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Wildobservatie- en fotografiehut te huur  

aan het Plateau des Tailles in de Belgische Ardennen. 

 

 

 

Deze hut is eigendom van www.natuurgidsardennen.be 

 Fotografiehut voor 2-4 fotografen.  

 Observatiehut voor maximaal 7 personen. 

 Slaapplaats voor 2 personen. 

       

Ligging 

 

         

De hut ligt dichtbij het natuurreservaat van het Plateau des Tailles, vlakbij het gelijknamige 

dorpje Tailles (postcode 6661). Deze locatie is vlot te bereiken via afrit 50 van de E25 van Luik 

naar Luxemburg en is slechts 5 minuten rijden van de afrit 50 (Baraque de Fraiture).  

http://www.natuurgidsardennen.be/
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 Te observeren soorten 

De hut is gelegen in een privé-weiland aan de rand van een groot bosgebied. In dit gebied zitten 

grote populaties edelherten, naast reeën en everzwijnen. Vos, Wilde kat en das worden 

regelmatig in de buurt gezien. Ook wasbeer, steenmarter en boommarter komen er voor, maar 

zijn moeilijker te zien. De wasbeer komt vaak ’s nachts aan de fotohut. Sommige van deze 

soorten laten zich in de schemering zien, maar kunnen evengoed pas actief worden als het donker 

is, dit afhankelijk van de tijd van het jaar. 

Van vogels heb je hier raaf, rode wouw en buizerd. Op grotere kadavers aan de kijkhut komt 

regelmatig raaf, rode wouw en buizerd af ! In de winter van 2015-2016 zat er vaak klapekster op 

het terrein. Ook notenkraker komt in de buurt voor en laat zich in de herfst gemakkelijker zien. 

Vele zangvogels, trekvogels en tijdens de trek vliegen hier vaak honderden kraanvogels over. 

Op het terrein wordt er beperkt gevoederd met graan voor vogels. Hier komen ook zwijnen en 

andere dieren op af.  Er hangt een mineralenblok, die regelmatig door herten gebruikt wordt. 

Er is een klein vijvertje dichtbij de hut gemaakt, waarin vaak vogels komen baden. Hier zijn ook 

natuurlijke stammen aangebracht, waarin gevoerd wordt met zonnebloempitten. Soorten als 

matkop, glanskop, boomklever en vele mezensoorten komen hier op af, alsook spechten en andere 

vogelsoorten. Geelgors is ook vaak aanwezig. 

 

 

 

 

Er is een vijvertje aangelegd 

dat veel vogels aantrekt. 

We proberen regelmatig aas te leggen op het terrein om vogels, zoals de buizerd, Rode wouw en 

raaf en zoogdieren, zoals vos en everzwijn aan te trekken. Dit zijn meestal aangereden dieren die 

we vinden langs de weg of sporadisch slachtafval. Aas is vaak afhankelijk van de beschikbaarheid, 

dus ligt er niet permanent aas. Het is mogelijk om uw eigen kadaver of aas mee te brengen na 

overleg met de verhuurder. 

De verhuurder is ook natuurgids. Hij kan u ook ’s nachts gidsen voor het observeren van herten, 

bevers en andere diersoorten (soms ook wasbeer, das en wilde kat). Hij beschikt over een 

professionele thermische warmtekijker waardoor dieren sneller op te sporen zijn.  

Zie ook www.natuurgidsardennen.be  

http://www.natuurgidsardennen.be/
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 De kijkhut 

    

De observatiehut ligt op privéterrein en is afgesloten. Het terrein is enkel toegankelijk voor 

mensen die de hut reserveren. Dit om de rust te garanderen voor het wild en andere dieren. Er is 

vaak controle, zowel persoonlijk als via automatische camera’s. Terugkeren naar de hut of het 

terrein zonder reservatie, kan dus niet. 

De hut is speciaal gebouwd voor fotografen. Er zijn in totaal 6 fotografieluiken, 4 aan de ene 

kant en 2 aan de andere kant. Voor avondobservatie is de hut dus ook geschikt voor 4 fotografen.  

Daar de hut in hoofdzaak gebouwd is om grotere zoogdieren zoals herten en zwijnen te 

fotograferen, zijn de fotografieluiken niet op grondhoogte gemaakt. Ze staan redelijk laag onder 

de observatieramen. De luiken zijn van binnenuit te openen en zijn voorzien van camouflagestof 

waar je een lens kan doorsteken.  De stof kan aangetrokken worden rondom de lens. 

