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Activiteitenkalender 2017 
 

 

Zondag 8 januari 2017 Voormiddag 
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). 
 

Buizerd, Tom Didden 

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; 

 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 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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Donderdag 19 januari 2017                

Jaarvergadering en infoavond 
Delta Life Project: nieuwe kansen voor de Demernatuur  

Organisatie i.s.m. Bezoekerscentrum Webbekoms Broek 

   Om 19 u. jaarvergadering met evaluatie van de werking van de 

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

doelstellingen, toelichting projecten, etc.  Mogelijkheden voor vragen en 

voorstellen voor al onze leden. 

   Hierna, om 20 u., brengt Chris Dieters  een uiteenzetting over het Delta Life 

Project.  De Europese Commissie heeft ondertussen dit Life-project goedgekeurd.  

De komende 5 jaar investeert dit project 6,3 miljoen euro in de verdere ecologische 

ontwikkeling van de Demervallei in Limburg en Vlaams-Brabant.  Van dit bedrag 

neemt Europa 60 % op zich.  Het Life-project zal doorgaan in twee natuurgebieden 

in de Demervallei op de grens tussen Limburg en Vlaams-Brabant: het 

Schulensbroek en het Webbekoms Broek-Borchbeemden.  Begrijp Borchbeemden 

als de verzamelnaam voor het Rotbroek en het Gorenbroek. 

Chris Dictus trekt mede dit project namens Natuurpunt.  Verder is ook het ANB 

betrokken partij met Jo Van Gils als projectverantwoordelijke, de VMM uiteraard 

met Koen Martens als projectverantwoordelijke en tenslotte het Regionaal 

Landschap Haspengouw en Voeren (RLHV) met An Digneffe als 

projectverantwoordelijke. 

 

Waterral, foto François Exelmans 

Het betrokken gebied is een delta van 

samenstromende rivieren uit meerdere 

eco-gebieden met Demer, Gete, Herk, 

Velpe, Zwarte Beek, Zwart Water, 

Mangelbeek …  Dat maakt het gebied 

uniek met bijzondere kansen voor 

zeldzame dier- en plantensoorten.  Naast 

de functie van buffer voor de watervei-

ligheid van de bewoners in het Demerbekken zal er nu ook serieus werk gemaakt 

worden van maatregelen in functie van bijzondere vogelsoorten als Roerdomp, 

Woudaap, Kwartelkonig, Porseleinhoen, Bruine Kiekendief, Blauwborst. 

Waar en wanneer?  Bezoekerscentrum Webbekoms Broek, Omer 

Vanaudenhovelaan 48 te Diest (op kleine ring, paar 100 m noordelijker dan de 

windmolen).   
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Aanvang: formele vergadering 19.15 u. stipt. –  Uiteenzetting 20 u.   

Einde omstreeks 22 u.  Toegang gratis.  T.g.v. het nieuwe jaar wordt een glaasje 

aangeboden. 

 

ZATERDAG 21 JANUARI = BELGISCHE VOGELDAG 

Meer info hierover vindt u op     http://www.natuurpunt.be/praktische-info-

belgische-vogeldag 

 

Dinsdag 24 januari 2017  Infoavond     

‘Tuinvogels – De vogelvriendelijke tuin’ 

Presentatie door Marcel Jonckers van Vogelwerkgroep Oost-Brabant voor al wie 

zich vol verwondering afvraagt welke vogeltjes zijn tuin bewonen of hoe de tuin 

natuurvriendelijker en attractiever voor vogels te maken. 

Deze infoavond bestaat uit twee delen: 

In deel 1 worden volgende thema’s besproken: Wat zijn tuinvogels?  Wanneer is 

een tuin aantrekkelijk?  Welke noden hebben vogels?  Hoe verantwoord tuinvogels 

voederen en nestgelegenheid aanbieden? 

Daarna wordt in een 10-puntenplan er op gewezen hoe je de tuin 

natuurvriendelijker kan inrichten en meer geschikt maken voor vogels.  Bovendien 

worden ook punten besproken die gelijktijdig een meerwaarde vormen voor 

insecten, egels en padden. 

 Putter, foto Marc Van Meeuwen 

In deel 2 wordt het portret geschetst van de meest 

courante tuinvogels.  Waaraan kan je ze herkennen?  

Wat zijn hun specifieke behoeften en hoe kan je 

daarop inpikken in je tuin? 

Een syllabus wordt aan kostprijs aangeboden voor 

wie nog meer wil lezen. 

Waar en wanneer ?  Cultureel Centrum De Borre, 

Speelpleinstraat 10 te Bierbeek, aanvang 19.30 u.  

Vooraf inschrijven gewenst via mail 

marcel.jonckers2@telenet.be of tel. 0497 44 72 33.  

Toegang gratis. 

 

http://www.natuurpunt.be/praktische-info-belgische-vogeldag
http://www.natuurpunt.be/praktische-info-belgische-vogeldag
mailto:marcel.jonckers2@telenet.be
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Zaterdag 28 januari 2017 
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. 

We pluizen braakballen van een Holsbeeks en een Lubbeeks koppel Kerkuilen.  

Met behulp van tandenborstels, loepjes en determinatietabellen onderzoeken we 

welke muizensoorten de Kerkuilen in hun jachtgebied weten buit te maken.  De 

gemeente waarvan het koppel de meest diverse jachtbuit wist te vergaren neemt 

voor een jaar de wisseltrofee ‘de Benen Uil’ mee naar huis. 

Loepjes, binoculairs, pincetten, bureaulampen en kinderen zijn welkom en kunnen 

van pas komen. 

Inschrijven vooraf is nodig via mail naar info@natuurpuntlubbeek.be of telefonisch 

bij Niels Ryckeboer (016 633 461) of Lars Smout (0494 632 643). 

Waar en wanneer?  van 19 tot 21 u. in de scoutslokalen te Lubbeek,  achter de 

bibliotheek, Binkomstraat 12A, 3210 Lubbeek. 

 

Zaterdag 28 en zondag 29 januari 2017 
Het Grote Vogelweekend 

 

 

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

werkgroep!  Info hierover met portret van tuinvogels, wat voederen, hoe tellen enz.  

via website: http://vogeltelweekend.natuurpunt.be/ 

28 en 29 januari 

 

mailto:info@natuurpuntlubbeek.be
http://vogeltelweekend.natuurpunt.be/


 

Vogelwerkgroep Natuurpunt Oost-Brabant Activiteiten 2017 Pagina 5 

Zie ook onze website:  www.vogelwerkgroep-oost-brabant.be 

Tel gedurende een half uurtje de vogels in 

jouw tuin of op je terras. Zo doe je mee aan 

het grootste vogelonderzoek in Vlaanderen. 

