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Kijk, wat vliegt daar? VOGELS ! Voor mij de meest fasci-
nerende wezens uit het dierenrijk. Hun sierlijke vlucht, 
prachtig verenkleed - en neem daarbij nog eens de vrolij-
ke zang - zijn een lust voor het oog en het oor.

Hoe blijven ze in de lucht en kunnen ze zweven? Wat staat 
er op het menu van vogels? Waarom broeden ze in onze 
streken? Waarom trekken ze weg voor afstanden van dui-
zenden kilometers naar het zuiden en komen daarna weer 
terug? En waar en waarom overwinteren ze heel ver weg 
in de zuidelijke regio’s? Enzovoort. Allemaal vragen die mij 
al in mijn jeugd bezighielden. Misschien is mijn voorliefde 
voor vogels mij met de paplepel ingegeven omdat mijn 
ouders zeer grote vogelliefhebbers waren. Mijn vader 
maakte er ons vaak attent op: “Kijk daar, hoog in de lucht, 
een (veld)leeuwerik” of “Daar, een koppel patrijzen”.

Natuurlijk bezocht ik bossen en weidse akkervelden 
om vogels te gaan spotten. Eerst met de oude verrekij-
ker van onze vader. Daarna (toen ik al gehuwd was en in  
Ieper woonde) ging ik op stap met een zelf gekochte kijker 
en nog wat later schafte ik mij mijn eerste telescoop aan. 
Hiermee gewapend stonden menig provinciaal domein 
en diverse natuurreservaten op mijn bezoekerslijst. Uiter-
aard nam ik ook deel aan geleide wandelingen om meer 
kennis op te doen en was ik lid van de toenmalige natuur-

vereniging “de Wielewaal”.
De tijd hiervoor werd echter, omwille van beroepsmatige 
redenen (er moest ook brood op de plank komen) tot een 
minimum herleid. Tot op een zeer laag pitje zelfs. Na mijn 
beroepscarrière kwam er meer tijd beschikbaar en wilde 
ik mijn oude hobby weer opnemen. De vraag was alleen 
hoe? Gewoon weer vogels observeren en determineren 
en genieten van de natuurwandelingen? Ik wilde meer, 
wilde mij nuttig maken, mij inzetten voor de natuurbewe-
ging - als ik mij maar ten dienste kon stellen van en voor 
de natuur! Ik was inmiddels lid geworden van Vogelbe-
scherming Vlaanderen, Natuurpunt en WWF België.  

Na wat gezondheidsproblemen en een lange revalida-
tie, kwam ik in contact met het natuurreservaat “De 
Blankaart”, waar ik als vrijwilliger werkzaam ben als ba-
liemedewerker. Daar vernam ik dat er een cursus ‘Roofvo-
gelherkenning’ gepland stond, georganiseerd door de re-
gionale Natuurwerkgroep De Kerkuil. Ik dacht, hier moet 
ik bij zijn en aldus geschiedde, ik schreef mij in. De cursus 
omvatte een aantal theoretische lessen én een praktijkles.

De bevlogenheid en het enthousiasme van de lesgever 
maakten zo een indruk op mij dat ik mij prompt lid maak-
te van NWG De Kerkuil en mij direct opgaf als vrijwilliger 
om mee te kunnen werken aan de diverse projecten die 
deze natuurwerkgroep actief bezielt. Natuurlijk beho-
ren projecten ter bescherming van de Kerkuil, Steenuil,  

Van stille droom tot ware passie
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Velduil enz… tot het programma, maar ook Roofvogel-
projecten en nog veel meer. Bij één van deze initiatieven 
hoort het beschermingsplan van de broedbiotoop van de 
Bruine Kiekendief én de bescherming van de vogel zelf. In 
april dit jaar werd ik uitgenodigd om nog een snelcursus 
te volgen over het spotten van Bruine Kiekendieven, waar 
we attent werden gemaakt op aanwijzingen om nestloca-
ties te kunnen bepalen.

Ik kreeg ook een zone toegewezen, en meteen ontvlam-
de het lage pitje tot een steekvlam: mijn voorliefde voor 
vogels werd een ware passie! Ik kreeg de gelegenheid om 
veldwerk te verrichten bij het vastleggen van de nestlo-
caties. 

Er werd mij aangeleerd hoe ik moest ‘uitlijnen’ om de per-
soon die in het veld trok te begeleiden naar het nest, om 
het aantal jongen en de leeftijd ervan vast te leggen. 

Aan de hand van deze gegevens wordt dan bepaald wan-
neer de jongen geringd en getagd zouden worden. Een vrij 
tijdrovend werk maar uiterst bevredigend bij de vaststel-
ling van een geslaagde broedlocatie. Uiteraard gebeurde 
dit in samenwerking met vele enthousiaste en leergierige 

medewerkers en vrijwilligers die bij de NWG De Kerkuil 
actief zijn. Allemaal fantastische mensen die zich via NWG 
De Kerkuil belangeloos inzetten voor vogelbescherming in 
het algemeen! En ik was daar één van, wat een geluksvo-
gel ben ik zeg! 

Dit alles ging gepaard met een goede samenwerking met 
de lokale landbouwers, want zonder toestemming een 
gerst- of tarweveld betreden is uit den boze. De kroon op 
het werk was het ringen en taggen van de jonge bruine 
kiekendieven. Zéér boeiend trouwens en bovendien geeft 
het een enorme voldoening deze prachtige vogels te hel-
pen beschermen. 
Het dessert moest nog komen: er werd een nest gevon-
den met 4 jongen waarvan de moeder overleden was. 
Dat laatste is uiteraard geen goed nieuws, maar de jon-
gen werden overgebracht naar het Vogelopvangcentrum 
(VOC) in Raversijde om daar op te groeien en achteraf 
weer vrijgelaten te worden. Ook bij deze gelegenheid kon 
ik aanwezig zijn. Na het ringen en taggen werden de jon-
ge vogels vrijgelaten. Wat een schouwspel! En daar draait 
het allemaal om: de bijdrage die je levert voor de bescher-
ming van o.a. deze schitterende roofvogel. Het was alsof 
ik zelf vleugels kreeg. Dit was een gewaarwording die ik 
nooit eerder meegemaakt heb.

Tot slot wil ik Wim Bovens, het bestuur, alle medewerkers 
en vrijwilligers van NWG De Kerkuil bedanken om mij deze 
kans te hebben gegeven, samen te kunnen meewerken 
aan deze prachtige doelstellingen en ik hoop van harte dit 
veldwerk nog vele jaren te mogen doen.

Hendrik Mijle
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Kerkuilen T-shirts
Er was al veel vraag naar, nu is het eindelijk zo ver. Er wer-
den T-shirts gemaakt die voor verkoop bedoeld zijn. We 
blikken even terug op hoe dit tot stand is gekomen.

Medewerkster Emy Martin heeft enkele jaren kunstaca-
demie gevolgd in Ieper en is een echt tekentalent. Toen 
dit de werkgroep ter ore kwam, begonnen hier en daar 
wat hersenen sneller te draaien. Dit leek het ideale mo-
ment om het idee van T-shirts voor verkoop terug leven 
in te blazen. Emy zelf ging onmiddellijk akkoord en haalde 
potlood en papier uit de kast. 

Al snel kwam een statige kerkuil tot leven op het papier.
Het resultaat na 3 uur intensief tekenen mag er wezen!

Nu kwam de vraag of we van deze tekening een kwalitatief 
T-shirt konden laten maken, want … er zit enorm veel de-
tail in. Er werd contact genomen met de grafische dienst 
van een textieldrukkerij. Hier kregen we uitgebreid uitleg 
over de verschillende manieren om onze uil op een T-shirt 
te krijgen. Ofwel kon de uil in hoog detail gedrukt worden 
op een soort textielsticker die dan op het T-shirt wordt ge-
kleefd, maar dan krijg je een groot, ‘plastiekerig‘ label op 
je buik; ofwel werd de tekening bewerkt zodat het T-shirt 
kon worden gezeefdrukt.

Links de sticker, rechts de zeefdruk.

Er werd uiteindelijk voor 
de zeefdruk gekozen. De 
tekening van de sticker op 
zich is uiteraard meer ge-
detailleerd en dus mooi-
er, maar de kwaliteit en 
professionaliteit van de 
uitstraling van het T-shirt 
met zeefdruk, heeft de 
knoop doorgehakt. 
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De T-shirts gingen in druk en dan was het wachten op het 
resultaat. En dat mag er zijn!

Met trots kondigden we de T-shirts voor verkoop aan op 
Facebook en Instagram. Voor een bedrag van 15 euro, loop 
je rond met een uniek kerkuilenkunstwerk op je T-shirt. 
Momenteel zijn er enkel mannen- en vrouwenmodellen. 
Kindermaten zouden misschien in de nabije toekomst ook 
verkrijgbaar zijn. Binnen een mum van tijd waren er 45 
T-shirts verkocht. Een waar succes!

Deze T-shirts zullen binnenkort verkrijgbaar zijn in de win-
kel van Natuurpunt, aan de balie van het kasteel van De 
Blankaart in Woumen en op events en activiteiten waar 
De Kerkuil met een infostand staat.

Overal waar u dit uilenbord 
ziet uithangen, kan u het 
T-shirt aankopen. Dan draagt u 
niet alleen uw steentje bij tot 
de projecten van Natuurwerk-
groep De Kerkuil, maar geeft u 
ook een boost aan de naams-
bekendheid van de vereniging.

Het is helaas niet mogelijk de 
T-shirts te bestellen via postor-
der.