Aan één kant zijn er 2 grote observatieramen met daaronder 4 fotografieluiken. Deze kant is 

het beste om wild te zien. Aan de andere kant is er 1 groot observatieraam met 2 

fotografieluiken. Aan deze kant ligt er regelmatig aas en zijn ook regelmatig kleinere vogels, wild 

en zoogdieren van dichtbij te zien. Dit is de kant van het vijvertje en ideaal voor vogelfotografie. 

Regelmatig komen hier ook zwijnen tot op enkele meters van de hut. 

De observatiehut biedt comfortabel plaats aan 2 natuurfotografen, die ook de nacht in de hut 

kunnen doorbrengen. Kussen en stoelen staan ter beschikking.  

Voor een gewone observatie kan de hut aangepast worden met stoelen, zodat er 7 personen 

kunnen plaatsnemen in de hut. 
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 Wat is aanwezig in de hut ?  

    

De hut is voorzien van een simpele telescoop met autoraamklemstatief. Op aanvraag en als de 

eigenaar aanwezig is, kan er een nachtkijker ontleend worden voor gebruik in de hut.  

Verder zijn er 2 geluidsparabolen aanwezig die het geluid versterken. U kan die in een 

fotografieluik bevestigen.  

Voor mensen die overnachten in de hut zijn er 2 opklapbare bedden aanwezig met matras,  

overtrek en hoofdkussens.   

U kan er ook beschikken over: 

 Een simpel gaskookvuur 

 Enkele potten en pannen 

 Bestek, borden en tassen voor 4 personen 

 Watervat met drinkbaar water 

 Oploskoffie en thee (water dien je zelf te koken) 

 Stoelen met zitkussen 

 Toilet, met plastic gordijn afgescheiden van de ruimte 

 Infomappen met lectuur over grof wild (edelhert, ree, zwijn, moeflon, damhert) en das 

 Beperkte verlichting (op batterijen): zo weinig mogelijk gebruiken om het wild niet te 

verstoren 

 Petroleumkachel, die tijdens het slapen niet mag aanblijven voor de eigen veiligheid (deze 

is aanwezig in koude periodes, in andere periodes op aanvraag) 

De vloer bestaat uit tapijt, gelieve daarom uw schoenen in de hut uit te doen ! Dit ook om het 

geluid extra te dempen ! 
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 Wat dient u zelf mee te brengen ? 

 Warme slaapzak  

 Verrekijker 

 Fototoestel  + evt. statief 

 Eventueel kleine zaklamp (niet schijnen met spotlampen, behalve ev. op wasbeer op 

maximaal 5-10 meters voor de hut!) 

 Eten en drinken 

 Warme kledij ! 

 Power Bank is nuttig 

Er is geen elektriciteit aanwezig in de hut !  

 Afspraakplaats 

De afspraakplaats ligt in de buurt van Baraque de Fraiture, bij afrit 50 (La Roche-en-

Ardenne/Vielsalm) van de E25 Luik-Neufchâteau-Luxemburg. 

Fotografen kunnen de observatiehut privé huren van 1 tot 4 personen. Indien u wil overnachten in 

de hut, kan u de hut huren voor 2 personen. Het is belangrijk dat u de sleutel ophaalt tenminste 

2 uur voor zonsondergang, zodat u tijdig in de kijkhut zit. De sleutel kan afgehaald worden in 

Chabrehez, behorende bij 6661 Les Tailles. Het adres ontvangt u na de betaling. 

Indien de verhuurder van de hut niet aanwezig is voor de sleutel, dan krijgt u een code waarmee 

u de sleutel kan ophalen aan een sleutelkluisje op het adres van de verhuurder. Indien mogelijk, 

wordt u tot aan de hut gebracht en krijgt u een korte uitleg. Dit dient u tijdig aan te vragen en is 

niet altijd mogelijk. 

Er is mogelijkheid tot dichtbij de kijkhut te rijden om uw spullen achter te laten, maar er mogen 

geen wagens achterblijven bij de hut. Dit ook om het wild minder te storen. Hou er rekening mee 

dat de toegang naar de hut een veldweg is,  niet raadzaam met een lage wagen. 

U dient uw wagen achter te laten op een verharde parking op privéterrein op 600 meter van de 

kijkhut.  