Via internet kan je deze brochure gratis 

aanvragen. 

Kijk nu al op www.vogelweekend.be en 

ontdek hoe je je tuin voorbereidt op extra 

gekwetter! 

Stuur ook een mailtje met je tuintelgegevens 

aan marcel.jonckers2@telenet.be voor een 

regionale verwerking. 

 

Zaterdag 4 februari 2017 
Brakona Contactdag in Provinciehuis te Leuven 

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, inschrijvingen en het volledige dagprogramma  kan je terecht 

op www.brakona.be.  

Maandag 13 februari 2017 
Start Cursus te Tienen - Vissenaken 

Leer onze vogelwereld kennen doorheen het jaar 

Bezoek een reeks prachtige natuurgebieden 

Grote Cursus 2017     

“Vogels Het Jaar Rond – module 2” 
 Cursus i.s.m. Kern Tienen van afdeling Velpe-Mene bestaande uit 

 8 theoretische lessen op maandagavond.  Met een extra-9
de

 les vooraf voor 

nieuwe instappers. 

Deze lessen gaan door in het Natuur.huis De Gors te Vissenaken (Tienen), 

Metselstraat 75, parkeren kan eventueel naast de kerk van St.-Martens. 

http://www.vogelweekend.be/
mailto:marcel.jonckers2@telenet.be
http://www.brakona.be/


 

Pagina 6 Vogelwerkgroep Natuurpunt Oost-Brabant Activiteiten 2017  

 14 uitstappen voornamelijk op zaterdagen, waaronder 4 bustochten  

 

Visarend, foto Karel Van Rompaey 

Theoretische lessen 

- Maandag 13 februari :  “Introductie tot het vogels kijken” 

- Maandag 27 februari :  “Uilen” 

- Maandag 13 maart :  “Europese Roofvogels” 

- Maandag 24 april :   “Zangvogels Zomergasten” 

- Maandag 15 mei :   “Voortplanting, van balts tot ei” 

- Maandag 12 juni :    “Steltlopers 1 - Herkenning” 

- Maandag 11 september :  “Steltlopers 2 - Ecologie” 

- Maandag 2 oktober :  “Kustvogels Meeuwen en Sterns” 

- Maandag 6 november :  “Vogels van het agrarische landschap” 

 

    

Visdief en Grote Mantelmeeuw, foto's Karel Van Rompaey 
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Praktijklessen / Cursusuitstappen  

- Zaterdag 4 maart:  Het Vinne te Zoutleeuw (voormiddag) 

- Zaterdag 25 maart:   Wijvenheide Platweijers (voormiddag) 

- Maandag 17 april:  Oostkantons (dagtocht met bus) 

- Zaterdag 29 april:  Saeftinghe en omliggende  (autodagtocht) 

- Zaterdag 27 mei:  Webbekoms Broek bij Diest (voormiddag) 

- Maandag 5 juni:  Paddepoel Velpevallei te Busbeek (voormiddag) 

- Zaterdag 24 juni:   Nachtzwaluwtocht te Averbode (avond) 

- Ongeveer 20 augustus: Morinellenwandeling 

- Zaterdag 16 september: Tiens Broek (voormiddag) 

- Zaterdag 23 september: Oosterschelde Zeeland (dagtocht met bus) 

- Zaterdag 21 oktober: IJmuiden Zeetrek (dagtocht met bus) 

- Zaterdag 28 oktober: Zijpveld en Galgenberg te Tienen (voormiddag) 

- Zaterdag 25 november: Akkervogelwandeling te Hoegaarden 

- Zaterdag 9 december: Uitkerkse Polder, Heist, Zwin (dagtocht met bus) 

Deze cursus kost:  

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

Vogelblad voor 2017; 

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

Vogelblad voor 2017 (dus met dit abonnement inbegrepen); 

 278 euro voor niet-leden van Natuurpunt (inclusief dit lidmaatschap). 

 Een korting van 15 euro voor wie de cursus volgde in Diest 2015. 

Indien 2 personen van hetzelfde gezin inschrijven is de tweede altijd aan 235 euro. 

Inbegrepen: de lessen, 4 busreizen en de uitgebreide syllabus (meer dan 200 blz.) 

bij de theoretische lessen. 

Te storten op rek. IBAN: BE24 3300 1135 7138 – BIC: BBRU BE BB van NP 

Vogelwerkgroep Oost-Brabant.  Duidelijk vermelden: “naam cursist(en)+ Vogels 

Jaar Rond Tienen”.  Via e-mail opgeven: adres, telefoonnummer en of GSM. 

De praktijklessen zijn voorbehouden aan de cursisten en de begeleiders.  Op de vier 

busreizen kunnen een aantal niet-cursisten mee mits betaling van de vermelde prijs 

vooraf te storten op rekening van de Vogelwerkgroep IBAN: BE72 3300 1162 

6516 en BIC: BBRUBEBB met vermelding van het reisdoel + de  opstapplaats.   

Voor de andere uitstappen maken we carpoolend gebruik van eigen wagens.  

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

Dit is onze tweede cursusmodule, maar ze kan ook afzonderlijk gevolgd worden. 

Inlichtingen bij Marcel Jonckers, 016 81 87 87, marcel.jonckers2@telenet.be of  

bij een van de andere bestuurleden.  Zie voorlaatste bladzijde of op onze website: 

www.vogelwerkgroep-oost-brabant.be. 

 

mailto:marcel.jonckers2@telenet.be
http://www.vogelwerkgroep-oost-brabant.be/
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Zaterdag 18 februari 2017  Bustocht 
Vogelparadijs Zeeland 

Een toppunt in de wintermaanden.  We bezoeken weer een aantal 

bekende en minder bekende vogelgebieden in het Deltagebied: 

Middelplaten, Goederede, Brouwersdam, Stellendam.  Dit zijn 

overwinteringsplaatsen voor ontelbare watervogels als zaagbekken, duikers, talloze 

eenden, duizenden ganzen in meerdere soorten, allerlei steltlopers als Steenloper, 

Zilverplevier, Tureluur, Bonte en Drieteenstrandloper en nog meer.  Bij de 

Brouwersdam vertoeven soorten als Roodkeelduiker, Parelduiker, Grote Zee-eend, 

IJseend, Brilduiker en misschien een paar zeehondjes.  