Dat NWG De Kerkuil nog kun-
stenaars in haar kringen heeft, 
kan u volgend jaar trouwens 
merken aan de covers van het 
tijdschrift.

Er werd bewust gekozen om het logo van de vereniging 
niet op het T-shirt te drukken. Dergelijke shirts zijn en-
kel beschikbaar voor actieve medewerkers. Natuurwerk-
groep De Kerkuil wordt wel vermeld op het shirt, maar 
eerder onopvallend om de focus niet weg te trekken van 
de tekening.

Misschien een leuke tip voor een cadeautje!

Wim Bovens
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Algemeen
Snippen zijn vogels uit de orde van de Steltlopers (Gralla-
tores) en uit de familie van Langsnaveligen (Longirostres).  
Zij hebben een lange, tengere, rechte bek, vrij grote ogen 
en matig lange, dunne poten. Zij leven van insecten, wor-
men en slakken, sommige ook van zaden. Ze verblijven in 
het voor- en najaar in ons land, maar broeden er zelden. 

De watersnip (Gallinago gallinago)
L=25-27 cm,   SW=37-43 cm.
De watersnip zijn rug is rossig en hij heeft een van voren 
naar achteren gebandeerde kop. Deze snip heeft een wit-
te buik, roestkleurige staartpennen met zwarte zigzag-
banden, een donkere zwartbruine rug, en vleugels die 
sterk bleekgeel zijn gestreept. Deze snip komt het meest 
voor en broedt in Groningen en Noord-Brabant. 

Meer kenmerken van de watersnip
Het opmerkelijkste aan de watersnip is zijn snavel, die 
een kwart van de totale lengte van het dier inneemt.  De 
snavel is roodbruin, de punt van de snavel is beweeglijk 
en zeer gevoelig.  Hiermee kan de watersnip op de tast 
de wormen en ongewervelde dieren opsporen, waarmee 
hij zich hoofdzakelijk voedt.  Verder heeft de vogel korte 
grijsgroene poten.  Het is een vrij lompe vogel, die vaak in 
een ineengedoken houding zit.  Beide geslachten zien er 
hetzelfde uit.

Veldkenmerken
Deze zich gedekt houdende, bruine moerasvogel is de tal-
rijkste snip.  Hij is moeilijk van nabij waar te nemen, maar 
herkenbaar aan z’n karakteristieke zigzagvlucht. Tijdens 
het foerageren is hij van op grote afstand te herkennen 
aan de snelle, ritmische kopbewegingen. Bij gevaar drukt 
de watersnip zich tegen de grond en vliegt bij benadering 
(meestal van ca. 10-15 m) als gekatapulteerd uit de oever-

vegetatie roepend op, waarbij hij enkele keren een hees, 
krassend ‘rètsj’ laat horen en woest zigzaggend, snel stij-
gend, ver en hoog wegvliegt.

Geluid
Zijn alarmroep is een raspend ‘scèèèp’.  In het voorjaar 
laat hij een monotoon ‘tsjippe-tsjippe’ horen. 
Zijn zang is een lang aanhoudend, ritmische ‘tsjik-ku  tsjik-
ku  tsjik-ku’, wat ook kloktikken wordt genoemd.

Verspreiding en woongebied 
De watersnip komt voor in de gematigde gebieden van 
bijna alle werelddelen, behalve Australië.
Het is een weide- en moerasvogel, die vrijwel alleen nog 
in reservaten broedt. Dat gebeurt vooral in vochtig tot 
nat, extensief kruidenrijk grasland op veen. Ook gemaaid 
rietland of natte heide kunnen als geschikt broedbiotoop 
dienen.  Hij heeft een zachte bodem nodig.  Buiten de 
broedtijd verkiest hij vooral natte graslanden, slootkanten 
en moerasvegetaties.

De watersnip is een trekvogel: de meeste van onze broed-
vogels trekken ’s winters naar de Atlantische kust van 
Groot-Brittannië tot Marokko. Maar ook tijdens de winter 

De watersnip (Gallinago gallinago)
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kan de watersnip in onze streken gezien worden. Meest-
al gaat het hier dan om overwinterende exemplaren die 
noordoostelijker broeden.

Balts
In het voorjaar vertoont de watersnip een spectaculair 
baltsgedrag.  Eerst klimt hij met snelle vleugelslag hoog de 
lucht in, waarna hij zich met wijd uitgespreide staartveren 
geleidelijk naar beneden laat vallen.  De veren trillen in 
de luchtstroom en maken zo een vibrerend, blatend, mek-
kerend geluid, dat lijkt op het blaten van een geit. Daar 
dankt de watersnip dan ook zijn volksnaam ‘hemelgeit’ 
aan.  Aan het einde van de duik klimt de vogel weer om-
hoog en herhaalt zijn vertoning.  Met deze acties impo-
neert hij de vrouwtjes en zijn mannelijke concurrenten.

Voortplanting
Watersnippen zijn territoriaal en monogaam.  Paren wor-
den meestal in het broedgebied gevormd, waar de man-
netjes eerder arriveren dan de vrouwtjes.
Het nest bestaat uit een diep kuiltje en bevindt zich in pol-
len gras, biezen of andere moerasplanten, goed verbor-
gen in de grond.  Het kuiltje is gevuld met grashalmen en 
losse bladeren.  Ook al bouwt hij tijdens de broedtijd nog 
wat aan het nest, de gehele bouw bereikt nauwelijks een 
dikte van 3 cm.      De watersnip produceert in april-juni 
één, en soms twee broedsels.  De broedduur bedraagt 19 
tot 21 dagen. Het legsel bestaat meestal uit 3 tot 5 peer-
vormige, lichte, groenbruine eieren met grijze en donker-
bruine vlekken en spikkels.  Alleen het wijfje broedt. In het 
begin voederen beide ouders de jongen maar al snel leren 
deze zelf hun voedsel te zoeken en na 3 weken kunnen ze 
vliegen.  De donskuikens zijn donker met witte spikkels.

Voedsel
De watersnip zoekt alleen of in kleine groepjes langs oe-
vers van modderige poelen en sloten, vooral in ondiep 
water, naar voedsel.  Het voedsel bestaat uit insecten, 
waterkevers, wormen, slakken en zaden van waterplan-
ten.  Hij loopt langzaam de oevers op en neer, met zijn 
uiterst gevoelige snavel wiegend op zoek naar wormen en 
grondinsecten.  Het meeste voedsel haalt hij uit de mod-
der.  Hierbij wordt de snavel in een snel ritme verticaal 
de bodem ingestoken. Maar hij pakt ook insecten van het 
bodemoppervlak.

De status in Nederland en Vlaanderen
Niettegenstaande we de watersnippen het gehele jaar 
door kunnen aantreffen is de vogel schaars als broedvogel 
van natte weilanden. De soort staat op de Vlaamse rode 
lijst als ernstig bedreigd.  Het INBO schatte in 2014 het 
aantal broedparen in Vlaanderen op 15 à 20 met een af-
nemende trend.

De watersnip heeft het al moeilijk van vóór de Tweede 
Wereldoorlog. Toen kwam dat vooral door ontginning van 
de broedterreinen, zoals venen en natte heiden.  De afna-
me versterkte zich de decennia erna door de agrarische 
revolutie en de meest opvallende gevolgen daarvan, zoals 
verlaging van waterpeilen, hoge beweidingsdruk, steeds 
vroeger maaien en zware bemesting. Door de strenge ei-
sen aan hun habitat broeden de watersnippen bijna uit-
sluitend in natuurreservaten.

Bij ons is de watersnip af en toe te zien, maar het aan-
tal broedparen gaat dus nog altijd licht achteruit, waar-
schijnlijk omdat ze steeds minder drassige weilanden vin-
den.  Ook buiten de broedtijd is de watersnip in aantal 
sterk achteruitgegaan. De soort heeft last van aftakeling 
van het leefgebied, het gevolg van vooral verdroging. Tel 
daarbij de predatiedruk door verschillende rovers, en het 
jaarlijkse afschot in vooral Frankrijk en Denemarken, en 
het wordt snel duidelijk dat de watersnip het allesbehalve 
gemakkelijk heeft.

Beringen heeft momenteel de grootste populatie water-
snippen van Vlaanderen.  Bovendien zijn er grote kansen 
om deze populatie nog te versterken en uit de breiden.  In 
Beringen is de watersnip dan ook de voorkeursoort. In ons 
werkingsgebied wordt hij waargenomen in de Blankaart.  
Hij werd ook waargenomen tussen Beveren-aan-de-IJzer 
en Stavele.

foto’s en tekst Willy Dela Ruelle
Bronnen: ensie.nl/winkler-prins  /  Sovon.nl  /  ANWB 

vogelgids  /  Vogelbescherming Nederland en België   / 
Petersons vogelgids / Wikipedia
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We vallen meteen met de deur in huis. Er heeft helaas 
geen grauwe kiekendief in ons werkingsgebied gebroed, 
of.... hebben we hem niet gevonden?

Is dit slecht nieuws? Absoluut niet!

Het is een zeer goed muizenjaar geweest dit jaar en dat zal 
je in andere artikels zeker nog verschillende keren te lezen 
krijgen. Aanbod van voedsel was er dus meer dan genoeg. 
Dat bleek ook aan het aantal blauwe kiekendieven dat dit 
jaar heel lang is blijven rondhangen in de buurt. Er was 
op een bepaald moment zelfs balts te zien van blauwe 
kiekendieven, wat ons toch even deed dromen van een 
broedgeval ... 