 Uren 

U kan de sleutel ophalen vanaf 13 u, en dient de sleutel ten laatste om 12 u de volgende dag terug 

achter te laten in het sleutelkluisje. 

U dient de hut te betreden ten laatste 2 uren voor zonsondergang. Het wild komt namelijk soms  

dicht bij de hut, waardoor men die niet kan betreden als het wild reeds actief is !   



 

www.natuurgidsardennen.be – www.natuurreizen.be – www.lebrameducerf.be           6/10 

 

Indien interesse is het ook mogelijk de hut reeds in de namiddag te betreden. In dat geval kan u 

ook vogels fotograferen. Tijdens het hoogtepunt van de hertenbronst zijn herten soms ook 

reeds in de namiddag te zien voor de hut. 

Indien u de hut enkel voor een avond wil gebruiken, vragen we om in de hut te blijven tot zeker 

45 minuten na zonsondergang.  

Gebruikt u de hut 1 nacht, dan blijft u minstens in de hut tot 1 uur na zonsopgang. U kan in de hut 

blijven tot 12 uur de volgende dag ’s middags.  Er kan ook besproken worden de hut in de 

namiddag te gebruiken. Bij het huren van de hut mag u die gebruiken van 13 uur tot 12 uur de 

volgende middag. Bij geen aansluitende verhuur, kan dit langer. 

 Aantal personen in de observatiehut 

Bij overnachten is de hut maximaal toegelaten voor 2 personen.  

Voor avondobservatie kan u met 7 personen observeren vanuit de hut.  Iedereen heeft dan ook 

een aparte stoel. 

 Overnachten in de hut of in lokale accommodatie 
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In de kijkhut zijn 2 comfortabele matrassen aanwezig met lattenbodem. Deze zijn opklapbaar 

zodat ze niet in de weg zitten tijdens de observatie. Ze zijn voorzien van een matrasbeschermer. 

Om hygiënische redenen vragen we om zelf een slaapzak mee te brengen bij overnachting.  

Er liggen enkele dekens die u kan gebruiken bij koude. Dat kan in de winter wel het geval zijn.  

Een petroleumkachel is aanwezig vanaf september tot april voor de verwarming. 

Indien u in een kamer wenst te overnachten, bestaat er tijdens de weekdagen de mogelijkheid 

tot overnachting in vakantiewoning ‘Le brame du cerf ’ op slechts 650 meter van de observatiehut. 

Hier kan u voor 45 euro per persoon een kamer met ontbijt boeken. Een tweepersoonskamer voor  

65 euro. Voor deze prijs heeft u dan een kamer met aparte badkamer,  toilet en bad/douche of 

met een eigen douche. In het weekend en vakantieperiodes is dit niet mogelijk, als de woning 

verhuurd is.   

Zie ook www.lebrameducerf.be voor meer info.   

 Toilet en douche 

In de hut is een simpel chemisch toilet aanwezig. De chemische producten 

zijn vervangen door biotex poeder. Dit toilet is afgescheiden van de 

ruimte door een plastieken schuifgordijn. Ook toiletpapier is aanwezig.  

Er is regelmatig de mogelijkheid om op 650 meter van de kijkhut een 

warme douche te nemen aan 3 euro per persoon. Dit is niet altijd mogelijk 

en enkel na afspraak. Dit kan enkel als de verhuurder aanwezig is. Dit is 

nooit mogelijk in weekends en vakantieperiodes omdat dan de 

vakantiewoning vrijwel steeds verhuurd is. 

 Eten en drinken 

Er is een klein gaskookvuur ter beschikking, evenals potten en pannen, bestek, borden en tassen. 

 Enkele regels 

 Schoenen in de hut uit doen en binnen in de hut aan de ingang plaatsen !  

 Geen lawaai maken in de hut. 

 Vermijd kledij die kraakt, zoals plastieken regenjassen. Fleece en wollen truien maken 

véél minder lawaai. 

 Gelieve in de hut te blijven zitten tijdens de ochtend en avondschemering. 

 Het is verboden met zaklampen of spotlampen op de dieren te schijnen, behalve op 

korte afstand voor de wasbeer tot maximaal 5-10 meter van de hut. 

 Probeer zo weinig mogelijk licht te maken, om de dieren buiten de hut niet te storen. 

 Gebruik geen deodorant, aftershave en anti-insectenmiddelen. 