 

Grauwe Ganzen, foto Tom Didden 

Vertrek: Rotselaar, parking bij 

rondpunt 

Aarschotsesteenweg/Steenweg op 

Holsbeek om 6.40 u. – Leuven, 

parking Carpool Herent E314 bij 

Mechelsesteenweg 7 u. – Tienen, 

parking achterzijde van het station 

via westelijke ring en Grijpenlaan om 6.30 u. (met auto’s tot Leuven).  Terug 

omstreeks 20.30 u. 

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

de Vogelwerkgroep met vermelding ‘Zeeland + opstapplaats’. 

Dinsdag 21 februari 2017                 

Infoavond “De Koekoek, eenzame broedparasiet”  
Gastspreker Ludo Grouwels 

Ludo Grouwels werkt al jaren rond vogels o.a. als vrijwilliger in het opvang-

centrum van Heusden-Zolder.   Bovendien is hij begiftigd met een heel vlotte pen 

en een begenadigd verteller.  Ook nestkasten timmeren voor diverse vogelsoorten 

behoort tot zijn hobby’s. 

Al jaren lang volgt hij het voortplantingsgedrag van de Koekoek op.  Hierover 

publiceerde hij reeds een monografie, “Cuculus canorus: nog zo geen Koekoek!”, 

rijk geïllustreerd met tientallen uitstekende foto’s, dit alles op basis van een 

uitgebreide literatuurstudie en aanvullend veldwerk. 

Deze avond brengt Ludo ons een unieke fotopresentatie over de Europese 

Koekoek, onze moderne vertegenwoordiger van een familie met 152 koekoek-
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soorten naast 23 Toraco’s en de Hoatzin.  Uit zijn onderzoek bleek o.a. een directe 

link tussen de Hoatzin en de in 1861 ontdekte Archaeopteryx lithographica. 

Afspraak: Gemeentelijke bibliotheek van Boutersem, Kerkomsesteenweg 55.  

Aanvang 20 u.  Toegang gratis. 

    

Links: mannetje Koekoek – rechts: jong met pleegouder 

Zaterdag 4 maart 2017 Vroege-vogelwandeling 
Gempevijvers en De Spicht te Lubbeek 

Dit is de eerste vroege-vogelwandeling van het jaar dus hopen we nog wat 

wintergasten zoals Kramsvogels, Koperwieken, Sijsjes en Kepen te kunnen 

uitwuiven.  Links en rechts zullen we een koppel Wilde Eenden storen tijdens hun 

wittebroodsweken.  Aan de Gempevijvers pikken we hopelijk nog een aantal 

andere eendensoorten, reigers en futen mee zoals Krak- en Kuifeend, Fuut en 

Dodaars.  In het rietveld van De Spicht schrikken we bij het gegil van de Waterral 

en kunnen we hopelijk genieten van het lied van de Winterkoning en de Rietgors.  

In de houtkanten zijn Boomklever, Boomkruiper en spechten actief.  Verder laten 

we ons verrassen, misschien met een late winterprik? 

Afspraak in de Gempstraat nabij de Gempemolen te St.-Joris-Winge om 7.30 u.   

Einde omstreeks 10 u.  

Zaterdag 18 maart 2017  Autodagtocht         
Autodagtocht Bourgoyen-Ossemeersen en Sigmagebieden 

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. ’s Winters staan grote delen blank.   

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



 

Pagina 10 Vogelwerkgroep Natuurpunt Oost-Brabant Activiteiten 2017  

waadvogels.  De talrijkste soorten zijn Smient, Wintertaling, Slobeend en Kievit, 

maar ook Pijlstaart, Krakeend, Watersnip en Wulp zijn frequent aanwezig.  En 

natuurlijk schuilen er ook heel wat roofvogels. 

De middagpauze houden we in Wichelen in de Markoen, een gezellig boeren-café. 

In de namiddag bezoeken we een paar gebieden die in het kader van het Sigmaplan 

(meer ruimte voor water, meer veiligheid en meer natuur) heringericht werden met 

verbluffende resultaten voor onze avifauna.  We bezoeken wellicht de Bergen-

meersen, de Paardeweide te Berlare (helemaal geen weide!) en mogelijk Nieuw-

donk. 

Afspraak: Leuven, parking Carpool Herent E314 bij Mechelsesteenweg 7.30 u. – 

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

u.  Terug omstreeks 19.30 u. 

Zaterdag 25 maart 2017  Nacht van de Steenuil   
Infomoment met projectie en avondwandeling “Op zoek naar de 
Steenuil” 

De Steenuil is onze kleinste uil in de regio en heeft het moeilijk omdat zijn ideaal 

biotoop, namelijk oude hoogstamboomgaarden en weilanden met knotwilgen 

stilletjes aan het verdwijnen zijn in ons landschap.  We willen daarom deze nuttige 

vogel in de spotlights plaatsen en vertellen hoe we ze een handje kunnen helpen.   

We beginnen met een korte PowerPoint 

presentatie door Philippe Smets over de 

Steenuil, zijn leefwijze: biotoop, prooien, 

broedverloop, overleving, bedreigingen,… 

Hoe kunnen we de Steenuil helpen? 

Daarna volgt een wandeling langs weilanden 

met knotwilgen met grote trefkans om de 

Steenuil te horen en te zien. 

Na de wandeling worden enkele gerevali-

deerde uilen gelost.  Nadien kan je nog 

genieten van een steenuilbiertje en soep. 

Er zullen stands zijn van Natuurpunt, 

Natuurpunt winkel, Vogelwerkgroep Oost-

Brabant, Steenuilenwerkgroep, Regionaal 

Landschap vzw… 

 

 

Steenuil, foto Marc Van Meeuwen 
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Afspraak: Om 19 u. aan Natuur.huis De Gors te Vissenaken,deelgemeente van 

Tienen, in de Metselstraat 75, parkeren naast de kerk St.-Martens.  Opgelet: 

eenrichtingsstraat: toegang enkel vanuit Aarschotsesteenweg.  Einde omstreeks 22 

u.  Gratis voor NP-leden, niet-leden 5 euro, kinderen gratis. 

Info: Philippe Smets, 0475 60 55 43, philippe.smets3@telenet.be 

ONZE GROTE REIS… 
 

 
 

Zondag 9 april 2017           
Paddepoeldag met vroege-vogelwandeling 

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 verleidings-

deuntje.  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 een 

toenemend aantal 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 10 euro 

voor volwassenen en 6 euro voor kinderen (-12) 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 8 april, uiterlijk 14 u. en dit via Mark Vanherberghen (0494 

Lesbos 31 maart  
tot 9 april 

10-daagse 
vliegreis 

mailto:%3cphilippe.smets3@telenet.be%3e
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15 97 37; mark.vanherberghen@gmail.com) of Michel Reniers 

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

Afspraak: aan Parochiecentrum Bunsbeek, Bunsbeekdorp, (Glabbeek).  De 

vroege-vogelwandeling start om 7 u.   Einde omstreeks 9.30 u.   Ontbijten vanaf 8 

u. tot 12 u., langer nakaarten kan.  

