  De voor vogelaars meest interessante 

zone ligt eigenlijk een beetje buiten het bewegwijzerde parkoers van het 

natuurreservaat.  Het zijn enkele vijvers en vooral enkele uitgestrekte voormalige 

graslanden-velden  die in een vorig tijdperk bewerkt werden door patiënten van de 

Rijkspsychiatrische Inrichting (het gesticht) aldaar.  Die zijn intussen verruigd en 

omgeven met struiken. Kortom een aanrader voor een langere wandeling  met zeer 

mooie natuur, landschappen, planten, vogels, paddenstoelen, libellen en vlinders en 

af en toe een verdwaalde - ontsnapte Moniale. 

Vertrek: Leuven, parking Bodart .7.30 u. – Tienen, parking achterzijde van het 

station via westelijke ring en Grijpenlaan om 7.30 u. – Bekkevoort, carpoolparking 

om 8.10 u. 

Ter plaatse : 9 uur Oude Bosparking op Daalbroekstraat in Rekem.  Verbinding  

tussen het gehucht Besmer (Zutendaal)  en Rekem.  Komende van Zutendaal, links 

afslaan in Besmer en dan weg door bos volgen, na 3 tal km links.  Komende van 

Rekem : Daalbroekstraat volgen richting Zutendaal voorbij Heidestraat (links) nog 

1,5 km aan de rechter kant.  

Zaterdag 3 oktober 2015      
 Vogelkijkdag aan het Schulensmeer en in Het Vinne 
 

  Voormiddagwandeling:  

 

Grote Zilverreiger, foto Karel Van 

Rompaey 

Het Schulensmeer is met een lengte 

van 2,8 km en een breedte van 

ongeveer 180 m één van de grootste 

meren van Vlaanderen.  Het ontstond 

omstreeks 1970 door 

zandontginningen voor de aanleg van 

de autosnelweg.  Het is omgeven door 

een fraai broekgebied dat polderachtig 

aandoet en bestaat uit gras- en weilanden met poelen en talrijke kleine 
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landschapselementen zoals knotwilgen, meidoorn- en sleedoornhagen, een ware 

bron van biodiversiteit.  Het wordt ondertussen vrijwel volledig beheerd als 

reservaat, waardoor de natuurwaarden nog steeds stijgen.  Het wateroppervlak lokt 

vele watervogels in diverse soorten.  De Aalscholvers vertoeven er graag, hebben 

er sedert enkele jaren een winterslaapplaats en er waren al een aantal 

broedpogingen.  Evenwel is een groot gedeelte van het meer voorbehouden voor 

zachte waterrecreatie (surfen, zeilen, hengelen) en dat geeft al eens 

belangenconflicten.  De aantallen eenden en ganzen in diverse soorten kunnen erg 

hoog oplopen en vaak worden zeldzaamheden waargenomen.  Ook de Grote 

Zilverreiger is vrijwel zeker aanwezig.  In de omgevende beemden, akkers en 

broekbossen zijn allerlei zangertjes te observeren en vaak zweven roofvogels boven 

het gebied.  Ornithologisch succes verzekerd op deze voormiddagwandeling! 

’s Middags is er gelegenheid om gezellig samen warm te eten in de taverne van 

Het Vinne, Ossenwegstraat 70, te Zoutleeuw.   

  Namiddagwandeling in Het Vinne  

In dit provinciaal domein werd een natuurlijk meer dat in midden 19
de

 eeuw werd 

drooggelegd opnieuw hersteld.  Het huidige meer is zo’n 1600 m lang en tot ruim 

700 m breed.  Het heeft een oppervlakte van ongeveer 70 ha en is omgeven door 

een afwisseling van open zones en inheems bos met geleidelijke overgangen van 

wilgstruweel, elzenbroekbos, verlandingszones naar een elzen-vogelkersbos en een 

haagbeukenbos op de drogere gedeelten.  Er zijn riet- en zeggenvegetatie, 

overgaand in een dottergrasland en een glanshavergrasland beheerd met een 

combinatie van maaien en begrazen.   

 

Dodaars, foto François Exelmans 

Dit veelzijdige gebied heeft al 

pareltjes van waarnemingen 

opgeleverd.  Heel wat watervogels 

broeden er, nog meer komen er 

overwinteren.  In elk geval is er 

telkens een en ander waar te nemen, 

dus steeds een bezoek waard. 

 

Afspraak: Leuven parking Bodart om 8.10 u. –Ter plaatse: kerk van Linkhout  

8.45 u.    