 Gelieve de hut achter te laten in de toestand waarin u deze betrad. 

http://www.lebrameducerf.be/


 

www.natuurgidsardennen.be – www.natuurreizen.be – www.lebrameducerf.be           8/10 

 

 Wagens achterlaten ’s nachts op het terrein van de hut is niet toegestaan. Ook niet 

in de directe omgeving aangezien dit een privé weg is die enkel toegelaten is mits 

toelating of voor eigenaars. Deze dienen geparkeerd te worden op de privé-parking 

600 meter van de hut. 

 Huisdieren zijn niet toegelaten in de hut. 

 Onderverhuren van de hut is niet toegelaten. 

 De observatiehut ligt op privéterrein en is afgesloten. Terugkeren naar de hut of het 

terrein zonder reservatie kan dus niet. 

 Waarnemingsgaranties  

We hebben te maken met wilde dieren. Er kan dus nooit garantie gegeven worden op het zien van 

de betreffende diersoorten. De waarneming van dieren kan ook afhankelijk zijn van externe 

factoren zoals verstoring door jacht, bosbouw, landbouw, toeristen of andere oorzaken. Maar 

indien u 2 nachten na elkaar geen wild of andere zoogdieren zou zien, mag u een derde nacht 

gratis in de hut verblijven (op een beschikbare datum naar keuze). We controleren dit zelf ook 

regelmatig met warmtekijker en automatische wildcamera’s. 

Enkele foto’s genomen vanuit de hut:  

      

      

Rode wouw     ©Jeroen Van Rie                     Vechtende herten     ©Jeroen Van Rie              
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Raaf     ©Peter Vellinga                      Wasbeer     ©Peter Vellinga              

    

Zwijn     ©Peter Vellinga                      Zwijn     ©Peter Vellinga              

    

Zwijn     ©Peter Vellinga                      Wilde kat     ©Jorn Van Den Bogaert              
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 Beschikbaarheid van de hut 

De hut kan het hele jaar door gehuurd worden. De beste periode is de hertenbronst in 

september en oktober en de kortste nachten eind juni, begin juli.  Maar heel het jaar door wordt 

er regelmatig wild gezien. Voor vogelfotografie is het hele jaar door interessant, maar soorten 

zoals de rode wouw zijn in de winter niet te zien en in het voorjaar is er uiteraard meer activiteit 

bij de vogels. 

 Prijs 

De observatiehut wordt verhuurd aan 70 euro per dag of nacht. U kan voor deze prijs tot 

maximaal 23 uur van de hut gebruik maken. U kan toekomen vanaf 13 uur en dient te vertrekken 

voor 12 uur de volgende dag. Indien er geen aansluitende verhuur is, kan u overdag langer van de 

hut gebruik maken. 

In deze prijs is het gebruik van een petroleumkachel inbegrepen.  

Het is dus mogelijk voor die prijs met maximaal 2 personen te overnachten in de hut. Ook voor 

een avondobservatie zijn de prijzen hetzelfde. 

 Reservatie, betaling voorschot en saldo 

U kan vanaf nu een datum reserveren.  

Bij voorkeur door een mail te sturen naar jornvdb@hotmail.com   
Voor vragen kan u steeds terecht bij Jorn Van Den Bogaert (0032 / (0)496.45.80.85).  

Zodra u een bevestiging hebt gekregen van de reservatie, maakt u de betaling van 70 euro per 

nacht over op het rekeningnummer dat u ontvangt bij de bevestiging.  Pas na ontvangst van de 

betaling is uw reservatie definitief.   

 

Jorn Van Den Bogaert 

gsm: 0032/(0)496.45.80.85 

e-mail: jornvdb@hotmail.com   

 

http://www.natuurgidsardennen.be  volg ons via facebook:  

http://www.facebook.com/natuurgidsardennen    

 

http://www.natuurreizen.be  volg ons via facebook:  

http://www.facebook.com/natuurreizen  

 

http://www.lebrameducerf.be  

Vakantiewoning voor groepen – tot 15 personen - te huur in de Ardennen.  

Volg de vakantiewoning op facebook: www.facebook.com/vakantiewoninglebrameducerf  

mailto:jornvdb@hotmail.com
mailto:jornvdb@hotmail.com
http://www.natuurgidsardennen.be/
http://www.facebook.com/natuurgidsardennen
http://www.natuurreizen.be/
http://www.facebook.com/natuurreizen
http://www.lebrameducerf.be/
http://www.facebook.com/vakantiewoninglebrameducerf

