VOGELWERKGROEP OOST-BRABANT
Natuurpunt, Vereniging voor Natuur en Landschap in
Vlaanderen
Secretariaat Vogelwerkgroep:
Waaibergstraat 26 / 5, 3300 Tienen.
marcel.jonckers2@telenet.be
 016 81 87 87 of 0497 44 72 33

Activiteitenkalender 2018
Zondag 7 januari 2018
Roofvogelteldag

Voormiddag of namiddag

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 (Marcel tel. 016 81 87 87).
Afspraken op volgende plaatsen naar keuze. Let op: diverse aanvangsuren.
Voormiddag tot omstreeks 13 u. of namiddag tot
omstreeks 16 u.
Dorpsplein Neerlinter om 9 u. voor een
autozoektocht in de Getevallei o.l.v. Ronny Huybrechts;

Kerk van l’Ecluse (even voorbij Meldert) om 9.30
u. voor een wandeling langs Rosdel en omgeving o.l.v.
Rudy Van Baelen;

Kerk van 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 Bunsbeek, Bunsbeekdorp om 10 u. voor
een wandeling langs De Paddepoel en omgeving o.l.v.
Marcel Jonckers;

Kerk van Webbekom om 13 u. voor de omgeving
van Diest o.l.v. Annie Vandepoel en Bart Broos.


Sperwer, foto Karel Van
Rompaey

Zaterdag 13 januari 2018
Braakballenpluisavond

Activiteit van Natuurpunt Holsbeek en Natuurpunt Lubbeek i.s.m.
Vogelwerkgroep Oost-Brabant.
We pluizen braakballen van Kerkuilen. Met pincetjes, oude tandenborstels
en loepjes onderzoeken we de inhoud van de braakballen. Met een
determinatietabel bij de hand gaan we na van welke muizensoorten we schedeltjes
en botjes in de braakballen terugvinden. Op die manier leren we de Kerkuil, maar
ook zijn prooien en zijn leefgebied beter kennen.
Kerkuilen gebruiken hun braakballen als nestmateriaal. Zoals elk jaar bekijken we
een partij braakballen die in een Holsbeekse nestkast werd verzameld en daarnaast
een partij die in een Lubbeekse kast werd verzameld. De gemeente waarvan het
uilenpaar de meeste muizensoorten in zijn braakballen wist te verzamelen neemt
voor één jaar de wisseltrofee de ‘Benen Uil’ mee naar huis.
Afspraak: om 19 u. in de
pastorij van Kortrijk-Dutsel
(Dreef 8A, 3220 KortrijkDutsel). Einde voorzien
om 21 u. Deelname gratis
voor NP-leden, 2 euro voor
niet-leden. Inschrijven
vooraf is gewenst via
info@natuurpuntlubbeek.be
of telefonisch bij Niels
Ryckeboer op 016 63 34
61. Loepen, hoofdlampen
of bureaulampen komen
van pas.
Maandag 22 januari 2018
Jaarvergadering met Filmavond
2 schitterende natuurfilms van Maurice Guisson



 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. twee natuurfilms gemaakt na jarenlange bezoeken i.s.m.
plaatselijke gidsen en natuurbeschermers.
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Belevenissen in het land van de conquistadores-Extremadura
Een van de meest ongerepte natuurgebieden van Zuid-Europa. Ooit een verre arme
en onvruchtbare uithoek van Spanje, maar een paradijs voor natuurliefhebbers.
De film geeft een korte blik op het verleden. Er volgen unieke landschappen met
de fauna en flora. Bijzonder veel prooivogels en zelfs de balts van de Grote Trap
en unieke beelden van de zeldzame Pardellynx en de zeldzame Spaanse
Keizerarend komen aan bod. Duur: 1 u. 12 min.
Langs de oevers van de Guadalquivir (Coto Donana)
De Guadalquivir is de meest waterrijke rivier van Andalusië. De loop (750 km)
wordt in beeld gebracht tot aan de bron in het Cazorlagebergte, een paradijs voor
prooivogels. Het accent wordt gelegd op een deel van het nationaal park, Coto
Doñana, ontmoetingsplaats voor ongeveer 350 vogelsoorten waarvan er meer dan
100 werden in beeld gebracht. Er wordt ook aandacht besteed aan de Pardellynx en
de Genetkatten. Men heeft geen juist beeld van Coto Doñana zonder het gehucht
El Rocio, de enige plaats in Spanje waar men zandstraten heeft om de hoeven van
de paarden niet te beschadigen. El Rocio is bekend om de jaarlijkse bedevaart ’La
Romería’, de grootste van Europa met in juni, het samendrijven van meer dan
duizend paarden. Weinig bezoekers hebben dit gezien.
Afspraak: te Tienen, CC. De Kruisboog, polyvalente zaal op het St.-Jorisplein (dit
is de kazerneparking!) bereikbaar vanaf de Goossensvest en dan Meendijkstraat.
Onze statutaire jaarvergadering: aanvang om 19 u.
Filmavond: aanvang: 20 u..
Toegang gratis. Vooraf inschrijven wenselijk via marcel.jonckers2@telenet.be.

Pardellynx (foto Steegmans) - Kleine Trap (foto Oiseaux.net)
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Zaterdag 27 januari 2018
Autodagtocht
Langs de grindgaten en natuurprojecten bij de Grensmaas

Afhankelijk van de waarnemingen in de voorafgaande dagen worden mogelijk
volgende, door het ontginnen van grind en zand ontstane waterrijke gebieden
bezocht: De Bichterweerd, Negenoord, Uiterwaarden van Aldeneik en van
Kessenich, enz. Vanzelfsprekend staat deze tocht in het teken van watervogels.
Kol- en Grauwe Gans, Smient, Grote Zaagbek, Brilduiker en Nonnetje zijn normaal
aanwezig en wie weet valt er nog een of andere zeldzaamheid uit de lucht.
Afspraak: Leuven, Carpool Herent bij E314 aan Mechelsesteenweg om 7.30 u. –
carpool Bekkevoort bij E314 om 7.45 u. – Ter plaatse om 9 u. op de parkeerplaats
aan de Maasbrug, 3680 Maaseik, Bleumerpoort 2.
Opgelet, bij ijzel of sneeuw zal deze tocht uit veiligheidsoverwegingen niet
doorgaan!

Smienten bij de Maas
Zaterdag 27 en zondag 28 januari 2018
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Voeder je tuinvogels en tel ze! Bezorg de cijfers aan Natuurpunt én aan onze
werkgroep! Info hierover met portret van tuinvogels, wat voederen, hoe tellen enz.
Via website: www.vogelweekend.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 3 februari 2018
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.
Zaterdag 10 februari 2018
Vogelparadijs Zeeland

Bustocht

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
Vogelwerkgroep Natuurpunt Oost-Brabant Activiteiten 2018
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Brouwersdam vertoeven soorten als Roodkeelduiker, Parelduiker, Grote Zee-eend,
IJseend, Brilduiker en misschien een paar zeehondjes.
Opgepast: deze keer geen afspraak in Leuven!
Afspraak: Rotselaar, parking bij rondpunt Aarschotsesteenweg/Steenweg op
Holsbeek om 6.40 u. – Bekkevoort, Carpoolparking bij E314 om 7 u. 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’.

