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4 Voorbije activiteiten

We bevinden ons in één van de mooiste gebouwen van 
Koekelare: Huis Proot. Deze voormalige dokterswoning 
werd volledig gerestaureerd en beschikt over vergader-
zalen en tentoonstellingszalen van verschillende grootte. 
Dat maakt het huis Proot uitermate geschikt voor vergade-
ringen, congressen, seminaries en voorstellingen. Op deze 
prachtige locatie werd een nieuw concept voor een acti-
viteit uitgetest. Hiervoor deden we een beroep op de op-
richter van Starling Reizen David ‘Billy’ Herman, bioloog in 
hart en nieren met een oog voor fotografie. Voor de pauze 
toonde Billy foto’s van zijn favoriete plekjes in België. Deze 
lagen allemaal in Wallonië: Rochefort, Haute-Fagne en de 
Gaume. Het was een opeenvolging van prachtige foto’s 
waar af en toe ook werd ingegaan op de technische kant 
van de fotografie om tot het bepaalde beeld te komen. Dit 
werd ten zeerste geapprecieerd door de aanwezige (ama-
teur-)fotografen. Dat foto’s niet allemaal messcherp moe-
ten zijn om mooi te zijn, werd bewezen door de artistieke 
foto’s waar Billy een hevige voorstander van is.

Onze spreker gaat niet zomaar op pad om een lucky shot 
te nemen, maar plant alles tot in de puntjes. Historische 
feiten, waarnemingen van kennissen, kaarten van bodem-
structuren en misschien ook wel hier of daar een abdij-
biertje, hebben allen invloed op de plaatsen die onder 
de loep genomen worden. En met succes! De lijst van 
waarnemingen van Billy en zijn kompanen zijn niet van 
de poes. Het zijn uiteraard niet alleen verhalen, want dat 
voordeel heb je bij fotografen, alles wordt vastgelegd op 
beeld. Maar Billy weet als geen ander het verhaal achter 
de beelden en de spanning om tot het beeld te komen te 
verwoorden. Van hazelmuis over ruigpootuil tot vuursala-
mander, een breed gamma tot de verbeelding sprekende 
fauna werd ons voorgeschoteld. Ook bloemen en planten 
werden niet geschuwd. Prachtige landschapsfoto’s zorg-
den voor heel wat afwisseling.

Na de pauze nam Billy ons mee naar een eiland in Zuid-
oost-Azië. Borneo is het op twee na grootste eiland van 

de wereld; alleen Groenland en Nieuw-Guinea zijn gro-
ter. In dit tropisch regenwoud komen tal van mysterieuze 
zoogdieren, vreemde vogels en felgekleurde reptielen en 
amfibieën voor. Billy begeleidt al jaren reizen naar deze 
tropische bestemming en kon hier dus honderduit over 
praten. Het is duidelijk dat hij ervoor zorgt dat iedereen 
die hij mee op reis neemt, een fantastische tijd beleeft. De 
locaties zijn sowieso top: op een ‘canopy-walk’ stappen 
door de toppen van de bomen, varen op kleine zijrivieren, 
nachtelijke wandelingen door het tropische regenwoud … 
Dit zag er op zijn minst gezegd avontuurlijk uit. 

Oprecht is onze spreker wel, het is niet allemaal rozen-
geur en maneschijn in Borneo. Sinds 1980 is 80% van het 
primaire woud in Borneo verdwenen. Het grootste ge-
deelte van Borneo is gedegradeerd door houtkap en/of 
platgebrand voor palmolieplantages. Dit brengt enorm 
veel schade teweeg aan de lokale natuur. De aanwezi-
gen onder ons zullen sowieso bewust of onbewust hun 
etenswaren checken op het ingrediënt palmolie. Maar 
dan vertelde Billy het verhaal over de nevelpanter, een 
verhaal waarvan je op het puntje van je stoel ging zitten. 
Deze prachtige panter heeft grote donkere vlekken op zijn 
vacht, maar is op zijn minst gezegd niet makkelijk te spot-
ten. Zouden ze hem gezien hebben? Zou ‘iedereen’ hem 
gezien hebben? Het verhaal zelf en de ontknoping gaan 
we niet verklappen. Samengevat was het een uiterst boei-
ende avond met spannende verhalen en prachtige foto’s.

Bedankt David ‘Billy’ Herman.

Wim Bovens - Filip Declerck

Best of two worlds

www.starlingreizen.be
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Eerste Landelijke ijsvogeldag (NL)
Met vier vroege “Kerkuilen” gingen we op 23 februari 
nog in het donker onderweg naar Hilversum om daar de 
1e Landelijke IJsvogeldag bij te wonen. Onderweg telden 
we, hoe kan het ook anders, de roofvogels die we kon-
den spotten. Dit alles volgens een door Wim verzonnen 
puntentelling per soort en hierdoor lijkt de naam “Wim’s 
roofvogelspel” wel op zijn plaats. Dat dit spel uiterst se-
rieus genomen dient te worden blijkt wel uit het feit dat 
Wim op cruciale momenten opperde dat hij afgeleid werd 
om zo het verloop van het spel te beïnvloeden! Dit alles 
natuurlijk met een knipoog.

Het was een stralende dag en in Hilversum aangekomen 
werden we hartelijk verwelkomd door Jelle Harder, de 
organisator van de dag, en de overige vrijwilligers. Het 
programma was een mooie afwisseling van kortere en 
langere presentaties, gegeven door professionals maar 
ook door enthousiaste hobby-vogelaars. De liefde voor de 
ijsvogel ging soms zo ver dat het zélfs de keuze van de 
autokleur (azuurblauw) en kleding bepaalde. Eén spreker 
beweerde zelfs dat hij na een week geen ijsvogel gezien te 
hebben lichamelijke en mentale ontwenningsverschijnse-
len kreeg. Kortom, de toewijding was erg groot te noemen 
en dat uitte zich dan ook in de lezingen.

De rode draad die door het programma liep, was het be-
lang van het delen van kennis en ook het monitoren van 
de ijsvogelstand waardoor er steeds meer betrouwba-
re informatie beschikbaar komt. Voor mij waren enkele 
hoogtepunten de twee lezingen door Jelle Harder (‘On-
derhoud en monitoring van ijsvogelwanden’ en de lezing 
‘Relatie tussen aantal broedsels en klimaatverandering bij 
ijsvogels’), de flitspresentatie ‘Privé ijsvogelen in de tuin’ 
door Tjalling James en de lezing ‘Het gebruik van tech-
nische hulpmiddelen bij ijsvogelonderzoek’ door Corné 
van Oosterhout. Corné legt zijn ziel en zaligheid in het ge-
bruik van de mogelijkheden van techniek en fotografie. 
Zo is hij in staat om terwijl hij op zijn werk is met zijn iPad 
zijn cameraopstelling te bedienen en op die wijze wer-
kelijk prachtige foto’s te maken. Kijk hiervoor maar eens 
op zijn website www.ijsvogels.nl. Verder viel het door de 
verschillende lezingen heen op dat er nogal wat diversi-
teit was in de uitvoering van ijsvogelwanden en was het 
in de slotlezing van Jelle Harder mooi om te horen dat hij 
samenwerking heeft gezocht met de Wageningen Univer-
siteit om onderzoek te doen naar het broedgedrag van 
ijsvogels. Het is gebleken dat het aantal derde en vierde 
broedsels aanzienlijk is gestegen en één van de onder-
zoeksvragen is of de klimaatverandering hier een rol in 
speelt. Voor dit onderzoek zijn een aantal nestkasten met 
camera geplaatst zodat het geheel  24 uur per dag sto-
ringsvrij te volgen is. Het is heel mooi om te zien dat door 
het enthousiasme en de vastberadenheid van een gepas-
sioneerd man gedegen wetenschappelijk onderzoek tot 
stand kan komen.

Een groot compliment voor Jelle Harder die aan het eind 
van de dag zichtbaar bewogen was en die de ijsvogeldag 
op een geweldige wijze vorm heeft gegeven. De conclusie 
was dan ook dat het zeker voor herhaling vatbaar was. Te-
vreden reden we dan ook weer terug naar de Westhoek.

Joop van der Laan
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Na 21 jaar voorzitter/coördinator te zijn van Natuurwerk-
groep De Kerkuil, geeft Kris Degraeve de figuurlijke fak-
kel als voorzitter door. Kris heeft in het verleden enorm 
veel tijd en moeite gestopt in het in goede banen leiden 
van de werking van de vereniging, ondersteund door een 
team van competente bestuursleden. Zijn doelstelling van 
60 broedpaar kerkuilen in het werkingsgebied werd be-
reikt. De kiekendieven worden volop opgespoord en be-
schermd. Dit wil echter niet zeggen dat Kris de deur sluit, 
integendeel. Kris blijft actief in het bestuur, maar zal zich 
toespitsen op het veldwerk in Veurne. We willen Kris dan 
ook van harte bedanken voor de inzet die hij de voorbije 
21 jaar geleverd heeft. Zonder hem stond de vereniging 
niet op het niveau dat het vandaag staat! De projecten 
zijn allemaal uitgeschreven, de meerjarennota werd op-
gesteld, enkel de opvolging dient grondig te gebeuren.

Wie volgt Kris dan op? Bestuurslid Geert Martens was be-
reid om deze taak voor zijn rekening nemen. Met Geert 
aan het roer zal er een nieuwe wind door de vereniging 
waaien. Het volledige bestuur stond achter zijn kandida-
tuur en hij werd dan ook aanvaard door alle leden van de 
algemene vergadering op woensdag 2 januari 2019.

Ook de maatschappelijke zetel is verhuisd van de Wulpen-
dammestraat 26 in Veurne naar Iepersteenweg 56 in Diks-
muide. Dit laatste adres is het adres van het secretariaat 
in het kasteel van De Blankaart. Dit zal een behoorlijk deel 
van de administratie vergemakkelijken.

Hoe ziet ons nieuwe bestuur er dan uit?

Geert Martens werd zoals reeds gezegd voorzitter van de 
vereniging. Filip Declerck wordt ondervoorzitter, al vindt 
hij die titel zelf eigenlijk veel te gewichtig klinken. Antoon 
Ternier blijft onze rots in de branding als secretaris. Kris 
Degraeve neemt de functie van penningmeester op. Jef 
Desaever en Frank Laleman zullen de activiteiten verder 
op punt zetten. Jan Vanbaelenberghe zal de vereniging 
vertegenwoordigen bij belangenverenigingen zoals de 
West-Vlaamse Milieufederatie en Willy Dela Ruelle wordt 
opgenomen in het bestuur en zal zich toespitsen op het 
ledenbeheer.

De statuten van de vereniging werden gewijzigd en op 25 
januari 2019 gepubliceerd in het Belgische Staatsblad.

Als lid zal u weinig merken van de bestuurswijzigingen, 
maar u mag er zeker van zijn dat we verder bouwen aan 
een kwalitatieve vereniging ten behoeve van de agrari-
sche natuur. Want met NWG De Kerkuil boert de agrari-
sche natuur beter!

Nieuwe wind waait in NWG De Kerkuil

Bedankt Kris!

Nieuw bestuurslid Willy Dela Ruelle
Ik ben Willy Dela Ruelle, nieuw bestuurslid sinds begin dit jaar. Ik woon in Koksijde 
dorp. Heel mijn carrière heb ik bureauwerk gedaan, maar ik was altijd al geïnteres-
seerd in de natuur, vooral vogels. Ik heb geluk dat mijn vrouw dezelfde interesse deelt, 
zo kunnen we in onze vrije tijd samen op stap om vogels te observeren. Het gaat vooral 
over vogels die we hier en in onze buurlanden kunnen waarnemen.