Tijdens de lunchpauze of voor de namiddagwandeling (start 14 u.) kan aangesloten 

worden aan taverne Het Vinne, Ossenwegstraat 70 te Zoutleeuw.   
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Maandag 5 oktober 2015 
Start Cursus “Vogels Dichtbij” te Bierbeek 

 

 

In samenwerking met Natuurpunt Kern Bierbeek 

Cursus “Vogels dichtbij” 

bestaande uit 

5 theorielessen en 5 praktijklessen 

 

Theorie:     Praktijk: 

Maandag, 5 oktober 2015   Zaterdag, 17 oktober 2015 

  Donderdag, 5 november 2015  Zaterdag 14 november 2015 

Maandag, 14 december 2015  Zaterdag 19 december 2015 

Maandag, 15 februari 2016  Zaterdag, 27 februari 2016 

  Maandag, 7 maart 2016   Zaterdag, 19 maart 2016 

 

Een kleine cursus vogels kijken en herkennen met aandacht voor hun levenswijze, 

en ecologie!  5 theoretische en 5 praktijklessen.  Wij proberen met deze cursus een 

publiek te bereiken dat misschien op zoek is naar een nieuwe hobby!  Ook geschikt 

voor een publiek met weinig voorkennis.  Na deze starters-cursus bent u klaar voor 

het volgen van meer gespecialiseerde vogelcursussen of gewoon voor meer 

genieten van de natuur. 

Theoretische lessen  

De theoretische lessen worden gegeven met PowerPoint-Presentaties.  

Lessen 1, 3 en 5 bestaan uit een algemeen deel over het vogels kijken en hun 

levensloop.  Het tweede deel van elk van deze drie lessen behandelt een groep 

vogels volgens biotoop met herkennen van de soorten (lesgever Marcel Jonckers).  

De 2de les wordt gegeven door Philippe Smets en behandelt roofvogels en uilen. 

De 4de les wordt gegeven door Peter Collaerts en gaat over zangvogels met vooral 

aandacht voor onze zomersoorten. 

Bondig per les:  

- Maandag 5 oktober – Les 1 –Inleiding tot het vogels kijken (wat gebruiken we, 

hoe noteren we waarnemingen, waarop letten om vogels te determineren?). 

 Deel 2: Tuin- en Parkvogels. 

- Donderdag 5 november – Les 2 – Onze roofvogels en uilen. 

12 soorten roofvogels en 8 soorten uilen worden één voor één behandeld.  Het 

betreft de soorten die in ons land broeden of frequent voorkomen. 
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- Maandag 14 december – Les 3 – Levensloop en voortplanting (territorium, 

partnerkeuze, zang en visuele balts).  Deel 2: Watervogels. 

- Maandag 15 februari – Les 4 – Onze zangvogels en hun zang (klemtoon op 

zomervogels). In deze les komen een 40-tal soorten aan bod, de ene wat 

uitgebreider dan de andere… Het betreft dus trekvogels die bij ons komen broeden 

en onze tuinen, velden en bossen vullen met hun gezang.  In deze les worden 

daarom ook geluidsfragmenten gebruikt. 

- Maandag 7 maart – Les 5 – Voortplanting (vervolg): nesten, jongen opvoeden, 

kolonies e.d.  Trek en rui.  Waar vogels kijken?  Deel 2: Bos- en akkervogels 

Bij deze lessen hoort een uitgebreide cursusmap.  Een vogelgids is evenwel zeker 

ook aangewezen.  
 

Boomklever, foto Danny Roobaert 

Locatie – De 5 voordrachten gaan 

door in het C.C. De Borre, 

Speelpleinstraat 10 te Bierbeek.  

Telkens van 19.30 u. tot 22.15 u.  

Parkeren kan ter plaatse.   

Praktijk  - De theorielessen worden 

afgewisseld met vijf voormiddag-

wandelingen in de regio op 

zaterdagen.  Details worden later 

medegedeeld. 

Zaterdag 17 oktober 2015:  Zoet Water en Heverleebos 

Zaterdag 14 november 2015:  Hazenbergwandeling 

Zaterdag 19 december 2015:  Dijlevallei Oud-Heverlee St.-Agatha-Rode 

Zaterdag 27 februari 2016:   Abdij van het Park te Heverlee 

Zaterdag 19 maart 2016:    Akkers & Mollendaalbos te Bierbeek 

Info en inschrijvingen 

- 50 € voor leden van Natuurpunt die ook het abonnementsgeld voor Ons 

Vogelblad 2015 betaalden; 

- 60 € voor leden van Natuurpunt die geen abonnementsgeld voor Ons Vogelblad 

2015 betaalden; 

- 84 € voor wie nog geen lid is van Natuurpunt, noch van onze Vogelwerkgroep. 