Drieteenstrandlopers
Zaterdag 24 februari 2018
Schulensbroek

Voormiddagwandeling

Het Schulensmeer is één der grootste meren van Vlaanderen. Het is omgeven door
een fraai broekgebied dat polderachtig aandoet. Steeds meer percelen worden
beheerd als reservaat, waardoor de natuurwaarden nog steeds stijgen. Het
wateroppervlak lokt talloze watervogels van diverse soorten. De Aalscholvers
vertoeven er graag en hebben er sedert enkele jaren een winterslaapplaats. De
omgevende beemden, akkers en broekbossen lokken allerlei zangertjes en vaak
zweven roofvogels boven het gebied. Mogelijk krijgen we nog een paar Wilde
Zwanen te zien die hier elke winter vertoeven. Er zijn steeds meerdere soorten
ganzen present. Ornithologisch succes verzekerd op deze wandeling!
Afspraak: Leuven, carpoolparking Herent (bij Mechelse steenweg) om 8.20 u. of
ter plaatse aan de kerk van Linkhout om 9 u. Einde omstreeks het middaguur.
ZATERDAG 24 FEBRUARI = BELGISCHE VOGELDAG
Meer info hierover vindt u op
belgische-vogeldag

Pagina 6

http://www.natuurpunt.be/praktische-info-
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Maandag 26 februari 2018
Start Cursus Zangvogels

In samenwerking met Natuurpunt Lubbeek en Natuurstudiewerkgroep Hagelandse
Heuvelstreek

Cursus ‘Zangvogels en vogelzang’
bestaande uit
3 theorielessen en 3 praktijklessen
Theorie:

Praktijk:

Maandag, 26 februari 2018
Maandag, 19 maart 2018
Maandag, 7 mei 2018

Zaterdag, 3 maart 2018
Zaterdag 21 april 2018
Zaterdag 19 mei 2018

Een kleine cursus zangvogels kijken en herkennen met aandacht voor hun
levenswijze, en ecologie en vooral ook vogelzang! 3 Theoretische en 3
praktijklessen. Wij proberen met deze cursus zowel een nieuw publiek te bereiken
dat nog helemaal niet is vertrouwd met het observeren van vogels, maar ook
mensen met al ervaring maar hun kennis willen uitbreiden.
Theoretische lessen
Badende Zwartkop, foto Willy
Ceulemans

De theoretische lessen
worden gegeven met
powerpoint presentaties
aangevuld met filmopnamen
en vogelgeluiden. We
proberen niet àlle
zangvogels van Europa te
behandelen, maar mikken
vooral op de vaak tot vrij
geregeld voorkomende soorten met hun zang. In elke les worden een 30-tal soorten
behandeld. Na elke courante soort worden de aanverwante minder courante
soorten bondiger besproken waarbij op de verschillen wordt gewezen. Er gaat een
grote aandacht naar voorkomen, verspreiding en ecologie.
De lessen worden opgebouwd rekening houdend met het verloop van de lente en
dus met de periode dat de beschouwde soort weerkeert uit de
Vogelwerkgroep Natuurpunt Oost-Brabant Activiteiten 2018
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overwinteringsgebieden en hier het meest actief is. We gaan dus van
overwinteraars die al vroeg in het jaar zingen naar de echte zomergasten.
Locatie – De 3 voordrachten gaan door in Zaal Santro, Tiensesteenweg 61, 3211
Lubbeek (Binkom). Telkens van 19.30 u. tot 22.30 u. Gemakkelijk parkeren ter
plaatse.
Praktijk – De theorielessen worden afgewisseld met drie voormiddag-wandelingen
in de nabije regio op zaterdagen. Telkens gaan we op stap met de conservator plus
een aantal begeleiders met ervaring. We bezoeken daarbij diverse biotooptypen:
bossen, akkers, holle wegen, hooilanden, moerassen, … Dergelijke rijkdom aan
biotopen staat garant voor heel wat vogelsoorten. Elke wandeling duurt ongeveer 3
uur (tot max. 3,5 u.)
Zaterdag 3 maart 2018 – Koebos Pellenberg (gids / conservator Paul Smit)
Afspraak om 8.30 u., Weligerveld 6, 3212 Pellenberg => UZ Pellenberg, kleine
parking aan kasteel ‘de Maurissens’, aangeduid met bordjes ‘Lucina’.
Tussen Bierbeek en Lubbeek ligt het Koebos, een prachtig oud eikenbos met mooie
voorjaarsflora. Mineraalrijke kwelzones in de vallei zorgen voor opmerkelijke
planten. Bovendien kan je hier heerlijk wandelen in het indrukwekkende
kasteelpark. Sinds het Koebos de status van natuurgebied verwierf steeg de
soortenrijkdom enorm. Er verschenen hooilanden met een weelde aan soorten.
Ook het bos heeft een rijke voorjaarsflora.
Zaterdag 21 april 2018 – Tafelbos Binkom (gids / conservator Benny L’Homme)
Afspraak om 8 u. Parking Feestzaal Santro in 3211 Binkom – Tiensesteenweg 61.
Boomklever, foto Karel Van Rompaey

Het Tafelbos in Binkom is een klein bos op de
grens van de gemeentes Lubbeek (zuidelijk deel)
en Tielt-Winge (noordelijk deel). Het is een
historisch permanent bos en een restkerngebied
van een 18de-eeuws Hagelands woud aan de
bovenloop van de Winge. De prachtige en
natuurlijk meanderende Vosselbeek, die
stroomopwaarts ontspringt op de grens van
Lubbeek en Binkom, kronkelt zich door het bos
en mondt er uit in de Wingebeek.
Grote delen van het bos worden ingenomen door
biologisch zeer waardevol eiken-, haagbeukenen zuur eikenbos. In de lente wordt een immens
en prachtig tapijt van bloeiende Bosanemonen
uitgespreid.
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Zaterdag 19 mei 2018 – De Spicht Lubbeek (gids / conservator Benny L’Homme)
Afspraak om 7.30 u. Parking Gemeentehuis, Gellenberg 16. Einde omstreeks
10.30 u.
In de vallei van de Molenbeek, in het hartje van Lubbeek en te midden van
verschillende kasteeldomeinen, ligt het unieke natuurgebied 'De Spicht'. Het
bestaat uit drie totaal van elkaar verschillende deelgebieden: Molenbroek/
Stakenborg – Spicht en Goorbroek met broekbos, hooilanden, uitgestrekte rietland
en hangveen. Logisch dat je hier kan genieten van een heel gevarieerde en rijke
natuur. Tijdens het wandelen tref je hier zelfs nog de restanten van een
middeleeuwse motte aan.
Inschrijvingen
- 40 euro voor leden van Natuurpunt die al het abonnementsgeld voor Ons
Vogelblad 2018 betaalden.
- plus 27 euro voor lidmaatschap van Natuurpunt
- plus 15 euro voor abonnementsgeld Ons Vogelblad 2018.
Ze worden dan zowel lid van de Vogelwerkgroep als van Natuurpunt en krijgen 4 x
beide natuurmagazines.
Elke andere inschrijver wonende op hetzelfde adres van een eerste inschrijver
betaalt slechts 40 euro.
Te storten op rekening BE24 3300 1135 7138 van Vogelwerkgroep Oost-Brabant.
Alle deelnemers blijven dus alleszins al lid van onze vogelwerkgroep tot eind 2018.
Info Cursus:
Benny L’Homme
Marcel Jonckers