Donderdag 13 april 2017  Avondwandeling 
Wachtbekken van de Velpe te Kersbeek-Miskom 

De Afdeling Natuur heeft in de Velpevallei een 80 ha groot 

wachtbekken ingericht.  In het wachtbekken liggen bloemrijke 

graslanden, bos, paaiplaatsen, sloten, ruigten en houtkanten.  Er wordt ook gewerkt 

aan opstuwing en hermeandering van de Velpe.  Een gedeelte van het beheer 

gebeurt door grote grazers als Schotse Hooglandrunderen en een kudde paarden.  

Hier kwam de Grauwe Klauwier tot broeden in 2014, maar ook voor heel wat 

andere soorten van rode en oranje lijst is dit een bastion (Blauwborst, Geelgors, 

Patrijs, Holenduif, Kleine Bonte Specht…).  Wulp en Kievit komen er succesvol tot 

broeden.  Bovendien trekt het gebied ook steeds meer roof- en watervogels, wat 

duidelijk blijkt uit de gegevens in waarnemingen.be. 

Afspraak: 19.30 u. aan de kerk van Kersbeek-Miskom (Kersbeek Dorp).   

Einde omstreeks 22 u. 

 

Patrijs, foto Karel Van Rompaey 

mailto:mark.vanherberghen@gmail.com
mailto:mich.reniers@telenet.be
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Maandag 17 april 2017  Bustocht 
Zoektocht door de Oostkantons 

Tijd voor een paar mooie lentewandelingen in Duitstalig België.  

De Oostkantons vormen een zeer mooie streek, een heel 

afwisselend landschap, golvend en doorsneden door kleine beekjes.  De kleine 

dorpjes zijn pittoresk en uitnodigend. 

We maken een voormiddagwandeling in de 

Hoge Venen.  Ook nemen we een kijkje aan 

het platvorm van Signal de Botrange.  

Daarna rijden we naar de streek van 

Montenau in de vallei van de Amel 

(Amblève).  In Montenau kunnen we 

's middags de picknick nuttigen bij een bord 

soep of een lekker biertje. 

In deze streek huizen Notenkraker, Rode en 

Zwarte Wouw, Sperwer, Boomvalk, 

Buizerd, Waterspreeuw, Boompieper, 

Kruisbek, Appelvink…  Misschien zien we 

zelfs een Zwarte Ooievaar of een eerste 

Wespendief.  Ondertussen kunnen we 

natuurlijk ook genieten van de planten- en 

insectenrijkdom in dit gebied. 

Vertrek: Rotselaar, parking bij rondpunt 

Aarschotsesteenweg/Steenweg op Holsbeek 

om 6.40 u. – Leuven, parking Carpool Herent E314 bij Mechelsesteenweg 7 u. – 

Tienen, carpoolparking bij E40 om 7.30 u.  Terug omstreeks 20.30 u. 

Inschrijven door storten van 26 euro op rekening IBAN: BE72 3300 1162 6516 van 

de Vogelwerkgroep met vermelding ‘Oostkantons + opstapplaats’. 

Cursisten ‘Grote Cursus’ gratis. 

Zondag 23 april 2017 Vroege Vogelwandeling      
Walk for Nature in de Getevallei 

Themadag in onze regio waarbij een ganse dag kan gewandeld worden en info kan 

opgesnoven worden rond actuele natuur- en landschapsthema’s.  Ook een signaal 

naar het beleid.  Vooral de acties voor het behoud van de biodiversiteit worden op 

deze Walk for Nature dag in de kijker gesteld.  Onze Vogelwerkgroep Oost-

Brabant start de dag met een Vroege-vogelwandeling met vertrekuren om 7 u., 7.30 

Rode Wouw, foto Erwin Hoebrechts 
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u. en 8 u. 

Nadien is er gelegenheid tot het nuttigen van een lekker ontbijt (brunch 10 euro) 

Later in de voormiddag volgt een colloquium.  Bovendien zijn er de ganse dag 

gezinswandelingen langs een aantrekkelijk circuit met landschapsposten.  Starten 

tot 16 u. Kort of lang parcours (4,5 of 8 km). 

Er is ook diverse animatie, praatcafé, drankjes en versnaperingen. 

Afspraak: te Neerlinter, Getestraat onder bij de kruising met de fietsroute, vroege 

wandelingen om 7, 7.30 of 8 u. 

Zaterdag 29 april 2017 Autodagtocht                         
Op weg naar Saeftinghe langs wat compensatiegebieden en het 
toekomstige grenspark Saeftinghe. 

We trekken naar de Linker Schelde-oever, de regio tussen de E34 en Doel tot en 

met het Verdronken Land van Saeftinghe ; langs meerdere compensatiegebieden en 

natuurinrichtingsprojecten in het kader van het Sigmaplan waar diverse 

ontpolderingen aan de gang zijn.  Deze regio haalde de laatste jaren vaak de media 

want deze ontpolderingen worden niet door iedereen gewaardeerd.  Een aantal 

mensen willen niet aanvaarden dat landbouwgronden terug aan de natuur worden 

gegeven. 

 

Lepelaars, foto ARKive 

Onder leiding van Luc Cieters, die hier kind aan huis is, bezoeken we vooreerst de  

Verrebroekse Plassen met de kolonie Lepelaars.  Dan gaat het naar de Drijdijck met 

de recente uitbreiding, via Putten West belanden we in de Prosper (van Arenberg) 

Polder tot bij het Paardenschor en het Schor van Ouden Doel, de kijkhut van 

Saeftinghe, een keur van waardevolle gebieden.   

Een middagstop houden we in café Het Angeluus, wereldberoemd inmiddels van 
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de TV-reeks ‘Den elfde van den elfde’.  En de dag eindigen we in Emmadorp in 

café het Verdronken Land met het gelijknamige bier. 

Dit is een tocht met grote aantallen watervogels en steltlopers maar ook roofvogels 

als Slechtvalk en Bruine Kiekendieven die we mogelijk met nestmateriaal kunnen 

waarnemen. 

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

Grijpenlaan om 7.15 u. – Leuven, Carpool Parking Herent E314 bij 

Mechelsesteenweg om 7.45 u. – Ter plaatse aan de carpoolparking bij afrit 10 op de 

E34 te Vrasene (richting Kieldrecht) om 9 u.  Terug omstreeks 20.30 u. 

