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Het Walenbos is ongeveer 500 hectaren groot gelegen in het brongebied van de Motte.
Uitgestrekte brongebieden, allerlei bodemtypes en reliëfverschillen zorgen voor een
grote verscheidenheid aan bostypes wat zich vertaalt in een bijzonder rijke bodem.
Bovendien oefent dit een grote aantrekkingskracht uit op heel wat vogelsoorten,
waaronder Buizerd, Havik, Zwarte Specht, Middelste Bonte Specht, Houtsnip, IJsvogel.
Mogelijk zijn ondertussen de eerste lenteboden terug uit het zuiden.

Maak kennis met onze vogelwereld en de hobby van het vogelkijken
Bezoek enkele natuurgebieden in deze streek

Afspraak: te Tielt-Winge aan de kerk in de Bergstraat om 9 u.
Of aan het cursuslokaal om 8.30 u. Einde omstreeks 12 u.

	
  

Instapcursus	
  2016-‐2017	
  

Hoe inschrijven ?
-

“Vogels	
  Dichtbij”	
  

€ 60 voor leden van Natuurpunt die ook het abonnementsgeld voor Ons Vogelblad 2016
betaalden;
€ 75 voor leden van Natuurpunt die geen abonnementsgeld voor Ons Vogelblad 2016
betaalden;
€ 100 voor wie nog geen lid is van Natuurpunt, noch van onze Vogelwerkgroep.

Aanvang: maandag 10 oktober 2016

CURSUS IN ZAAL SANTRO, TIENSESTEENWEG 61, BINKOM (LUBBEEK)

Te storten op rekening BE24 3300 1135 7138 van Vogelwerkgroep Oost-Brabant.
Alle deelnemers krijgen dan het tijdschrift Ons Vogelblad tot eind 2017!

IN EEN SAMENWERKING MET NATUURPUNT LUBBEEK EN
NATUURSTUDIEGROEP HAGELANDSE HEUVELSTREEK

Opmerking: Om een vogelcursus te volgen is het wenselijk om over een verrekijker en een
vogelgids te beschikken. Best is hiervoor gebruik te maken van een vogelgids met tekeningen,
niet met foto’s. Op dit ogenblik zijn er verschillende goede gidsen op de markt.

Cursus bestaande uit
5 theorielessen en
5 praktijklessen

De inschrijvers worden automatisch lid van
Vogelwerkgroep Oost-Brabant en ontvangen
4 x per jaar het tijdschrift “Ons Vogelblad”. Als lid van Natuurpunt ontvang je ook 4 x per jaar het
tijdschrift “Natuur.blad” en 4 x per jaar “Natuur en Landschap”, het tijdschrift van Natuurpunt
Oost-Brabant.

MEER INFO
Bijkomende inlichtingen kan u bekomen bij Gerda Van Hoovels van Natuurpunt Lubbeek
(016 62 21 67) of bij de bestuursleden van Vogelwerkgroep Oost-Brabant:
Marcel Jonckers (0497 44 72 33, marcel.jonckers2@telenet.be), Peter Collaerts
(0477 37 04 50), Jan Wellekens (0479 79 93 67), Luc Cieters (0494 91 68 62).
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VU. Marcel Jonckers, Waaibergstraat 26/5, 3300 Tienen

Zoekt u naar een zeer complete gids dan raden wij
u deze aan: de “ANWB Vogelgids van Europa”,
schrijver Killian Mullarney e.a.
Wilt u een bescheidener gids dan zijn de “Kosmos
natuurgids Vogels”, de “Easy Vogelgids van heel
Europa” of “De Nieuwe Tirion natuurgids Vogels”
aan te raden. Kostprijs ongeveer 17 euro.
Als u al over een gids beschikt, is het natuurlijk
onnodig een nieuwe aan te schaffen!!

Theorie:

Praktijk:

Maandag, 10 oktober 2016
Maandag, 7 november 2016
Maandag, 12 december 2016
Maandag, 6 februari 2017
Maandag, 6 maart 2017

Zaterdag, 22 oktober 2016
Zaterdag 26 november 2016
Zaterdag 17 december 2016
Zaterdag, 11 februari 2017
Zaterdag, 11 maart 2017

Een kleine cursus vogels kijken en herkennen met aandacht voor hun
levenswijze en ecologie!
Voor een publiek met brede interesse voor natuur en misschien op
zoek naar een nieuwe hobby! Ook geschikt voor een publiek met
weinig voorkennis. Na deze starters-cursus bent u klaar voor het
volgen van meer gespecialiseerde vogelcursussen of gewoon
voor meer genieten van de natuur.
Gekraagde roodstaart.
Foto © Karel Van Rompaey

Praktijklessen

PLANNING CURSUS Vogels Dichtbij 2016-2017
Theoretische lessen

De theorielessen worden afgewisseld met vijf voormiddagwandelingen in de regio op
zaterdagen.

De theoretische lessen worden gegeven met PowerPoint-presentaties.

Voorzie laarzen of stevige stapschoenen voor de uitstappen.

Lessen 1, 3 en 5 bestaan uit een algemeen deel over het vogels kijken en hun levensloop.
Het tweede deel van elk van deze drie lessen behandelt een groep vogels volgens biotoop
met herkennen van de soorten (lesgevers Marcel Jonckers en Rudy Van Baelen).
De 2de les wordt gegeven door Philippe Smets en behandelt roofvogels en uilen.
De 4de les wordt gegeven door Peter Collaerts en gaat over zangvogels met vooral aandacht
voor onze zomersoorten.