Het verschil tussen mannetjes blauwe en grauwe kie-
kendief is voor een beetje vogelkenner makkelijk te zien. 
Vrouwtjes daarentegen, dat is een ander paar mouwen! 
Die lijken immers enorm op elkaar. Het vrouwtje blauwe 
kiekendief is groter dan haar grauwe tegenhanger en telt 
5 ‘vingers’, terwijl de grauwe er maar 4 heeft. Toch is dit 
onderscheid moeilijk te maken in het veld, zeker als de vo-
gel op grote afstand vliegt en de lichtinval niet optimaal is.

Vanaf mei zijn we actief en enthousiast beginnen zoeken 
naar grauwe kiekendieven. Eerst in de omgeving rond de 
nestlocatie van vorig jaar, daarna in heel ons werkingsge-
bied. 

Grauwe kiekendief gespot?

Jawel! Begin mei stuurde een nieuwe medewerkster van 
het kiekendievenproject een foto door van een adult 
mannetje grauwe kiekendief in Veurne. Deze omgeving 
werd volledig uitgekamd: het mannetje werd helaas niet 
teruggevonden. 

foto Tine Lamaire

Er zijn nadien nog 2 verschillende meldingen van een 
adult mannetje grauwe kiekendief bij ons binnen geko-
men. Beide waarnemingen kwamen ongeveer vanop de-
zelfde locatie en werden doorgegeven door 2 mensen die 
elkaar niet kennen. Vele uren zoekwerk ten spijt, zijn deze 
waarnemingen niet bevestigd kunnen worden. 
Toen kwam er een melding binnen van Wim Debruyne 
van een 2de kalenderjaar mannetje grauwe kiekendief in 
Lampernisse. Een medewerker van De Kerkuil ging onmid-
dellijk ter plaatse, maar de vogel was gaan vliegen. Hij zag 
wel een adult vrouwtje jagen over de komgronden. Had 
één van de twee zich misschien vergist in het determine-
ren van het geslacht? Nee! Beide vogels waren daar im-
mers aanwezig en zijn lang blijven pleisteren. Ze maakten 
ook uitstapjes naar Merkembroek en Reningebroek ...

Een broedkoppel?

In de literatuur is er maar 1 geval bekend van een 2de ka-
lenderjaar mannetje dat succesvol een nest jongen heeft 
grootgebracht, en dat was in Spanje. Het is echter wel zo 
dat grauwe kiekendieven in hun 2de kalenderjaar op pros-
pectie gaan, om het jaar erop te gaan broeden. Zo heb-
ben we in 2016 een baltsend koppel grauwe kiekendieven 
gehad in Ramskapelle. Daar zijn ze, bij ons weten, helaas 
niet gaan broeden.

Grauwe kiekendief 2019



11Artikels Artikels

Het jonge mannetje onder de loep 

Grauwe kiekendieven blijven een speciale waarneming en 
worden dus - indien mogelijk - zeker gefotografeerd. Dit 
was ook het geval bij het jonge mannetje in Lampernisse. 
Tot plots een kleurring en een metalen ring rond zijn po-
ten werd opgemerkt. De kleurring was geel met een zwart 
opschrift. Wie zich het broedgeval herinnert van vorig 
jaar in Diksmuide, weet dat de juveniele vogels daar ook 
een gele ring met zwart opschrift kregen. Toen waren er 3 
juveniele vrouwtjes in het nest en slechts één mannetje. 
Die kreeg toen de kleurring “V2”, dus we wisten naar welk 
opschrift we op zoek moesten gaan. 

foto Wim Bovens

Zou het kunnen? Zou het mannetje dat in Lampernisse als 
2de kalenderjaar op een paaltje zat, het mannetje kunnen 
zijn van het nest van vorig jaar? Er werden vele pogingen 
ondernomen om degelijke foto’s te maken van de kleur-
ring van deze sierlijke vogel, maar helaas was de code tel-
kens onleesbaar. 

foto’s Johan Seys

Wel kloppen de posities van de kleurring en de metalen 
ring met die van het mannetje van vorig jaar. De mening 
van Ben Koks, specialist ter zake, werd gevraagd. Zijn ant-
woord was duidelijk: “Die euforie is zeker terecht, fraaie 
waarneming en inderdaad logisch te denken dat het een 
jong is geboren uit het door jullie beschermde nest. In ie-
der geval weet je dat prospectie een onderdeel is van het 
sociale deel van populaties grauwe kieken. Nu nog hard 

maken en vooral lekker doorgaan met dit prachtige sei-
zoen.”

Nog waarnemingen?

Meer naar het einde van het seizoen werd een koppel 
grauwe kiekendieven gespot in Alveringem. Ook hier 
werd met man en macht tevergeefs gezocht naar bevesti-
ging van een broedgeval. Aan de Blankaart was er ook een 
melding van 2 vrouwtjes grauwe kiekendief.

Geen broedgeval?

Of er nu wel of geen broedgeval in ons werkingsgebied 
was, zullen we nooit met zekerheid kunnen zeggen. We 
zijn ervan overtuigd dat we heel het gebied goed uitge-
kamd hebben. Door het drukke seizoen van bruine kie-
kendieven (goed muizenjaar, weetjewel) stonden we 
steeds in het veld naar kiekendieven te speuren. Toen we 
de zoekactie naar een nestlocatie eigenlijk gestopt waren, 
kwam de waarneming van Koen Devos binnen als een gro-
te verrassing. Op 26 juli fotografeerde Koen een juveniele 
steppekiekendief in de Waleweiden in Keiem. Waar kwam 
deze vogel vandaan? Hadden die hier dan in de buurt 
gebroed? Jonge vogels verlaten de nestlocatie soms vrij 
vroeg en trekken er dan op uit om een grote verkennings-
tocht te maken. Mogelijks hebben we dus een extreem 
zeldzaam broedgeval gehad op Vlaamse bodem, maar 
dan is die onder de radar gebleven. We geloven het graag. 

foto Koen Devos
Tevreden?

Uiteraard zijn we met dit resultaat tevreden. Het feit dat 
een jong hier rondvliegt, wil zeggen dat er ergens toch een 
succesvol broedgeval is geweest. Of het nest beschermd 
was door ons of niet, of de vogels dan een ring dragen of 
niet, dat is in feite bijzaak. In ideale omstandigheden vindt 
het broedgeval plaats zonder ingrijpen van de mens. De 
verschillende waarnemingen van grauwe en steppekieken 
en het geringde jong dat hier heeft rondgevlogen, doen 
ons alleen maar positief naar de toekomst kijken. De kiek-
jes weten ons makkelijker te vinden dan omgekeerd, dat 
staat als een paal boven water. We zullen ze in ieder geval 
opnieuw met open armen ontvangen!

Wim Bovens
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Zoals bij alle projectsoorten die door NWG De Kerkuil wor-
den opgevolgd, is het elk jaar weer uitkijken naar cijferge-
gevens over het broedsucces van de torenvalken. Tegen 
het einde van de zomer zijn alle data meestal verzameld, 
en kunnen we een beeld vormen van hoe onze biddende 
roofvogeltjes het er dit jaar van af hebben gebracht. Vorig 
jaar telden we in het werkingsgebied 35 broedgevallen, 
met 103 getelde pulli. Na een aantal minder geslaagde ja-
ren was er in 2018 dus een duidelijke positieve kentering. 
Toch zorgde de voedselschaarste voor een relatief laag 
nestgemiddelde van 3,2 aantal jongen per nest. Wat heeft 
2019 ons gebracht?

Aantal broedgevallen

Zoals uit de tabel hieronder valt af te lezen, blijft het aan-
tal broedgevallen met 36 (eentje meer dan vorig jaar) op 
het peil van 2012 en 2015. De topaantallen van 2007, 
2010 en zeker 2011 (50 broedgevallen!) worden nog lang 
niet gehaald, maar blijven een droom voor de (nabije?) 
toekomst.

In Veurne valt het aantal getelde broedgevallen van 6 
(2018) terug naar 2, maar daar zullen ongetwijfeld meer 
broedende koppels geweest zijn. Niet alle nestkasten 
in die gemeente werden gecontroleerd. In Lo-Reninge 
broedden 2 koppels minder dan vorig jaar (van 5 naar 3). 
Positief nieuws is er dan weer uit Diksmuide. Na een te-

Torenvalk 2019
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genvallend resultaat in 2018 klimt het aantal broedgeval-
len opnieuw naar 12. Ook Koksijde verdubbelt in aantal 
(van 2 naar 4) en Koekelare doet er 2 broedgevallen bij 
(van 3 naar 5). In de andere gemeentes van het werkings-
gebied blijven de aantallen relatief stabiel. Een opmerke-
lijk broedgeval vond plaats in Kortemark. Daar stelden de 
medewerkers bij controle vast dat één van de torenval-
kennestkasten bezet was door … een broedende nijlgans. 
Het is eens iets anders dan de traditionele kauwen die 
nestbakken proberen te kraken.

In Middelkerke, net buiten het werkingsgebied, blijft  
Filip David (Slijpe) ons trouw heel interessante informatie 
doorsturen over de broedsuccessen daar. Na 3 succesvol-
le broedsels in 2018 wist hij ons dit jaar te verblijden met 
maar liefst 9 (!) broedgevallen. Dat de torenvalken in Mid-
delkerke het dit jaar uitzonderlijk goed hebben gedaan, 
komt verder nog aan bod. Nog eens heel erg bedankt, Fi-
lip, voor je gewaardeerde medewerking.

