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

Leer onze vogelwereld kennen doorheen het jaar
Bezoek een reeks prachtige natuurgebieden

Grote Cursus 2017

“Vogels Het Jaar Rond – module 2”
CURSUS IN HET NATUUR.HUIS DE GORS TE VISSENAKEN TIENEN IN
SAMENWERKING MET KERN TIENEN VAN AFDELING VELPE-MENE

Cursus bestaande uit
 8 theoretische lessen op maandagavond. Met een 9de 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.
 14 uitstappen voornamelijk op zaterdagen, waaronder 4 bustochten
(Oostkantons / Zeeland / IJmuiden / Uitkerken, Heist, Zwinduinen), 1
autodagtocht (Saeftinghe en omgeving op Linker Oever), 7 voormiddagtochten
(Vinne , Wijvenheide, Webbekoms Broek, Paddepoel, Tiens Broek, Zijpveld
Galgenberg, Hoegaardse akkers) en 1 avondwandeling (Nachtzwaluwtocht
Averbode) en nog een Morinellentocht op oproep op geschikte moment in
augustus)
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 (hierin ook dit lidmaatschap
inbegrepen).
 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.
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Hierin zijn begrepen: 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”.
Inlichtingen bij Marcel Jonckers, 016 81 87 87, bij afw.: Peter Collaerts of Jan
Wellekens. Zie ook onze website: www.vogelwerkgroep-oost-brabant.be.
Dit is onze tweede cursusmodule, maar ze kan ook afzonderlijk gevolgd worden.

PLANNING VOGELCURSUS 2017
THEORETISCHE LESSEN
Maandag 13 februari 2017:
“Introductie tot het vogelkijken”
Dit is de extra-les voor de nieuwe cursisten.
Welke determinatiegidsen gebruiken? Welke verrekijkers? Hoe vogels
determineren? Waar kijken? Websites, netwerken, onderzoeksprojecten.
Lesgevers: Peter Collaerts en Marcel Jonckers.
Maandag 27 februari 2017:
“Uilen”
Deze les wordt gegeven door de provinciale coördinator van de Kerkuilenwerkgroep
Vlaanderen. We maken uitvoerig kennis met alle in ons land voorkomende
uilensoorten als broedvogel, wintergast of dwaalgast.
Lesgever: Philippe Smets.

Visarend, foto Karel Van Rompaey

Maandag 13 maart 2017:
“Europese Roofvogels”
In deze les gaat de aandacht naar die roofvogels die we bij ons kunnen ontmoeten als
wintergast, zwerfvogel, dwaalgast … of die we elders in Europa kunnen ontmoeten
tijdens vakanties of gerichte vogelreizen. (In de eerste module kwamen de broedende
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soorten aan bod, maar die ontmoeten we ook tijdens onze excursies).
Lesgever: Jan Wellekens.
Maandag 24 april 2017:
“Zangvogels Zomergasten”
In deze les komt een selectie aan bod uit de grote groep van de zangvogels. De
aandacht gaat hierbij naar die soorten die ons land in de zomer aandoen, sommige als
doortrekker, maar gelukkig ook veel soorten om bij ons te broeden. Naast
herkenning en ecologie geven we in deze les veel aandacht aan de geluiden van de
vogels.
Lesgever: Peter Collaerts.
Maandag 15 mei 2017:
“Voortplanting, van balts tot ei”
Vogels leveren heel wat inspanningen om zich voort te kunnen planten. Ze moeten
een territorium veroveren, een partner lokken en aan zich binden met baltsen en
zingen, nesten in heel diverse types bouwen, eitjes leggen, broeden, en dan hun
jongen wereldwijs maken.
Lesgever: Marcel Jonckers.

Futenfamilie, foto Karel Van Rompay

Maandag 12 juni 2017:
“Steltlopers 1 - Herkenning”
De steltlopers vormen een grote groep waaronder een aantal moeilijk te determineren
soorten. We leren ze eerst in te delen in een aantal groepen, vaak te onderscheiden
op basis van gedragingen, maar ook op uiterlijke kenmerken die vaak verband
houden met de levenswijze. Nadien volgt de determinatie. Tevens krijgen we tips
over verspreiding en waarnemingsmogelijkheden.
Lesgever: Jan Wellekens.