Rond de jaren 80 sloten we ons aan bij de Wielewaal (later Natuurpunt) en tenslotte 
ook bij “De Kerkuil”. Gezien ik nu gepensioneerd ben gaat mijn vrije tijd bijna helemaal 
naar mijn hobby. Er is dan ook nog natuurfotografie bijgekomen en zo gaan wij regel-
matig op stap in functie van onze passie. 

Als bestuurslid zet ik me vooral in op ledenwerving. Het is mijn bedoeling om de men-
sen warm te maken en ze dus te overtuigen om lid te worden van NWG De Kerkuil. Wij 
streven ernaar om nestlocaties voor vogels te creëren en/of beschermen die bij ons 
in de vrije natuur leven, zodat we nog lang kunnen genieten van wat de natuur ons te 
bieden heeft!

Ik hoop jullie zoveel mogelijk te mogen ontmoeten in de natuur en op eventuele geor-
ganiseerde wandelingen of op de komende activiteiten van NWG De Kerkuil.
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Jaarlijks worden door vele vrijwilligers de bewoonde nes-
ten huiszwaluwen geteld en vervolgens worden de telre-
sultaten vergeleken met de cijfers van vorige jaren. Deze 
worden niet enkel gepubliceerd in het tijdschrift, maar 
worden ook hernomen in de voordracht “Ervaringen met
huiszwaluwen”. Deze voordracht wordt ook gegeven bij 
andere verenigingen, ook buiten het werkingsgebied van 
natuurwerkgroep De Kerkuil vzw. Hierdoor ontvang ik 
jaarlijks telcijfers van meerdere verenigingen en werkings-
gebieden. Maar er bleef een “witte vlek” op de kaart, na-
melijk Ichtegem en haar deelgemeente Eernegem, buur-
gemeenten van Koekelare.

In het najaar van 2017 heb ik een oproep gedaan naar ver-
schillende personen om te proberen een telling van het 
aantal huiszwaluwen op te starten in beide gemeenten. 
De eerste reacties waren “Er zijn er nooit gezien” of “Er 
zijn er geen”. Na meerdere contacten was Sam Dewanc-
kele bereid om in Eernegem het luchtruim af te speuren. 
Vanaf maart 2018 was er geregeld contact waarbij infor-
matie gegeven werd over huiszwaluwen of vermeld werd 
wat de huiszwaluwen op dat moment het meest deden 
(terugkeer, modder zoeken, nestbouw … ) en hoe je dit op 
het terrein kon zien. En ja hoor, totaal onverwacht, midden 
juli stuurde Sam me een bericht dat een huiszwaluwnest 
gevonden was dat wellicht bewoond was. Om Sam te hel-
pen ben ik zelf even tot daar gefietst en ter plaatse geble-
ven tot ik foto’ s had van huiszwaluwen die in en uit het 
nest vlogen. Duidelijk bewoond dus! En dat in de drukste 
straat van de gemeente. Een paar dagen later werd door 
Sam een tweede nest gevonden, eveneens bewoond. In 
de weken erna werden nog 2 bewoonde nesten gevonden 
door Sam. Deze speurtocht heeft 4 locaties opgeleverd, 
die toch wat stof tot nadenken geven. 

a. Er zijn 4 bewoonde nesten geïnventariseerd in een ge-
meente waar velen dachten dat er geen huiszwaluwen 
waren. Dit dankzij de blijvende inzet van Sam. Bedankt!!
b. Deze nesten bevinden zich niet direct bij elkaar. Het 
gaat om 2 verschillende kolonies die 800 m uit elkaar lig-
gen, elk met 2 nesten met een tussenafstand van respec-

tievelijk 50 m en 290 m.
c. De nesten bevinden zich in het centrum, niet langsheen 
de rand van het dorp.
d. De nesten situeren zich telkens boven een verdeelbakje 
van de vroegere kabel-tv.
e. De nesten zijn gebouwd aan oudere woningen.
f. De meest nabij gelegen vijver “De Stationsput” werd in 
de gaten gehouden, er waren daar verschillende waarne-
mingen van huiszwaluwen. Dit is een vijver van 6 ha die 
in 1870 gegraven werd om water te leveren aan de eerste 
stoomtreinen. Deze vijver ligt binnen de actieradius waar 
de huiszwaluwen van deze 4 nesten hun voedsel zoeken 
(1 km).

Niettegenstaande dit een verhaal is buiten het werkings-
gebied kan het ons toch even laten nadenken. De toelage 
voor bewoonde nesten stimuleert mensen tot het mel-
den hiervan. Maar sommigen wensen deze toelage niet, 
zijn deze nesten dan gekend? In augustus heb ik melding 
gemaakt van een nest in centrum Woumen dat bij na-
vraag niet gekend was. Via natuurwerkgroep De Kerkuil 
vzw werd informatie gegeven aan de eigenares hoe ze de 
toelage kon bekomen bij stad Diksmuide. In gemeenten 
zonder toelage (Alveringem, Houthulst en Koekelare) blijft 
het jaarlijks speuren naar nieuwe locaties. Dit maakt het 
moeilijk voor de medewerkers ter plaatse, want dit vraagt 
veel tijd. Soms wordt vastgesteld dat gekende locaties 
minder of geen bewoonde nesten hebben. Op dat mo-
ment is het aangewezen om ook in de omgeving rond te 
kijken of er eventueel een “verhuis” was. Misschien naar 
een eigenaar die geen weet heeft van een toelage? Of net 
de gemeentegrens over?

Patrick Claeys, Koekelare

Huiszwaluwen gezocht... en gevonden
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Als jullie dit verslag onder ogen krijgen, staat het seizoen 
2019 voor onze medewerkers van de natuurwerkgroep in 
de startblokken. Onze mascotte, de kerkuil, die is daar-
entegen al sinds begin februari zéér druk bezig om zijn 
territorium te verdedigen tegen ongewenste indringers. 
Bovendien is hij al duchtig op zoek naar een partner; een 
zoektocht die uiterst romantisch is, met bijhorende ‘balla-
des’ van krijsend geroep en klapperende vleugels.

Als ultiem bindmiddel met de toekomstige partner wordt 
een onthoofde muis aangeboden. Eens het koppel samen 
in het nest aankomt, wacht er een heus Valentijnsbuffet 
van reeds geslagen prooien. Spannend toch wel. Ik kan 
haast niet wachten om midden juni opnieuw op pad te 
gaan met onze medewerkers om het resultaat van al die 
romantiek te mogen bewonderen.

Laten we echter nog heel even wachten met dromen van 
het komende seizoen en onze blik werpen op de resulta-
ten van vorig jaar, 2018.

De kaap van zestig, ja/neen

In 2014 werd er een kentering vastgesteld in het aantal 
broedende koppels kerkuilen en zijn we in plaats van de 
20-30 koppels, voor het eerst boven de 40 uitgekomen. 
Dit was toen veelbelovend, want die zeer sterke stijging 
was in Vlaanderen zeker niet algemeen. In de jaren 2015 
en 2016 volgde een bevestiging van het stijgend aantal 
broedgevallen. We haalden zeer mooie cijfers, respectie-
velijk 50 en 60. Ook in 2017, met zijn kletsnatte voorjaar, 
waren we meer dan tevreden met 57 broedgevallen op 
de teller. En ondanks de lange, hete en droge zomer van 
2018, hebben we opnieuw de magische 60 broedende 
koppels bereikt. Op de valreep, dankzij de drie “twee-
de broedsels”, waaronder een wel zeer laat broedsel in 
Nieuwpoort.

Zou de kerkuil onze mooie en rustige Westhoek ontdekt 
hebben en dit als een uitstekend broedgebied beschou-
wen? 

Verdeling per gemeente

De Panne, Koksijde en Nieuwpoort, met respectievelijk 
een, twee en drie broedsels, hebben het - gezien hun 
ligging - traditioneel moeilijk om de aantallen te halen 
die andere, landelijker gemeenten en steden wel halen. 
Het verdwijnen van de visserswoningen en andere dui-
nenconstructies hebben er de nestmogelijkheid voor de  
kerkuil sterk verminderd. Mijn stille droom is om ooit in 
de duinen kerkuilen te spotten en wie weet, er broedge-
vallen te registreren.

Kortemark en Houthulst kunnen fier elk drie broedgeval-
len op hun grondgebied noteren. Bijkomend onderzoek 
naar geschikte territoria en nestlocaties kunnen helpen 
om de populaties in de bovenstaande gemeenten verder 
te ondersteunen.

Kerkuilen 2018
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foto: Joop van der Laan
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In Lo-Reninge zijn er zes broedgevallen geregistreerd. 
Veurne mist met zeven broedgevallen net een podium-
plaats.

Een speciaal woordje van dank voor Koekelare is hier op 
zijn plaats: de laatste vier jaar zijn hun broedgevallen tel-
kens verdubbeld. Vandaag hebben ze met acht broedge-
vallen de derde plaats ingenomen. Als deze trend zich ver-
derzet, dan tellen we er daar zestien dit jaar!

Diksmuide doet er nog een schepje bovenop en telt twaalf 
broedgevallen. Voor 2018 gaat de eer naar Alveringem 
waar er vijftien broedende koppels werden geteld.

Bezetting nestkasten

Er werden in twee derde van de nestkasten noch sporen 
van een vaste kerkuilbewoner noch sporen in de vorm van 
braakballen of rui (veren) van een kerkuilbezoeker waar-
genomen. Met 31% hebben we echter alle records gebro-
ken en is dit het hoogste percentage bezette nestkasten 
ooit. Wellicht heeft de zachte winter ervoor gezorgd dat 
er een groter aantal vogels de winter goed zijn doorge-
komen en sterk genoeg waren om zich succesvol aan een 
broedsel te wagen. We hopen uiteraard dat de tendens 
van de laatste jaren zich doorzet en we meer kerkuilen 
in onze nestkasten mogen verwelkomen. Niet alle kasten 
staan op een optimale plaats, maar daar wordt aan ge-
werkt. 

Toch nog even vermelden dat de kast in een aantal ge-
vallen ingenomen werd door andere bewoners, zoals 
bijvoorbeeld torenvalk en holenduif, beide frequente ge-
bruikers van de nestkasten. 

Nestgemiddelde

Het nestgemiddelde (d.w.z. het gemiddeld aantal eieren 
per nest) blijft helaas steken op 2,63, wat eerder aan de 
lage kant is. Veel jonge kerkuilen, pulli, hebben de korte 
tijdspanne tussen de nestcontrole midden juni en het rin-
gen begin juli niet overleefd. Een mogelijke reden hiervoor 
is het instorten van de muizenpopulatie na het natte voor-
jaar. Ik herinner me locaties waarbij alle pulli verhongerd, 
dood in het nest lagen. Een triest zicht. Op andere locaties 
vonden we dan weer dode pulli onder de nestkast. Zeer 
waarschijnlijk werden zij door honger uit hun veilig nest 
gedreven. Een aantal jonge kerkuilen die er erbarmelijk 
aan toe waren, werden nog naar het VOC in Oostende ge-
bracht om hen een tweede kans te geven. 

In totaal werden 126 pulli geringd in 48 nesten. Wie goed 
kan tellen, merkt dat er twaalf nesten niet geringd wer-
den. Bij sommige jongen waren we te laat om ze te gaan 
ringen en waren ze al vliegvlug. Bij andere waren we te 
vroeg en waren de jongen nog te klein om geringd te wor-
den. In enkele triestige gevallen lagen de jongen dood in 
het nest.

Een tweede ronde, de toekomst?

Jaar na jaar constateren we tweede of late broedsels. 
Vooral in de kustgebieden. Mogelijk spelen de lokale 
weersinvloeden hier een rol in. Verdere controles en op-
volging moeten ons hier duidelijkheid in verschaffen.