 0486 02 06 27 bennylhomme@hotmail.com
 0497 44 72 33 marcel.jonckers2@telenet.be

Grote Gele Kwikstaart en Koperwiek (foto's Willy Ceulemans)
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Dinsdag 6 maart 2018
Infoavond
‘Kauwen in de spiegel’
Gastspreker Achilles Cools



Beeldend kunstenaar Achilles Cools is bekend
om zijn Kauwen. Al jaren brengt hij kunst en
Kauw tot een geheel. Maar hij is ook een
rasverteller en publiceerde enkele boeken over
deze kraaiachtige vogels die de mens een
spiegel voorhouden (uitg. Atlas Contact). Via
het gedrag van de Kauw leert hij binnendringen
in het leven van vele soorten, ook de mens.
Over een doodgewone vogel met ongewone
kenmerken en gedragingen valt veel te
ontdekken en te vertellen. Velen gaan er aan
voorbij, maar alleen al hun ingenieuze verenkleed dat hen in staat stelt te vliegen is
onbegrijpelijk, hun gedrag is een complex verschijnsel dat verbazing oproept. Het
zijn individuen met verschillende persoonlijkheden, net zoals wij. Over Kauwen
denken is een vorm van ophelderend totaaldenken en geeft inzicht in ethologie,
ecologie, behaviorisme, sociologie, psychologie, filosofie, criminologie,
moraalwetenschap, fenomenologie, ontologie en antropologie.
Waar en wanneer? Zaal Santro, Tiensesteenweg Binkom, aanvang 19.30 u. Einde
omstreeks 22 u. Dit is een organisatie van de Natuurstudiewerkgroep Hagelandse
Heuvelstreek i.s.m. Natuurpunt Lubbeek en Vogelwerkgroep Oost-Brabant.
Donderdag 15 maart 2018
Infoavond ‘Akkervogels – Bescherming en monitoring van
akkervogels in de leemstreek’
 Soortbescherming Grauwe Gors en Grauwe Kiekendief
 Gastspreker Wouter Vansteelant van Werkgroep Grauwe
Kiekendief.

In een eerste deel geeft Hanne Vandewaerde een overzicht van de opzet van het
Soortbeschermingsprogramma Grauwe Kiekendief in de Leemstreek en waar dat
project op dit ogenblik staat.
Daarna gaat Wouter Vansteelant dieper in op de kansen die met dit project worden
geschapen, de toekomstverwachtingen en het belang van monitoring onder de naam
van ‘Meetnet Agrarische Soorten: monitoring van akkervogels in Vlaanderen’.
Dit project, gestoeld op de ervaringen in Nederland met het Project Grauwe
Kiekendief, heeft namelijk ook behoefte aan inbreng van vrijwillige medewerkers
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voor die monitoring.
Ook vanuit de Werkgroep Grauwe Gors worden nog aanvullende toelichtingen
gegeven over de werking en resultaten van hun acties.
Afspraak: Tienen, Vrijetijdscentrum, lokaal 1 (eerste verdieping) in het Cultureel
Centrum De Kruisboog, St.-Jorisplein (dit is de kazerneparking!), bereikbaar vanaf
de Goossensvest en dan de Meendijkstraat. Aanvang 19.30 u. Einde omstreeks
21.30 u.
Toegang gratis. Vooraf inschrijven wenselijk via marcel.jonckers2@telenet.be

Grauwe Gors (foto Freek Verdonckt) en Grauwe Kiekendief (foto Karel Van Rompaey)
Zaterdag 24 maart 2018
Autodagtocht
‘Bleeke Heide’ te Chaam en Turnhouts Vennengebied

In deze periode keren Wulpen, Grutto’s en Scholeksters terug van hun
winterverblijf. Het aantal Pijlstaarten is nu op zijn hoogst en Slobeenden
verwelkomen hun van de Westelijke Sahel terugkerende neefjes: de Zomertalingen.
We bezoeken eerst het net over de Nederlandse grens gelegen weidevogelreservaat
‘Bleeke Heide’.
De picknick wordt genuttigd in de ‘Klein Engelandhoeve’ waarna het nabijgelegen
Turnhouts Vennengebied wordt bezocht.
Grutto Paring, foto Karel Van Rompaey

Afspraak: Leuven, parking Carpool
Herent E314 bij Mechelsesteenweg om
7.30 u (via Aarschot naar Turnhout) –
Bekkevoort, carpoolparking Staatsbaan /
oprit E314 om 7.40 u. (vandaar via Geel
Turnhout). Ter plaatse: Parking
Carrefour aan de ring van Turnhout, adres
Parklaan 80, 2300 Turnhout. Door vroeg
Vogelwerkgroep Natuurpunt Oost-Brabant Activiteiten 2018
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genoeg te vertrekken is er nog tijd voor het genieten van een koffie in de
plaatselijke ‘Lunch Garden’ en gebruik te maken van het sanitair. Dus geen paniek
indien u de gids van de dag, Gilbert Rijmenans, niet meteen op de parking ziet
staan. Vandaar vertrekken we om 9 u. naar Bleke Heide. De tocht eindigt ter
plaatse omstreeks 17.30 u.