Maandag 1 mei 2017 Vroege Vogelwandeling      
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 

struweel, verlandingszones, riet- en zeggenvegetatie.  

In deze tijd vinden we broedvogels als Cetti’s Zanger, Tuinfluiter, Blauwborst, 

Kleine Karekiet, Woudaap, Geoorde Fuut… maar ook geregeld doortrekkers als 

diverse steltlopers, Zwarte Sternen, Visdiefjes… 

Afspraak:  Ter plaatse om 7 u. parking van Het Vinne, Ossenwegstraat 70 te 

Zoutleeuw.  Einde omstreeks 10.30 u. 

     

Links: Geoorde Fuut foto Karel Van Rompaey - Rechts Krakeend mannetje, foto Erik 

Toorman 
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Donderdag 18 mei 2017 Avondwandeling  
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.  Recent werden er extra poelen 

gegraven voor onder andere de Kamsalamander.  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.  Hier broedt nog de Wielewaal naast Nachtegaal, Tuinfluiter, Grasmus, 

Sprinkhaanzanger… Vorig jaar vlogen er 2 juveniele Boomvalken uit.  Eddy Sente 

leidt ons rond, mogelijk samen met Mark Lehouck, de conservator van dit gebied. 

Afspraak: te Wijgmaal, bij de kerk in de St.-Hadrianusstraat om 19.30 u.  Einde 

omstreeks 22 u. 

Zaterdag 20 mei 2017 Autodagtocht        
De kalkstreek rond Nismes 

O.l.v. Pol Uytterhoeven verkennen we in de voormiddag de streek rond Nismes.  

Deze geologisch boeiende streek, la calestienne, met zijn kalkrijke bodem, herbergt 

het Natuurpark Viroin-Hermeton.  Het is een streek met schitterende riviertjes als 

de Eau Blanche en de Viroin en de bekende Fondry des Chiens.  De droge 

kalkgraslanden herbergen florapareltjes als diverse orchideeën, Kleine Pimpernel, 

Zonneroosje, Gamand, Verfbrem…  Er leven heel veel vlindersoorten en reptielen 

als Gladde Slang, Ringslang, Adder en Hazelworm.  En natuurlijk zijn er 

interessante vogelsoorten als Appelvink, Geelgors, Grauwe Gors, Nachtegaal, 

Wielewaal, Braamsluiper, Grauwe Klauwier, Rode Wouw, Putter en Europese 

Kanarie, Gekraagde Roodstaart, Orpheusspotvogel, Boomleeuwerik, Fluiter… 

We picknicken in Le Vieux Nismes: er is mogelijkheid om iets warms te eten aan 

betaalbare prijzen (dit 1 week vooraf melden aan Pol via tel.0485.633.286 of e-mail 

poluytterhoeven@yahoo.com).  In het centrum is ook een mooie kans op 

Waterspreeuw. 

’s Namiddags gaan we op zoek naar de Oehoe in een steengroeve.  Nadien 

wandelen we langs het prachtige pad van Olloy naar Vierves in de vallei van de 

Viroin met opnieuw kans op al de genoemde soorten. 

http://www.natuurpunt.be/nl/natuurgebied-doode-bemde_285.aspx
mailto:poluytterhoeven@yahoo.com
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Tijdens de terugtocht stoppen we nog bij de vijvers van Roly waar heel wat 

watervogels huizen. 

Vertrek: Leuven, Carpool Parking Herent E314 bij Mechelsesteenweg om 6.30 u. 

of Tienen: carpoolparking bij E40 eveneens om 6.30 u.  Ter plaatse: te Nismes, bij 

de brug over de Viroin om 8 u.  Terug omstreeks 20.30 u. 

    

Links: Fluiter - Rechts: Europese Kanarie, beide foto's Karel Van Rompaey 

Donderdag 8 juni 2017 Avondwandeling 
Avondwandeling in de Doode Bemde te St.-Joris-Weert 

Een achttal kilometer ten zuiden van Leuven, ergens tussen   Korbeek-

Dijle, Oud-Heverlee en St.-Joris-Weert, ligt het natuurgebied de Doode Bemde. 

In 1980 hebben de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud vzw en 

Natuurpunt vzw de handen in elkaar geslagen.  Sindsdien wordt hier een prachtig 

natuurgebied uitgebouwd van bijna 300 ha.  Dottergraslanden, elzenbroekbos, 

rivieroevers en rietzones wisselen elkaar af.  De Dijle bezit hier nog natuurlijke 

meanders en mag geregeld buiten haar oevers treden.  Dit zorgt samen voor een 

grote biodiversiteit van zeldzame planten.  De graslanden kleuren van de talloze 

Grote Ratelaars, de Koekoeks- en Pinksterbloemen.  De Bever heeft er zijn rentree 

gemaakt, hervormt de oevers en bouwt mee aan een verdere vernatuurlijking. 

Hier broeden 87 soorten vogels waaronder Waterral, Roerdomp, IJsvogel, 

Blauwborst en Porseleinhoen.  Een kijkhut geeft zicht op de vijvers met hun 

verschillende soorten watervogels.  Ook kansen op Sprinkhaanzanger en Snor. 

Laarzen zijn aan te raden en zeker bij nat weer. 
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Afspraak: Om 19.30 u. op de parking van het kasteel van Neerijse.  Wie met de 

trein wil komen, kunnen we (mits vraag) om 19 u. oppikken aan het station van 

Oud-Heverlee.  Einde omstreeks 22 u. 

Vrijdag 16 tot zondag 18 juni 2017 
Weekendje Vielsalm 

Vertrek op vrijdagavond voor een tweedaags weekend te Vielsalm.  Het ganse 

weekend wordt gegidst door Michaël Abts, die ginds woont en de streek en zijn 

geverderde bewoners kent als zijn broekzak. 

Diverse natuurgebieden worden bezocht om een uitgebreide kennismaking met 

deze natuurrijke streek mogelijk te maken.  In deze tijd van het jaar is de flora op 

zijn best met een gamma van orchideeën en soorten als Zwartblauwe Rapunzel en 

Blauwe Monnikskap…  Ook de insectenwereld is bijzonder rijk met diverse 

vlindersoorten als Ringoogparelmoervlinder, Blauwe Vuurvlinder, Aardbeivlinder, 

Grote Weerschijnvlinder, libellen, keversoorten. 

Het verblijf met twee overnachtingen geeft als kans dat er vroege-

vogelwandelingen kunnen gehouden worden wat zeker bijzondere kansen geeft. 