Besluit

De kerkuil is al lang niet meer de stille bewoner van onze 
parochiekerk. Door het verlies van nestlocaties in onze ge-
meentelijke en stedelijke centra, gaat deze sierlijke vogel 
zich meer en meer richten op het agrarisch gebied. Dank-
zij de hulp van velen, kunnen we op geschikte locaties 
nestkasten plaatsen om deze soort in zijn voorplanting te 
ondersteunen. Aan alle medewerkers een welgemeende 
pluim voor de niet-aflatende inspanningen.

Geert Martens
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De provincie West-Vlaanderen maakte in 2015 een 
soortactieplan op voor de Geelgors. Van deze kleurrijke 
akkervogels blijven nog maar dik 100 paartjes over in 
onze provincie. In de 2e helft van de 20e eeuw vond een 
hele steile achteruitgang plaats van deze vogel die vroe-
ger overal voorkwam. Sindsdien stabiliseerde het aan-
tal dankzij plaatselijk landschapsherstel en het voorzien 
van wintervoeding. Toch kromp het verspreidingsgebied 
lokaal nog in en zo werden grote delen van Alveringem 
na 2000 nog verlaten. Het hele West-Vlaamse broedge-
bied situeert zich nu in een smalle band van een tiental 
kilometer breed langs de Franse grens tussen Beveren en 
Dranouter. 

Het verlies aan broedplaatsen zoals oude hagen en strui-
ken in gemengd landbouwgebied is één van de oorzaken 
van de achteruitgang. Het gebrek aan wintervoedsel is 
echter ook een nijpend probleem. Daar proberen we met 
de provincie al sinds 2004 iets aan te doen door ’s winters 
veldjes met graan te laten staan. Dit gebeurde eerst op de 
Kemmelberg, kort daarna ook elders in de Westhoek, o.a. 
in Alveringem en Beveren. De NWG De Kerkuil was hierbij 
één van de pioniers die mee hielp om dingen uit te probe-
ren. Later zijn daar officiële beheerovereenkomsten voor 
gekomen waarbij landbouwers vergoed worden om dit te 
doen. Naast graan werken we nu ook met de groenbedek-
ker Japanse haver die nog kan afrijpen tot zaadzetting als 
je die vroeg genoeg zaait na de oogst van wintergerst, d.i. 
voor 15 augustus. De landbouwer heeft dat jaar dan nog 
een oogst, een verschil met de graanpercelen. Alle win-
tervoedselpercelen worden elke winter met enthousiaste 
vrijwilligers opgevolgd om te zien welke en hoeveel vogels 
er op af komen. 

Het aantal overwinterende Geelgorzen is de afgelopen ja-
ren duidelijk gestegen, zie figuur 1. Dat komt deels door 
een groter aanbod aan dergelijke veldjes maar ook door 

een betere opvolging. Er komen meer vogels op af dan je 
op grond van pakweg 125 koppels met hun jongen zou 
kunnen verwachten (600 ?). Er komen dus vrijwel zeker 
ook vogels van ‘elders’. We weten nog niet wat de her-
komst van al deze vogels is. Daarvoor is het wachten op 
terugmeldingen van geringde exemplaren. Intussen zijn er 
al meer dan 300 Geelgorzen geringd, vroeg of laat moet 
dat toch eens lukken. In de winter 2015-2016 kregen 160 
vogels ook kleurringen om. Daarvan zien we er elk jaar 
minstens enkele terug, zo ook deze winter nog. Deze vo-
gels blijken honkvast. Ik vermoed dat we dus hoofdzakelijk 
lokale broedvogels hebben en wat ‘import’ uit aanpalend 
Frankrijk. Overwinteraars uit Oost- en Noord-Europa zijn 
ook mogelijk maar zullen zeldzaam zijn, gezien de schaar-
ste aan meldingen elders in West-Vlaanderen.

Figuur 1: Verloop van het wintermaximum van de Geel-
gors bij aangelegde wintervoedselveldjes in West-Vlaan-
deren. Let op: niet elk jaar is even veel oppervlakte graan 
of Japanse haver beschikbaar. Dat is vooral merkbaar in de 
daljaren (bv. 2013-14 en 2015-16). Pas vanaf 2015 hebben 
we een gebiedsdekkend aanbod aan veldjes en tellingen. 
Voordien ‘bedienden’ we dus zeker niet alle Geelgorzen uit 
de provincie, maar nu allicht wel. Er lijkt een toenemende 
trend te zijn, die hopelijk zal aanhouden.

Artikels

Geelgors in de Westhoek winter ‘18-’19
foto Patrick Debeuf
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Hoe zat het nu afgelopen winter? Wel, door de grote 
droogte afgelopen zomer zijn aan de ene kant de beschik-
bare graanveldjes zeer goed gelukt. Ze zijn mooi afgerijpt 
en niet gerot. Normaal zijn die na Nieuwjaar uitgeput of 
gerot, maar deze winter gingen ze gelukkig langer mee. 
Gelukkig, ja, want onze ‘back-up’ voor het tweede deel 
van de winter, de Japanse haver, ging de mist in. Deze 
wordt gezaaid begin augustus en heeft dan normaal nog 
tijd genoeg om in zaad te komen, maar door de droogte 
is die kieming uitgesteld tot eind augustus-begin septem-
ber. En dat is te laat. Die drie weken zijn we tekort geko-
men voor de zaadvorming. Op maar enkele percelen was 
er enige zaadvorming, maar op 90% lukte het niet. Erg 
jammer, omdat dit jaar ook in Henegouwen een gelijkaar-
dig proefproject liep en men daar geen enkele Geelgors 
heeft gezien. Hopelijk speelt het weer ons volgend jaar 
minder parten…

De aantallen Geelgorzen waren behoorlijk door het suc-
ces van de graanveldjes. Het wintermaximum wordt tra-
ditioneel in januari bereikt. Dat bedroeg dit jaar ongeveer 
824 exemplaren, het tweede beste resultaat ooit ! Vorige 
winter scoorde nog net iets beter met 880 exemplaren, 
maar toen was veel Japanse haver wel gelukt.

Figuur 2: Japanse haver in bloei op 20.01.2019 in Beve-
ren-Kalsijde. Helaas zijn de planten niet verder kunnen 
rijpen tot zaadzetting. Dan komen nauwelijks vogels in 
het gewas. Maar reeën appreciëren wel de extra dekking. 
Foto: Filip Declerck.

De aantallen uit bovenstaande grafiek zijn die voor de hele 
Westhoek, van Beveren tot Dranouter. Als we kijken naar 
het werkingsgebied van NWG De Kerkuil (zie figuur 3), dan 
lijkt er sinds 2014, het eerste jaar met veel veldjes én een 
goede opvolging, een lichte daling ingezet. Dat komt deels 
omdat heel wat Japanse haver is mislukt en er weinig goe-
de graanpercelen zijn om dit op te vangen. Ook was de 
opvolging niet elk jaar volledig, zoals in 2011-12 en in de 
erg zachte winter 2013-14 met sowieso minder hongeri-
ge Geelgorzen. 2014 was de topwinter, toen ruim de helft 
van alle West-Vlaamse geelgorzen in het NWG De Ker-
kuil-werkgebied vertoefde. De grootste groep ooit gezien 
in West-Vlaanderen bedroeg maar liefst 220 exemplaren 
op een speciaal hiervoor aangelegd tarweveld met mooie 
doornhaag langs op 24.01.2015 in Beveren-Kalsijde!

Het spreekt vanzelf dat de ruime omgeving van Beveren 
een hotspot is voor de soort in West-Vlaanderen. Er zijn 
al heel wat inspanningen gedaan om er solitaire struiken 
en hagen aan te planten, en ook de wintervoeding loopt 
goed. Het kan echter nog beter om de broedvogels meer 
kansen te bieden. Maar dat is een pak moeilijker: oude 
hagen beter verzorgen, terug bloemrijk grasland in het 
landschap krijgen, minder insecticiden gebruiken… Het 
Regionaal Landschap Westhoek werkt er aan maar de 
‘goesting’ om mee te doen moet van de streekbewoners 
zelf komen om hun mascotte nog lang te kunnen behou-
den.

Figuur 3: verloop van de getelde wintermaxima van Geel-
gors in het werkingsgebied van NWG De Kerkuil.

Niet alleen Geelgorzen profiteren van het wintervoedsel. 
We zien er ook vaak Ringmus, Rietgors, Vink, Graspieper, 
Torenvalk en soms Blauwe kiekendief, Watersnip, Hout-
snip, enz. Op het einde van de winter, als de vegetatie plat 
ligt en wat opener wordt, komen ook Veldleeuwerik en 
Patrijs mee snoepen. Een overzichtje hiervan is voor een 
volgend nummer.

Komend voorjaar willen we opnieuw een beeld krijgen 
van de ruime verspreiding van de Geelgors en andere 
plattelandsvogels in de Westhoek. Ook in Noord-Frankrijk, 
Henegouwen en Midden-West-Vlaanderen wordt er extra 
naar gekeken. Ken je de vogelgeluiden van de typische 
landbouwsoorten en zou je graag meedoen, geef dan zo 
snel mogelijk een seintje aan geelgors@west-vlaanderen.
be en we bezorgen je alle info. 

foto: Patrick Debeuf
Tekst: Olivier Dochy

Natuurmedewerker provincie West-Vlaanderen
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IJsvogelwand op toplocatie
Het moet gezegd zijn, het zat er aan te komen. Eddy en 
Eric waren beiden dolenthousiast na de voordracht van 
Jelle Harder over de ijsvogel in het najaar van 2018. De 
kleurrijke vogel had hun interesse gewonnen. Ze hadden 
een plan voor ogen om samen met NWG De Kerkuil een 
ijsvogelwand te maken op een uiterst geschikte oever in 
Diksmuide. Zo gezegd zo gedaan.

Voormiddag 1: Het oorspronkelijke plan was om enkel de 
oever af te steken en een gat van 6 cm doorsnede in de 
oever voor te boren. De oever is echter een kunstmatige 
oever en bestond grotendeels uit zand. Dit zorgde voor in-
stortingsgevaar. Toch werd de wand verder loodrecht af-
gestoken, want Dirk kwam af met een fantastische oplos-
sing met wat restmateriaal die hij thuis nog had liggen...

Voormiddag 2: Dirk had zijn restmateriaal mee, en wat 
bleek, dit was topmateriaal om een ijsvogelwand te ma-
ken. Met wat meet- en zaagwerk hier en wat vijs- en klop-
werk daar daagden ze terug op aan de afgestoken wand 
met een frame om een professionele ijsvogelwand te ma-
ken. Dit frame werd gemaakt uit restmateriaal van een 
omheining. We zijn Dirk dan ook uitermate dankbaar voor 
het gratis ter beschikking stellen van dit materiaal voor 
deze uiterst mooie projectvogel.
Het frame werd op zijn plaats gezet en verankerd in de 
oever. Steunpalen werden aan de voorzijde van de wand 
bevestigd zodat deze niet meer kon gaan lopen. 

De ruimte tussen de wand en de oever werd opgevuld 
met grond.
Als laatste stap werden gaten van 10 cm in de wand ge-
boord waarna er met een grondboor een gangetje van 
15cm diep en doorsnede 6 cm werd voorgeboord. Nu is 
het wachten op de ijsvogel die op zoek is naar een toplo-
catie om te broeden.

Enorm grote dank aan Eddy, Eric, Dirk en Herman!

Wie ook een geschikte locatie weet, of wie regelmatig 
ijsvogels waarneemt, mag steeds contact opnemen met 
info@natuurwerkgroepdekerkuil.be om dit te melden.