Te storten op rekening BE24 3300 1135 7138 van Vogelwerkgroep Oost-Brabant. 

Info Cursus: 

Esther Buysmans  0475 33 51 70  

Marcel Jonckers  0497 44 72 33  marcel.jonckers2@telenet.be 

  

mailto:marcel.jonckers2@telenet.be
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Zaterdag 10 oktober 2015 
Voormiddagwandeling langs de oude vijver van 
Bellefroid 

Wandeling o.l.v. Pieter Moysons, conservator, en Wilfried Deckers. 

De vijver, aangelegd in de jaren ‘60, werd aangekocht door Natuurpunt na het 

faillissement van de firma Bellefroid en ook omdat hij praktisch niet meer 

bereikbaar was na de aanleg van de HST-lijn Brussel-Leuven. 

Dit afgelegen gebied maakt nu deel uit van de grens tussen Veltem-Beisem 

(Herent) en Erps-Kwerps (Kortenberg). 

In deze periode is het een ideale rustplaats voor diverse soorten vaste, 

doortrekkende en overwinterende vogels.  Nadien is er nog een wandeling voorzien 

door één van de nabijgelegen gebieden (bos of akkers). 

Afspraak: om 9 u langs de Kerselarenstraat, naast de parking van het station van 

Erps-Kwerps.  Einde omstreeks 12 u. 

Tafeleend 

Dinsdag 20 oktober 2015          

Infoavond  ‘Zuiderse Zoenen … Vogeltrek Noord-Zuid’  

Lezing door Koen Leysen, educatief medewerker van Natuurpunt, met accent op 

Noord-Zuid als natuurfenomeen bij de vogeltrek, en het belang van het zuiden voor 

onze treksoorten). 

De vogeltrek is één van de boeiendste natuurfenomenen.  Tijdens deze voordracht 

gaan we in op de mechanismen die hier achter zitten, hoe vogels zich voorbereiden 

op die grootse onderneming, hoe vogels zich gedragen tijdens hun trektocht en met 

welke problemen ze af te rekenen hebben.  Natuur bij ons heeft deze belangrijke 

biotopen in het Zuiden nodig ! 

Waar en wanneer?  C.C. De Kruisboog, te Tienen, lokaal Vrijetijdscentrum; St.-

Jorisplein 20, Kazerneparking, bereikbaar via Goossensvest en Meendijkstraat.  

Aanvang 20 u.  Toegang gratis. 
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Zondag 25 oktober 2015 
Bustocht Vogelparadijs Zeeland 

We bezoeken een aantal markante plaatsen waar veel watervogels en 

zeker ook veel steltlopers voorkomen.  Op dit ogenblik zijn talloze 

steltlopers uit het hoge noorden in het Oosterscheldegebied aanwezig.  Vrijwel alle 

soorten uit de vogelgids zijn mogelijk aanwezig.  Sommige soorten met duizenden!  

Verder zullen er zeker heel wat eenden- en ganzensoorten, piepertjes en roofvogels 

in onze kijkers defileren. 

Bonte Strandloper 

Vertrek: Rotselaar, parking bij 

rondpunt 

Aarschotsesteenweg/Steenweg op 

Holsbeek om 6.30 u. – Diest, parking 

Halve Maan bij de Lindenmolen op de 

Omer Vanaudenhovelaan om 7 u. – 

Leuven Parking Bodart 6.10 u. (met 

wagens tot Rotselaar) – Tienen, 

parking achterzijde van het station via 

westelijke ring en Grijpenlaan om 

6.30 u. (met auto’s tot Diest).  Terug 

omstreeks 20.30 u. 

Inschrijven door storten van 28 euro op rekening IBAN: BE72 3300 1162 6516van 

de Vogelwerkgroep met vermelding "Zeeland + opstapplaats", graag voor 10 

oktober.  Cursisten grote cursus gratis. 