Het blijft ook belangrijk om te vermelden dat de gegevens 
die hier worden voorgesteld enkel slaan op gecontroleer-
de nestkasten die door NWG De Kerkuil worden beheerd. 
Niet alle torenvalken broeden echter in zo’n kunstnest. 
Verschillende koppels verkiezen een ‘natuurlijke’ nestlo-
catie: verlaten kraaiennesten, boomholtes, nissen in hoge 
schuren of andere gebouwen … In Lampernisse bijvoor-
beeld gaat het om ten minste 3 nesten, en in de Wale-
weiden werden er 2 vastgesteld. Deze (en de ongetwijfeld 
vele andere) aantallen worden dus niet in de totalen ver-
rekend.

Aantal pulli en nestgemiddelden

Waar het aantal broedgevallen in vergelijking met vorig 
jaar stabiel bleef, is er in 2019 een spectaculaire toena-
me van het aantal jongen. Vorig jaar kwam het totaal op 
103 jongen, dit jaar telden de vrijwilligers maar liefst 160 
jongen. Als we Middelkerke er even bij nemen, loopt dat 
aantal zelfs op tot 195. Een ‘boerenjaar’, dus! Diksmuide 
spant hier de kroon met een totaal van 59 pulli, gevolgd 
door Koekelare met 20 jongen en Koksijde met 17.

Uit de gegevens van de andere projectsoorten, zoals de 
bruine kiekendief (zie p. 18), was al duidelijk geworden 
dat het voedselaanbod dit jaar zeer uitbundig te noemen 
is. De populatie veldmuizen vormt dit jaar een waar buffet 
à gogo voor de gevleugelde jagers. En goede voedseljaren 
leiden tot grotere nesten én meer succesvolle broedsels. 
Ook bij de torenvalken waren de verwachtingen over de 
nestgemiddelden in 2019 dan ook hoog gespannen.

De voorbije jaren schommelde dat nestgemiddelde rond 
de 3, wat op zich al een verbetering was na een aantal 
mindere jaren met bedroevende nestgemiddelden die 
soms zelfs de 2 pulli per nest amper haalden. In het wer-
kingsgebied stellen we dit jaar een gemiddelde van maar 
liefst 4,4 jongen per nest vast! Met de gegevens van Mid-
delkerke erbij komt het totaal zelfs op bijna 4,6. Deze cij-
fers zijn de hoogste die NWG De Kerkuil in haar bestaan 
kon vaststellen. In De Panne werd een nestgemiddelde 
van 5,5 gehaald!

Of deze aantallen in de toekomst gehandhaafd zullen 
blijven, hangt van heel wat factoren af: de weersom-
standigheden, het voedselaanbod, het aantal beschik-
bare nestlocaties … Als 
natuurwerkgroep heb-
ben we die eerste twee 
vanzelfsprekend niet in 
de hand, maar dit najaar 
staat alvast de productie 
en plaatsing van heel wat 
nieuwe torenvalknest-
kasten op het program-
ma. Tot vorig jaar had de 
werkgroep 54 nestbakken 
in beheer. Ongeveer twee 
derden daarvan waren 
toen bezet door torenval-
ken. Om het uiteindelijke 
streefdoel van 75, dat in 
de meerjarennota wordt vooropgesteld, te halen, doen 
we dus alvast nog een extra inspanning. We hopen vol-
gend jaar even succesvolle cijfers te kunnen voorleggen!

Filip Declerck
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De meeste mensen herkennen torenvalken aan het ‘bid-
den’ in de lucht, het ter plaatse hangen en speuren naar 
muizen. In werkelijkheid speuren torenvalken naar verse 
urinesporen van muizen. Muizen urineren niet, maar la-
ten geregeld een druppel urine achter. Urinesporen van 
muizen lichten ultraviolet op. Torenvalken hebben extra 
kegeltjes in hun netvlies waardoor ze ook deze ultraviolet-
te kleuren kunnen onderscheiden, naast de hoofdkleuren 
(groen, blauw, rood). Eenmaal ze de muizen in het vizier 
hebben, duiken ze erop af. Torenvalken pakken uitsluitend 
prooien op de grond, vooral muizen, soms ook jonge wei-
devogels of mussen. Als de torenvalk een nest en jongen 
heeft, vangt hij wel 14 à 20 muizen per dag, zodat hij zeker 
een nuttige vogel mag worden genoemd.
In de winter jagen ze vaak vanaf een hoge zitplaats om 
energie te besparen en omdat ze in de winter minder be-
hoefte hebben aan voedsel. Vanaf zo’n zitplaats vangen ze 
alles wat maar eetbaar is, ook insecten. Een jachtgebied 
varieert van 1 tot 10 km².
Per jaar is er meestal maar één legsel met 4 tot 6 eieren. 
Het broeden begint vanaf de leg van het eerste ei en duurt 
27 tot 31 dagen, waarbij enkel het vrouwtje broedt. De 
jongen zijn vliegvlug na 27 tot 35 dagen, maar worden 
dikwijls nog wekenlang gevoederd. Vaak zie je de toren-
valken dan in familieverband jagen om de jongen de jacht-
techniek aan te leren.

In 2012 ging de werking van NWG De Kerkuil vzw in de 
gemeente Koekelare van start. De eerste jaren werd voor-
al gewerkt aan naamsbekendheid en het plaatsen van 
nestbakken voor kerkuilen. Pas in 2016 waren er voor het 
eerst geslaagde broedsels. Elk jaar wordt één actiepunt 
bepaald waarrond het meeste zal worden gewerkt. Voor 
2019 lag de focus op het plaatsen van nestbakken voor 
torenvalken. Op het grondgebied van Koekelare waren er 
al 3 torenvalkbakken, opgehangen door lokale natuurlief-
hebbers. Er was dus zeker ruimte voor extra nestkasten. 
Tijdens de winterperiode werden 4 torenvalknestkasten  
opgehangen op locaties bij leden van NWG De Kerkuil, re-
kening houdend met een gespreide gebiedsverdeling en 
de eerdere waarnemingen van veelvuldige aanwezigheid 
van torenvalken.

Aan een eerste nestkast werd begin april opgemerkt dat 
een vrouwtje aan het broeden was, het mannetje bracht 
voedsel naar het vrouwtje. Op het geplande ringmoment 
waren de drie jongen net het nest al aan het verlaten. 
De tweede nestkast werd snel opgemerkt als nestplaats 
… door kauwen. Terwijl dit nest in aanbouw was, palmde 
een koppel torenvalken de nestbak in, tot grote vreugde 
van de eigenaar. Geef toe, een ‘nestlocatie torenvalken in 
je eigen tuin’ klinkt mooier dan ‘een nest kauwen’. Enige 
tijd later was ook hier eileg en broedsel. Dit keer werd het 
nest beter opgevolgd. Uiteindelijk resulteerde dit op 8 juli 
in het ringen van 4 jonge torenvalkjes. De derde nestbak 
wordt geregeld gebruikt als uitkijkpost door een toren-
valk, maar er was dit jaar geen nest. De vierde nestbak is 
ook ingepalmd door kauwen. Voor een eerste jaar wer-
king torenvalken te Koekelare is er een mooi resultaat. De 
helft van de opgehangen nestbakken had een broedsel, 
met 3 en 4 jongen. Bovendien zijn voor de eerste keer ook 
torenvalken geringd, dankjewel Soetkin.

Patrick Claeys, Koekelare

Torenvalken  
algemene info

Torenvalken  
Koekelare
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We zijn op zoek naar jou!
Steek je graag de handen uit de mouwen? Is observeren meer iets voor jou? Doe je liever een administratieve taak? 
Ben je graag onder de mensen? Heb je een vlotte pen? Binnen Natuurwerkgroep De Kerkuil en in de 10 gemeenten 

van het werkingsgebied valt er altijd wel ergens iets leuks te doen. Lees vooral verder!

Ook al kunnen we rekenen op een ferme ‘poule’ aan krachten, toch zijn extra medewerkers van harte welkom. Zoals 
je uit de inleiding kan opmaken: er is voor elk wat wils! Zijn de tweemaandelijkse medewerkersvergaderingen (ge-

woonlijk op woensdagavond) een drempel? Weet dan dat daarop aanwezig zijn geen must is, al is zo’n samenkomst 
ook een uitgelezen kans om in contact te komen met andere medewerkers en je licht op te steken over nieuwe 

projecten of activiteiten. Er zijn natuurlijk ook voldoende andere communicatiemiddelen om iedereen op de hoogte 
te houden.

Ter inspiratie enkele van de vele mogelijkheden:

• huiszwaluw- en boerenzwaluwnesten tellen bij jou in de buurt
• meehelpen nestlocaties bepalen van kiekendieven

• onze infostand helpen bemannen op een markt, activiteit …
• nestkasten (voor bv. steenuilen en kerkuilen) maken, controleren, herstellen, ophangen

• deel uitmaken van de redactieraad
• een helpende hand toesteken op onze jaarlijkse barbecue

• een evenement mee helpen organiseren
• leden werven

• een artikel schrijven
• …

Je ziet, er gebeurt nogal wat achter onze kerkuilschermen! De meeste van deze toffe taken zijn seizoensgebonden, 
dus je kan er in principe nog vlot combineren ook.

Zin gekregen? Ja, toch? Neem dan zeker contact op met Wim Bovens, de projectcoördinator. Ken je
één van de kernverantwoordelijken of bestuursleden en leg je je oor liever eerst daar te luister?

Bellen maar! De contactgegevens vind je op pag. 2.
Tot binnenkort?
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Bruine kiekendief man, jagend over een vogelakker aangelegd door VLM
foto Wim Bovens
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Wat een seizoen!