Wim Bovens
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Eerst het hof maken…

Wanneer je om je heen kijkt en luistert, kan je er niet 
meer aan ontsnappen: de lente is in aantocht. Vrolijke 
voorjaarsbloemen, een groene waas in de bomen, een 
slapende kat in het zonnetje en overal verliefde vogels. 
Dankzij de langere dagen en het aantal uren zonlicht op 
het ‘vogelhoofdje’, krijgen de vogels een enorme energie-
boost. Letterlijk, want de geslachtsdelen van de vogel be-
ginnen in deze periode sterk te groeien. De vogels sloven 
zich uit om elkaar te versieren. Voor de meeste soorten 
betekent dit dat de keeltjes worden gesmeerd. Al vanaf 
de vroege ochtend krijg je de mooiste liedjes te horen. 
Trouwens, bij vogels zijn het doorgaans de mannetjes die 
de vrouwtjes verleiden.

Rond half februari wordt er al begonnen met de zoektocht 
naar een partner die voor nageslacht kan zorgen. Daar 
draait het uiteindelijk om in de natuur. Sommige vogels 
vormen koppels voor het leven - zoals kauwen en knob-
belzwanen- maar andere halen alles uit de kast om jaar 
na jaar de allerbeste vrouwtjes te vinden. Er wordt ge-
pronkt dat het een lieve lust is, er worden speciale gelui-
den gemaakt, bewegingen geïmiteerd en cadeautjes aan-
geboden. De eenden trekken hun mooiste pak aan; een 
‘prachtkleed’ heet dat. De heren kievit krijgen een mooie 
lange kuif en maken als volleerde stuntvliegers spectacu-
laire buitelingen in de lucht. De ijsvogel biedt de dame die 
hij op het oog heeft visjes aan. De futen maken er een dan 
weer een echte balletvoorstelling van. Ze zwemmen met 
gestrekte hals naar elkaar toe, heffen zich op uit het wa-
ter met de borsten tegen elkaar, en bieden elkaar water-
planten aan die als nestmateriaal gaan dienen. Er wordt 

prachtig gezongen door de merel zodat iedereen weet dat 
hij daar zijn vrouwtje en territorium heeft en dat rivalen 
dus beter uit zijn buurt blijven. Heggenmussen hebben 
dan weer een “open relatie”: zowel de mannetjes als de 
vrouwtjes kunnen meerdere partners hebben. In aanwe-
zigheid van een vrouwtje heeft de heggenmus een zachte 
liefdes-fluisterzang. Tortelduiven doen hun naam alle eer 
aan: tortelen betekent knuffelen en verliefd doen. Zij zijn 
bijna altijd met z’n tweeën en lijken eeuwig verliefd. 

koppel zomertortel - Wim Duran

Bij sommige soorten echter, worden de damesvogels 
door de heren op rare dansjes getrakteerd of blijven ze 
hen halsstarrig achtervolgen. Is de vonk eenmaal overge-
slagen, dan blijven heel wat verliefde vogelstelletjes dicht 
bij elkaar. De volgende stap is het perfecte huisje vinden 
om de kleintjes in groot te brengen. Kortom: love is in the 
air!  Het eerste wat de koppeltjes nu doen, is zoeken naar 
de ideale omgeving om te broeden. Daar moet zeker vol-
doende voedsel zijn en moet het veilig zijn. Eenmaal ge-
vonden, zullen vogels dit plekje sterk verdedigen. Dat kan 

Verliefde vogels, wat denk jij daarvan? Kunnen alleen mensen verliefd worden? Nee hoor, dieren kunnen ook verliefd 
worden op elkaar. Dus vogels ook. Als je buiten bent en oplet, kan je dat ook zien. Sommige watervogels maken er zelfs 
een heuse show van.

koppel futen met 2 jongen - Wim Bovens
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door fel te zingen: “Dit is mijn erf!” (een vrije vertaling) of 
zelfs door indringers aan te vallen.

...en daarna het nest  

Het nest kan door het vrouwtje of het mannetje worden 
gemaakt. Bij sommige soorten gebeurt dit door beiden 
samen. Het mannetje winterkoninkje maakt meerdere 
nestjes, waar het vrouwtje er uiteindelijk één van uitkiest 
om in te broeden. Manlief neemt het echter niet zo nauw 
met de huwelijkse trouw: als het vrouwtje op de eieren 
zit, probeert hij een ander vrouwtje te versieren voor één 
van de andere nesten. Zo zijn z’n andere creaties niet voor 
niets geweest…  Ooievaars doen samen hun best er iets 
moois van te maken en vliegen met grote takken rond. Bij 
de merels is het vrouwtje de klos: er wordt een komme-
tje van kleine takjes gevlochten, bepleisterd met modder 
en bekleed met mos en zacht plantenmateriaal. De grut-
to houdt het dan weer eenvoudiger: er wordt een ondiep 
kuiltje gedraaid in grasland, waarbij de halflange halmen 
over het nest gevouwen kunnen worden, zodat het nest 
met eieren niet opvalt.  Het koolmeesje gaat voor de kant 
en klare woning aangeboden door de mens. Hij hoeft en-
kel nog een persoonlijke touch aan te brengen met stof-
fering van mos, veertjes en hoe vreemd het ook klinkt: 
kattenharen.

koppel huiszwaluw - Wim Duran

De voortplanting

Eens het nest klaar is, begint het echte werk: de paring. Elk 
ei moet nl. apart worden bevrucht voor het gelegd wordt. 
Werk aan de winkel dus. En dat werk gebeurt via een in-
wendige bevruchting, een vorm van geslachtelijke voort-
planting waarbij de eicel in het lichaam van het vrouwtje 
wordt bevrucht (bij zoogdieren en vogels). Uitwendige 
bevruchting daarentegen is een vorm van voortplanting 
waarbij de eicel buiten het lichaam van het vrouwtje 
wordt bevrucht. Bijvoorbeeld bij kikkers en vissen.
Vogels hebben in aanleg twee geslachtsorganen, maar bij 
de meeste is alleen het linker volledig ontwikkeld en ope-
rationeel. De mannetjes zijn overigens steriel buiten het 
paringsseizoen. 
In het verre verleden hadden bijna alle mannelijke vogels 
een penis. Nu is dat geen algemeen verschijnsel meer. 
Een uitwendig geslachtsorgaan brengt voor vogels extra 

risico’s met zich mee: een penis kan immers makkelijk 
beschadigd raken en levert bij zwemmen of vliegen on-
gewenste weerstand op. Van de circa 10.000 bekende 
vogelsoorten heeft nog geen 3% een uitwendig geslachts-
orgaan. De mannetjes van een aantal kleine groepen, zo-
als tinamoes, hoenderkoeten, hokko’s, struisvogels, fla-
mingo’s en dus ook eendachtigen (zoals eenden, ganzen, 
en zwanen) hebben wel een penis.  Zo kan de eend een 40 
cm lange penis uitrollen.  De kurkentrekkerpenis van de 
Argentijnse Stekeleend (Oxyura vittata) is met zijn lengte 
van 42,5 cm de langste.

koppel kuifeend - Wim Duran

Bij het grootste deel van alle vogelsoorten gebeurt de co-
pulatie of geslachtsgemeenschap doordat het mannetje 
en het vrouwtje hun cloaca tegen elkaar wrijven. Op die 
manier brengt het mannetje zijn zaadcellen direct in de 
geslachtsopening van het vrouwtje binnen, waar ze de rij-
pe eitjes in de eierstok kunnen bevruchten. Het hele pro-
ces is in een paar seconden achter de rug.  Dit noemt men 
de ‘cloacale kus’.  Het orgaan “cloaca” (Latijn: “riool”) is 
de lichaamsopening die zorgt voor de ontlasting, urine  en 
genitale afscheiding zoals eieren. De cloaca is dus zowel 
een geslachtsorgaan als  uitscheidingsweg. 
Bij de bevruchting komen zaadcellen van het mannetje 
dus terecht in het onderste gedeelte van de eileider van 
het vrouwtje. Vervolgens gaat het zaad door de eileider, 
waar het in sommige gevallen enkele weken opgeslagen 
wordt in een speciale holte, voor het nodig is om de eitjes 
in de eierstok te bevruchten. Als de eitjes bevrucht zijn, 
gaan ze door de eileider en ontwikkelt het vogelembryo 
zich. In de baarmoeder wordt het embryo voorzien van 
een beschermende schaal en korte tijd later wordt het ei 
gelegd, dat nu klaar is om uitgebroed te worden.

In de praktijk

De cloaca zit bij vogels aan de onderkant van het lichaam, 
ongeveer op de grens van buik en staart. Het is dus niet 
makkelijk om beide openingen op elkaar te drukken. Het 
is dan ook niet verwonderlijk dat paren bij vogels stun-
telig lijkt en niet lang duurt. Meestal klimt het mannetje 
op de rug van het wachtende vrouwtje. Om niet op zijn 
bek te vallen, houdt hij zich in evenwicht door het vrouw-
tje in de nekveren te pakken (ook om te vermijden dat 
ze wegvliegt) en snel te fladderen. Terwijl hij balanceert, 
draait het vrouwtje haar staart opzij. Het mannetje buigt 
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zijn cloaca omlaag onder de buik van het vrouwtje, om 
beide geslachtsopeningen met elkaar in contact te bren-
gen.  Eens beide cloaca’s elkaar raken, kan de bevruchting 
beginnen. Dat duurt maar heel even en dan is de paring 
alweer voorbij. Je begrijpt dat dit een wankel standje is, 
vooral voor vogels met steltpoten een huzarenstuk (zie 
middenpagina).

Speciaal gedrag…

Wankel of niet, de heggenmus - een zeer talrijke broedvo-
gel bij ons   is geobsedeerd door seks; hij is de kampioen 
van het overspel. Hoe onopvallend het beestje ook mag 
zijn, zijn liefdesleven is misschien wel het meest ingewik-
kelde van al onze inheemse vogels.  Er is erg veel wisseling 
van partners: polygynie (twee vrouwtjes met één manne-
tje), polyandrie (één vrouwtje met twee of drie manne-
tjes) en als klap op de vuurpijl polygyandrie (twee of drie 
mannetjes die twee tot vier vrouwtjes delen). Een koppel 
heggenmussen tolereert soms ook een tweede manne-
tje in hun territorium, het zogenaamde beta-mannetje. 
Terwijl het alfa-mannetje zijn vrouwtje zo goed mogelijk 
bewaakt om zeker te zijn van zijn vaderschap, doet het 
vrouwtje er alles aan om toch stiekem te paren met het 
beta-mannetje. Mogelijk is het haar drijfveer daarbij dat 
het ‘ongepaarde’ beta-mannetje geneigd zal zijn de eie-
ren te vernietigen en haar zal verplichten om opnieuw te 
broeden. Als ze met beide paart, heeft ze twee mannetjes 
die de jongen helpen voederen. Een voordeel dus. Komt 
daar nog bij dat ze erg vaak paren: een tot twee keer per 
uur gedurende een periode van een tiental dagen. De 
paring is echter zo kort dat je het niet als dusdanig zou 
herkennen. Het lijkt alsof het mannetje gewoon over het 
vrouwtje springt. Voordat een mannetje gaat paren, pikt 
hij eerst in de cloaca van het vrouwtje waarop deze een 
zaaddruppeltje verliest. Zo wordt het zaad van een voor-
ganger uit de cloaca van het vrouwtje verwijderd. Het zaad 
van het nieuwe mannetje heeft dan meer kans.  Ondanks 
het feit dat het een behoorlijk algemeen voorkomend vo-
geltje is, heeft het toch lang geduurd eer geweten was dat 
de heggenmus zo’n promiscue beestje is (promiscue bete-
kent dat hij verschillende, wisselende, seksuele contacten 
met meerdere vogels heeft). Gewoonlijk rust er een be-
paald taboe op dergelijk gedrag.

koppel meerkoeten - Wim Duran

Wat de eieren betreft…

Het aantal eieren dat wordt gelegd, verschilt sterk van 
soort tot soort. Ook de legfrequentie kan sterk  variëren: 
de meeste vogels leggen één ei/dag, anderen om de dag 
één ei en grotere vogelsoorten om de 4-5 dagen (bijvoor-
beeld adelaars en condors). Bepaalde vogelsoorten leggen 
een vast aantal eieren. Bij andere soorten kan het aantal 
variëren. Nog andere blijven dan weer eieren leggen als 
de eieren weggenomen worden.
 