Zaterdag 7 november 2015      
 Voormiddagwandeling in de Doode Bemde  

De Doode Bemde is met zijn 9 kilometer wandelpaden het best 

toegankelijke natuurgebied van Vlaams-Brabant.  Het is ook veruit 

het belangrijkste en meest waardevolle natuurgebied in dit deel van de 

Dijlevallei.  In 1980 sloegen Natuurpunt en de Vrienden van Heverleebos en 

Meerdaalwoud de handen in elkaar om hier een prachtige brok natuur uit te 

bouwen. ‘ Dode beemden’ betekent zoveel als onbruikbare graslanden.  Het gebied 

mag dan voor de landbouw te vochtig en van weinig nut geweest zijn, 

landschappelijk en qua natuurwaarden is het rijk en uniek gebleven. 

De Dijle mag hier sinds kort weer overstromen en sedimenten afzetten zoals in een 

ver verleden.  Zo kan hier opnieuw een natuurlijk alluviaal rivierecosysteem 

ontstaan waarvan de ecologische rijkdom logischerwijze meegroeit. 

Dottergraslanden, elzenbroekbos, rivieroevers en rietzones wisselen elkaar af in dit 

natuurgebeid van ongeveer 250 ha. 
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Ook de Bever heeft hier zijn rentree gemaakt. 

Een kijkhut geeft zicht op de vijvers met hun verschillende soorten watervogels.   

Laarzen zijn aan te raden en zeker bij nat weer. 

Afspraak: om 9 u. op de parking bij het kasteel van Neerijse aan het eind van de 

Lindenhoflaan.  Wie met de trein wil komen, kunnen we (mits vraag) om 8.45 u. 

oppikken aan het station van Oud-Heverlee. 

Zaterdag 21 november 2015 
Bustocht Blankaart en IJzerbroeken / Kleiputten 

O.l.v. plaatselijke natuurgidsen en Wim Jans bezoeken we in de 

voormiddag het kasteelpark van de Blankaart met zijn vijvercomplex, zijn 

rietmoeras en de omliggende weiden en broeken.  Dit natuurgebied haalt voor 

diverse soorten watervogels de 1% norm en is opgenomen en beschermd als 

Ramsargebied.  Tot 20.000 Kolganzen, Smienten, en Wintertalingen vertoeven 

hier.  Het is ook een gekend wintergebied voor Kleine Zwaan, Blauwe Kiekendief 

en Roerdomp.   
 

Smient, mannetje 

In de namiddag trekken we 

verder de IJzerbroeken in, o.a. 

rond Lampernisse, en rijden 

ook tot bij de Viconia-

kleiputten van Stuivekeskerke.  

Hier wachten ons zeven vijvers, 

enkele kijkhutten, en 

weidegebieden.  Smient en 

Kolgans behoren hier tot de 

talrijke overwinteraars.  Cetti’s 

Zanger, Baardmannetje en Bruine Kiekendief zijn geregeld te observeren. 

Vertrekplaatsen en -uren: Rotselaar, parking bij rondpunt Aarschotsesteenweg / 

Steenweg op Holsbeek om 6.30 u.  Diest, parking Halve Maan bij de Lindenmolen 

op de Omer Vanaudenhovelaan om 7 u. – Leuven, Parking Bodart om 7.30 u. – 

Tienen parking achterzijde van het station via westelijke ring en Grijpenlaan om 7 

u. (met auto’s tot Leuven).  Terug omstreeks 20 u. 

Inschrijven door storten van 26 euro op rekening van de Vogelwerkgroep IBAN: 

BE72 3300 1162 6516 met vermelding "Blankaart + gekozen opstapplaats".  Graag 

vóór 10 november.  Cursisten grote cursus gratis!  Plaatsen beperkt! 
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Zaterdag 5 december 2015 
Gorzenwandeling en -telling op de Grote Kouter 

In deze streek beheert Natuurpunt een aantal akkerpercelen en 

liggen een aantal beheerstroken in functie van de akkervogels en de gorzen in het 

bijzonder. 

Graan wordt extensief ingezaaid en blijft staan om 

wintervoer te bieden aan deze vogels. Indien deze 

voorraad uitgeput is, wordt bijgevoederd.   En het 

resultaat is schitterend: honderden Geelgorzen 

blijven er overwinteren samen met zwermen 

Ringmussen, wat Rietgorzen, Kneuen en andere 

vinkachtigen.  Mogelijk zien we ook de erg 

zeldzaam geworden Grauwe Gorzen.  Ook een 

aantal roofvogels als Blauwe Kiekendief maken 

gebruik van deze locaties. 

We maken een fraaie wandeling op het plateau 

tussen Willebringen, Kumtich en Roosbeek langs 

2 gorzenpercelen, BO stroken en een paar stukjes 

holle weg. 

