
VOGELWERKGROEP 
OOST-BRABANT

Natuurpunt, Vereniging voor Natuur en Landschap in Vlaanderen

Cursus “Steltlopers”
Aanvang 2 maart 2009 te Kessel-Lo

2 theoretische lessen en 3 daguitstappen met bus.

In de theoretische lessen worden alle in ons land observeerbare steltlopers soort per soort 
behandeld.  Ook die Europese soorten die eerder uitzonderlijk worden waargenomen.  Er 
ligt ook een grote nadruk op de ecologie en de trek.
De 2 theoretische lessen gaan door in het Ecohuis van het Provinciaal Domein te Kessel-
Lo, ingang via parking 2 langs de Beemdstraat.  Ze worden gepresenteerd in PowerPoint 
en met enkele filmfragmenten.  Aanvang 19.30 u. en eindigend omstreeks 22.15 u.

 Maandag 2 maart: Les 1 door Jan Wellekens
 Maandag 30 maart: les 2 door Peter Collaerts

Voor de uitstappen plannen we het volgende:
 Zaterdag 18 april – Busreis Zeeland
 Zaterdag 9 mei – Busuitstap Waterland in Noord-Holland (belangrijk 

weidevogelgebied! Deze uitstap mikt op de broedvogels en hopelijk balts van 
Kemphanen)

 Zaterdag 12 september – Busuitstap Zeeland (mikt op de trekkers)

Inschrijvingen en info : 
Aangezien hier drie busreizen inbegrepen zijn en busreizen zeker niet goedkoop zijn, 
wordt deze cursus wat duurder!  Gezien de nieuwe wetgeving moeten we waarschijnlijk 
telkens 2 chauffeurs inhuren.
Kosten met drie busreizen (!) 105 euro – Niet-leden 125 euro.
Te storten op rekening 330-0113571-38 van de Vogelwerkgroep Oost-Brabant, 
Waaibergstraat 26 bus 5, 3300 Tienen. Duidelijk vermelden: “Naam cursist + 
Vogelcursus Steltlopers”.
Niet-leden worden hierbij lid van Natuurpunt en krijgen een verwelkomingspakket met 
o.a. cd-vogelzang en 1 jaar lang het tijdschrift Natuur.Blad en het tijdschrift Natuur en 
Landschap.  Alle deelnemers genieten bovendien 1 jaar van een abonnement op “Ons 
Vogelblad
Info: Marcel Jonckers (tel. 016 81 87 87), Jan Wellekens (tel. 0479 799 367) of Peter 
Collaerts (tel. 0477 370 450)
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Zaterdag, 18 april 2009:   *   Busuitstap *
 Steltlopertocht naar Vogelparadijs Zeeland  

Uitstap in het kader van de cursus “Steltlopers”.  Niet-cursisten kunnen eveneens deze 
uitstap meemaken voor zover plaatsen beschikbaar.
We bezoeken een aantal markante plaatsen waar normaal veel steltlopers voorkomen. 
Voor een gedeelte betreft het steltlopers op terugtocht naar de noordelijke broedgebieden. 
Een aantal steltlopers heeft zijn broedplaatsen al ingenomen.
Natuurlijk zullen er ook wel een hele resem andere vogels in onze kijkers defileren.

Zaterdag, 9 mei 2009:   *   Busuitstap *
 Steltlopertocht naar Waterland Oost bij Amsterdam  

Uitstap in het kader van de cursus “Steltlopers”.  Niet-cursisten kunnen eveneens deze 
uitstap meemaken voor zover plaatsen beschikbaar.
We maken een rondvaart door een schitterend veengebied met geulen, plassen en 
eilandjes van trilveen.  Hier broedt de Bruine Kiekendief, Grutto en Scholekster, 
Roerdomp en Visdief, diverse eenden en zangvogels als Blauwborst, Rietzanger Snor en 
Grote Karekiet.  Nadien bezoeken we een aantal weidevogelgebieden in de omgeving; 
Kinselmeerdijk, Durgdammerdijk, Polder IJdoorn.  Hier broeden soorten als Kluut, 
Grutto, Kievit, Tureluur en maken we kans op baltsende Kemphanen. En natuurlijk zijn 
er nog kansen op allerlei doortrekkers.
We worden de ganse dag begeleid door mensen van Staatsbosbeheer.

Zaterdag, 12 september 2009:   *   Busuitstap 
 Tweede Steltlopertocht naar Vogelparadijs Zeeland  

Laatste uitstap in het kader van de cursus “Steltlopers”.  Niet-cursisten kunnen eveneens 
deze uitstap meemaken voor zover plaatsen beschikbaar.
We bezoeken een aantal markante plaatsen waar normaal veel steltlopers voorkomen. 
Op dit ogenblik zijn talloze steltlopers uit het hoge noorden in het Oosterscheldegebied 
aanwezig.  Vrijwel alle soorten uit de vogelgids zijn mogelijk aanwezig.  Sommige 
soorten met duizenden!
Natuurlijk zullen er ook wel een hele resem andere vogels in onze kijkers defileren.
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