Vogelwerkgroep Oost-Brabant, Cursus Jaar Rond - 2017

Pagina 3

Maandag 11 september 2017:
“Steltlopers 2 - Ecologie”
In deze les wordt de klemtoon gelegd op de levenswijze, het trekgedrag, de voeding
en het voortplantingsritueel. Belangrijk zijn ook de broedkansen en de mogelijke
maatregelen om het voortplantingssucces te verhogen, het instellen van reservaten,
beheermaatregelen en overeenkomsten met landbouwers.
Lesgever: Peter Collaerts.
Maandag 2 oktober 2017:
“Kustvogels Meeuwen en Sterns”
In deze les worden een aantal kustbewonende soorten bestudeerd. Het betreft dan
voornamelijk de moeilijke, maar boeiende groepen van meeuwen en sterns, maar ook
soorten als Zeekoet, Alk en Jan-van-gent. Er wordt hierbij veelvuldig gebruik
gemaakt van videofragmenten.
Lesgever: Koen Leysen, educatief medewerker bij Natuurpunt.

Maandag 6 november 2017:
“Vogels van het agrarische landschap”
In deze afsluitende les gaat de aandacht naar die vogelsoorten die in het Vlaamse
agrarische landschap thuis horen en vaak sterk bedreigd zijn.
We leren ze niet alleen herkennen, maar vernemen alles over hun noden,
bedreigingen en de mogelijke maatregelen voor hun behoud.
Het gaat dan over zangvogels als de Geel- en Grauwe Gors, Ringmus, Kneu, Gele
Kwikstaart… maar ook over soorten als Patrijs en Grauwe Kiekendief. Pessimisme,
maar ook veel hoop steunend op de positieve ervaringen van de laatste jaren.
Lesgever: Robin Guelinckx.
 Deze lessen zullen telkens aanvangen om 19.30 u. stipt en duren tot omstreeks
22.30 u. Er wordt gebruik gemaakt van PowerPoint-presentaties, dia’s, film- en
geluidsfragmenten.
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PRAKTIJKLESSEN
De praktijklessen / uitstappen van deze cursus gaan door op volgende data. Ze zijn
voorbehouden aan de cursisten en de cursusbegeleiders. Enkel de busreizen zijn
toegankelijk voor niet-cursisten.
Voor de meeste uitstappen wordt er zowel afgesproken te Tienen als ter plaatse, soms
bijkomend ook te Rotselaar, Leuven of Bekkevoort. We vragen om maximaal
kostendelend de verplaatsingen te maken.

CURSUSUITSTAPPEN 2017
Zaterdag 4 maart:
Het Vinne te Zoutleeuw (voormiddag)
Sinds Het Vinne dankzij het natuurinrichtingsproject in 2005 weer een meer werd,
volgde hier een ongeziene explosie van riet- en watervogels met o.a. broedgevallen
van Knobbelzwaan, Dodaars, Fuut, Slobeend, Zomertaling, Kuif- en Tafeleend en
niet te vergeten: 1 à 2 paar Woudaapje en sommige jaren meer dan 25 broedparen
Geoorde Fuut. Ook Grauwe Gans, en de exoten Nijlgans en Canadese Gans zijn
vaste broedvogel geworden. Op dit ogenblik van het jaar klinkt overal alom het
gezang van talloze zangvogeltjes die de winter bij ons doorbrachten als de mezen,
Vink, Boomkruiper, Groenling, Merel, Zanglijster, Roodborst, Winterkoning,
Heggenmus. Al heel wat voor een eerst les!
Afspraak: te Tienen om 8.30 u. op de carpoolparking van Grimde bij de aansluiting
van de Zuidelijke Ring met de St.-Truidensesteenweg. – Ter plaatse om 9 u. op de
parking van Het Vinne, Ossenwegstraat 70 te Zoutleeuw. Einde omstreeks 12 uur.
Zaterdag 25 maart:
Wijvenheide Platweijers (voormiddag)
We wandelen door een gebied met tientallen vijvers aangelegd voor de viskweek
maar waarvan er nu gelukkig een groot deel als natuurreservaat beheerd worden door
het Agentschap Natuur en Bos (160 ha) en door Natuurpunt (47 ha). Er zijn twee
kijkhutten, vijvers, heide, hooi- en grasland, bos, moeras en beemd. De Wijvenheide
is vooral voor vogels van uitzonderlijk belang. Er is een reigerkolonie en er broeden
meer dan 100 soorten waaronder Roerdomp en Woudaap. Grote Zilverreiger is zeker
ook aanwezig en ondertussen zijn ook de Tjiftjaf en de Zwartkop aan het zingen,
spechten roepen en misschien is de Fuut aan het baltsen.
Afspraak: Tienen, parking achterzijde van het station via westelijke ring en
Grijpenlaan om 8 u. – Bekkevoort Carpool bij afrit 24 van de A2/E314 om 8.30 u. –
Parking Heidestrand aan de Zwanenstraat, weg Bolderberg- Zonhoven om 9 u. Einde
ter plaatse omstreeks 12 u.
Maandag 17 april:
Oostkantons (dagtocht met bus)
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
Vogelwerkgroep Oost-Brabant, Cursus Jaar Rond - 2017

