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In deze nieuwsbrief …. Tips voor de volgende weekends !
We hopen, dat we van zoveel mogelijk tochten een verslagje krijgen van een van
de deelnemers…!
Zaterdag 4 juni 2022: Vroege vogelwandeling Mechels Broek
Opmerking: Deze activiteit gaat door als voorzien. Alleen zal ze nu door Rudy Van
Baelen worden gegidst. Heidi die dit op haar zou nemen is verhinderd.
O.l.v. Rudy Van Baelen brengen we een bezoek aan het Mechels Broek. Dit gebied is
zo’n 90 ha groot en bezit een grote afwisseling aan natte biotopen: een grote waterplas,
ontstaan door zandwinning, vochtige weilanden en zeggenvelden met sloten, poelen
(ontstaan als bomgat), rietvelden … Het is een paradijs voor vogels dat ook in de trektijd
zeer druk bezocht wordt door zowel water- als roof- en zangvogels.
Afspraak: Leuven, carpoolparking bij de Mechelsesteenweg (uitrit 18 van A2/E314
Wilsele) om 7.30 u of ter plaatse om 8 u. aan het bezoekerscentrum van het Mechels
Broek in de Oude Muizenhoekstraat te Muizen. Probeer zoveel mogelijk te carpoolen
want de parkeerplaatsen zijn beperkt.
Info: Marcel Jonckers, tel. 0497 447 233 of Rudy, tel. 0475 927 526
Zaterdag 18 juni 2022: Vroege vogelwandeling Getevallei Neerlinter
Van aan het voormalige station in Neerlinter trekken we de Grote Getevallei in en
wandelen via de oevers van de Grote Vliet en de Grote Gete, dwars door het
natuurontwikkelingsproject Grote Getevallei. We keren terug via het Doysbroek.
Van de oorspronkelijke moerassen, met zelfs lokaal oude veenkernen, blijven vandaag
nog maar enkele relicten over. Een ingenieus systeem van leigrachten en molens
draineerde de vallei vanaf de 14de eeuw. Later in de geschiedenis verschenen populieren
waar de bodem alsnog te nat bleek. Op de drogere oeverwallen werd een
boccagelandschap ontwikkeld met brede haagkanten. Natuurpunt en de provincie
Vlaams-Brabant streven naar het herstel van een drassige, ruigere vallei in de
komgronden en soortenrijke hooiweides op de valleiflanken. Zo kan de vallei overtollig
water bufferen en tegelijkertijd kansen bieden aan typische valleivogels.
Met meer dan 760 ha natuur van Hoegaarden over Tienen en Linter tot Geetbets en
Zoutleeuw krijgt de Getevallei zo opnieuw haar historisch karakter aangemeten. De
afwisseling van soortenrijke graslanden, structuurrijke ruigten, brede haag-kanten,
bosschages en vervallen populierenbossen maakt het een erg gevarieerd gebied dat nog in
volle ontwikkeling is. Opvallende broedvogels van dit stuk van de Getevallei zijn
Spotvogel, Wielewaal, Zomertortel, Grauwe Vliegenvanger, Rietgors, Blauwborst, Grote

Gele Kwikstaart, Roodborsttapuit, Braamsluiper, Sprinkhaanzanger, Ransuil… en wie
weet spotten we een van de ambassadeurs van het gebied, de Grauwe Klauwier!
Afspraak: om 7 u. te Neerlinter, Getestraat, onder bij de kruising met de fietsroute.
Contact: Gerrit Stockx 0484 79 38 20
Zaterdag 25 juni 2022: Busreis Marker Wadden
Deze tocht gaat door zoals gepland, maar is volzet. Het aantal plaatsen op de
boot is beperkt. ER kan echt niemand meer bij. We hebben al een paar
mensen moeten afzeggen. Mocht iemand van de ingeschrevenen niet
meekunnen, willen we hem vragen ons vooraf te verwittigen, dan kunnen
we de plaats aan iemand anders doorgeven.

WERK JE AAN EEN GROOT OF KLEIN PROJECT?
Graag ontvangen we daarover een verslagje voor ons ledenblad/

Opgelet: door covid of door weersomstandigheden kunnen wijzigingen zich
opdringen. Houd daarom steeds je mailbox in het oog vóór een activiteit.

Voorstellen en bijdragen voor Nieuwsbrief, activiteiten of tijdschrift
altijd welkom! Wie stelt zich kandidaat voor verslagen e.d.?
Ons Vogelblad is jouw ledenblad
MEER INFO over de Vogelwerkgroep….
Marcel Jonckers  0497 44 72 33
Jan Wellekens  0479 799 367
Heidi Coene
 0489 925 886
Pol Uytterhoeven 0486 690 651
Rudy Van Baelen 0475 927 526
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