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Vogelwerkgroep Oost-Brabant
i.s.m. Kern Glabbeek en Natuurpunt Velpe-Mene

CURSUS “ROOFVOGELS en UILEN”
2013 – 2014
bestaande uit

3 theorielessen en 5 excursies
In deze lessenreeks wordt kennis gemaakt met alle roofvogel- en uilensoorten die
in ons land broeden, maar ook met die soorten die ons land bezoeken als
doortrekker, overwinteraar of meermaals als dwaalgast.
Theoretische lessen
Deze worden gegeven door mensen van
onze Vogelwerkgroep:
boswachter Jan Wellekens (les 1),
gepassioneerd vogelkijker Peter Collaerts
(les 2) en drijvende kracht Marcel
Jonckers (introductiedeel) en
wetenschappelijk ringer en provinciaal
coördinator van de Kerkuilenwerkgroep
Philippe Smets (les 3).
o Les 1 op maandag 18 november
2013: Roofvogelgroep 1
Lesgevers: Marcel Jonckers
(introductiedeel over bouw en
systematiek) en boswachter Jan
Wellekens (soortbesprekingen en
ecologie)

Steenuil - Foto Marc Van Meeuwen
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o Les 2 op maandag 2 december 2013: Roofvogelgroep 2
Lesgever: Peter Collaerts (soortbesprekingen en ecologie)
o Les 3 op maandag 10 maart 2014: Uilen
Lesgevers: Marcel Jonckers (introductiedeel over bouw en systematiek) en
Philippe Smets (provinciaal coördinator van de Kerkuilenwerkgroep)
Excursies
o Zaterdag 14 december 2013: voormiddagwandeling door de velden van
Outgaarden, het gebied in onze streek met de meeste kans op kiekendieven
o Zondag 5 januari 2014: deelname Roofvogeltellingen in de regio
o Zaterdag 8 februari 2014: daguitstap met auto’s naar de Linker Scheldeoever (omgeving Doel – Saeftinghe)
o Zaterdag 29 maart 2014: uilenwandeling te Glabbeek-Zuurbemde
o Zaterdag 26 april 2014: daguitstap met auto’s naar de Oostkantons
Details: zie hieronder

Visarend en Bruine Kiekendief, foto’s van Karel Van Rompaey

Onderstaande uitstappen zijn enkel voorbehouden voor de deelnemers aan
deze Roofvogelcursus. De bezochte gebieden kunnen eventueel nog aangepast
worden.
Zaterdag 14 december 2013:
 Voormiddagwandeling te Outgaarden
Het plateau van Outgaarden herbergt jaarlijks wel enkele overwinterende
roofvogels. Naast de klassiek Buizerds en Torenvalken zitten hier geregeld
Blauwe en Bruine Kiekendief. Ook zijn er kansen op Smelleken en soms zelfs een
zeldzame Ruigpootbuizerd. Natuurlijk moet het allemaal wat meezitten. We
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passeren ook een paar akkerreservaatjes die goed zijn voor Geelgors en Grauwe
Gors, een extraatje tijdens een roofvogeltocht.
Afspraak: op de carpoolparking van de E40 bij de uitrit 25 Hoegaarden-Tienen om
9 u. Einde omstreeks 12 u.