Een paar milde winters en een droog/zacht voorjaar zorg-
den ervoor dat 2019 een fantastisch muizenjaar is gewor-
den en dat is te merken aan het aantal roofdieren dat 
gemeld werd. We hebben het hier niet enkel over uilen, 
torenvalken en kiekendieven, maar ook bijvoorbeeld de 
hermelijn deed het heel goed in ons werkingsgebied.
In 2018 haalden we een record van 32 broedgevallen brui-
ne kiekendief waarvan de jongen succesvol zijn uitgevlo-
gen. In 2019 doen we hier een serieuze schep bovenop en 
klokken we af op 55 succesvolle broedgevallen. De totale 
populatie is dit jaar toegenomen met 20 koppels en stijgt 

zo naar 88. Als we kijken naar de kaart met broedgevallen, 
zien we dat er een mooie gelijkmatige verspreiding van 
nestlocaties is binnen (en net buiten) ons werkingsgebied. 
De Moeren is nog steeds de thuisbasis van veel kiekendie-
ven, maar de grootste dichtheid lag dit jaar in de broeken 
rond De Blankaart.  De IJzervallei, waar zich ondertussen 
24 koppels hebben genesteld, blijft een enorme aantrek-
kingskracht hebben. Er was zelfs voor het eerst ooit een 
succesvol broedgeval bruine kiekendief op het plateau 
van Izenberge in Alveringem. Elk succes heeft ook een 
keerzijde: hoe meer koppels er zijn, hoe hoger het aantal 
mislukte nesten kan zijn. In 2019 noteerden we 22 misluk-
te broedgevallen. 

Bruine kiekendieven 2019
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Spreiding over gemeenten

Voor het eerst zijn er meer broedgevallen gevonden in 
Diksmuide (22) dan in Veurne (21), maar voor beide ge-
meenten was dit een record. Zowel Alveringem (7) als 
Nieuwpoort (6) haalden nooit eerder zoveel broedgeval-
len. Lo-Reninge en Houthulst volgen op de voet met beide 
5 broedgevallen. Gistel, Middelkerke en Koksijde hadden 
elk 2 broedgevallen. De Panne, Koekelare en Vleteren 
hadden 1 broedgeval. Dit jaar werden er 2 koppels bruine 
kiekendief in Frankrijk opgevolgd, maar bescherming was 
gelukkig niet nodig.

Biotoop

Een kwart van de kiekendieven in onze contreien verkiest 
riet als broedlocatie. Van deze kiekendieven wordt het 
nest niet opgespoord om de kans op predatie te mini-
maliseren. Het meest kwetsbare biotoop is maaigrasland 
(16%) bij landbouwers. Door intensieve bemesting wor-
den er soms wel 3 snedes gras gemaaid per jaar. De tijd 
tussen de maaibeurten is echter te kort om een nest  
succesvol groot te brengen zonder nestbescherming. Ook 
mét nestbescherming blijft de kans op mislukking heel 
groot in grasland door predatie van onder andere de vos. 
Het gras valt snel plat waardoor het nest open en bloot 
komt te liggen. De helft van alle mislukte broedgevallen 
dit jaar (11) was dan ook in maaigrasland. Ook in hooiland 
is broedsucces niet evident. Het voordeel dat we hier heb-
ben is dat heel wat hooiland in de IJzervallei eigendom 
is van ANB (Agentschap voor Natuur en Bos) waar, door 
intense samenwerking, regelingen kunnen worden getrof-
fen om maaidata uit te stellen. Dit was op verschillende 
plekken het geval in 2019, dus een welgemeende dank 
aan ANB is wel terecht. Meer dan de helft van de kieken-
dieven is verknocht aan graan (53%). Binnen de graans-
oorten kiest 34% voor tarwe en 19% voor gerst. Gelukkig 
maar, want gerst wordt een tweetal weken eerder gedorst 
dan tarwe, dus dat geeft ons meer tijd om de nesten te 
lokaliseren.

Mislukte broedgevallen

In 2019 noteren we een broedsucces van 67%. Zoals eer-
der vermeld zijn broedgevallen in maaigrasland de voor-
naamste oorzaak voor dit relatief lage cijfer. Ook hebben 
jonge koppels een grotere kans op een mislukt broedge-
val. In 2019 kan er niet naar de vos gewezen worden als 
predator en oorzaak van mislukte broedgevallen. Er zijn 
echter wel 2 broedgevallen die mislukt zijn en waarbij er 
een heel groot vermoeden is dat een buizerd op het nest 
is geweest. Is dat geen spreekwoord: de veren verraden 
de vogel? Hieronder de grafiek van mislukte broedgeval-
len per broedbiotoop.

Nestgemiddelde

Van 26 nesten kennen we het exacte aantal jongen, 
omdat het nest opgespoord moest worden voor nest-
bescherming. In deze 26 nesten troffen we in totaal 88 
jongen aan, wat het gemiddelde op 3,38 per nest brengt. 
Bij andere nesten spreken we van een minimum aantal 
juvenielen dat bij controle vanop afstand is gezien. Hoe 
minder verstoring er gebeurt aan het nest zelf, hoe beter 
uiteraard. Het grootste legsel dat werd aangetroffen, be-
trof 7 eieren! Hier zijn er minimum 4 jongen uitgevlogen. 
Vorig jaar is er maar 1 jong in Ramskapelle uitgevlogen. 
In 2019 spreken we van 5 gelukte nesten (1 mislukt nest) 
met een minimum van 14 juveniele bruine kieken die uit-
gevlogen zijn, waarvan er 6 getagd werden. Een hele voor-
uitgang dus! In heel het werkingsgebied zijn minimum 
132 juvenielen uitgevlogen!
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De VOC-kiekjes

Tijdens de zoektocht naar kiekendieven stootten vrijwilli-
gers van Natuurwerkgroep De Kerkuil op een nest bruine 
kiekendieven in Zevekote, net ten noorden van de snel-
weg. Op 11 juli werd de exacte locatie van het nest be-
paald en gekeken of de jongen groot genoeg waren om 
te vleugelmerken en te ringen. Er werd toen besloten om 
nog 5 extra dagen te wachten. 

Op 16 juli trokken ze opnieuw richting het nest en vonden 
ze het adulte wijfje op 2 meter van het nest. Ze zat neer 
in de tarwe en liet zich makkelijk pakken. Ze zag er niet 
gezond uit. Een adulte kiekendief moet wegvliegen eens 
je in de buurt komt van het nest. Er werd besloten om 
haar naar het VOC (opvangcentrum voor vogels en wilde 
dieren) in Oostende te brengen. Ook de vier jongen wer-
den van het nest gehaald. Toen we terugkwamen aan de 
auto, bleek het adulte wijfje al overleden. Een aanwezige 
medewerkster verwoordde het als: “Ze heeft gewacht om 
te sterven tot ze zeker wist dat haar jongen in goede han-
den waren”. 

foto Redgy Vergracht

De ringer, die vele jaren vrijwilliger was in het VOC, stelde 
vast dat het wijfje al een paar dagen niet meer gegeten/
gevlogen had. Het mannetje, hoe hard hij ook zijn best 
zou doen, kon deze vier jongen niet alleen grootbrengen. 
De juveniele vogels waren dan ook alle vier heel mager. 
Vogels die naar een vogelopvangcentrum gebracht wor-
den, mogen niet voor opname geringd worden, enkel bij 
vrijlating. Dat is één van de regels die aan medewerkers 
van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurweten-
schappen opgelegd wordt. Gelukkig is er tot zeer laat per-
manentie in het vogelopvangcentrum in Oostende. Raoul, 
de dierenarts zelf, was nog aanwezig en diende de eerste 
zorgen toe aan de vier jonge knapen. Ook de moeder- 
vogel werd daar afgeleverd en zou opgehaald worden om 
onderzoek te doen naar de oorzaak van haar overlijden. 
Dit is zeer belangrijk, want wat de moeder heeft opgelo-
pen, zouden de jongen ook kunnen hebben. Tot op he-
den is er echter nog geen doodsoorzaak gevonden bij de 
 moedervogel.

In het vogelopvangcentrum werden ze met de beste zor-
gen overladen. Deze vier jonge knapen stonden er drie 
weken lang in de spotlight, maar verdeelden wel de me-
ning van de vrijwilligers daar. Sommigen waren op slag 
verliefd op de vier rakkers, anderen vonden het maar le-
lijke beesten. 

Na drie weken konden ze al zelfstandig jagen en was het 
hoog tijd om ze los te laten. Dit gebeurde niet in Zeve-
kote, want het mannetje had het gebied al lang verlaten 
ondertussen, maar in de omgeving van De Blankaart in 
Diksmuide. Daar zat de dichtste populatie van bruine kie-
kendieven en vlogen nog vele juvenielen rond. Mogelijks 
kunnen ze dan daar een muisje meepikken tijdens een 
prooioverdracht. Als een adulte vogel een prooi komt aan-
brengen, en er zijn veel jongen aanwezig, kijken ze niet 
welke jongen uit hun eigen kroost komen. De jongen wer-
den geringd, getagd en losgelaten. 