Pagina 5

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.
's Namiddags letten we op de roofvogels. Als er veel roofvogelactiviteit is, trekken
we eerst naar een hoog plateau om deze vogels te bewonderen. Nadien trekken we
naar het 'Naturschutzgebiet der Emmels'. Dit natuurgebied van Natagora is 50 ha
groot, ligt langs de Emmels, een zijrivier van de Amel en herbergt een grote
biodiversiteit. We maken een rondwandeling van een drietal km en hopen op
verschillende vogelsoorten, wat vlinders en misschien een Ree of Vos.
In deze streek huizen Notenkraker, Rode en Zwarte Wouw, Sperwer, Boomvalk,
Buizerd, Waterspreeuw, Boompieper, Kruisbek, Appelvink… Misschien zien we
zelfs een Zwarte Ooievaar, een Havik of een eerste Wespendief?
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.
Niet cursisten kunnen mee tegen betaling van 26 euro. Vooraf inschrijven!

Links: Lepelaar – Rechts: Bruine Kiekendief, foto’s Karel Van Rompaey

Zaterdag 29 april:
Saeftinghe en omliggende
compensatiegebieden / toekomstig grenspark (autodagtocht)
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.
Prosperpolder, Hedwigepolder, de Verrebroekse plassen met de kolonie Lepelaars, de
Drijdijck met de recente uitbreiding, Putten West, Prosper (van Arenberg) Polder tot
bij het Paardenschor en het Schor van Ouden Doel, de kijkhut van Saeftinghe, een
keur van waardevolle gebieden.
Dit is een tocht met grote aantallen watervogels en steltlopers maar ook roofvogels
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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.
Zaterdag 27 mei:

Webbekoms Broek bij Diest (voormiddag)

Het Webbekomsbroek is één van onze mooiste natuurgebieden. Het is meer dan 200
ha groot en wordt beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos. Waterberging
op piekmomenten is hier een belangrijke taak, maar de natuur profiteert van dit
statuut. Een Life-project gaat van start om de natuurwaarden te optimaliseren. We
wandelen over dijken met mooie uitzichten, langs vijvers en plassen, langs bospaden,
ruigten en rietkragen. Heel wat vogelsoorten broeden in dit gebied. We zien en
horen heel wat zangvogeltjes, maar zeker ook enkele water- en roofvogels.
Ondertussen zijn de meeste zomervogels terug en maken we dus kans op Tuinfluiter,
Grasmus, Kleine Karekiet, Sprinkhaanzanger, Bosrietzanger, Roodborsttapuit… en
misschien horen we zelfs de Nachtegaal, want hier zijn vaak meerdere zangposten.
Afspraak: Tienen, parking achterzijde van het station via westelijke ring en
Grijpenlaan om 7.30 u of kerk van Webbekom in de Webbekomsstraat (Diest) om
8.15 u. Einde omstreeks 11.45 u.
Maandag 5 juni:

Paddepoel Velpevallei te Busbeek (voormiddag)

Een reservaat in de Velpevallei, dankzij de ruilverkaveling gegroeid tot 85 ha met een
doorstroommoeras, plassen, bos, graslanden en kleine landschapselementen is
uitgegroeid tot een ornithologische voltreffer.
Naast een reeks watervogels en zangvogels als Gele Kwikstaart, Roodborsttapuit,
Goudhaan, Geelgors… zijn er op dit ogenblik van het jaar ook kansen op meerdere
soorten steltlopers: Groenpootruiter, Bosruiter, Kluut, Kleine Plevier, Zwarte Ruiter,
Kemphaan, Wulp…
Afspraak: Kerk in de Bunsbeekdorpstraat van Bunsbeek (deelgemeente van
Glabbeek) om 8.15 u. Einde omstreeks 11.45 u.
Zaterdag 24 juni:

Nachtzwaluwtocht te Averbode (avond)