Kijkwand aan de Bleeke Heide te Chaam
Zaterdag 31 maart 2018
Webbekoms Broek

Vroege vogelwandeling

Het Webbekoms Broek is één van onze mooiste natuurgebieden. Zeker
waard om op een lentemorgen te bezoeken. Het gebied van ruim 240 ha wordt
beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos. Waterberging is een belangrijke
taak, maar de natuur profiteert van dit statuut en van een aantal recente aanpassingen. Het gebied wordt de laatste jaren goed gemonitord. Hier broeden heel wat
interessante vogelsoorten. Op dit ogenblik zijn nog heel wat soorten niet terug,
maar de andere zorgen zeker voor een indrukwekkend ochtendconcert; geschikt om
de geluidenkennis aan te scherpen. Enkele late wintergasten zijn nog aanwezig.
Ook de vijvers herbergen altijd een aantal interessante watervogelsoorten.
Afspraak: om 7.30 u. bij de kerk van Webbekom. Einde omstreeks 11 u.
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Zaterdag 31 maart 2018
Nacht van de Steenuil

Uilenwerkgroep Landen en de Steenuilenwerkgroep van Natuurpunt verzorgen een
presentatie over de Steenuil en begeleiden een wandeling op zoek naar
verschillende uilensoorten.
Steenuil foto Vogelbescherming
Vlaanderen

Programma: Om 17 u.
officiële uitreiking van de
persoonlijke naamplaatjes voor
de meters en peters die de zorg
voor een uilenkast op zich
hebben genomen door de
Schepen van Dierenwelzijn
van Landen, Frank Stevens.
Aansluitend volgt de
wandeling waarbij we op zoek
gaan naar de Steenuil en andere uilensoorten.
Vanaf 18 u. zijn er broodjes verkrijgbaar met biologische streekproducten van de
Kasteelhoeve van Wange voor een democratische prijs. Ook het Steenuilenbier en
onze ‘eetbare braakballen’ in chocolade zijn verkrijgbaar. De avond vervolgt met
een gezellig samenzijn rond een vuurkorf met een glas, taart en livemuziek.
Het Natuurhulpcentrum Opglabbeek zal (volgens beschikbaarheid) een aantal
gerevalideerde uilen lossen bij wijze van apotheose.
Bijkomende info: Kobe Lecompte 0487 85 76 80 of kobelecompte@gmail.com.
Afspraak: om 17 u. aan de Kasteelhoeve te Wange, Eliksemstraat 2, 3400 Wange
(Landen).
ONZE EERSTE GROTE REIS VAN 2018…

Mallorca

25 april
tot 3 mei

9-daagse
vliegreis

Vogelwerkgroep Natuurpunt Oost-Brabant Activiteiten 2018

Pagina 13

Woensdag 25 april 2018
Mallorca, toeristisch ja, maar vol natuur en bijzondere vogels

Dwergarend

‘Mallorca is vooral gekend als een droombestemming met witte stranden, blauwe
lagunes, en bergen, maar ze herbergen ook erg veel vogels. Het is een prima plaats
om de voorjaarstrek mee te maken. We kunnen er veel bijzondere soorten
waarnemen waaronder ook enkele endemen. .Enkele blikvangers: Marmereend,
Krooneend, Kuhls Pijlstormvogel, Kuifaalscholver, Woudaap, Kwak, Ralreiger,
Monniksgier, Visarend, Dwergarend, Eleonora’s Valk, Knobbelmeerkoet,
Purperkoet, Steltkluut, Griel, Audouins Meeuw, Alpengierzwaluw, Bijeneter,
Kortteenleeuwerik, Duinpieper, Blauwe en Rode Rotslijster, Balearische Grasmus
en Moltoni’s Baardgrasmus twee recent afgesplitste nieuwe soorten,
Zwartkoprietzanger en Balearische Roodkopklauwier.
Tijdens deze negendaagse reis, verblijven we in het noordelijk deel van Mallorca,
waar ook 2 belangrijke waterrijke gebieden liggen namelijk het Natuurpark van
S’Albufera en S’Albufereta. Maar er staan nog meer natuurparels op de planning.
Zie hiervoor de tekst in Ons Vogelblad nr. 115.
Kortom we bezoeken tal van afwisselende biotopen, en die staan garant voor mooie
vogelwaarnemingen, prachtige landschappen en een vleugje cultuur.
’s Avonds genieten we van de typisch Spaanse keuken.
We verplaatsen ons in 2 minibusjes. Maximumaantal deelnemers is 12.’
Voor meer info neem je contact op met Jan Wellekens, tel. 0479 79 93 67.
Inschrijven tot volzet en/of maximum 1 maart.
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Monniksgier samen met Vale Gier, foto Birdphoto.nl

Zondag 15 april 2018
Vroege vogelwandeling
Blakenberg – Bokkenberg

De wandeling loopt door een afwisselend landschap met holle wegen
en mooie panorama’s langs de Bokkenberg op grondgebied Zelk en de Blakenberg
te Assent. Dit zijn overwegend landbouwplateaus gelegen op een hoogte van 70 m.
Tijdens Wereldoorlog II lag hier een geallieerd vliegveld. Nu blijft het ondanks het
aanwezige windmolenpark (bij E314) een belangrijk akkervogelgebied met soorten
als Geelgors, Gele Kwikstaart, Veldleeuwerik, Kievit, Buizerd, Torenvalk, Bruine
Kiekendief, Patrijs, Kwartel, ...
Een aantal beheermaatregelen en stukjes natuur vergroenen het landschap.
Afspraak: om 7 u. aan Buurthuis Zelk (Zelkstraat 16, 3545 Halen)
Donderdag 19 april 2018
Avondwandeling
Rosdel en Schoorbroekvallei te Hoegaarden

Hoegaarden is niet alleen gekend om het witbier, maar ook om zijn
prachtige landschappen en holle wegen. Natuurpunt slaagde erin grote
aaneengesloten blokken van de valleigebieden te verwerven en al na enkele jaren
van beheer is de biodiversiteit er sterk toegenomen: een rijkdom aan planten,
insecten, vogels, … in een bijzonder fraai landschap met een afwisseling van
bronbos, rietland, droog grasland, kalkzandsteen, ruigte en struweel met heel wat
zang- en roofvogels: Geelgors, Cetti’s Zanger, Bosrietzanger, Spotvogel en de
Zomertortel zijn enkele van de broedvogels die we er hopen te observeren.
Misschien is de Grauwe Klauwier zelfs aanwezig?
Vogelwerkgroep Natuurpunt Oost-Brabant Activiteiten 2018
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Afspraak: op het Gemeenteplein voor de kerk van Hoegaarden om 18.30 u.
Einde omstreeks 21.45 u.