De daaropvolgende dagen werden ze nauwlettend in het 
oog gehouden. De getagde kiekjes vlogen tussen de on-
getagde en bleken het naar hun zin te hebben. Eén getagd 
jong heeft geprobeerd een door een adult aangebrachte 
prooi te pakken door prooioverdracht. Of hij hierin is ge-
slaagd, werd door de grote afstand niet bevestigd.
Hoewel er terugmeldingen waren van 1 jong dat zelfstan-
dig aan het jagen was, werd ditzelfde jong een paar uur la-
ter uitgeput teruggevonden. Was zijn jacht niet succesvol 
genoeg geweest? Dit jong (het enige wijfje van het nest) 
werd terug naar het VOC gebracht om aan te sterken. Op 
25 augustus is zij opnieuw vrijgelaten nadat ze zelfstandig 
levende muizen in het VOC had gevangen en opgegeten. 
We wensen haar veel succes en vele terugmeldingen toe.

tekst en foto’s Wim Bovens tenzij anders vermeld
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Pittige jonge kerkuildame
Op Lammetjesdag vorig jaar in Kinderboerderij Paepehof 
(Adinkerke) was er een 12-jarige jongedame, Juliette, niet 
weg te slaan bij de infostand van Natuurwerkgroep De 
Kerkuil. Met haar eigen zakgeld en na een goedkeurende 
knik van haar mama, werd ze lid van de vereniging en gaf 
ze duidelijk aan dat ze maar al te graag mee wou werken 
aan onze projecten ter bescherming van vogels.

Juliette polst geregeld bij medewerkers uit ‘haar’ streek 
of en wanneer er iets te doen is in de buurt. Wat er pre-
cies te doen is, maakt niet veel uit: zolang ze mee op stap 
kan en kan bijleren over vogels, is ze in de zevende hemel.  
Juliette observeert niet alleen graag, ze steekt nog liever 
zelf de handen uit de mouwen.

Haar passie voor vogels steekt ze niet onder stoelen of 
banken. Mogelijks heeft ze de interesse voor vogels van 
haar tante gekregen, een dame uit het Brusselse. De jon-
gere broer van Juliette heeft heel andere interesses... Als 
je het geluk hebt met Juliette in de auto te zitten, dan ver-
telt ze honderduit over waarnemingen die ze de voorbije 
periode maakte. En dan plotseling wijst ze onverwacht 
een richting uit en zegt ze: “Daar, een bruine kiekendief”. 
Het geoefende oog van de chauffeur moet moeite doen 
om de kiekendief te spotten (en zijn blik toch ook enigs-
zins op de weg te houden), maar ze heeft altijd gelijk. Deze 
jongedame heeft een arendsoog om jaloers op te zijn.

Bij controles van kerkuilen of steenuilen, is Juliette steeds 
van de partij. Die wil ze voor geen geld van de wereld 
missen. Maar toch hebben kiekendieven een nog net iets 
grotere aantrekkingskracht op haar, en dan vooral één 
speciale kiekendief. Bij elke ontmoeting vraagt Juliette 
steevast: “Is Jozef al gezien?”. Jozef is de gezenderde kie-
kendief die al enkele jaren in De Moeren broedde. Helaas 
is hij dit jaar niet gezien.

Is er een event waar De Kerkuil een infostandje opzet en 
is Juliette erbij, dan popelt ze om enthousiast uitleg te ge-
ven over de werking van onze vereniging. En ze doet dat 
super! Zo sprak ze in april een dame aan die journaliste 
bleek te zijn voor de Krant van West-Vlaanderen. De dame 
was zo onder de indruk van de passie van Juliette, dat er 
een artikel over haar verscheen in de krant.

Elk jaar tijdens de zomervakantie, is Juliette op reis met 
haar familie. Ze mist dan spijtig genoeg het grootste deel 
van het kiekendievenseizoen. Maar als ze thuis is, en er is 
nog een laat nest dat moet worden geringd, dan is ze er 
als de kippen bij en stralen haar ogen als nooit tevoren, de 
verrekijker om haar hals en een fototoestel in de aanslag.

Vanuit Natuurwerkgroep De Kerkuil kunnen we alleen 
maar blij en trots zijn om zo’n gemotiveerde jongedame 
in ons midden te hebben. Aangezien haar schoolvriendjes 
en -vriendinnetjes andere interesses hebben, zorgen we 
dat Juliette bij ons terecht kan om haar passie te voeden. 
Ondertussen werd Juliette ook lid van Natuurwerkgroep 
De Zeevonk (www.dezeevonk.be) - een natuurvereniging 
voor kinderen - zodat ze, samen met leeftijdsgenoten, 
blijvend geprikkeld wordt door al het moois dat Moeder 
Natuur te bieden heeft. Wie weet inspireert ze nog ande-
re jongeren?
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De zomer is bijna voorbij, de trekvogels beginnen stilaan 
aan hun tocht naar het verre zuiden of zijn al vertrokken 
naar warmere oorden. En wie hier blijft, maakt zich klaar 
voor de herfst … Een seizoen waar bomen en planten hun 
bladeren verliezen en het geleidelijk aan kouder wordt.  
Vogels moeten dus op zoek naar beschutting waar ze kun-
nen schuilen tijdens de natte herfst en de koude winter.   
Vroeger vonden vogels die makkelijk in oude schuren of 
in gaten en scheuren in muren en daken. De huizen van 
tegenwoordig zijn veel beter geïsoleerd. In onze kleinere 
tuinen staan vaak minder en minder grote bomen waar 
vogels een nest kunnen maken. We kunnen dit gebrek aan 
natuurlijke broedgelegenheid gedeeltelijk compenseren 
door nestkastjes te plaatsen. De keuze aan nestkastjes en 
vogelhuisjes is echter enorm en zeer divers.
 
Voor je een nestkast koopt, zijn er een aantal factoren 
waar je op voorhand best al eens over nadenkt. Zoals bij-
voorbeeld ‘In welke omgeving woon ik en hoe ziet mijn 
tuin eruit?’ In een bosrijke omgeving maken de meeste 
vogels hun nest het liefst in boomholtes. Daarnaast zijn 
er ook vogelsoorten die hun nest liever in dicht struikge-
was maken. Huismussen en gierzwaluwen verkiezen dan 
weer gaten en spleten in daken en gebouwen. De diver-
siteit van vogels in je tuin hangt uiteraard ook af van de 
beplanting. Tuinen met fruit- en besdragende struiken en 
bomen zullen meer vogels  aantrekken dan tuinen met al-
leen maar gras. Ook in tuinen waar dood hout ligt, zullen 
meer vogels komen omdat ze daar makkelijker insecten 
zullen vinden. Met andere woorden, woon je in een bos-
rijke omgeving en heb je een tuin die zeer aantrekkelijk is 
voor vogels, dan is de kans heel groot dat je nestkastjes 
bewoond zullen raken. Woon je in een dichtbebouwde 
straat met weinig groen, dan zul je creatiever aan de slag 
moeten gaan om succes te hebben. Er bestaan bijvoor-
beeld ook ‘balkonkasten’. Dit zijn nestkasten die geschikt 
zijn om op een balkon te plaatsen omdat de voorzijde half 
open is en er een vrij uitzicht naar buiten voorzien is. Er 

zijn ook speciale dakpannen te koop voor zwaluwen of 
een vogelvide voor huismussen, die opgehangen wordt 
onder de onderste rij dakpannen.  
 
Een standaard nestkast is ongeveer 30 centimeter hoog 
en heeft een grondvlak van 12 bij 15 cm. Bij nestkasten 
komen de buitenafmetingen niet op een centimeter. In 
de natuur verschilt een natuurlijke holte namelijk ook in 
grootte. De invliegopening bevindt zich meestal op 1/4 
van de bovenzijde en de nestkast is voorzien van een hel-
lend dak om neerslag af te voeren. Het allerbelangrijkste 
is echter de grootte van de invliegopening. Die bepaalt na-
melijk welke vogel wel en welke vogel niet in een nestkast 
kan. Waar een kleine mees zoals pimpelmees of zwarte 
mees meestal zal kiezen voor een nestkastje met een in-
vliegopening van circa 28 mm doorsnede, verkiezen de 
grotere mezen een vogelhuisje met een invliegopening 
van zo’n 32 mm. Koolmezen pikken soms aan de rand 
van de invliegopening om aan soortgenoten te laten zien, 
dat deze kast bewoond is en dat ze elders moeten gaan 
zoeken. Het is zeker hun bedoeling niet om het vlieggat 
groter te maken, want dan kan de nestkast makkelijker 
leeggeroofd worden. Koop daarom geen nestkastjes met 
een zitstokje voor de vliegopening, want dan geef je bij-
voorbeeld de ekster en de gaai de kans om het kastje leeg 
te roven. 
 
Vogels zullen sneller kiezen voor een onopvallende of 
door beplanting gecamoufleerde nestkast. Het is belang-
rijk dat het nestkastje op een geschikte plaats wordt opge-
hangen. Voorzie een rustige plek, zodat de vogels zich vei-
lig voelen en naar binnen durven. Bijvoorbeeld niet naast 
het terras, als je daar in het voorjaar zelf vaak zit. Voor de 
meeste vogels is het okee als het vogelhuisje op ooghoog-
te (of toch op minimaal 1.50m) hangt, zodat honden en 
katten er tenminste niet bij kunnen. Een nestkastje moet 
bescherming bieden in alle weersomstandigheden. Zorg 
er daarom voor dat de invliegopening bij voorkeur naar 

Nestkastjes: voor elk wat wils ... foto Emily Taverne
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het noordoosten of oosten gericht is. Niet in de volle zon, 
dus liever niet op het zuiden. De kans is dan te groot dat 
het voor de jonge vogels te warm wordt in de nestkast. 
Het mag ook niet kunnen binnenregenen in de kast. Hang 
de vliegopening daarom bij voorkeur niet in de richting 
van het zuidwesten omdat dit meestal de richting van een 
zware storm is. De kast mag ook niet schommelen in de 
wind. Hang het vogelhuisje stevig en stabiel op, zodat het 
niet kan gaan slingeren of vallen. Daarom is montage met 
haken meestal beter dan ophangen aan kettingen.
 