    

Waterspreeuw, foto Karel Van Rompaey - Goudvink, foto Bart Verstraete 

Als broedvogels in deze regio vermelden we Waterspreeuw, Vuurgoudhaan, Appel- 

en Goudvink, Kruisbek, Gekraagde Roodstaart, Rode Wouw, Boompieper, Raaf, 

Notenkraker, Orpheusspotvogel, Taigaboomkruiper, Grauwe Klauwier, Oehoe, 

Klapekster, Fluiter, Zomertortel, Kleine Barmsijs, Wespendief … 

We bezoeken zowel laagveen, trilveen als hoogveen; gebieden als Grand Bois, het 

natuurreservaat 'Grand fond' in Petit-Thier, het reservaat in Commanster  zijn 

absolute aanraders.  Tussendoor hebben wij dan ook oog voor Vinpootsalamander, 
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Hazelworm, Ringslang,..  Kortweg een gevarieerd programma met de typische 

gasten van de regio. 

Degelijke slaapvoorzieningen worden getroffen in een degelijke gîte.  Voor de 

zaterdagavond wordt gedacht aan een barbecue en voor de zondagmiddag een 

restaurantbezoek. 

Het aantal deelnemers wordt beperkt tot 12.  Voor het vervoer wordt gebruik 

gemaakt van kostendelend autorijden.  Er wordt gemikt op een kostprijs van 200 

euro.  Hierin zitten vervat: verblijf met 2 overnachtingen in gîte, 3 maaltijden op 

zaterdag en 2 op zondag.   

Bij inschrijving dient een voorschot betaald van minstens 100 euro op rekening van 

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

3300 1162 6516 – BIC: BBRU BE BB.  Het resterende saldo wordt betaald voor 1 

juni. 

Info: Meer details worden later meegedeeld.  Inschrijven kan bij Jan Wellekens tel. 

0479 799 367. 

Zaterdag 22 juli 2017 Autodagtocht                
Maaslandse Duinen 

Op zo'n 170 kilometer van Leuven, iets boven Venlo, ligt het grensgebied De 

Maasduinen. Dit Nationaal Park is 4500 hectare groot en kent prachtige 

landschappen met veel bijzondere planten en dieren.  Het is het grootste 

aaneengesloten gebied met rivierduinen in Nederland.  U vindt er uitgestrekte 

heidevelden met mooie vennen, afwisselende bosgebieden en stuifzanden.  Door de 

hoogteverschillen zijn er fraaie uitzichten.  In de voormiddag maken we een 

wandeling vertrekkend van het bezoekerscentrum De Maasduinen in Well.  We 

verkennen enkele hoekjes van het Reindersmeer, lopen door een gemengd bos met 

veel vogelactiviteit.  Daarna verkassen we naar De Jachthut Op Den Hamer waar 

we de picknick gebruiken bij een drankje.  Hierna doen we de zwarte wandeling in 

Landgoed De Hamert, eigendom van Stichting het Limburgs Landschap.  Dit 

prachtige gebied doet wat denken aan de Hoge Venen.  In de zomer moet het hier 

wemelen van de vogelactiviteit.  Als er nog tijd rest, bezoeken we nog een tweetal 

vogelkijkhutten in de buurt.  De echte 'die hards' kunnen 's avonds laat nog de 

Nachtzwaluw meepikken. 

Afspraak:  Leuven, Carpoolparking Herent E314 bij Mechelsesteenweg om 7.10 u. 

– Tienen, carpoolparking bij E40 parking om 7 u.  Bekkevoort, carpoolparking bij 

oprit E314 om 7.30 u. – Ter plaatse op parking bezoekerscentrum De Maasduinen 

in Well om 9.15 u.  Terug omstreeks 20.30 u. 
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Zaterdag 9 september 2017  Autodagtocht                 
Moerassen van Marionville en Harchies  

Voor het eerst in het najaar in onze kalender. 

Tijdens de voormiddag bezoeken we het kleine en rustige Réserve de Marionville: 

45 ha groot, één der 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.  Door instorten van 

mijngangen en grondverzakkingen ontstond een uniek mengsel van moerassen, 

plassen, uitgestrekte rietkragen, moerasbos en afgevlakte puinterrils.   

Het werd de broedplaats van een groot gamma broedvogels, maar ook deze tijd van 

het jaar is een mooie waarnemingstijd waarschijnlijk: we denken aan soorten als 

Geoorde Fuut, Aalscholver, IJsvogel, Cetti’s Zanger, Bruine Kiekendief, Grote en 

Kleine Zilverreiger, maar ook Koereiger is bijna zeker en Woudaap blijft mogelijk.  

Kansen op Boomvalk, Visarend, doortrekkende Zwarte Stern, Bonte Strandloper, 

Dwergmeeuw…  Dit is zonder meer het rijkste vogelgebied in Wallonië!   

Vertrek: Leuven, Carpoolparking Herent E314 bij Mechelsesteenweg om 7.30 u. – 

Tienen, carpoolparking bij E40 eveneens om 7.30 u.  Samenkomst kerk van Tertre 

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

    

Links: Boomvalk, foto Karel Van Rompaey - Rechts: IJsvogel, foto François Exelmans 
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Zaterdag 23 september 2017  Bustocht 
Nazomer in Zeeland 

We stellen deze bustocht in het teken van steltlopers en kustvogels.  We 

bezoeken een aantal markante plaatsen waar veel watervogels en zeker ook veel 

steltlopers voorkomen.   

Wellicht worden dat Scherpenissepolder, Prunjepolder met de inlagen en 

Brouwersdam.  

In de nazomer zijn talloze steltlopers uit het hoge noorden in het Oosterschelde-

gebied aanwezig.  Vrijwel alle soorten uit de vogelgids zijn mogelijk aanwezig.  

Sommige soorten met duizenden, spectaculair!  Verder zullen er zeker heel wat 

eenden- en ganzensoorten, piepertjes en roofvogels in onze kijkers defileren.  En 

wie weet passeert een Velduil of Zeearend… 

Vertrek: Rotselaar, parking bij rondpunt Aarschotsesteenweg/Steenweg op 

Holsbeek om 6.40 u. – Leuven, carpoolparking Herent E314 bij Mechelsesteenweg 

om 7 u. – Tienen, parking achterzijde van het station via westelijke ring en 

Grijpenlaan om 6.30 u. (met auto’s tot Leuven).  Terug omstreeks 20.30 u. 

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

de Vogelwerkgroep met vermelding ‘Zeeland + opstapplaats’. 

Cursisten ‘Grote Cursus’gratis. 