De Flora- en faunawet bepaalt dat beschermde inheemse 
vogels tijdens het broedseizoen niet mogen worden ge-
stoord: het rapen van eieren, het kappen van bomen in 
die periode en het vernielen van het nest behoren tot de 
verboden activiteiten. Het broedseizoen is echter geen 
vastgelegde periode; het verschilt per vogelsoort. Versto-
ring tijdens het broeden is dan ook het hele jaar illegaal.

Er zijn wel enkele vuistregels. Traditioneel wordt de maand 
mei als de broedmaand gezien. In de praktijk ligt de perio-
de voor een groep vogels echter tussen half maart en half 
juli, en ruimer genomen tussen half februari en half au-
gustus. Bij zware verstoring, zoals bomenkap, moet echter 
met de werkelijke, precieze situatie rekening worden ge-
houden. Veelal is een vergunning van de gemeente nodig.

Eens de eieren zijn uitgebroed, staat het grootbrengen 
van de kroost voor de deur en dat is de zwaarste klus. 
Soms vliegt de ene ouder af en aan, dan de andere, dan 
weer beide. Ze zijn in ieder geval heel druk in de weer. En 
nu maar hopen dat de kat hen met rust laat!

zwarte roodstaart met jong - Wim Bovens

Tekst: Dela Ruelle Willy
Bronnen: Wikipedia / Natuurpunt / Vogelbescherming 

België en Nederland / Stichting Werkgroep Vrijwillig 
Landschapsbeheer Den Helder / IJsvogel.nl 

En dank aan de info uit de leerrijke powerpoint van 
docente, Lies Beernaert, DVM, PhD, Docent dierenzorg, 

Katholieke Hogeschool VIVES-Campus Roeselare.
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foto: Wim Debruyne



18 Vogel in de spotlight

Franse benaming: Grosbec casse-noyaux 
Engelse benaming:  Hawfinch
Duitse benaming: Kernbeiβer

Algemeen

De Appelvink is een zangvogel behorende tot de familie 
van de vinken. Kenmerkend voor appelvinken is hun forse 
snavel die dient om zaden te kraken. Vinken kunnen on-
derverdeeld worden volgens drie types van snavels:
de bijzondere dikke en ronde snavel van de Appelvink, 
Goudvink en Haakbek; de meer normale, kanarie-achtige 
snavel van de meeste vinken; de gekruiste snavel van de 
kruisbekken.

De naam Appelvink is merkwaardig omdat Appelvinken 
nauwelijks appels eten. Vermoedelijk verwijst het woord 
appel naar haagappel, waarmee de vruchten van de mei-
doorn worden bedoeld.  Dit vermoeden wordt versterkt 
door het woord Hawfinch, de Engelse naam voor de ap-
pelvink.  Haw betekent immers bes van meidoorn. Maar 
zelfs de link appelvink-meidoorn is vreemd, omdat ook 
meidoornbessen niet de favoriete hap van de appelvink 
zijn.

Veldkenmerken

De Appelvink is een forsgebouwde vinkensoort. Een vol-
wassen vogel heeft een lichaamslengte van 16,5 tot 18 
centimeter en een vleugelspanwijdte van 29 tot 33 cen-
timeter.  Het gewicht varieert van 46 tot 70 gram, waarbij 
het mannetje gemiddeld iets zwaarder is dan het vrouw-
tje.

De Appelvink is op één na de grootste en zeker de meest 
forse inheemse vink. Getuige zijn enorme snavel, stieren-
nek, korte, recht afgesneden staart met witte eindrand en 
blauwzwarte vleugels met grote, witte schoudervlekken.  
Hij heeft een geelbruine kop, warmbruine rug, licht ros-
bruine onderdelen, zwarte keel en teugel (de streek tus-
sen het oog en de wortel van de bovensnavel). De snavel is 
in het voorjaar roodblauw, in de winter licht hoornkleurig.
Het vrouwtje is lichter, minder rossig op de kruin, heeft 
grijs op de armpennen en een witachtige keelvlek.
De jongen zijn geelachtig-bruin op kop en borst, met ge-
broken veld  op de dekveren en gevlekte en gestreepte 
flanken.

Het vliegbeeld van de Appelvink wordt “topzwaar” ge-
noemd: met relatief lange vleugels en korte staart is de 
vlucht krachtig, snel en gewoonlijk hoog, maar sterk gol-
vend over een korte afstand. Zijn opvallende, witte vleu-
gelvlekken zijn in de vlucht goed zichtbaar, zowel van 
boven en zeker van onder.  Hij loopt rechtop met wagge-
lende gang en huppelt met krachtige sprongen. De Appel-
vink foerageert vaak op de grond en vliegt na verstoring 
tot bovenin het bladerdek, of gaat in een hoge boomtop 
zitten. In de winter zie je ze vaak in groepjes op de grond, 
voedsel zoekend samen met andere vinken.  Het is een 
vrij schuwe vogel, die steeds waakzaam is en moeilijk te 
observeren is. Hij zit vaak lange tijd stil nabij de boomtop.  

De appelvink Coccothraustes coccothraustes
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Geluid

Het lied van de Appelvink heeft iets luid explosiefs en 
scherp roodborstachtigs, maar iets trager ‘ptik’ of ‘ptik...
ptik-it’, een dun ‘tzieïp’ enz. De zang wordt weinig ge-
hoord: een hokkend ‘tiek, tiek, tur-wie-wie’ met variaties. 
De Appelvink zingt doorgaans vanuit de boomtop. Meest-
al verraadt een plotse, explosieve ‘ptik’ zijn aanwezigheid 
hoog in de boomkruin.

Verspreiding en woongebied  

De Appelvink is een standvogel, gedeeltelijke trekvogel.  
Het is een talrijke broedvogel van het midden, oosten en 
zuiden van België. In Vlaanderen is hij een schaarse en 
plaatselijke broedvogel. In sommige jaren, wanneer de 
zaadoogst rijkelijk van de bomen valt, is de kans merkelijk 
groter om hem waar te nemen. De vogel zwerft in de win-
ter rond, soms in troepjes. Hij komt bijna in heel Europa 
voor met uitzondering van de uiterste delen van Scandina-
vië. In midden Europa is hij een verspreide, maar niet veel 
voorkomende broedvogel van het laagland. Zijn voorkeur 
gaat naar oude loofbossen met veel kreupelhout, haag-
beuk en rode beuk. Ook parken, tuinen en boomgaarden 
komen in aanmerking.

De status in Nederland en Vlaanderen

In de jaren 30 was de Appelvink in Nederland & België 
vrij zeldzaam. Dankzij een veranderd bosbeheer en diver-
se immigraties, waarschijnlijk uit Centraal-Europa, is de  
Nederlandse populatie sterk gegroeid. Op de Veluwe is de 
populatie in de periode tussen 1980 en 1987 verviervou-
digd. Momenteel zijn er ongeveer 9000 paren. De belang-
rijkste broedgebieden bevinden zich op de Veluwe (waar 
de foto’s zijn genomen). In Vlaanderen is de Appelvink 
een stuk zeldzamer. De grootste concentraties bevinden 
zich in de Voerstreek in Vlaams Limburg

Balts

Aan het begin van de broedperiode vormen appelvinken 
monogame koppels. Sommige vogels kiezen dezelfde 
partner als het jaar ervoor. De Appelvink kent verschil-
lende baltsrituelen. Zo staan een mannetje en vrouwtje 
bijvoorbeeld tegenover elkaar en strekken ze zich uit om 
elkaars snavel aan te raken. Wanneer een mannetje zich 
aan het vrouwtje vertoont, strekt hij zich uit, zet de veren 
van zijn kop, nek en borst uit en laat zijn vleugels naar vo-
ren hangen. Vervolgens maakt hij een diepe buiging. Ook 
toont hij vaak zijn witte vleugelbanen door een vleugel 
uit te spreiden en schuin naar voren te buigen. Tijdens de 
golvende baltsvlucht is hij in staat sterk te stijgen en te 
dalen.

Voortplanting

Appelvinken nestelen in de boomtop op een horizontale 
tak of tegen de boomstam. Een omvangrijk en zorgvuldig 
bekleed nest op een brede onderlaag kan hoog in de bo-
men, maar ook op slechts twee meter hoogte gebouwd 
zijn. Na de paarvorming kiest het Appelvinkmannetje een 
geschikte plek voor het nest en begint hij te bouwen. De 
eerste paar dagen neemt het mannetje de nestbouw voor 
zijn rekening, waarna het vrouwtje het overneemt. De Ap-
pelvink zorgt ervoor dat het nest gemakkelijk bereikbaar 
is vanuit de lucht.

Het nest is gemaakt van takjes en mos, gevoerd met wor-
tels, gras en dierenhaar. Eind april, begin mei begint de 
legtijd; meestal slechts één legsel per jaar.  De 4-6 eieren 
(24x17 mm) zijn bruingrijs, met een zweem van een bruin-
zwarte tekening. De eieren worden doorgaans vroeg in de 
morgen gelegd, met intervallen van een dag.

Het vrouwtje broedt 12-14 dagen; de jongen worden 10-
14 dagen lang door beide ouders in het nest verzorgd.  De 
nestelingen krijgen zaden en rupsen te eten.  Aanvankelijk 
brengt het mannetje het voedsel naar het vrouwtje op het 
nest, die op haar beurt de kuikens voert. Later, wanneer 
de kuikens groter zijn, worden ze door beide ouders ge-
voerd. Tot het moment dat de jongen uitvliegen, worden 
hun uitwerpselzakjes door de ouders verwijderd. De jon-
gen kunnen op de twaalfde dag na de geboorte al vliegen.

Voedsel

Dankzij de opmerkelijke kegelvormige snavel kan de vo-
gel noten kraken die voor andere vogels oneetbaar zijn. 
Behalve noten eet de Appelvink ook het binnenste van 
steenvruchten (vooral kersen), zaden, droge vruchten 
en knoppen, en in de zomer ook insecten. Appelvinken 
plunderen soms vroeg in de ochtend de peulvruchten in 
moestuinen en zie je ook op voedertafels om pinda’s en 
zonnebloempitten te snoepen.

Elke ornitholoog van een vogeltrekstation die een Appel-
vink ringt, zal dit dier met respect behandelen. De vogel 
is namelijk best in staat een flink stuk uit een vinger te 
bijten; ongeveer zoals een appelboor een klokhuis verwij-
dert. De zware snavel - die tot 50kg kracht kan genereren - 
en het gehemelte, maar ook de kaakspieren zijn bijzonder 
krachtig. Duidelijk geen katje om zonder handschoenen 
aan te pakken!

Foto’s en tekst: Willy Dela Ruelle
Bronnen:

Reader’s Digest / De vogelgids / Petersons vogelgids /
Vogelbescherming Nederland / Wikipedia



20 Door u gespot

Beweegmeesjes
Op 1 januari was ik een ochtendwandeling aan het maken 
terwijl ik nadacht wat mijn goede voornemens voor 2019 
zouden kunnen zijn. Plots hoorde ik in een kleine bomen-
rij langs de straatkant heel fi jn gezang. Ik was aangenaam 
verrast toen ik twee staartmeesjes, van de ene tak op de 
andere, acrobati sche toeren zag uithalen. Het waren ech-
te fi tnessoefeningen en mijn goede voornemens waren 
een feit: iedere dag nog meer gaan bewegen! Met dank 
aan deze wollige meesjes.