Vogelhuisjes in hout zijn het meest populair. Bamboe en 
riet zijn alleen geschikt als bekleding van de kast, deze 
materialen zijn namelijk niet wind- of waterdicht. Je kunt 
deze natuurlijke materialen wel gebruiken als camoufla-
ge.  Voor de duurzaamheid van het nestkastje kan je het 
dak beschermen - eventueel ook de rug van het kastje 
- tegen regenwater, met asfaltpapier of beter nog vezel- 
cementplaten (menuiserite). Behandel het vogelhuisje 
nooit met carbolineum of met verf. Hoogstens kun je aan 
de buitenkant eventueel een laagje buitenbeits aanbren-
gen. Als het hout aan de binnenkant van de kast naakt en 
bloot blijft, kan het vocht nog steeds opgenomen worden. 
Bij het ophangen van de nestkasten is het belangrijk dat er 
voor de invliegopening geen takken en/of bladeren han-
gen, zodat de bewoners zonder hindernissen of obstakels 
naar binnen kunnen vliegen. 
 
Veel nestkastjes ophangen is misschien wel goed bedoeld, 
maar hou er toch rekening mee dat sommige vogels een 
territorium hebben en niet altijd graag andere vogels in 
de buurt willen. Zwaluwen broeden in kolonies en zijn 
bijvoorbeeld wel graag bij elkaar. Voor hen kan je zeker 
meerdere nestjes bij elkaar hangen. Voor mussen bestaat 
er zelfs zoiets als een ‘mussenflat’. Voor andere vogel-
soorten hang je best de vogelhuisjes minstens 3 tot 10 
meter uit elkaar. 
 
Het najaar is de ideale periode om nieuwe vogelhuisjes op 
te hangen. Als je het nestkastje voor de winter ophangt, 
is de kans groter dat vogels de nestkast ontdekken. Vogels 
hebben de tijd nodig om aan de nieuwe kasten te wennen 
en sommige soorten zoals de grote bonte specht, de pim-
pelmees en de koolmees gebruiken vogelhuisjes vaak als 
slaapplaats tijdens de koude winternachten. Daar kan de 
vogel zijn lichaamswarmte het makkelijkst behouden en 
ligt de vochtigheidsgraad ook merkelijk lager dan buiten 
de nestkast. Op het einde van de late wintermaanden is 
de keuze vaak al gemaakt en weten ze in welke kast ze 
in het voorjaar hun jongen zullen grootbrengen. Voor vo-
gelsoorten die bijvoorbeeld pas begin april in onze tuin 
arriveren, wacht je dan weer beter tot begin april. Anders 
zijn de nestkasten al bewoond door mezen en mussen. 
Voor deze latere tuingasten kan je de kast best op een la-
ter tijdstip omhoog hangen of de invliegopening tijdelijk 
afsluiten met bv. een stoffen prop.
 

Maak oude nestkastjes elk jaar in september of oktober 
opnieuw schoon. Vogels gaan niet broeden in een nest-
kast met viezigheid van het broedseizoen daarvoor. Rei-
nig de nestkast grondig met heet water en een borstel. 
Schoonmaakazijn kan wel, maar daarna moet je de kast 
goed spoelen. Gebruik nooit schoonmaakmiddelen of 
insecticide om de kast te ontsmetten. Vogels richten zelf 
graag hun nestkast in, leg dus niet één of ander nestmate-
riaal klaar in het kastje.
 
Waarom hangt NWG De Kerkuil NESTKASTEN op?

Onze natuurwerkgroep hangt in de eerste plaats nestkas-
ten op om aan de vogels een alternatief te bieden voor 
hun verdwenen natuurlijke broedgelegenheden. Daar-
naast helpen de nestkasten de natuurwerkgroep om een 
beter inzicht in het leven van hun bewoners te krijgen. 
Door de bezetting van de kasten jaarlijks te controleren en 
deze gegevens bij te houden kan de NWG de evolutie van 
de populatie, doorheen de jaren, in een bepaald gebied, 
in een bepaald biotoop volgen. 

 
Ten slotte nog dit: mocht jouw nestkast het eerste jaar on-
bewoond blijven, wees dan niet ontgoocheld! Heb geduld, 
volgend jaar in mei legt er misschien wel een vogeltje een 
ei. En is het vogelhuisje eenmaal bewoond, bedwing dan 
nog even je nieuwsgierigheid!  In een pas betrokken nest-
kast is de binding van de vogels met de kast nog erg zwak. 
Broedende vogels zijn gevoelig voor verstoring; ga dus 
niet te vroeg kijken in de nestkast. Bij herhaalde, veelvul-
dige controle van de nestkast verlaten jonge vogels soms 
vroegtijdig het nest en vallen dan gemakkelijk ten prooi 
aan roofdieren. Kan je je toch niet bedwingen, zorg er dan 
wel voor dat de vogels niet schrikken. Klop even zacht-
jes op de zijwand van het nestkastje, vooraleer je de kast 
opent. En nu, veel succes! 

Angélique Blomme
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Je las het al op pag. 15: onze medewerkers zijn van vele 
markten thuis. Eén van die markten is het controleren van 
kerkuilnestkasten. Mijn ‘markt’ ligt o.a. bij de controle/
het tellen van de nesten huis- en boerenzwaluwen. Om-
dat ik andere medewerkers zo enthousiast hoorde vertel-
len over het controleren van kerkuilnestkasten, besloot ik 
eens met hen mee op stap te gaan. De plaats van afspraak 
was ergens in Beveren. Het team van dienst bestond uit 
onze projectmedewerker Wim Bovens en ringer Jeroen 
Arnoys, geflankeerd door een aantal enthousiastelingen 
en een nieuwsgierige ik. 

Mispak je niet, het vraagt wat georganiseer! Voorzien van 
een aanhangwagen, een (echt wel lange) ladder en tele-
scopische steel met afdekplaat (daar kom ik op terug) en 
het nodige ringmateriaal, reden we in een minikonvooi 
naar de eerste mogelijke broedplaats. 

Het eerste wat in mijn hoofd opkomt als ik vanuit kikvors-
perspectief kijk naar de plaats waar de uit de kluiten ge-
wassen nestkast in de schuur hangt, is “OMG, dat is echt 
wel hoog.”. Hoogtevrees? Toch wel een beetje, ja. Geen 
nood, ik moet me toch niet aan een klimpartij wagen, ik 
ben mee om te observeren en voor de fun. Denk ik dan…

Stap 1 bestaat erin de steel met afdekplaat vakkundig aan 
de invliegopening te haken. Dit om te vermijden dat ma of 
pa kerkuil of eventueel een al vliegvlug jong, het op een 
lopen - euh, vliegen - zet. Daarna wordt de ladder stevig 
tegen de nestkast geplaatst. Jeroen neemt een grote doek 
en enkele stoffen zakken die dichtgeknoopt kunnen wor-
den. Hij stapt zelfverzekerd naar boven. Spannend! Even 
snuiven volstaat al om te weten te komen of de nestkast 
bewoond is of niet. Bij bewoonde hangt nl. een sterke 
ammoniakgeur: een laag aangestampte braakballen en 
uitwerpselen ruikt niet bepaald naar een vers geboende 
vloer… Het doek wordt over de nestkast gedrapeerd en 
het luik wordt vervolgens voorzichtig geopend. Een vlug-

ge blik volstaat om te checken of ma of pa thuis zijn of 
niet. Thuis? Dan wordt zij/hij er eerst uitgenomen en in 
een zak gestopt. 

De volgende stap bestaat uit controle: is er broedsel? Eie-
ren, ‘blutsekakkers’ of donzige juvenielen? De eerste twee 
laten we ongestoord liggen. Juvenielen (vanaf een zekere 
grootte) worden voorzichtig in een stoffen zak gestoken. 
De nestkast wordt dichtgedaan en Jeroen daalt de trap af. 

Hoog, droog en welriekend
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Nu is het is tijd voor het wetenschappelijk gedeelte: eerst 
wordt er gekeken of de uil een broedvlek heeft (geslachts-
bepaling). Daarna wordt van een bepaalde vleugelpen de 
lengte gemeten en de vogels worden één voor één gewo-
gen. Ze geven geen kik. Dan wordt een ring aangebracht. 
Alle gegevens, inclusief het ringnummer uiteraard, wor-
den genoteerd. Nu is het tijd om de familie kerkuil te 
ontstressen en hen terug naar boven te brengen. Jeroen 
stapt de ladder weer op en gaat nu omgekeerd te werk: hij 
neemt de vogels uit de zakken en zet ze terug waar hij ze 
vond, sluit het luik, neemt het doek eraf en komt gezwind 
(en met een brede glimlach) naar beneden. 

Terwijl Jeroen op en af loopt, houdt een medewerker de 
ladder goed vast. Ondertussen maken ook de andere aan-
wezigen zich nuttig door braakballen te zoeken. Die wor-
den netjes opgeraapt, in een zak gestoken en gelabeld. 
Eens thuis, verdwijnen de braakballen in de diepvries. 
Vraag je je af waarom? Om het klein grut dat er zichtbaar 
en onzichtbaar op achterblijft, te doden. Je wil niet dat de 
braakbal plots wegloopt als je die aan het pluizen bent… 

Benieuwd wat er op het menu van de kerkuil staat? Welke 
muizen de maaltijd bij uitstek vormen? Wil je graag ken-
nismaken met de wereld van de miniatuurschedels? Kijk 
dan zeker op pag. 28 en kom maar af. Plezier – en pruts-
werk – gegarandeerd!