ONZE GROTE REIS… 

 

 

Info - Hoe inschrijven?  Je belt Jan Wellekens op gsm-nummer 0479 799 367  

Zaterdag 7 oktober 2017  Voormiddagtocht  
Aronst Hoek  

Aronst Hoek is op enkele jaren tijd uitgegroeid tot een belangrijk natuurgebied van 

284 ha met heel wat overwinterende vogels.  Vandaar dat we o.l.v. de conservator, 

Portugal 
30 

september 
tot 9 oktober 

10-daagse 
vliegreis 
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Marc Opdeweerdt, op verkenning gaan in deze omgeving.  Dit uitgestrekte 

natuurgebied ligt tussen Geetbets en Rummen, aan de oostgrens van onze 

provincie.  Het bestaat grotendeels uit het overstromingsgebied van Grote Gete en 

Melsterbeek.  Het omvat een zeer afwisselend landschap met ruigten, uitgebreide 

rietlanden, broekbossen en populierenbossen die langzaam moeten plaats maken 

voor natuurlijker biotopen als graasweiden.  Er is ook een vijver met een nog kleine 

kolonie van Blauwe Reiger en Aalscholver.  Recent werd nog een nieuwe 

waterpartij uitgegraven. 

Afspraak: Leuven, carpoolparking Herent E314 bij Mechelsesteenweg om 8.15 u. 

of  ter plaatse om 9 u. aan de kerk van Geetbets in de Dorpsstraat.  Einde ter plaatse 

omstreeks 12 u.  

 

    

Kool- en Pimpelmees, foto's Rik Derveaux 

Woensdag 18 oktober 2017 Infoavond                                     

‘Hebben stadsvogels nog een kans’ 
Spreker: Jenny De Laet van de Gentse Universiteit 

In deze infoavond wordt de problematiek behandeld van de stadsvogels.  In een 

eerste korter deel wordt de evolutie en de situatie geschetst van een paar typische 

stadsvogels in Tienen: Huiszwaluw, Gierzwaluw, Huismus…  Daarbij gaat het in 

grote mate over de beschikbaarheid van nestgelegenheid, de afstand tot het 

buitengebied en over de beschikbaarheid van voedsel. 

Daarna komt Jenny De Laet aan het woord.  Zij is als doctor in de wetenschappen 

en de gedragsecologie verbonden aan de Gentse Universiteit.  Ze is gekend als 

schrijfster van een reeks monografieën over diverse van onze broedvogels en werkt 

eveneens rond projecten voor ecocity’s.  Zij licht de resultaten toe van een aantal 

wetenschappelijke onderzoeken gecoördineerd vanuit de UGent naar het 
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voortplantingssucces en de populatiedynamiek o.a. bij Pimpel- en Koolmees en 

Huismus. 

Afspraak: te Tienen, CC. De Kruisboog, polyvalente zaal op het St.-Jorisplein (dit 

is de kazerneparking!) bereikbaar vanaf de Goossensvest en dan Meendijkstraat.  

Aanvang 19.30 u.   

Toegang gratis.  Vooraf inschrijven wenselijk via marcel.jonckers2@telenet.be. 

Zaterdag 21 oktober 2017 Bustocht  
Bustocht Zeevogels en andere trekvogels op pier van IJmuiden  

De Zuidpier van IJmuiden steekt ongeveer drie kilometer de 

Noordzee in.  Je kunt er bijzondere vogels zien die je vrijwel 

nergens anders aan de Nederlandse kust ziet.  Vogels kijken op 

de Zuidpier is dan ook een feest voor wie graag kustvogels bekijkt 

en zeker in de periode van de herfsttrek.  Quasi dagelijks worden er Jan-van-genten 

en diverse jagers waargenomen.  Ze volgen vaak binnenvarende vissersboten.  

Bovendien zie je in de branding van het strand een keur van meeuwen en 

steltlopers: Drieteenstrandlopers, Rosse Grutto, Krombekstrandlopers…  Soms zijn 

er burgemeesters of Drieteenmeeuwen.  Op de rotsblokken vertoeven geregeld 

Paarse Strandlopers.  Zangvogeltjes strijken vaak uitgeput neer op de pier.  Gewone 

Zeehond en Bruinvis laten zich ook regelmatig zien. 

 

Rosse Grutto's, foto ARKive 

Vlakbij ligt het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, een uitgestrekt duingebied met 

een paar grote meren.  Het vormt een schitterend en zeer afwisselend wandel-

gebied.  Het omvat ook een viertal door Natuurmonumenten beheerde 

landgoederen.  Grote grazers helpen de duinen open te houden waardoor een 

waardevolle flora mogelijk blijft.  Een vogelkijkhut geeft een mooie uitkijk en 

kansen op mooie waarnemingen. 

mailto:marcel.jonckers2@telenet.be
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Afhankelijk van de weersomstandigheden en de waarnemingskwaliteit  die daar het 

gevolg van is, wordt dit programma aangepast en wordt meer of minder tijd in het 

duinengebied doorgebracht. 

Vertrek: Rotselaar, parking bij rondpunt Aarschotsesteenweg/Steenweg op 

Holsbeek om 5.15 u. – Leuven, carpoolparking Herent E314 bij Mechelsesteenweg 

om 5.30 u. – Tienen, parking achterzijde van het station via westelijke ring en 

Grijpenlaan om 5 u. (met auto’s tot Leuven).  Terug omstreeks 21.30 u. 

Aangezien we met 2 buschauffeurs moeten rijden is de kostprijs wat hoger: 32 euro 

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

‘IJmuiden + opstapplaats’. 

Cursisten ‘Grote Cursus’ gratis. 

    

Rechts: Steenloper - Links: Drieteenstrandloper, foto's Karel Van Rompaey 

Dinsdag 24 oktober 2017 Infoavond              
 ‘Tuinvogels – De vogelvriendelijke tuin’ 

Presentatie door Marcel Jonckers van Vogelwerkgroep Oost-Brabant voor al wie 

zich verwondert welke vogeltjes zijn tuin bewonen of zich afvraagt hoe de tuin 

natuurvriendelijker en attractiever voor vogels te maken. 

Deze infoavond bestaat uit twee delen: 

In deel 1 worden volgende thema’s besproken: Wat zijn tuinvogels?  Wanneer is 

een tuin aantrekkelijk?  Welke noden hebben vogels?  Hoe verantwoord tuinvogels 

voederen en nestgelegenheid aanbieden? 