We voorzien hier een avondwandeling bestaande uit twee delen. In een eerste deel
maken we kennis met het natuurgebied Averbode Bos en Heide met zijn venen,
bossen, open heide. Hierbij kunnen we diverse vogelsoorten ontmoeten, naast de
meer algemene soorten zijn er kansen op Boomvalk, Houtsnip, Boompieper,
Boomleeuwerik, Zwarte Specht, Kuifmees, Zwarte Mees…
Dan wordt er een koffiestop gehouden en vervolgens trekken we naar de plaats waar
grote kans is op het waarnemen van Nachtzwaluw. De zang en de jacht- of
baltsvlucht van deze nachtvogel zorgen voor een speciale beleving. Het behoud van
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deze grondbroeder is namelijk een van de hoofdredenen voor de recente
ontwikkelingen in dit gebied. Ze hebben behoefte aan open heidegebied.
Afspraak: Tienen, parking achterzijde van het station via westelijke ring en
Grijpenlaan om 18.15 u. of ter plaatse: Averbode, Turnhoutsebaan (= steenweg Diest
–Molenstede – Veerle) op de parking Gerhagen (gelegen tussen Okselaar en Veerle)
om 19 u. Einde ter plaatse omstreeks 22.45 u.

Nachtzwaluw, foto ARKive

Ongeveer 20 augustus:

Morinellenwandeling

In de regio 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 blijven pleisteren. Maar de juiste datum is een gok.
Daarom dat we het anders doen.
Onze cursisten zullen via e-mail
verwittigd worden 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. De
vogels zijn erg mak en kunnen zeer
dicht benaderd worden.

Morinelplevier, foto Karel Van Rompaey

Afspraak: Plaats, datum en uur worden via mail meegedeeld, het kan een avond zijn
op een weekdag of in het weekend.
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Zaterdag 16 september:

Tiens Broek (voormiddag)

De Tiense Getevallei heeft erg fraaie en lelijke hoeken, maar is in elk geval één van
de vogelrijkste plaatsen in Brabant. Heel wat soorten broeden hier; diverse
watervogels o.a. Bergeend, Geoorde Fuut, Kuif- en Tafeleenden, Krak- en Slobeend.
Bovendien ligt het op een grote trekroute en elke dag is er wel wat nieuws, waaronder
ook veel soorten steltlopers, soms heel zeldzame. Aaneensluitend liggen hier de niet
meer gebruikte putten van de Citrique, nu natuur, de Bezinkingsbekkens van de
Suikerfabriek, waarvan een gedeelte natuurgebied is geworden, een 8-tal ha
eigendom van Natuurpunt en de aansluitende Getevallei met vooral graslanden.
Afspraak: Aan de waterzuivering van de Citrique Belge in de Ambachtenlaan te
Tienen, Industriezone “Soldatenplein” Z1 om 8.30 u. Einde: omstreeks 11.30 u.
Zaterdag 23 september:

Oosterschelde Zeeland (dagtocht met bus)

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, diverse soorten waarvan sommige in zeer grote aantallen de
hoogwatervluchtplaatsen opzoeken. Wellicht worden dat Scherpenissepolder,
Prunjepolder en de inlagen, Brouwersdam.
In de nazomer zijn talloze steltlopers uit het hoge noorden in het Oosterscheldegebied
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…
Aan Brouwerssdam is er dan weer kans op een aantal echt zeegebonden soorten als
bijvoorbeeld Paarse Strandloper en veel meeuwen.
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.
Niet cursisten kunnen mee tegen betaling van 28 euro. Vooraf inschrijven!
Zaterdag 21 oktober:

IJmuiden Zeetrek (dagtocht met bus)

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, Grosse 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.
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Dit wordt gecombineerd met een bezoek aan het vlakbij gelegen Nationaal Park
Zuid-Kennemerland, een uitgestrekt duingebied met een paar grote meren.
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.
Niet cursisten kunnen mee tegen betaling van 28 euro. Vooraf inschrijven!
Zaterdag 28 oktober:

Zijpveld en Galgenberg te Tienen (voormiddag)

Een wandeling op het platteland in de driehoek Tienen, Kumtich, Vissenaken. We
wandelen door het gebied van ruilverkaveling Vissenaken met akkers, bosjes, een
wateropvangbekken, kleine landschapselementen, een paar reservaatspercelen,
ingerichte akkerrandennatuur, een holle weg. Behoorlijk afwisselend met de bos- en
akkersoorten typisch voor onze regio.
Afspraak: Tienen, parking achterzijde van het station via westelijke ring en
Grijpenlaan om 8.45 u. (daarna kleine verplaatsing met minder wagens omwille van
beperkte parkeerruimte). Einde omstreeks 12 u.