Luc David

Vroege vogels
Mijn verbazing was groot, toen ik op een zonnige maan-
dag in januari ti jdens één van mijn wandelingen aan de 
haven van Diksmuide een paar futen een paringsdansje 
zag uitvoeren. Dit is heel mooi om mee te maken , maar is 
dit niet iets te vroeg in het voorjaar?

Ik zal er regelmati g eens naartoe gaan, misschien zal ik 
binnen een paar maand een kuikentje op het vrouwtje 
haar rug zien zitt en terwijl ze rondzwemt. 

Michel Lallemant

Koperwiek in de tuin
Tijdens de wintermaanden krijgen we in onze streken 
soms het bezoek van leden van de lijsterfamilie uit het 
noorden. Vaak zijn dat merels die komen afgezakt, of 
kramsvogels die late besjes komen plukken. Maar deze 
keer had ik het geluk om een viertal koperwieken te mo-
gen verwelkomen in onze eigen tuin. Ze hadden het ge-
munt op de vruchtjes van de hulst, en gingen tussendoor 
de veilige rust van de es bij de buren opzoeken. En hoewel 
de wenkbrauwstreep de beestjes een eerder streng uiter-
lijk geeft , vind ik ze best vrolijke kereltjes, zeker wanneer 
ze bij het opvliegen de opvallende roestrode vlek op hun 
fl anken showen, waar ze hun naam vandaan halen.

Filip Declerck
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De Hop, zo goed als verdwenen. In Vlaanderen broedde 
in 2017 voor het eerst in 36 jaar nog eens een koppel met 
succes. En ja, op 02-01-2019 kreeg ik bezoek van Didier 
met de melding en de foto van zijn observati e. De Hop 
zat in zijn tuin van ongeveer 20 m², gelegen in de Hosten-
straat in Koksijde. De Hop is gemakkelijk te herkennen aan 
zijn roodbruine verenkleed met een lange zwart gepun-
te kuif. Die kuif wordt opgezet als de vogel opgewonden 
is. De staart en vleugels zijn zwart, getekend met witt e 
strepen. De snavel is lang en dun. Het is een insectene-
tende weidevogel. De roep van de Hop klinkt als hoep, 
hoep, niet te luid maar toch op grote afstand te horen. 
De Hop heeft  een lichaamslengte van ±27cm
Op 13-11-2018 werd de Hop ook waar genomen door Dr. 
Lucidarme op De Hoge Blekker. En op 27 januari heeft  Dr. 
Nathalie Lucidarme hem opnieuw gespot in haar tuin.  
Hopelijk blijf deze Hop in Koksijde.

Dank aan deze zeer att ente mensen. 

Foto: Didier Bulthé

Foto: Dr. Nathalie Lucidarme
Tekst: Willy Dela Ruelle

Wat een Nieuwjaar!

Groene specht, gatenboorder
Stati g landt er een groene specht in ons niet onderhou-
den stukje gazon. Schuw huppelt ze in het rond om af en 
toe roerloos en kaarsrecht met de snavel recht omhoog 
(een beetje zoals een roerdomp), de lucht af te speuren. 
Omringd door tortels, vinken en mussen die zich te goed 
doen aan het wintervoeder, steekt zij nerveus en greti g 
de snavel in de grond, nu eens hier, dan weer ti en cm ver-
der. Tot ze plots de winterschatkamer van een mierennest 
heeft  gevonden. Onmiddellijk verandert haar foerageer-
gedrag en maakt ze zich deze plek eigen: picknickti jd! 

Snel en behendig duwt zij haar snavel tot aan de kop in 
de grond. Keer en keer opnieuw. De aarde die aan haar 
snavel blijft  kleven, wordt geregeld aan een ‘serviett e’ van 
graszoden afgeveegd. Na een ti jdje vertraagt het tempo 
waaraan ze eet en ze speurt verder in het rond. Hop, vijf 
centi meter verder herbegint de show. Tot plots alle vo-
gels verschrikt opvliegen. Ook het vrouwtje groene specht 
neemt het hazenpad en zoekt bescherming in onze grove 

den. Twee piramidevormige putjes in het gras zijn de sti l-
le getuigen van de zondagse picknick in onze tuin. Geen 
mier te bespeuren…

Geert Martens

Schoonspringende buizerd
Het gebeurt niet elke dag, maar soms oefenen vogels ook 
op een olympische discipline. Deze jonge buizerd werd 
gefotografeerd in het Biesbosch en met een klein beetje 
verbeelding, zie je hem van de springplank het water in 
duiken.

Wim Bovens
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Voor een eerder nummer van dit tijdschrift stuurde ik een 
foto van een visarend. Euh…nee, van een blonde buizerd. 
Wat? Hoe zit dat nu in elkaar? Wel, een heerlijke fiets-
tocht door de Biesbosch leverde een aantal leuke waarne-
mingen op. Zo dacht ik een visarend te zien. Eerst hoog in 
de lucht en wat later meende ik het beest op te merken 
in een boom. Ik maakte vanop een ruime afstand een foto 
die ik thuis nog wat kropte.

Nee, toch niet, geen visarend, maar wel… een blonde  
buizerd! Jawel, die bestaan! Bruine buizerds zijn vrij  
makkelijk herkenbaar, maar diepzwarte en (spier)wit-
te exemplaren kunnen toch voor de nodige verwarring  
zorgen. Dat was toen dus ook het geval bij mij.

Tijdens de maand december van vorig jaar, las ik in het 
tijdschrift Roots een artikel met de titel ‘Waarom verschil-
len buizerds zo sterk in kleur?”  De vraag werd gesteld 
door een lezer die ook al opmerkte dat buizerds in heel 
wat kleurvariaties voorkomen en daarbij ook heel wat ver-
schillende tekeningen in het verenpak hebben. Bij ande-
re roofvogels zoals torenvalk, sperwer, havik spelen deze 
verschillen helemaal niet!

In het bewuste artikel stelt natuurjournalist Monica Wes-
seling dat deze kleur bepalend is voor de keuze van voed-
sel, de mate van agressiviteit (?) en hun overlevingskan-
sen.

Laat ons beginnen bij het voedsel. Buizerds hebben een 
uitgebreid menu. Ze zijn weinig kieskeurig zolang het ge-
recht maar de honger stilt: regenwormen, een kadaver 
langs de weg, muizen, vogels… Alles gaat erin. Wellicht 
hebben bruingekleurde vogels hier wel een streepje voor 
ten opzichte van hun anders gekleurde collega’s. Zoals alle 
dieren vallen buizerds namelijk niet zo graag op tijdens het 
jagen en eten. Ze zijn gefocust op het zoeken naar prooien 
en hun ‘zichtbaarheid’ maakt hen extra kwetsbaar. Op die 
manier is de kleur van het verenkleed bepalend voor de 
plek waar ze hun voedsel zoeken. Blonde buizerds gaan 
het liefst op zoek in open veld of in licht (loof)bos, terwijl 
heel donkere vogels in donkere dennenbossen hun kost-
je bijeenzoeken. De bruine buizerd kan overal terecht; hij 
valt immers nergens echt volstrekt uit de toon. Bovendien 
kan hij in een bos, al naargelang zijn kleur, de donkere of 
lichte plekken opzoeken en in het veld de ‘bijkleurende’ 
vegetatie.

Blond, bruin of zwart

Artikels Artikels

links visarend, rechts blonde buizerd

links een blonde buizerd, rechts een bruine buizerd 
een blonde buizerd

2 bruine buizerds, onderaan links donkerdere kleurvariant
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Gelukkig voor de gemiddelde vogelaar zijn de meeste bui-
zerds min of meer bruin. Slechts 5 % kleurt wit en een 
even groot aandeel kleurt heel erg donker. Deze vorm van 
kleurvariatie (genetisch polymorfisme) komt bij 3,5 % van 
de vogelsoorten voor en is dan ook erfelijk bepaald. De 
hoeveelheid pigment is bepalend voor de kleur van het 
verenkleed. Hoe meer melanine, hoe donkerder.
Bruine buizerds komen dus het meeste voor en nemen 
ook de beste territoria in. Hierdoor zorgen deze vogels 
voor een gezondere en succesvollere kroost. Van domi-
nantie of agressiviteit kan je niet spreken.  Onderzoek be-
wijst zelfs het tegendeel.

Lichte mannen zijn dan weer het felst. Bruine en donke-
re zijn even vechtlustig. In vergelijking met lichtgekleurde 
vrouwtjes verdedigen donkere vrouwtjes zich, alsook hun 
broed- en leefgebied, het sterkst en al zeker ten opzichte 
van niet-buizerds. De agressie onder soortgenoten is vrij-
wel altijd het grootst als de rivaliserende buizerd hetzelf-
de is gekleurd.

In Nederland loopt er momenteel een burgerwetenschap-
sproject om aantallen en de ruimtelijke verdeling van de 
verschillende kleurvariaties in kaart te brengen. Op waar-
neming.nl kan iedereen ‘zijn’ buizerd doorgeven. Een fo-
tootje is daarbij altijd mooi meegenomen. Wie zich geïn-
spireerd voelt…

Tekst: Frank Laleman
Foto’s: Wim Bovens

lichtbruine kleurvariant blonde buizerd

Heb je een vogelvraag die door je hoofd spookt? Vertoonde een vogel ‘raar’ gedrag in je tuin en had je graag geweten 
waarom? Of heb je een andere belangr-EI-ke vraag? Enige voorwaarde is dat de vraag gaat over een vogel die in de 
vrije natuur voorkomt bij ons of in de ons omliggende landen. Geen vragen over vogels die gekweekt worden of in een 
volière leven. 
Laat het ons weten via dekerkuil.weetjes@gmail.com en wij vogelen het voor je uit!
Vermeld er ook even bij of je naam vermeld mag worden als jouw vraag gepubliceerd wordt.

Zit je met een ei? Wij broeden het voor je uit!

copyright Eveline Follet
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Dat Norbert Roothaert verknocht raakte aan de slijkput-
ten van de toenmalige suikerfabriek gebeurde eerder toe-
vallig, maar het begon allemaal ergens eind de jaren ‘70...
Als ringer-medewerker van het Koninklijk Belgisch Insti-
tuut voor Natuurwetenschappen maakt Norbert sedert 
1977 deel uit van het Vogeltrekstation De Blankaart. Toen 
was net een ringproject opgestart in de Houtsaegherdui-
nen van De Panne. Eén van de andere ringers liet tijdens 
hun activiteiten terloops vallen dat er op de site van de 
toenmalige Suikerfabriek van Veurne wel erg veel vogels 
te spotten waren. Al gauw trok de ganse groep mee op 
verkenning naar de ‘sliekpitten’ – zoals deze in de volks-
mond werden genoemd - en ontdekte men er een waar 
vogelparadijs.

De eerste vogelsoorten die men eind de jaren ’70 begin ja-
ren ‘80 probeerde te vangen en te ringen waren watervo-
gels zoals eenden, meeuwen maar vooral steltlopers zoals 
het witgatje, de oeverloper, de bosruiter, de tureluur, … 
Zo werden er vanaf 1978 tem begin 2006 meer dan 3.500 
watervogels van een wetenschappelijke ring voorzien! De 
werkgroep ging al snel aan tafel zitten met de directie om 
het belang en de waarde van de site rondom de suikerfa-
briek als rustplek voor doortrekkende vogels toe te lich-
ten. Ze konden onmiddellijk op heel veel begrip rekenen 
van de toenmalige directeur, de heer Lefèvre. Die besliste 
meteen om de toen nog gangbare jacht op waterwild niet 
langer toe te laten.