Geelgors, foto Karel Van
Rompaey

Zaterdag 28 april 2018
Bustocht
De Nieuwkoopse Plassen en omgeving

Er zijn nog wel wat interessante vogelgebieden waar we als vogelwerkgroep nog niet passeerden. Niet zo ver van de ons wel bekende Reeuwijkse Plassen
heb je de Nieuwkoopse Plassen. Deze vormen een schakel in de reeks
watergebieden in Zuid-Holland.
Het is een 1.400 ha groot gebied, gelegen bij de plaatsen Nieuwkoop en Noorden.
Bijzonder, want veel laagveengebieden met de bijbehorende uitzonderlijke planten
en dieren komen er ook in Nederland niet meer voor, al zou je anders verwachten
met zo'n geschiedenis.
De Nieuwkoopse Plassen zijn dan ook een echt vogelparadijs. Afhankelijk van het
seizoen uiteraard, tref je hier de rietvogels zoals Snor en Rietzanger, maar ook
Roerdomp en nog andere belangrijke moerasvogels als Zwarte Stern en Lepelaar,
weidevogels als Grutto en roofvogels als Bruine Kiekendief en Visarend.
In de winter heb je dan weer duizenden Smienten. Heel belangrijk zijn de plassen
voor de op één na grootste kolonie in Nederland van de Purperreiger (170 koppels
in 2017), maar vooral: je treft nergens zoveel zingende Blauwborsten aan als daar
in de buurt van de Groene Jonker. Reeds vanaf half maart komt deze vogel terug
uit Afrika!
Hoe we dat precies gaan aanpakken zien we nog wel, er zijn verschillende routes
mogelijk vertrekkende vanaf het bezoekerscentrum in Nieuwkoop, men kan ook de
vaarroute nemen bijvoorbeeld.
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Eén keer in de twee
Blauwborst, foto Marc
weken schrijft
Van Meeuwen
boswachter John
Pletersen een column
in het weekblad Het Witte Weekblad. Hij mag
dat, want hij is geboren en getogen in het dorpje
Noorden vlakbij de Nieuwkoopse Plassen.
De modernisten onder ons kunnen hem volgen
op twitter via @BoswachterJohn. Let wel, het
gaat niet altijd over vogels, zo zijn boswachters.
Misschien nodigen we hem wel uit om ons te
gidsen of kan hij ons alvast inspireren.
In elk geval zijn de Nieuwkoopse Plassen de
moeite waard om zo'n verplaatsing te
ondernemen.
We doen zeker een wandeling langs de Groene
Jonker. Het Lusthof De Haeck interesseert ons
natuurlijk ook en het merkwaardige
natuurgebied Bovenlanden Kromme Mijdrecht
kunnen we moeilijk links laten liggen, het staat
trouwens in verbinding met de Nieuwkoopse Plassen.

Zwarte Stern broedend op de Nieuwkoopse Plassen

Vogelwerkgroep Natuurpunt Oost-Brabant Activiteiten 2018
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Je leest nog hoe het praktisch geregeld wordt geregeld, maar we maken er een
bijzondere dag van.
Vertrek: Rotselaar, parking bij rondpunt Aarschotsesteenweg/Steenweg op
Holsbeek om 6.15 u. – Leuven, carpoolparking Herent (bij Mechelse steenweg) om
6.30 u. Terug omstreeks 21.30 u.
Inschrijven door storten van 28 euro op rekening IBAN: BE72 3300 1162 6516 van
de Vogelwerkgroep met vermelding ‘Nieuwkoopse Plassen + opstapplaats’.

Zaterdag 12 mei 2018
Achter Schoonhoven

Vroege vogelwandeling

Het natuurgebied Achter Schoonhoven is gelegen in de Demervallei, stroomopwaarts ten oosten van Aarschot op het grondgebied van Aarschot, Langdorp en
Rillaar. De sterk meanderende Demer vormt hier de grens tussen de zandige
Kempen en het zandlemig Hageland. Het gebied is beschermd als vogelrichtlijngebied en een deel als habitatgebied.

Sprinkhaanzanger, foto ARKive

Het bestaat uit heischrale graslanden op de zandige donken, glanshaverbeemden en
kamgrasweiden op alluviale leem en klei, en elzenbroekbosjes. Natuurpunt
Aarschot beheert er ongeveer 80 ha. Het gebied wordt van oudsher als hooiland
gebruikt. De beheermaatregelen beogen het herstel van open landschap dicht bij de
rivier en herstel van houtkanten en plaatselijke boseenheden dichter bij de
valleirand. De avifauna is er behoorlijk rijk met broeders als Blauwborst, Kleine
Karekiet, Sprinkhaanzanger, Wielewaal, IJsvogel en Boomvalk. Ook de flora is
bijzonder waardevol: Gevlekte en Breedbladige Orchis, Blauwe Knoop,
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Pijpenstrootje, Tormentil, Trilgras, Ratelaar, Waterviolier, Dotterbloem kleuren het
landschap.
Afspraak: om 7 u. Langdorpsesteenweg (Aarschot, deelgemeente Langdorp),
parking op inrijweg naast Wolf Café, 80 m van de kerk van Langdorp. Einde
omstreeks 10 u.
Donderdag 17 mei 2018
Avondwandeling
Wachtbekken van de Velpe te Kersbeek-Miskom

De Agentschap Natuur & Bos 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 de 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: 18.45 u. aan de kerk van Kersbeek-Miskom (Kersbeek Dorp).
Einde omstreeks 21.30 u.
Zaterdag 26 mei 2018

Bezoek Sigmaplan
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Zaterdag 26 mei 2018
Autodagtocht
Kruibeke en Bazel - Sigmaplan

We bezoeken de Barbierkreek, of het GGG-GOG KBR. Waar staan die
afkortingen voor? Kort gezegd gaat het over het gereduceerd gecontroleerd
getijdegebied en het gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke-BazelRupelmonde.
Het doel van een gecontroleerd overstromingsgebied is het aftoppen van de
stormtijgolf. Een groots werk in uitvoering van het Sigmaplan. We bezoeken er
o.a. een uniek nieuw weidevogelgebied.
Weidevogels houden van een gevarieerde begroeiing en korte, open vegetatie. Als
ze broeden, behouden ze graag het overzicht op hun omgeving. Zo krijgen
roofvogels en andere natuurlijke vijanden hun kroost minder goed te pakken. Om
ervoor te zorgen dat het gras niet te snel groeit, maakte men afspraken met de
lokale landbouwers. Meer dan 40 landbouwers helpen al verschillende jaren om de
‘grasmat’ in optimale conditie te brengen voor broedende weidevogels. Sinds 2009
komt nog enkel mest van het grazende vee op de percelen terecht.
Nieuwe kreken en prachtige rietkragen lokken ondertussen vogels van divers
pluimage naar het weidevogelgebied. Twee kreken werden gegraven en sloten
werden verbreed. Stuwen zullen zorgen dat de grasmat ook na april drassig wordt
gehouden.