Geelgors vrouwtje, foto Marc Van Meeuwen

Zaterdag 25 november:
Akkervogelwandeling te
Hoegaarden (voormiddag)
Hoegaarden is gekend voor zijn mooie
plateaus, holle wegen, maar ook enkele
schitterende beekvalleien. Hier heeft
Natuurpunt ook geschiedenis gemaakt
met een tiental akkerreservaatjes in
beheer die speciaal worden ingericht
voor de gorzen. Graan wordt ingezaaid
met een tweeslagstelsel en blijft staan
als wintervoer. Op deze akkertjes
verblijven soms een paar honderd Geelgorzen en enkele Grauwe Gorzen, tientallen
Ringmussen en allerlei vinken. Op de plateaus vinden we misschien nog Rietgors en
Veldleeuwerik. In de regio vertoeven meestal ook wat roofvogels o.a. Blauwe
Kiekendieven.
Afspraak: Carpoolparking bij E40 uitrit Tienen/Hoegaarden om 8.40 u. of kerk van
Hoegaarden (Gemeenteplein) om 8.50 u. Einde omstreeks 12 u. Nadien is er als
afsluiter van deze cursus gelegenheid tot een etentje in het Kouterhof,
streekrestaurant bij de brouwerij. Hierover maken we afspraken in de laatste
“binnenles”.
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Zaterdag 9 december:
met bus)

Uitkerkse Polder, Heist, Zwinduinen (dagtocht

Als laatste dagtocht van deze cursus trekken we naar de kust. De voormiddag
brengen we door in de Uitkerkse Polder, een weidevogelreservaat 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.
Voor de namiddag wordt afhankelijk van de aanwezige soorten een keuze gemaakt
uit volgende kustgebieden: de Kleiputten van Heist, Sashul en/of de baai van Heist.
Nadien trekken we naar Het Zwin. We verkennen het vanuit de omgeving van de
Zwinduinen.
Vertrek: 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.
Niet cursisten kunnen mee tegen betaling van 26 euro. Vooraf inschrijven!

OPGELET!
Op de vier busreizen kunnen een beperkt aantal niet-cursisten mee mits betaling van
de vermelde prijs vooraf te storten op rekening van de Vogelwerkgroep 3300116265-16 of IBAN: BE72 3300 1162 6516 en BIC: BBRUBEBB met vermelding
van het reisdoel + de opstapplaats. De busreizen zijn gratis voor de cursisten van
deze grote cursus.
Voor de andere uitstappen maken we carpoolend gebruik van eigen wagens.
Meenemen: laarzen, kijkers, vogelgidsen en picknick voor dagtochten.
Opmerking: Om een vogelcursus te volgen is het wenselijk over een verrekijker en
een vogelgids te kunnen 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.
Zoekt u naar een zeer complete gids dan raden wij u deze aan: de “ANWB Vogelgids
van Europa”, schrijver Killian Mullarney e.a. Kostprijs ongeveer 33 euro.
Wilt u een bescheidener gids dan zijn de “Easy Vogelgids van heel Europa” of “De
Cosmos Natuurgids Vogels” aan te raden. Kostprijs ongeveer 19 euro.
De eerstgenoemde gids kan de VWG meestal met een korting van een 4-tal euro
bezorgen. In dat geval te bestellen bij de eerste les of vooraf.
Als u natuurlijk al over een gids beschikt, is het onnodig een nieuwe aan te schaffen!!
Voorzie laarzen voor de uitstappen en/of stevige stapschoenen.
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‘Ons Vogelblad’
Als cursist krijg je een jaar lang dit driemaandelijks tijdschrift toegezonden. Het telt
van 48 tot 68 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.
Bijdragen van onze leden en dus ook cursisten worden sterk gewaardeerd.
Voor niet-cursisten bedraagt het abonnementsgeld voor een jaargang 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
Veergeet niet dat je met al je waarnemingen terecht kunt op www.waarnemingen.be
via computer . Via smartphone kunnen alle waarnemingen van dieren en planten
eveneens en rechtstreeks in het veld worden ingegeven met een preciese locatie.
Voor alle info kan je ook terecht bij onze contactpersonen.

INFO CURSUS
Marcel Jonckers
Peter Collaerts
Luc Cieters
Bart Broos

 0497 44 72 33
 0477 37 04 50
 0494 916 862
 0476 20 69 99

marcel.jonckers2@telenet.be
Jan Wellekens
 0479 79 93 67
Gilbert Rijmenans  0470 13 90 71
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