Links: Buizerd, foto Freek Verdonckt – Rechts: Torenvalk, foto Eddy Janssens

Zondag 5 januari 2014:
 Roofvogelteldag
Onze Vogelwerkgroep heeft al een lange traditie om op de eerste of tweede zondag
van het jaar een synchrone roofvogeltelling te houden op meerdere plaatsen
verspreid over Oost-Brabant. Ook zo in 2014. De cursisten worden uitgenodigd
om deel te nemen aan één van de 9 onderstaande telwandelingen (deze nog onder
voorbehoud).
Het doel is om in diverse vallei- en natuurgebieden de overwinteraars te
inventariseren, vnl. roofvogels, maar ook meeuwen en Kieviten. Op de meeste
plaatsen wordt het een combinatie van autotocht met wandelingetjes. Best is
hiervoor dat de cursisten zich verspreiden over de diverse mogelijkheden.
Afspraken:
Op volgende plaatsen telkens om 9.30 u. – Einde omstreeks 12.30 u.
 Kerk van Geetbets om 9.30 u. voor een lange wandeling met telling volgens het
PTT-concept op 10 verschillende plaatsen o.l.v. Gerrit Stockx;
 dorpsplein Neerlinter om 9.30 u. voor een autozoektocht in de Getevallei o.l.v.
Ronny Huybrechts;
 kerk van Webbekom om 9.30 u. voor de omgeving van Diest o.l.v. Annie
Vandepoel en Luc Cieters;

Vogelwerkgroep Oost-Brabant, Cursus “Roofvogels en Uilen 2013-2014”

Pagina 3













kerk van Roosbeek om 9.30 u. voor de streek van Boutersem – Kumtich –
Vissenaken met o.a. Grote Kouter, Zeypveld en Rozendaalbeek o.l.v. Jos
Cuppens;
kerk van Bierbeek om 9.30 u. voor een wandeling door de streek van Bierbeek
en Haasrode o.l.v. Pol Uytterhoeven;
Zandstraat te Assent (Bekkevoort) om 9.30 u. voor een wandeling door het
Papenbroek o.l.v. Roel Baets
kerk van l’Ecluse (even voorbij Meldert) om 9.30 u. voor een wandeling langs
Rosdel en omgeving o.l.v. Rudy Van Baelen;
kerk van Korbeek-Lo om 9.30 u voor een wandeling langs de Molenbeekvallei
en Kasteel Wilderhof o.l.v. Toon Roels;
kerk van Bunsbeek, Bunsbeekdorp voor een wandeling langs De Paddepoel en
omgeving o.l.v. Els Marjaux en Peter Collaerts

Zaterdag 8 februari 2014:
 Daguitstap met auto’s naar de Linker Schelde-oever (omgeving Doel
– Saeftinghe)
O.l.v. plaatselijke gidsen bezoeken we dit boeiende en bijzonder vogelrijke gebied.
We bezoeken wellicht volgende gebieden: de Verrebroekse plassen,
compensatiegebied de Drijdijck in Verrebroek; de Putten West en de Putten in de
Oud Arenbergpolder te Kieldrecht, de Doelpolder Noord en eventueel nog de
werken aan de Prosperpolder. We sluiten de dag af in het Saeftinghegebied waar
we vergast worden op een bord soep en daarna nog getuige zijn van tientallen
Bruine en Blauwe Kiekendieven op hun slaapplaats.
Naast de twee genoemde kiekendieven zijn er flinke kansen op Slechtvalk en
Smelleken en bijna zekerheden zijn natuurlijk Buizerds, Torenvalkjes en Sperwers
Vertrek: Carpoolparking bij oprit 24 van de E40 te Vertrijk – Boutersem om
7.30 u. Afspraak ter plaatse: om 9 u. afrit 10 op de E34 (Kieldrecht,Vrasene), hier
onmiddellijk beneden aan de brug de P&R parking nemen.
Terug omstreeks 20 u.
Kerkuil, foto Kerkuilwerkgroep