Kneu, foto Fred Vanwezer 

Afspraak: kerk van Willebringen, Willebringsestraat, Willebringen (deelgemeente 

van Boutersem) om 9 u.  Einde omstreeks het middaguur. 

Zaterdag 12 december 2015 
Bustocht Krekengebied in Zeeuws-Vlaanderen 

In het tijdschrift van het Zeeuwse Landschap, 30
ste

 jaargang, nr. 3, 

2014, p.18 e.v. verscheen een interessant artikel onder de titel 

“Kreken maken het landschap af”.  Het artikel begeleidt u langs verschillende 

kreken, waarvan sommige geëvolueerd zijn tot echte vogelparadijzen. 

Het artikel begint met wat noodzakelijke basiskennis: er zijn inderdaad getijden-

kreken, die bij de bedijking van een polder nog zo breed en diep waren dat ze als 

waterpartij zichtbaar bleven.  Maar er zijn ook doorbraakkreken, ontstaan tijdens 

stormvloeden en er zijn zelfs kreken die grotendeels door mensen gegraven zijn.  

Vooral tijdens de 80-Jarige Oorlog werden nogal wat dijken doorgestoken.  Er zijn 

tenslotte ook nog Weelen, doorbraakkolken in feite, zoals het noordelijk deel van 

de Reep in de Groote Henricuspolder. 

Onze Vogelwerkgroep Oost-Brabant organiseerde in het verleden al een paar 

uitstappen naar de Meetjeslandse kreken, de Boerekreek in Sint-Jan-Eremo bv. is 
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goed bekend in vogelkringen, maar we gaan in december 2015 even wat verder in 

het Zeeuwsche land op zoek naar kreken en uiteraard de daarbij horende typische 

vogels.  

Nabij Groede (een vroeger eiland), ergens tussen Cadzand en Breskens ligt de 

Baarzandse kreek.  Deze kreek ontstond als gevolg van een doorbraak ter plaatse 

van een oude getijdenkreek, te herkennen aan de brede, laaggelegen oeverlanden, 

een ander kenmerk zijn de hoge steile 

oevers. 

De wat verder gelegen Nieuwkerksche 

Kreek is daar ook een mooi voorbeeld 

van.  

Nog verder komen we bij de Blikken.  

Blikken is een verbastering van 

blinkend, weerkaatsing van het water 

dus.  

De Blikken is de plek in Zeeuws-

Vlaanderen waar watervogels in grote 

aantallen het hele jaar verblijven en 

waar vogelliefhebbers onder elke 

weersomstandigheid vogels kunnen 

bekijken. 

Deze plek moet het hoogtepunt van de dag worden.  In 1995 reeds werd door de 

landinrichtingscommissie beslist om de Blikken terug te geven aan de natuur.  

Grootse werken vonden plaats en sindsdien trekt de combinatie van ruimte en 

water, geulen, eilanden, rust en beschutting een waaier van vogelsoorten aan. 

Sinds de herinrichtingswerken zijn de Blikken geweldig in trek bij Nederlandse en 

Belgische vogelaars.  De Ringdijk bv. staat soms vol met autorijdende vogelaars op 

zoek naar een dwaalgast.  Maar er zijn nu ook twee vogelkijkhutten. 

We beëindigen onze dagtocht ten zuiden van Oostburg bij het Groote Gat.  Deze 

kreek is grotendeels van menselijke oorsprong, gegraven om het Zwin via door-

stroming naar de Westerschelde bevaarbaar te houden.  

De beste aanmoediging om deel te nemen aan de vogelreis is even gaan loeren op 

waarnemingen.nl.  Luc Cieters begeleidt deze tocht. 

Vertrekplaatsen en -uren: Rotselaar, parking bij rondpunt Aarschotsesteenweg / 

Steenweg op Holsbeek om 7 u. – Diest, parking Halve Maan bij de Lindenmolen 

op de Omer Vanaudenhovelaan om 7.30 u. – Leuven Parking Bodart 6.40 u. (met 

wagens tot Rotselaar) – Tienen, parking achterzijde van het station via westelijke 

ring en Grijpenlaan om 7 u. (met auto’s tot Diest).  Terug omstreeks 20 u. 

Inschrijven door storten van 28 euro op rekening IBAN: BE72 3300 1162 6516 van 

Kleine Zwanen 
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de Vogelwerkgroep met vermelding "Zeeuws-Vlaanderen + opstapplaats".  

Cursisten grote cursus gratis. 

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 15 euro voor leden van 

Natuurpunt of 17 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/