Als ringer in hart en nieren zocht Norbert toen ook een 
vaste stek als ringplaats voor kleine zangvogels, en meer 
specifiek op aan rietland gebonden soorten. Hij vond al 
gauw zijn klein geluk bij de rietvelden ter hoogte van het 
2de en 3de waterbekken op de fabrieksite. Hij kon daar 
op enkele dagen tijd een vrij groot aantal kleine kare-
kiet (Acrocephalus scirpaceus), rietzanger (Acrocephalus 
schoenobaenus), bosrietzanger (Acrocephalus palustris) 
maar ook enkele exemplaren van de toen heel zeldzame 
waterrietzanger (Acrocephalus paludicola) ringen. Van-

af 1988 kreeg Norbert van de directie officieel de toela-
ting om op de slijkputten permanent vogels te vangen en 
vervolgens te ringen. Nu, in die tijd was er wel nog geen 
sprake van www.waarnemingen.be of van digitale foto-
grafie. Waarnemingen, zowel ringvangsten als veldwaar-
nemingen van zeldzaam voorkomende vogels moesten 
toen nog gedetailleerd beschreven worden en met een 
speciaal formulier en eventueel een analoge foto, onder-
worpen worden aan de Belgische homologatiecommissie 
voor aanvaarding. Dit was bijvoorbeeld ook het geval voor 
ringvangsten van de waterrietzanger. Na de twee proefja-
ren 1987 en 1988 konden er vanaf 1989 echter meerdere 
tientallen per jaar geringd worden zodat plots een ring-
vangst niet langer moest gehomologeerd worden. 

Hoe komt het nu eigenlijk dat zo’n industriële site als de 
toenmalige suikerfabriek tegelijk ook zo’n grote waarde 
als natuurgebied kon hebben?

De suikersite op zich was destijds een gebied van zo’n 
50ha groot (fabriek inbegrepen), gelegen ten zuidoos-
ten van het stadscentrum. Op de site bevonden zich zo’n 
20-tal bovengronds (aangelegde) waterbekkens. Toen de 
suikerfabriek nog actief was, werden deze waterbekkens 
gebruikt als decantatiebekkens. Vooraleer de bieten in 
het verwerkingsproces terechtkwamen, werden ze eerst 
ter plaatse grondig afgespoeld. Dit waswater werd samen 
met achtergebleven aarde weggespoten in een 1ste bek-
ken, liep vervolgens over naar een 2de en 3de bekken om 
tenslotte te eindigen in een 4de bekken. De verschillende 
bekkens waren door een een overloopsysteem met el-
kaar verbonden. Hoe verder het afvalwater in dit recycla-
ge-proces zat, hoe minder bezinksel er kon achterblijven. 
In de volksmond werden deze bezinkingsbekkens omwille 
van de achterblijvende modder (met bijvoorbeeld grind, 
zand, klei) ‘de sliekpitten’ (slijkputten) genoemd. Door 
deze steeds terugkerende dynamiek van water - inherent 
aan het productieproces van de suikerfabriek zelf - ont-
stond er een bijzondere lokale biodiversiteit. Afhankelijk 

De sliekpitten van Veurn (De Suikersite)
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van wat er met de bekkens gebeurde, zoals het achter-
gebleven slib wel of niet verwijderen, ontstond er een 
verscheidenheid aan begroeiing. Het 1ste bekken werd 
bij elke nieuwe bietencampagne bijvoorbeeld opnieuw 
leeggemaakt. Eind de jaren ‘70 was er zo goed als geen 
vegetatie rondom de 2 voorlaatste bekkens, waardoor het 
gebied zeer aantrekkelijk was voor allerlei steltlopers. Het 
4de bekken was daarentegen eerder een plas met ‘open 
water’. Met andere woorden, op deze grote en min of 
meer aansluitende groene zone ontstond zowel door be-
heersmaatregelen gelinkt aan de industriële activiteit van 
de suikerfabriek, als door wijzigingen in schommelende 
waterpeilen door neerslag of droogte, een natuurgebied 
met zowel open water, slikken en op den duur ook rietvel-
den. Dit leidde tot een grote variëteit aan trekvogels die 
de slijkputten als rustplaats gebruikten in hun jaarlijkse 
tocht naar hun overwinteringsgebieden. 

Daarnaast was de  site ook voor allerlei broedvogels aan-
trekkelijk omwille van diezelfde diversiteit in vegetatie. 
Van zodra enkele bekkens dichtgroeiden tot rietmoeras-
jes, vonden kleine zangvogels snel de nodige beschutting 
in de rietstengels om er te broeden. In de vochtige omge-
ving waren insecten talrijk aanwezig. Norbert had toen al 
(en nog steeds trouwens) een bijzondere interesse voor 
meest kwetsbare zangvogelsoort van de Europese avifau-
na, de waterrietzanger. 

De waterrietzanger is nu net binnen de familie van de riet-
zangers een heel erg veeleisende habitatspecialist. Door 
het verdwijnen van waterrijke gebieden in Europa daalde 
de populatie van deze soort tot zo’n dieptepunt dat het 
vogeltje op de ‘Rode lijst’ van de I.U.C.N.5 terecht kwam 
met de status ‘vulnerable’ en niet niet ‘endangered’ met 
de vermelding dat de populatie nog steeds dalend is. Op 
basis van de ringactiviteiten en bijhorende  hoopvolle tel-
lingen op de suikersite werd België in het Internationaal 
Actieplan ter Bescherming van de Waterrietzanger opge-

nomen als ‘belangrijk doortrekgebied’.  Intussen lopen 
er enkele Europese projecten om de populatie van deze 
zangvogel terug op peil te brengen en te houden.
Meer lezen over de waterrrietzanger (Engelstalig): 
www.natuurwerkgroepdekerkuil.be/AWCH.pdf.

In 2005 – 2006 vond de laatste bietencampagne plaats 
en sloot de suikerfabriek van Veurne haar deuren. Tot 
en met 2005 had men op de site 72 soorten broedvogels 
geteld en gedurende de voorbije 42 jaar werden er 203 
verschillende vogelsoorten waargenomen. Tien jaar na 
de sluiting van de fabriek zijn er intussen ingrijpende wer-
ken gestart om het gebied om te vormen naar 1/3 nieu-
we woonwijk, 1/3 bedrijventerrein en 1/3 natuurgebied. 
Om het verder bestaan van dit waardevol natuurgebied te 
vrijwaren, besloot de afdeling Natuurpunt Westkust om 
onmiddellijk tot actie over te gaan en bij middel van het 
rapport van Norbert en een presentatie een sensibilisatie-
campagne op te starten. Het gebied stond immers in het 
Gewestplan van 1976 ingeschreven als ‘industriegebied 
voor zwaar vervuilende industrie’. Gezien de ligging van 
de suikersite was het anno 2006 echter niet meer denk-
baar dat er te midden van een woongebied nog een nieu-
we zwaar vervuilende industriële activiteit zou opgestart 
worden. Bijgevolg was er een nieuwe ruimtelijk uitvoe-
ringsplan nodig. De terugkerende dynamiek van het wa-
ter over de verschillende decantatiebekkens is al langere 
tijd weggevallen waardoor verstruweling steeds meer vrij 
spel kreeg. Beheersmaatregelen moeten nu doelgericht 
uitgevoerd worden. Zoals het wegschrapen van de dikke 
strooisellaag (dood riet) en het tegengaan van struikvor-
ming en zo de vorming van nieuwe rietvelden een kans te 
geven. In de huidige plannen wordt slechts 1/3 van het 
gebied ingekleurd als ‘natuurgebied’. Dit betekent een 
sterke inkrimping van de waterzones, met een verkleining 
van de rietvelden tot gevolg. Het natuurgebied moet op 
termijn vrij toegankelijk worden voor publiek door mid-
del van wandelpaden. Er worden ook 2 fietspaden op 
een verhoogde berm voorzien, die de ganse Suikersite 
doorkruisen. Het zal belangrijk zijn dat, bijvoorbeeld in 
het broedseizoen, bepaalde zones extra bescherming 
krijgen, zodat het broedproces van de aanwezige vogel-
soorten niet verstoord raakt. Deze wijzigingen op de voor-
malige fabrieksterreinen en in de directe omgeving zullen 
hoogstwaarschijnlijk een ingrijpend effect hebben op de 
heersende biodiversiteit. Het in kaart brengen van deze 
veranderingen op de nieuwe site kunnen interessante en 
soms noodzakelijke gegevens opleveren zodat er tijdig in 
overleg kan gegaan worden met de West-Vlaamse Inter-
communale (WVI) ten einde deze site als natuurgebied te 
blijven beschermen. Niettemin kunnen wij ook ons steen-
tje bijdragen door zorg te dragen voor alle fauna en flora, 
die groeit en bloeit in dit waardevol natuurgebied.  

Tekst: Angélique Blomme
Foto’s: Norbert Roothaert
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Dit boek over uilen, geschreven door Miriam Darlington, 
is naar mijn persoonlijke mening niet één van de zove-
le. Dit boek is geen boek waar uilen beschreven worden 
met hun kenmerken en levenswijze, opgefleurd met wat 
mooie foto’s. Het is wel een echt “leesboek”, maar dan 
ééntje vol verrassingen, zowel naar het verhaal en de vele 
(wetenschappelijk correcte) uileninformatie als naar de 
mythologie.

Het verhaal begint bij Benji, de zoon van de schrijfster, 
die een ontmoeting heeft met een laplanduil. Het is de 
aanzet voor een zoektocht naar alle soorten in het wild 
levende uilen in Europa. Helaas wordt Benji bij aanvang 
van dit project ernstig ziek. Plots stelt men vast dat ui-
len een rustgevend effect hebben op Benji. Omwille van 
zijn ziekte wordt de zoektocht gespreid over meerdere 
jaren. De verhalen bevatten onder meer ornithologische 
elementen, mysterieuze aspecten, eenvoudig uitgelegde 
wetenschappelijke vaststellingen, veel uitleg en weetjes 
over uilen.

Wist je bijvoorbeeld dat in de Franse grot van Chauvet, 
waar mensen 30.000 jaar geleden al wandschilderingen 
nalieten, een 45 centimeter grote uil te zien is? Ook hulp 
aan uilen en het terreinwerk komen uitvoerig aan bod: 
nestkasten, opvolging broedsels, het ringen... Te veel om 

op te noemen. Tussendoor kom je ook meer te weten over 
de persoonlijke problemen van de schrijfster en haar zoon 
tijdens deze zoektocht. Het is een “verslavend boek”: één-
maal je begint te lezen nodigt het uit om te blijven lezen. 
Doorheen het verhaal leer je telkens iets bij over zowel 
uilen in het algemeen als over de besproken uilensoor-
ten: bosuil, dwerguil, laplanduil, oehoe, steenuil, ransuil, 
sneeuwuil en velduil. Darlingtons boek gaat niet alleen 
over uilen en hun relatie met de mens, maar ook over de 
rol die uilen spelen als bio-indicator. Waar ze voorkomen, 
gaat het goed met de natuur, waar ze verdwijnen slecht.

Uitgeverij Prometheus
336 pagina’s

Richtprijs 22,50 euro
ISBN 978-90-446-3751-0

Patrick Claeys , Koekelare

De magie van uilen

Overlijden Marnix Decrock 

Met spijt in het hart melden we u het overlijden van 
Marnix Decrock op 9 januari 2019. Hij was een gepassi-
oneerd medewerker van NWG De Kerkuil. Hij zal enorm 
gemist worden. De Kerkuil wenst dan ook veel sterkte aan 
zijn vrouw Ingrid en de rest van de familie!