De Kwartelkoning, een van de doelsoorten van het Sigmaplan, foto ARKive
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Volgens de Europese Richtlijnen moeten de polders van Groot-Kruibeke honderd
broedparen Kievit, Grutto, Tureluur en Scholekster aantrekken. En of er al vogels
zijn! Kijk maar eens op http:// waarnemingen.be/gebied/view/24126.
's Middags is er mogelijkheid om het lunchpakket boven te halen in ‘De Schuur’,
vlakbij de Dulpop.
Afspraak: Leuven, Carpoolparking Herent E314 bij Mechelsesteenweg om 8.00 u.
of ter plaatse om 9.15 u. op de parking van de sporthal De Dulpop, Beekdam 1,
Bazel (Kruibeke). Einde ter plaatse omstreeks 17 u.
Zaterdag 2 juni 2018
Avondwandeling
Op zoek naar Nachtzwaluw en Houtsnip te ‘Averbode
Bos en Heide’

‘Averbode Bos en Heide’ is een natuurgebied dat de laatste jaren meermaals het
nieuws haalde. Het ligt rond de Abdij van Averbode, in de respectievelijke
gemeenten Tessenderlo, Laakdal en Scherpenheuvel-Zichem, op de overgang van
de Kempen naar het Hageland. Uitgestrekte bossen wisselen er af met vennen,
moerassen, heiden en heischrale graslanden. Tot enkele jaren geleden behoorde het
gebied grotendeels toe aan de familie de Merode en was het grotendeels gesloten
voor het publiek.

Nachtzwaluw, foto ARKive

Nu beheert Natuurpunt er 593 ha natuurgebied. De totale aaneengesloten
oppervlakte natuur, dat meerdere beheerders heeft, is nog veel groter, in totaal een
natuurcomplex van meer dan 1.000 ha vormend, met een aantal uitlopers die reiken
Vogelwerkgroep Natuurpunt Oost-Brabant Activiteiten 2018
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tot de Demerbroeken en tot de Vallei van de Drie Beken. Via www.natuurpunt.be
kan je de wandelfolder downloaden.
‘Averbode Bos & Heide’ maakt deel uit van het Europees netwerk van belangrijke
natuurgebieden, Natura 2000. Europa droeg dan ook via een Life-project bij aan de
herstelwerkzaamheden waarbij monotone, niet streekeigen en soortenarme
naaldbossen werden omgezet naar meer waardevolle natuur, met o.a. herstel van
historische vennen. Het was een heel omstreden herinrichting die evenwel
prachtige resultaten oplevert.
Niet alleen de trektellers hebben hier een vaste stek gevonden, maar ook de
Nachtzwaluw en de Houtsnip zijn waar te nemen nabij het Munnicksgoor en de fel
opschietende heide.
Afspraak: om 20 u. op de parking op de Turnhoutsebaan N127 in Okselaar,
rechtover het Munnicksgoor en de Luikerdreef.
Een gids van Natuurpunt, afdeling Scherpenheuvel-Zichem zal ons begeleiden.
Zaterdag 9 juni 2018
Bustocht
Millingerwaard Gelderse Poort in Nederland

We trekken naar de Gelderse Poort – bij de Duits-Nederlandse grens
omgeving Arnhem – Nijmegen.
De Gelderse Poort is een aaneengesloten gebied van in de toekomst 3.000 hectare
dynamische natuur in Nederland. Over de grens in Duitsland komt daar nog 2.000
hectare bij.

Zicht uit de kijkhut van de Millingerwaard

In de Millingerwaard is in 1993 de natuurontwikkeling gestart en naarmate er meer
terrein wordt verworven krijgen we meer natuur. Natuur zonder afrasteringen waar
iedereen vrij kan rondlopen. Na inrichting zorgen grote grazers in familieverband
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zoals Gallowayrunderen en Konikpaarden en de Bever voor de vorming en behoud
van een dynamisch landschap met een afwisselende structuur en een fijnschalige
mozaïek aan soorten.
Tot het streefbeeld behoren ook Zeearend en Zwarte Ooievaar; maar die komen er
voorlopig enkel onregelmatig pleisteren. Maar soorten als Zwarte Stern en
Kwartelkoning voelen zich thuis in de uiterwaarden. De ontwikkeling van Ooibos
met o.a. de zeldzame Zwarte Populier op plaatsen langs de uiterwaarden die
langdurig onder water staan leidt tot het ontstaan van nieuwe ‘oerbossen’!
Tijdens de uitstap wandelen we, tussen de grote grazers, langs rivierduinen, geulen
en afgegraven voormalige kleigronden (de klei werd in de nabije voormalige
steenfabriek verwerkt tot bakstenen). We komen ook langs een drijvend kijkhuis
waar we watervogels kunnen observeren.
Vertrek: Rotselaar, parking bij rondpunt Aarschotsesteenweg/Steenweg op
Holsbeek om 6.15 u. – Leuven, carpoolparking Herent E314 bij Mechelsesteenweg
om 6.30 u. Terug omstreeks 21 u.
Inschrijven door storten van 28 euro op rekening van de Vogelwerkgroep BE72
3300 1162 6516 met vermelding ‘Millingen + opstapplaats’. Graag vóór 5 juni.

Het Bolwerk in Zoutleeuw, foto Griet Nijs
Zaterdag 16 juni 2018
Vroege vogelwandeling
Het Bolwerk in Zoutleeuw

We maken vandaag met Nicole Smeyers een mooie wandeling door een
natuurrijk en afwisselend landschap rondom Zoutleeuw. We vertrekken vanuit het
historische hart van het kleine stadje door de Getevallei en bezoeken ‘Het
Bolwerk’, een klein natuurgebied langs de fietsroute. Alle zomervogels hebben
hun territoria ondertussen ingenomen, sommige zitten stil te broeden, maar andere
zingen nog volop. Het wordt een waardige afsluiter van onze reeks vroege
vogelwandelingen.
Afspraak: 7 u. aan de kerk in het centrum van Zoutleeuw. Einde wandeling
omstreeks 10 u.
Vogelwerkgroep Natuurpunt Oost-Brabant Activiteiten 2018
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Morinelplevier, foto Erwin Collaerts
Ongeveer 20 augustus 2018:
Morinellenwandeling

Voormiddag- of avondwandeling

Op de leemplateaus net ten zuiden van Tienen is er het unieke verschijnsel dat hier
jaarlijks gedurende een handvol dagen Morinelplevieren passeren, neerkomen en
meestal een paar dagen pleisteren. Maar de juiste datum is een gok. Daarom dat
we het anders doen. Geïnteresseerden (vooraf opgeven!) zullen via e-mail worden
verwittigd wanneer precies we op zoek gaan naar deze zeer ongewone vogels. Het
zijn steltlopers uit het hoge noorden, broedend boven de poolcirkel, met als
bijzonder gedrag dat het de mannetjes zijn die de taak voor de eieren en jongen op
zich nemen. Ook bijzonder: het vrouwtje is feller gekleurd dan het mannetje.
Belangrijk is wel dat deze vrij makke vogels niet worden verstoord.
Afspraak: Plaats, datum en uur worden via e-mail meegedeeld aan wie zich vooraf
opgeeft; het kan ‘s avonds op een weekdag zijn of op een dag in het weekend.