Zaterdag	
  22	
  oktober	
  2016:	
  

- Les 1: 10 oktober 2016:
• Inleiding tot het vogels kijken (wat gebruiken we, hoe noteren we waarnemingen,
waarop letten om vogels te determineren?).
• Deel 2: Tuin- en Parkvogels.
- Les 2: 7 november 2016:
• Onze roofvogels en uilen.
• 12 soorten roofvogels en 8 soorten uilen worden één voor één behandeld. Het betreft
de soorten die in ons land broeden of frequent voorkomen.
- Les 3: 12 december 2016:
• Levensloop en voortplanting (territorium, partnerkeuze, zang en visuele balts).
• Deel 2: Watervogels.
- Les 4: 6 februari 2017:
• Onze zangvogels en hun zang (klemtoon op zomervogels).
In deze les komen een 40-tal soorten aan bod, de ene wat uitgebreider dan de
andere… Het betreft dus trekvogels die bij ons komen broeden en onze tuinen,
velden en bossen vullen met hun gezang. In deze les worden daarom ook
geluidsfragmenten gebruikt.
- Les 5: 6 maart 2017:
• Voortplanting (vervolg): nesten, jongen opvoeden, kolonies e.d. Trek en rui.
Waar vogels kijken?
• Deel 2: Bos- en akkervogels
Bij deze lessen hoort een uitgebreide cursusmap. Een vogelgids is evenwel zeker ook
aangewezen.
Locatie
De 5 voordrachten gaan door in Zaal Santo, Tiensesteenweg 61, 3211 Lubbeek (Binkom).
Telkens van 19.30 u. tot 22.15 u.

Gempe	
  en	
  de	
  Spicht	
  in	
  Lubbeek	
  

Tijdens deze eerste les leren we de verrekijker gebruiken en maken we kennis met een
eerste reeks van vogels. Aan de Gempe, een historisch waterrijk gebied, pikken we wat
watervogels zoals Futen, Dodaars, Wilde Eenden en Krakeenden mee. In de kwelrijke
rietvelden van De Spicht, beheerd door Natuurpunt Lubbeek, treffen we mogelijk een
Waterral aan en ondertussen leren we ook de gewone zangvogeltjes kennen als Vinken
en diverse mezen, Winterkoningen, Roodborsten, lijsters..., zeker ook spechten en
Boomklevers.
Afspraak: om 9 u. aan de Gempestraat te Sint-Joris-Winge nabij de Gempemolen.
Of aan het cursuslokaal om 8.30 u. Einde omstreeks 12 u.
Zaterdag	
  26	
  november	
  2016:	
   	
  
Trichelbroek	
  Laakdal	
  
Een natuurgebied van 28 ha gelegen in het westen van Trichelhoek, een gehucht van
Eindhout-Laakdal. Dit moerasgebied aan de samenvloeiing van Grote Laak en Nete met
grote vijver, moerasbos, natte weilanden, rietruigten, dreven en houtwallen. Erg divers
en dus rijk aan vogels, vooral watervogels, maar ook spechten, zangvogels en met wat
geluk enkele roofvogels. Ondertussen zijn er al wintervogels in het land en krijgen we
wellicht Kramsvogels en Koperwieken in beeld, misschien ook Kepen, Putters of Sijsjes.
Afspraak: om 9 u. ter hoogte van de Sint-Bavokapel in de Sint-Bavostraat te Laakdal.
Of aan het cursuslokaal om 8.30 u. Einde omstreeks 12 u.
Zaterdag	
  17	
  december	
  2016:	
   	
  

Schulens	
  Broek	
  en	
  Meer	
  te	
  Linkhout	
  

Het Schulensmeer is één der grootste meren van Vlaanderen, omgeven door een fraai
broekgebied dat polderachtig aandoet en grotendeels reservaat. Het wateroppervlak lokt
talloze watervogels in diverse soorten, ongewoon grote aantallen eenden en ganzen,
reigers als de Grote Zilverreiger. Het omgevende broek lokt allerlei zangertjes en
mogelijk roofvogels. Mogelijk zijn er al enkele Wilde Zwanen aanwezig.
Afspraak: Kerk van Linkhout om 9 u.
Of aan het cursuslokaal om 8.30 u. Einde omstreeks 12 u.
Zaterdag	
  11	
  februari	
  2017:	
  	
  
	
  
Omgeving	
  Kasteel	
  van	
  Horst	
  
We verkennen de bossen rond Horst met zijn vele zangvogels en spechten die nu al
actief worden. De kasteelvijvers vormen rustplaats voor diverse watervogels. Ook
kansen op IJsvogel. Heel wat standvogels gaan al aan het zingen. Tot slot passeren we
ook kort de omliggende akkers waar we vogelsoorten als Geelgors en Veldleeuwerik
kunnen verwachten.
Afspraak: om 9 u. op de parking van het kasteel van Horst (Horststraat 28, 3220 St.-PietersRode). Of aan het cursuslokaal om 8.30 u. Einde voorzien omstreeks 12 u.

Parkeren kan gemakkelijk ter plaatse.
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