We hadden het plan opgevat om nestkasten voor toren-
valken in elkaar te steken. De spaanplaten kregen we van 
Houthandel Dequidt uit Veurne. Marnix,  een wel heel 
erg handige harry, was onmiddellijk bereid om mee de 
handen uit de mouwen te steken. Zo trokken Ludo en ik 
op een zaterdagmorgen naar Houtem. Samen met Mar-
nix zaagden en klopten we erop los. Na het werk toonde 
Marnix ons de nieuwe legbak die hij zelf voor zijn kippen 
gemaakt had. Een juweeltje! Je zou voor minder een kip 
willen zijn. Marnix had nog wat hout over en in een mum 
van tijd waren we druk bezig om er eentje bij te maken 
voor mijn eigen kippen. Ingrid, de echtgenote van Marnix, 
had ondertussen een heerlijk kopje koffie gezet. Het rook 
binnen bovendien ook naar vers gebakken ‘koekebrood’. 
Ingrid haalde meteen een broodmes uit en liet ons proe-
ven. Om van te watertanden! Marnix zei al grappend: ‘Die 
smeerlappen komen niet alleen mijn koffie uitdrinken, 
maar ze zullen nu nog mijn koekestuutjes opfretten ook’”. 
Zijn woorden waren nog niet koud, of Ingrid had al enkele 
broodzakken genomen en we kregen verse stuutjes mee 
naar huis. Het is overduidelijk: bij Ingrid en Marnix ben je 
meer dan hartelijk welkom!

Noël Leeman
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Dag-/weekenduitstap Biesbosch
Waar:  Biesbosch (Dordrecht - Nederland)
 +/- 3 uur rijden
Wanneer: 
 weekend van vrijdag 30 augustus tot 1 september 
 voor de daguitstap kan er afgesproken worden op 
 31 augustus of 1 september.

Begeleiders: Frank Laleman en Wim Bovens

Natuurwerkgroep De Kerkuil speelt met het idee om een 
dag- en/of weekenduitstap naar het Biesbosch te orga-
niseren. Dit gebied ligt in Nederland bij Dordrecht en is 
een waar natuurparadijs. Frank en Wim kennen dit gebied 
op hun duimpje en weten de interessante plekjes zijn om 
mooie waarnemingen te maken.

De focus van de uitstap ligt op vogels, meerbepaald op 
roofvogels zoals slechtvalk, buizerd, bruine kiekendief, vis-
arend en zeearend. Ook gaan we proberen de bever te 
spott en.

Er is een kampeerterrein waar we met tent of mobilhome 
kunnen kamperen. Mogelijks zijn er enkele trekkershut-
ten of hotelkamers beschikbaar, deze zijn echter zeer ge-
geerd. In het nabijgelegen dorpje Gorinchem is er ook een 
groot hotel aanwezig (20 minuten rijden).

Wie interesse heeft  om mee te gaan, gelieve een 
mail te sturen vóór 15 april naar het secretariaat:
info@natuurwerkgroepdekerkuil.be waarin u meedeelt  
of u interesse heeft  in de daguistap of het weekend. In-
dien u voor het weekend kiest, gelieve ook te vermelden 
indien u met tent of mobilehome zou gaan of u voor een 
logement opteert.

Naargelang de interesse kunnen we verdere regelingen 
getroff en worden. 

Zeearend op jacht, gefotografeerd vanop de camping 
(foto Wim Bovens)

Plaats:   huis Proot, Noordomstraat 2, Koekelare
Data:   20-27/08 en 3/09/19 van 19 u tot 22 u
  07/09/18 van 13 u tot 17 u
Lesgever:  Wim Bovens
Inschrijven: www.natuurwerkgroepdekerkuil.be
Kostprijs: € 12 inclusief drank en hand-outs

In het kader van de projecten “bruine kiekendief” en 
“grauwe kiekendief”, organiseert NWG De Kerkuil vzw, 
een cursus roofvogelherkenning. De bruine kiekendief is 
de centrale spilfi guur van deze cursus. Alle courante roof-
vogels van België komen aan bod, ook een paar dwaal-
gasten worden aangehaald. De eerste les is een algemene 
inleiding op roofvogels, les 2 en 3 gaan over de eigenlijke 
determinering/herkenning van de soort.

Tijdens 3 avonden wordt u klaargestoomd voor een dagje 
prakti jkoefening op het domein rond de Blankaart. 

Cursus roofvogelherkenning Koekelare
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Activiteitenkalender
Wanneer Uur Wat Waar Extra

27/04/19 09u00 Praktijk bruine kiekendieven 
VOLZET

Little HK Ranch, Hemmestraat 43a, 
8620 Nieuwpoort

6-12/05/19 Controles hotspots bruine kieken-
dieven

Na afspraak met Wim Bovens 
0476 46 77 21

08/05/19 19u30 Medewerkersvergadering BC De Blankaart, Iepersteenweg 56, 
8600 Diksmuide

20-26/06/19 Controles torenvalknestkasten Na afspraak met Wim Bovens 
0476 46 77 21

27/05 
02/06/19

Controles steenuilennestkasten Na afspraak met Wim Bovens 
0476 46 77 21

03-04/06/19 Ringen steenuilen Na afspraak met Wim Bovens 
0476 46 77 21

10-16/06/19 Controles kerkuilennestkasten 
Veurne

Na afspraak met Kris Degraeve 
0498 64 50 23

10-16/06/19 Controles kerkuilennestkasten  
De Panne

Na afspraak met Peter Mortier 
0474 44 95 09

10-16/06/19 Controles kerkuilennestkasten 
Nieuwpoort

Na afspraak met Luc David 
0493 31 41 26

10-16/06/19 Controles kerkuilennestkasten 
Alveringem

Na afspraak met Antoon Ternier 
0494 78 98 83

10-16/06/19 Controles kerkuilennestkasten 
Lo-Reninge

Na afspraak met Wim Bovens 
0476 46 77 21

10-16/06/19 Controles kerkuilennestkasten 
Koekelare

Na afspraak met Patrick Claeys 
0483 64 46 39

10-16/06/19 Controles kerkuilennestkasten 
Houthulst

Na afspraak met Wim desmidt 
0479 72 98 03

10-16/06/19 Controles kerkuilennestkasten 
Kortemark

Na afspraak met Karl Vanysacker 
051 56 93 27

10-16/06/19 Controles kerkuilennestkasten 
Koksijde

Na afspraak met Frank Laleman 
0498 35 58 80

10-16/06/19 Controles kerkuilennestkasten 
Diksmuide

Na afspraak met Soetkin Moors 
0498 61 45 91

27/06/19 Ringen Kerkuilen Na afspraak met Wim Bovens 
0476 46 77 21

03/07/19 19u30 Medewerkersvergadering BC De Blankaart, Iepersteenweg 56, 
8600 Diksmuide

20-27/08 en 
3-7/09/19

19u00 Roofvogelcursus huis Proot, Noordomstraat 2, Koekelare p 27

30-31/08 en 
01/09/19

Daguitstap / Weekenduitstap  
Biesbosch

mail: 
info@natuurwerkgroepdekerkuil.be

p 27

04/09/19 19u30 Medewerkersvergadering BC De Blankaart, Iepersteenweg 56, 
8600 Diksmuide

07/09/19 18u30 BBQ BC De Blankaart, Iepersteenweg 56, 
8600 Diksmuide

06/11/19 19u30 Medewerkersvergadering BC De Blankaart, Iepersteenweg 56, 
8600 Diksmuide

15/11/19 19u30 Topografie van de vogel
Gerald Driessens

Zaal Callicanes
Zuidkapelweg 16, 8630 Veurne
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Bezoek ons ook op onze Facebookpagina: www.facebook.com/DeKerkuil

Roosfi en

Een steenuil

als een steenuil in de nacht,
die steeds op zijn prooi wacht.

De grote, lekkere prooi,
die zit nog lang niet in een kooi.

Die gaat in mijn grote maag,
zeker weten zonder veel geklaag.

De steenuil is 21 tot 27 cm lang,
maar is voor niets of niemand bang.
Hij heeft  een spanwijdte van 55 cm

en is een grote eter.
De onderzijde heeft  brede strepen, 
vliegt over grote en kleine streken. 

Hij maakt wel veel lawaai,
maar is niet groter dan een kraai.

In oktober tot februari is zijn roep vaak te horen,
en is bezig met een andere missie: 

een lekker prooi op te sporen.
Hij eet ook veel glibberige regenwormen 

in regen, hagel en zware stormen.
Een steenuil heeft  speciale jachtt echnieken

net  zoals: met het observeren vanaf een paaltje,
HIHI, dat is een grappig verhaaltje!

Hij heeft  ook maar één broedsel per jaar,
dat bestaat uit 3 tot 6 eieren hier en daar.

Een steenuil is een holenbroeder, 
die geen materiaal gebruikt.

Maar toch zijn prooi goed ruikt.

Roosfi en 
Salomez  

Ode aan een steenuil
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Goens Verzekeringsburo Veurne
Ooststraat 54, 8630 Veurne

T 058 31 16 66
info@goensverzekeringsburo.be

www.goensverzekeringsburo.be

verse vegetarische voeding • kruiden 
• voedingssupplementen 

• natuurcosmeti ca • geschenkarti kelen 
• Voor ieder probleem een natuurlijke 

oplossing

Natuur- en Dieetwinkel

Pannestraat 63/65
8630 Veurne
058 31 29 40

“U bent in goede handen”
Bedrijvenlaan 1, 8630 Veurne

058 311 444

www.pgcars.be

Bruggesteenweg 112, 8830 Gits
Tel 051 72 57 26 Fax 051 72 55 76

info@claerbout.be
www.claerbout.be

Sponsors

Metaal- & Houtconstructi es voor huis en tuin - 
Burgmolenstraat 31 | 8690 Alveringem -

 TEL 058 62 46 47 | info@mw-creati ons.be
www.mw-creati ons.be

alles voor de vakman

 

Noordweststraat 10, 8647 Noordschote 
Tel 051/54 52 77; GSM 0498/43 32 38 

info@deblauwespie.be 

           
Biologische Dynamische landbouw 
Agriculture Biologique Dynamique 

EEG-controlesysteem Controle Blik BE – BIO – 02 
 
 
 
 

 

Noordweststraat 10, 8647 Noordschote 
Tel 051/54 52 77; GSM 0498/43 32 38 

deblauwespie@euphonynet.be 

           
Biologische Dynamische landbouw 
Agriculture Biologique Dynamique 

EEG-controlesysteemControle Blik BE – BIO – 02 
 

 

Noordweststraat 10, 8647 Noordschote 
Tel 051/54 52 77; GSM 0498/43 32 38 

deblauwespie@euphonynet.be 

           
Biologische Dynamische landbouw 
Agriculture Biologique Dynamique 

EEG-controlesysteemControle Blik BE – BIO – 02 
 

 
  

info@deblauwespie.be
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AVEVE Veurne BVBA
Celien & Sti jn

Vaartstraat 16 - 8630 Veurne
058 31 10 09

aveveveurne.bvba@aveve.be

Tuin - Dier - Bakplezier

Geertrui Decrock
Grote markt 5, 8630 Veurne

058 31 36 02

Sponsors Sponsors

Nederstraat 25  
9700 Oudenaarde
+32 (0)55 61 33 13 
info@natuurkijkers.be 
www.natuurkijkers.be

Natuurkijkers.be is een merknaam van  
Optiek Van Ommeslaeghe, Nederstraat 20

Dé speciaalzaak voor al uw 
optische instrumenten

Verrekijkers, telescopen, sterren- 
kijkers, microscopen, loupes, ...

Demonstraties op aanvraag

Bestel via onze WEBSHOP!
www.natuurkijkers.be

Met gratis verzending.

Verrekijkers, telescopen, sterren-
kijkers, microscopen, loupes, ...

info@natuurkijkers.be
www.natuurkijkers.be

Demonstraties op aanvraag

DVV GoWest
V  E  R  Z  E  K  E  R  I  N  G  E  N

Pannestraat 10 - 8630 Veurne

T. 05 777 77 77

marktplein 8 • nieuwpoort • 058 24 20 88
www.gallery34.be
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