Daarna wordt er in een 10-puntenplan op gewezen hoe je de tuin natuurvriende-

lijker kan inrichten en meer geschikt maken voor vogels.  Bovendien worden ook 

punten besproken die gelijktijdig een meerwaarde vormen voor insecten, egels en 

padden. 
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In deel 2 wordt het portret geschetst van de meest courante tuinvogels.  Waaraan 

kan je ze herkennen?  Wat zijn hun specifieke behoeften en hoe kan je daarop 

inpikken in je tuin? 

Een syllabus wordt aan kostprijs aangeboden voor wie nog meer wil lezen. 

Waar en wanneer ?   Gemeentelijke bibliotheek, Binkomstraat 12 te Lubbeek, 

aanvang 19.30 u.  Einde omstreeks 22.15 u. 

Vooraf inschrijven gewenst via mail marcel.jonckers2@telenet.be of tel. 049 7 44 

72 33.  Toegang gratis. 

Zaterdag 11 november 2017 Autotocht                   
Kempen Broek - Smeetshof - De Luysen 

We plannen twee bezoeken dicht bij de Nederlands-Belgische grens behorend tot 

het natuurcomplex van het Kempen Broek.  

Het Smeetshof, 190 ha groot, is door Natuurreservaten pas aangekocht in 1999.  

Het ligt aan weerszijde van de weg naar Weert, net voor de Nederlandse grens.  

Een natuurinrichtingsproject werd afgewerkt met als doel het herstellen van een 

halfopen landschap met moeraszones.  Al heel snel was het resultaat verbluffend.  

Talrijke zeldzame planten, libellen en vogelsoorten keerden terug, zoals Porselein-

hoen, Waterral, Zomertaling, Kleine Zilverreiger…  

 

Rietgors, foto Eddie Meynen 

Voor onze namiddagwandeling trekken we naar 

het natuurcomplex St.-Maartensheide – De 

Luysen, Mariahof en Stamprooierbroek, ook hier 

liep een Life-project langs de Aa-beek.  Het is 

het thuisland van Boomkikker, veel libellen-

soorten en van de Grauwe Klauwier maar voor 

die soorten moeten we eens op een ander tijdstip 

weerkeren.   Wel kunnen we diverse eenden- en 

ganzensoorten aantreffen, roofvogels, 

spechten… 

Vertrek: Leuven, carpoolparking Herent E314 

bij Mechelsesteenweg om 7.40 u. – Bekkevoort, 

carpoolparking bij oprit E314 om 8 u. – Tienen, 

parking achterzijde van het station via westelijke 

ring en Grijpenlaan eveneens om 7.30 u.  – Samenkomst ter plaatse om 9 u  bij de 

Smeetshoeve op de Weertseweg / Smeetshofweg te Bocholt. 

 

mailto:marcel.jonckers2@telenet.be
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Kolgans en Wulp, foto's Karel Van Rompaey 

Zaterdag 9 december 2017 Bustocht     
Uitkerke, Heist en Zwinbosjes  

Als laatste dagtocht van het jaar trekken we naar de kust.  De voormiddag brengen 

we door in de Uitkerkse Polder.  Dit weidevogelreservaat is een authentieke 

kustpolder met een oppervlakte van 1400 ha.  De vele sloten en veedrinkpoelen 

vormen een aantrekkingskracht op de duizenden ganzen (o.a. Grauwe Gans, Kleine 

Rietgans, Brandgans, Kolgans …) die hier neerstrijken.  Maar ook steltlopers 

(Paarse en Drieteenstrandlopers, Wulp, Kemphaan, Grutto, Tureluur, Kluut, 

Witgat, …), veel eendensoorten en roofvogels zoals Blauwe Kiekendief, 

Slechtvalk, Ransuil en Velduil zijn hier aanwezig.  

Voor de middagpauze maken we gebruik van het bezoekerscentrum De 

Groenwaecke. 

In de namiddag trekken we naar Heist.  Volgens de aanwezige vogels maken we 

een keuze uit volgende gebieden: Kleiputten, Sashul of Baai van Heist en daarna de 

Zwinomgeving. 

Kleiputten van Heist: “Natuur- en buffergebied” bestaande uit ondiepe en met riet 

begroeide plaatsen, met een oppervlakte van 36 ha, verdeeld in 2 delen door de 

spoorwegverbinding Heist-Brugge.  Al in de Middeleeuwen werd er turf en klei 

ontgonnen, vandaar de naam.  Dit gebied is een ware aantrekkingspool voor kust- 

als weidevogels in de broedperiode zowel als een rust- en overwinteringsplaats. 

Sashul: Eind de jaren 1970 werden de weiden opgehoogd (meer dan 5 meter) met 

gebroken kalksteenpuin.  Slechts 14 ha werden natuurgebied.  Hier krijgen we de 

kans om plevieren, steltlopers en zangvogels (o.a. Koperwiek en Kramsvogel) waar 

te nemen.  Elke winter is de Bladkoning hier ook present.  
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Baai van Heist: Uniek is hier de vegetatieontwikkeling op het strand als gevolg 

van de aanleg van de oostelijke strekdam van de Zeebrugse haven (1977-1985).  

Dit is het leefgebied van Graspieper, Patrijs, Bonte Strandloper, Zilverplevier, 

Drieteenstrandloper, Strandleeuwerik, Rotgans, Tureluur, Scholekster …  Op zee is 

er kans op Eidereend en Middelste Zaagbek.  
 

 

Middelste Zaagbek vrouwtje, foto Karel Van Rompaey 

Ten slotte trekken we naar Het Zwin, dat na jaren van aanpassingen in 2016 

heropende.  Het is het beroemdste natuurgebied van Vlaanderen.  Doordat de 

Zwinslenk regelmatig door het zeewater wordt overstroomd, vinden we er slikken 

en schorren met een ongemene rijkdom aan plantensoorten en een zeer rijk 

bodemleven wat dan weer de verklaring vormt voor de grote aantrekkingskracht die 

het uitoefent op talloze vogelsoorten, broeders en doortrekkers, met geregeld echte 

zeldzaamheden.  We verkennen het vanuit de omgeving van de Zwinduinen. 

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

Steenweg op Holsbeek om 6.40 u. – Leuven, carpoolparking Herent E314 bij 

Mechelsesteenweg 7 u. – Tienen, carpoolparking bij E40 parking om 6.30 u. (met 

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

Inschrijven door storten van 26 euro op rekening IBAN: BE72 3300 1162 6516 van 

de Vogelwerkgroep met vermelding ‘Uitkerke+ opstapplaats’. 

Cursisten van de ‘Grote Cursus’ gratis. 
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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 

Gilbert Rijmenans    0470 139 071  Bart Broos         0476 206 999 

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/