Zaterdag 8 september 2018
Voormiddagtocht
Wandelen op de mijnterril van Heusden

O.l.v. Jan Kenens brengen we een voormiddag door in een veelheid
aan Kempense biotopen. We wandelen door fraaie landschappen, een
afwisseling van bos- en heidegebied, stuifduinen en natte heide met
vennen, over gesloten militair domein door de beekvallei. Dit vrij ongeschonden
landschap herbergt interessante vogelsoorten: Boom- en Graspieper, Tapuit,
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Paapje, Gekraagde Roodstaart, Kuif- en Zwarte Mees en Boomvalk zijn enkele van
de soorten die we hier zeker verwachten. Op het programma ook een beklimming
van een oude mijnterril, tevens trektelpost.
Afspraak: Leuven, Carpoolparking Herent om 7.30 u. – Bekkevoort,
carpoolparking om 8 u. Ter plaatse aan bezoekerscentrum ‘De Watersnip’, Grauwe
Steenstraat 7/2 te Koersel om 9 u. Einde ter plaatse omstreeks het middaguur.
ONZE TWEEDE GROTE REIS VAN 2018…

HONGARIJE

2de of 3de
week van
september

9-daagse
vliegreis

Naar de uitgestrekte steppen in het oosten van Hongarije:
Hortobagy

Halfweg september 2018 trekken we naar de uitgestrekte steppen in het oosten van
Hongarije, namelijk naar Hortobagy en het rivieroverstromings- gebied van de
Tisza. In het oosten van Hongarije ontmoet de grootte Hongaarse vlakte de
voetheuvels van de Karpaten. Hier ligt een oud en rustig landschap van steppen en
rivieroverstromingsmoerassen.
Het is een topbestemming voor vogelkijkers en natuurliefhebbers. Een belangrijk
deel van de natuurlijke steppen zijn sinds 1973 beschermd als Nationaal Park.
Tijdens de 9-daagse reis zullen we
regelmatig op stap gaan in het
Hortobagy Nationaal Park,
beroemd omwille van zijn steppen
of poesta zoals de Hongaren
zeggen.
Grote Trap

. In dit relatief kleine gebied
werden tot op heden meer dan 300
verschillende vogelsoorten
vastgesteld waaronder topsoorten
Vogelwerkgroep Natuurpunt Oost-Brabant Activiteiten 2018
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als Dwergaalscholver, Zwarte Ibis, Ralreiger, Grote en Kleine Zilverreiger,
Purperreiger, Woudaapje, Lepelaar, Kraanvogel, verschillende soorten
moerassternen, maar ook Zeearend, Bruine Kiekendief, etc.… . In de drogere delen
van de steppen vinden we o.a. Grote Trap, Roodpootvalk, Arendbuizerd, Sakervalk
en Keizerarend.

Jonge bezenderde Sakervalk, foto ARKive

We verblijven in eenvoudige tweepersoons-accommodatie in het dorpje Hortobagy,
gelegen vlak bij het hoofdkwartier van het Nationaal Park. We vliegen op de
Hongaarse hoofdstad Boedapest en verplaatsen ons met 2 minibusjes naar het
oosten een rit van ongeveer 200 km.
Meer info over deze reis bij Jan Wellekens een seintje op zijn gsm 0479 79 93 67.
Inschrijven tot volzet en/of maximum 1 mei.
Zaterdag 15 september 2018
Autodagtocht
Kalmthoutse Heide en Grenspark De Zoom

In de voormiddag bezoeken we de Kalmthoutse Heide, een prachtig gebied dat deel
uitmaakt van een grensoverschrijdend project van 3.750 ha met zowel droge als
natte heide, vennen en stuifduinen. We kiezen voor een wandeling langs de
Drielingvennen en het Stappersven. Naast de fraaie landschappen en de
interessante vegetatie zullen we zeker een aantal interessante vogelsoorten in de
kijker krijgen als Geoorde Fuut, Boomvalk, Tapuit, Boomleeuwerik, Boom- en
Graspieper. In deze trekperiode is de kans op Visarend zeer reëel. Bij mooi weer
ook een zeer boeiend gebied voor insecten met veel libellen en bijzondere
vlindersoorten.
In de namiddag wordt - afhankelijk van de waarnemingen die er in de vorige dagen
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gebeurden - wellicht geopteerd voor een wandeltraject in het op Nederlands
grondgebied aansluitende Grenspark De Zoom. De rijksgrens kwam er officieel
pas in 1843.

Kalmthoutse Heide

Na eeuwenlang gebruik als heide, lag er rond 2000 nog een grote brok waardevolle
natuur langs weerszijden van de grens. Die natuur bestond uit natuurreservaten,
kleinschalige landbouwgebieden, bossen van diverse overheden, grote particuliere
domeinen en versnipperde kleine boseigendommen. Dus verschillende
eigendommen, van verschillende eigenaars, die allemaal verschillende
doelstellingen hadden.
Na veel overleg en een lange
voorbereidingstijd werd in
2001 het “grenspark De ZoomKalmthoutse Heide” opgericht
als grensoverschrijdend
natuurpark. De officiële
erkenning van het gebied als
één samenhangend
natuurgebied van 4.000 ha,
was daarmee rond. In 2011
werd het Grenspark uitgebreid
tot 6.000 ha.
Boompieper, foto Karel Van Rompaey

Afspraak: Leuven, Carpoolparking Herent om 7.30 u. Ter plaatse om 8.45 u. aan
Bezoekerscentrum De Vroente, Putsesteenweg 129, Kalmthout. Terug omstreeks
19.30 u.
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Het Vinne, foto Marcel Jonckers
Zaterdag 6 oktober 2018
Het Vinne

Voormiddagtocht

Ondertussen kent wel iedereen (?) al Het Vinne. Dit provinciaal
domein, het grootste natuurlijke meer van Vlaanderen werd in
midden 19de eeuw drooggelegd en in 2005 opnieuw hersteld. Het
huidige meer is zo’n 1.600 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.
Ook in de herfstmaanden is het rijk aan watervogels (meerdere ganzen- en
eendensoorten). Voor de wintergasten is het te vroeg, maar er zijn heel wat
jaarsoorten en elke dag kunnen er doortrekkers opduiken, naast een aantal soorten
roofvogels. Smient, Pijlstaart, Grote Zilverreiger, Aalscholver, meerdere
meeuwensoorten, fuutachtigen en Waterral zijn eveneens vaste klanten. Rondom
laten meerdere zangvogeltjes zich opmerken, waaronder Cetti’s Zanger en
misschien opnieuw Baardmannetje.
Afspraak: Leuven, carpoolparking Herent om 8.15 u. – Bekkevoort, carpoolparking om 8.30 u. –Ter plaatse: 9 u. parking van Het Vinne, Ossenwegstraat 70 te
Zoutleeuw. Einde omstreeks het middaguur.
Zaterdag 20 oktober 2018
Autodagtocht
Reservaat De Maat en de Grote Zandput in Mol