Niet in elke kerkuilnestkast die we die avond controleren, 
wordt een broedsel gevonden. Het komt trouwens ook 
voor dat andere vogels wel iets zien in dergelijke bakken. 
Kauwen bijvoorbeeld, of houtduiven. In een enkele bak 
liggen piepjonge uilskuikens. Jeroen laat ze liggen – ze zijn 
te jong om te ringen. Ik word vriendelijk aangespoord om 
even de ladder op te lopen (Menen ze dat nu?!) en enkele 
foto’s te nemen (Wat? Moet ik én naar boven én de ladder 
nog loslaten ook?!). Ik pruttel wat tegen maar even later 
klim ik met knikkende knieën, klamme handen, openge-
sperde ogen, nauwelijks ademend en een smartphone in 
mijn broekzak, de ladder op. Eén trede, nog een trede... 
Was de ladder iemands keel, dan kneep ik die persoon 
gegarandeerd morsdood! Jeroen had al laten weten dat 
ma en pa niet thuis zijn en dat de jongen sowieso niet 
kunnen ontsnappen. Maar goed ook, want ik zou handen 
tekort komen. Ik had er nu al tekort: het luik openen en 
ook openhouden, smartphone uit de broekzak nemen, fo-
to’s maken… De ammoniakgeur slaat in mijn gezicht. Je 
zou van minder van de ladder donderen! Ik word aange-
moedigd door de mannen beneden en neem enkele fo-
to’s. Daarna werp ik nog een bijna-verliefde blik op de niet 
bepaald aantrekkelijke maar toch wel schattige jongen en 
sluit de nestkast. Oef, beide handen terug stevig aan de 
ladder! 

Eens beneden wordt alles netjes opgeruimd en ingeladen, 
slaan we nog een babbel met de trotse eigenaar en zijn 
we klaar voor de volgende etappe. En dan begint alles van 
voor af aan.

Sharon Kesteloot



26 Door u gespot

Vakanti e is sowieso alti jd een beetje genieten, maar als 
je ti jdens je vakanti e nog kan genieten van vogels die bij 
ons niet te zien zijn, dan is het plaatje compleet. Net zoals 
hier, een schitt erend plaatje genomen heeft  ti jdens mijn 
vakanti e in de buurt van de Donaudelta.

Jef Desaever

Roze pelikanen

Veelkleurige rups
Als je weet dat er een 2000-tal nachtvlinders en een 55-
tal dagvlinders in België voorkomen, dan is het niet ver-
wonderlijk dat je niet van elke rups weet welke vlinder hij 
zal worden. Toen ik deze schoonheid tegen het lijf liep, 
wist ik het wel onmiddellijk! Dit pareltje is de rups van een 
koninginnenpage! Nooit eerder kwam ik deze tegen, maar 
mijn dag kon alvast niet meer stuk.

Wim Bovens

Buteo boeing
Ik woon in Wijgmaal, een klein dorp nabij Leuven dat on-
der één van de aanvliegroutes van de landende vliegtuigen 
richti ng Zaventem ligt. In Wijgmaal ligt een natuurgebied, 
Wijgmaalbroek genaamd. Het is er aangenaam wandelen, 
zeker als de andere aanvliegroutes gebruikt worden. 

En toch, wanneer de vliegtuigen boven Wijgmaalbroek 
dalen (en dat is op slechts 600m hoogte en veroorzaakt 
redelijk wat lawaai), gaat het leven daar onverstoord door. 

Vogeltjes blijven fl uiten, de reetjes blijven grazen in de 
wei en de buizerd, die blijft  thermieken! Met een beetje 
geluk op de juiste plaats op het juiste moment zijn en je 
weet dat je een leuke foto gemaakt hebt.

Tom Bovens
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Plaats:   OC Volcraven, Grintweg 15D
  8600 Oostkerke (Diksmuide)
Datum:   Vrijdag 11 oktober 2019 om 19.30
Spreker:  Claude Velter
Inschrijven: www.natuurwerkgroepdekerkuil.be
Kostprijs: grati s

Claude Velter, coördinator van het Opvangcentrum voor 
Vogels en Wilde Dieren uit Oostende, komt de werking 
van het opvangcentrum uit de doeken doen en vertelt 
hoe we de dieren in nood het best kunnen helpen. De fo-
cus ligt hier op onze projectvogels.

Uitleg VOC

Cursus uilen
Plaats:   BC Duinpanne, Olmendreef 2
  8660 De Panne  
Datum:   Woensdag 30 oktober 2019 om 19.00
Lesgever:  NWG De Kerkuil
Inschrijven: www.natuurwerkgroepdekerkuil.be
Kostprijs: grati s (aantal deelnemers beperkt)

We bekijken de wereld door de ogen van de uilen. Deze 
nachtelijke roofvogels hebben een hoge aaibaarheidsfac-
tor, toch zijn en blijven het wilde dieren. Tijdens deze cur-
sus bespreken we de determinati e en de ecologie van alle 
soorten die we in Vlaanderen kunnen zien.

Topografi e van de vogel
Plaats:   OC Callicanes, Zuidkapelweg 16
  8630 Veurne  
Datum:   Vrijdag 15 november 2019 om 19.30
Lesgever:  Gerald Driessens
Inschrijven: www.natuurwerkgroepdekerkuil.be
Kostprijs: grati s

Gerald Driessens is werkzaam voor Natuurpunt met als 
specialisati e “vogels en waarnemingen.be”. Gerald komt 
een avond praten over de topografi e van de vogels, zeg 
maar hoe een vogel opgebouwd is. De veren van de vogel 
zullen geen geheimen meer hebben na deze uiterst boei-
ende avond. Topacti viteit die volledig grati s wordt aange-
boden door de werkgroep!
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Activiteitenkalender
Wanneer Uur Wat Waar Extra

11/10/19 19.30 Uitleg VOC OC Volcraven, Grintweg 15D,
8600 Oostkerke

p 27

22/10/19 19.00 Braakballen pluizen BC De Blankaart, Iepersteenweg 56, 
8600 Diksmuide

p 28

30/10/19 19.00 Cursus uilen Duinpanne, Olmendreef 2
8600 De Panne

p 27

06/11/19 19.30 Medewerkersvergadering BC De Blankaart, Iepersteenweg 56, 
8600 Diksmuide

15/11/19 19.30 Topografie van de vogel
Gerald Driessens

Zaal Callicanes
Zuidkapelweg 16, 8630 Veurne

p 27

21/11/19 19.00 Braakballen pluizen BC De Blankaart, Iepersteenweg 56, 
8600 Diksmuide

p 28

18/12/19 19.00 Braakballen pluizen BC De Blankaart, Iepersteenweg 56, 
8600 Diksmuide

p 28

Ben jij hier geknipt voor?
Hoor jij bij de groeiende groep mensen die geïnteresseerd is in wat Moeder 
Natuur te bieden heeft? Ben je keigraag buiten? Werk je graag met kinderen? 
Kan je je 1 keer per maand vrijmaken? Ja? Lees dan vooral verder! 

We zijn namelijk op zoek naar enthousiaste begeleiders, die zich 1x per maand willen vrijmaken. Maandelijks 
trekken we er met natuurwerkgroep “De Zeevonk” een zaterdagnamiddag (van 14u tot 17u) op uit om met 
jongeren van het 1e leerjaar t.e.m. het 4e secundair een tipje van de natuursluier op te lichten. In totaal zijn 
we met 5 leeftijdsgroepen. We spreken gewoonlijk af aan De Korre (Koningsplein, De Panne). Deze verza-
melplaats biedt een waanzinnige waaier aan mogelijkheden: het bos, de duinen, het strand, Duinpanne, een 
uitstap per tram,… Word alvast lid van onze Facebookpagina ‘De Zeevonk’ en werp een nieuwsgierige blik op 
onze coole activiteiten. De data voor 2019-2020 vind je alvast op www.dezeevonk.be. Meer info? Contacteer 
Sharon op het nummer 0477 42 41 47 en wie weet, steekt ze jou wel aan. 

Braakballen pluizen
Plaats:   BC De Blankaart, Iepersteenweg 56, 
  8600 Woumen
Datum:   22/10 - 21/11 en 18/12 vanaf 19.00
Inschrijven: www.natuurwerkgroepdekerkuil.be
Kostprijs: gratis

In Kerkuil nummer 82 (jan-feb-maa 2018) stond een 
artikel over “Kleine zoogdieren in de centrale West-
hoek”. Ook dit jaar willen we kijken wat onze geve-
derde vrienden allemaal gegeten hebben, om zo een 
overzicht te krijgen van welke kleine zoogdieren zich 
in de omgeving bevinden. Daarom werden weer ver-
schillende braakballen van kerkuilen verzameld die 
we gaan pluizen tijdens een gezellige babbel. 



29Komende activiteiten Jonge kerkuiltjes

Bezoek ons ook op onze Facebookpagina: www.facebook.com/DeKerkuil

Dag kerkuiltjes 

Deze keer is het geen tekst geworden, maar een kleine quiz! Herken jij al deze dieren? 
Enkele dieren passen echter niet in het rijtje. Weet jij welke? En weet je ook waarom? 
Tip: denk zoals een medewerker van NWG De Kerkuil. Het antwoord vind je op de 
website:
www.natuurwerkgroepdekerkuil.be

Groetjes, Roosfi en
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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

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

Uw advertenti e hier?
Neem contact op met

het secretariaat

info@natuurwerkgroepdekerkuil.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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