Zaterdag 29 maart 2014:
 Uilentocht te Wever (Glabbeek)
Maart is de beste maand om uilen te
observeren. Heel wat uilen zijn dan immers
druk in de weer met het verdedigen van hun
territorium en het versieren van een partner
en laten daarbij het meest van zich horen.
Dit keer maken we een wandeling langs
Hagelandse bossen, weilanden en
boomgaarden in Wever, een dorpje in
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Glabbeek met nog talrijke kleine landschapselementen. En dat is waar uilen van
houden. Hierbij passeren we verschillende broedplaatsen van onze 4 uilensoorten:
Kerkuil, Steenuil, Ransuil en Bosuil.
Vóór de aanvang van de wandeling wordt er uitleg gegeven over uilenbescherming
en onderzoek. Je kan o.a. uilenkasten en braakballen bekijken.
Afspraak: om 19 u. in de Solveldweg bij de kerk van Wever (deelgemeente van
Glabbeek). Einde omstreeks 22 u. Info: Peter Collaerts, 0477 370 450.
Zaterdag 26 april 2014:
 Daguitstap met auto’s naar de Oostkantons
Deze tocht maakten we al een
paar keer met telkens heel wat
succes. Indien alles meezit
noteren we hier wel een paar
tientallen roofvogels … We
bezoeken de omgeving van het
bezoekerscentrum bij de Mont
Rigi op de Hoge Venen. We
maken er een eerste wandeling.
Nadien passeren we via het
Signal de Botrange waar we
van op een uitkijkterras zicht
hebben op een grandioos
Rode Wouw, foto Freek Verdonckt
landschap tot in Duitsland.
Nadien rijden we naar Montenau waar we in de omgeving van het klooster een
wandeling maken, hoofdzakelijk over het plateau, omwille van de vergezichten die
goede roofvogelobservaties mogelijk maken.
Behoorlijke kansen op Havik, Sperwer, Boomvalk, Rode Wouw en Buizerd, maar
ook andere interessante soorten
als Notenkraker en
Waterspreeuw.
Vertrek: Carpoolparking bij oprit
24 van de E40 te Vertrek –
Boutersem om 7.30 u. Of bijna
ter plaatse bij het wegrestaurant
op de E40 even voorbij Luik
omstreeks 8.30 u. Terug
omstreeks 20 u.

Sperwer, foto Gerrit Stockx
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Info en inschrijvingen
60 euro voor leden Natuurpunt (hierbij inbegrepen het abonnement op “Ons
Vogelblad” tot 1 januari 2015!)
84 euro voor niet-leden van Natuurpunt (dit geeft dan een jaar lidmaatschap van
Natuurpunt (voordeel zie hieronder) plus het abonnement op Ons Vogelblad als
hierboven
te storten op de rekening van Vogelwerkgroep Oost-Brabant, Waaibergstraat 26
bus 5, 3300 Tienen – IBAN BE24 3300 1135 7138. Duidelijk vermelden: “Naam
cursist + Roofvogelcursus Glabbeek”.
De niet-leden worden hierbij lid van Natuurpunt en krijgen een
verwelkomingspakket met o.a. de fraaie Natuur.gids met daarin 66 uitgestippelde
wandelingen en fietstochten in de mooiste natuurgebieden van België , 1 jaar lang
het tijdschrift Natuur.Blad en het regionaal tijdschrift Natuur en Landschap.

Nog even de lesgevers en een paar begeleiders op een rijtje:
Peter Collaerts  0477 370 450
Jan Wellekens
 0479 799 367
Philippe Smets  0475 605 543
Marcel Jonckers 0497 447 233

Gilbert Rijmenans  0473 993 591
Pol Uytterhoeven  0486 690 651
Luc Cieters
 0494 916 862
Marleen Regent  0474 41 333 7

Voor de uitstappen maken we gebruik van eigen wagens. Kostendelend meerijden
kan. Meenemen: laarzen, kijkers, vogelgidsen en picknick voor dagtochten.

“Ons Vogelblad”
Dit tijdschrift wordt aan de nieuwe deelnemers gratis aangeboden tot januari 2015.
Het verschijnt 4 keer per jaar, 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.

Vogelwerkgroep Oost-Brabant
coördineert activiteiten rond vogels in de regio en werkt rond volgende thema’s:
OBSERVATIE, STUDIE, EDUCATIE en BESCHERMING.
Studieprojecten waaraan u kan meewerken zijn: Watervogeltellingen,
Roofvogeltellingen, Inventarisaties, PTT-project, Project Bijzondere Broedvogels,
Project Algemene Broedvogels, Voeren en Beloeren.
Beschermingsprojecten lopen vnl. rond uilen, zwaluwen en akkervogels.
MEER INFO is te vinden op onze website www.vogelwerkgroep-oost-brabant.be
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