Op deze tocht worden we de ganse dag begeleid door Jef Sas, conservator van De
Maat. In de voormiddag bezoeken we ‘zijn’ reservaat. De Maat maakte
oorspronkelijk deel uit van de Grote Heide rond Mol-Rauw. Het Maas-ScheldePagina 28
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kanaal uit 1846 kliefde het gebied in twee en veranderde de heide in een
wateringgebied. Voedselrijk kanaalwater bevloeide de arme heide om hooiwinning
mogelijk te maken. Het hooi werd gebruikt als voedsel voor paarden, in die tijd de
voornaamste krachtbron. Naarmate machines paarden vervingen, raakte de
hooiwinning in verval en veranderden de wateringen in populierenplantages. In de
tweede wereldoorlog verwarmde spriet, een soort bruinkool uit het gebied, vele
Molse huizen. Ondiepe sprietputten bleven achter als getuigen van die ontginning.
Restanten van de wateringen en de sprietputten zie je overal in het gebied. Het
landschap bestaat uit een mozaïek van hooilanden, loofbossen, heide, moerassen,
vennen en vijvers met rietkragen.

De middagpauze is voorzien in Taverne Het Jagershof (Waterstraat 43, 2400 Mol)
waar de boterhammetjes kunnen worden aangesproken mits consumptie. Soep en
andere (warme) dranken zijn ook verkrijgbaar. Hier kan ook nog worden
aangesloten voor het namiddaggedeelte (omstreeks 13.15 u.).
Tijdens de namiddag maken we een echte zandputtenwandeling. Mol is immers
rijk aan zandputten waar het gekende hoogwaardige wit zand wordt gewonnen voor
de productie van hoogwaardig glas (bv. voor glasvezels, voor gebruikt in ITtoestellen). We volgen het Zandloperpad langs de nieuwe zandgroeve van De
Pinken en komen terug langs de Grote Zandput. Deze put is in de winter de
slaapplaats van alle Grote Zaagbekken van de regio en eveneens van
Toendrarietganzen, maar wellicht is het daarvoor nog te vroeg.
Eindigen doen we met een beklimming van de Sas 4-toren met een prachtig uitzicht
over de putten en de kanalen, als het weer een beetje meezit tenminste.
Afspraak : Leuven, carpoolparking Herent 7.30 u.  Bekkevoort, carpoolparking
om 8 u. Ter plaatse om 9 u. parking Taverne Het Jagershof (Waterstraat 2, 2400
Vogelwerkgroep Natuurpunt Oost-Brabant Activiteiten 2018
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Mol, bereikbaar via N123 naar Retie), juist voor de dubbele baileybrug over het
Kempisch Kanaal aan Sas3/De Maat. Einde ter plaatse omstreeks 17 u.
Zaterdag 10 november 2018
Halvedagtocht
Bezinkingsputten (‘decanteurs’) van Hollogne-sur-Geer

Even over de taalgrens (E40, afrit 28a Waremme) in Hollogne-sur-Geer werd een
gelijkaardig gebied als het Tiens Broek erkend als natuurreservaat. “Geer” is de
Franse naam voor de Jeker.
Sinds ons bezoek met de VWG in september 2013 is dit gebied van 40 ha verder
geëvolueerd naar een volwaardig Réserve Naturelle. De eigenaar Hesbaye Frost
loost het spoelwater van zijn groentenwasserij afwisselend in de bezinkingsputten,
waardoor een mozaïek is ontstaan van vijvers met verschillende dieptes. Natagora
die het beheer van het gebied leidt, kon overeenkomsten afsluiten met een
tuinbouwschool, die samen met de grazende schapen, zorgen dat de dijken en
oevers vrij blijven van ruigteontwikkeling. Een deel van de vijvers zijn verland
naar rietvelden, goed voor de moerasvogels.
Er is een natuurlijke wand voor Oeverzwaluwen, en sinds kort een robuuste kijkhut
met verplaatsbare zittingen, toegankelijk via een extra vlonderpad, noodzakelijke
schuilhut omwille van de openheid naar de akkers. Kokmeeuwen broeden er sinds
1996, ook de Geoorde Fuut met 40 koppels, 10 koppels Krakeenden, 1 koppel
Slobeenden, ook Kleine Plevier, Rietzanger, Blauwborst, Rietgors…

Het is één van de mooiste watervogelgebieden van Wallonië en vredig rustig
gelegen en bereikbaar.
Alle mogelijke watervogels zijn er - afhankelijk van de periode - te observeren. In
de trekperiode vele soorten steltlopers, snippen, talingen, Porseleinhoen, ook altijd
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roofvogels (Slechtvalk, Bruine Kiekendief, Sperwer, ...). We hopen voor november
op de verdragende, heldere belletjes van overwinterende Baardmannen.
Afspraak: Leuven, carpool Herent om 8.30 u. E40 richting Luik, afrit Waremme,
dan 4 km aanhouden op de N69. Daarna rechts afslaan voor Hollogne, het hele
dorp doorrijden, links richting Darion en via de rue de Manil kom je aan de
achterkant. Ter plaatse om 9.30 u., gps-coördinaten 50.667966, 5.200838. Einde
omstreeks het middaguur.
Zaterdag 24 november 2018
Voormiddagwandeling
Tiens Broek en de Bezinkingsbekkens

De Tiense Bezinkingsputten en hun omgeving lokken heel wat
doortrekkers en wintergasten. Op een novemberdag zijn de eenden
al weer in prachtkleed en wordt er vaak al gebaltst. Misschien zijn
er nog een paar steltlopers. Roofvogels jagen er op prooi. Mogelijk is de
trektelpost nog bemand.
Afspraak: Leuven, carpoolparking Herent om 8 u. of ter plaatse op de parking bij
de waterzuivering van de Citrique in de Ambachtenlaan, Industriepark
“Soldatenplein” Z1 te Tienen om 8.30 u. Einde omstreeks het middaguur.

Paartje Pijlstaart, foto Karel Van Rompaey
Zaterdag 8 december 2018
Autodagtocht
Sinterklaas Verrassingstocht

Het bestuur wil van de laatste tocht van het jaar een verrassingstocht maken.
We trekken met auto’s naar de locatie waar op dat moment een aantal bijzondere
soorten vertoeven. Durf jij je ook laten verrassen?
Afspraak: Leuven, carpoolparking Herent om 8.30 u. Einde ter plaatse omstreeks
16.30 u.
Vogelwerkgroep Natuurpunt Oost-Brabant Activiteiten 2018
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INFO ACTIVITEITEN
Marcel Jonckers
Luc Cieters
Bart Broos

 0497 44 72 33
 0494 916 862
 0476 206 999

Jan Wellekens
 0479 799 367
Gilbert Rijmenans  0470 139 071
Peter Collaerts
 0477 370 450

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