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4 Voorbije activiteiten

Van alle vogels spreken de roofvogels de doorsnee mens het meeste aan. De cursus roofvogelherkenning 
blijkt dan ook keer op keer een succes. Ook in Koekelare werd er dit najaar dergelijke roofvogelcursus ge-
organiseerd. In Huis Proot troepten enthousiaste natuurliefhebbers samen om zoveel mogelijk bij te leren 
over deze heersers van het luchtruim. Drie avonden in evenveel weken werden ze klaargestoomd voor de 
praktijkwandeling in De Blankaart.

Het niveau van de groep was heel divers, maar iedereen heeft ongetwijfeld veel bijgeleerd. Dat is ook de 
essentie van de cursus. Het is niet omdat je de cursus volgt, dat je na afloop alle roofvogels probleemloos op 
naam kan brengen vanaf er eentje je gezichtsveld binnen vliegt. Het is echter wel een goede basis om van te 
vertrekken. Veel buiten komen, veel op stap gaan met kenners en beetje per beetje ontrafelen de geheimen 
van de identificatie van deze moeilijke groep vogels zich.

Roofvogelcursus

Ik ben 3 avonden naar de cursus roofvogels herkennen 
geweest. De eerste avond leerden over de soorten en de 
trek. De tweede en derde avond ging over de specifieke 
soorten en hun kleur en de vlucht.

Op zaterdag 7 september zijn we als laatste deel van de 
cursus met de hele groep roofvogels gaan spotten in de 
Blankaart in Woumen. Tijdens onze 3 uur durende tocht 
hebben we een sperwer, buizerd, blonde buizerd, toren-
valk, boomvalk, bruine kiekendief en een visarend gezien.  
Toffe namiddag!

Wout Lydou
10 jaar oud

Jongste deelnemer
tot nu toe aan  

de cursus 
roofvogelherkenning!

Op de afsluitende wandeling van de roofvogelcursus in 
het Blankaartgebied kregen de cursisten buizerd, sperwer, 
bruine kiekendief, torenvalk en boomvalk te zien. Ieder-
een was het erover eens dat dat al een geslaagde verza-
meling was, maar toen werd vanaf de ‘poutrellebrug’ nog 
een bijzonder exemplaar gespot … Zittend op tak liet een 
prachtige visarend zich door iedereen bewonderen, al 
duurde het niet lang voor de roofvogel opvloog. Ons geluk 
kon niet op toen de visarend besloot om nog een paar mi-
nuten recht boven onze hoofden te komen cirkelen voor 
ze definitief verdween. Een niet-alledaagse ontmoeting! 
En ook al was het licht niet optimaal, toch ben ik blij met 
deze foto …

Filip Declerck

De visarend Filip Declerck en Wout Lydou op de roofvogelwandeling
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Season’s End BBQ
Voor het derde jaar op rij gaf NWG De Kerkuil een 
BBQ om het einde van het seizoen te vieren. Een on-
dertussen jaarlijkse traditie die gesmaakt wordt! 

De eerste keer vond de BBQ plaats in OC Callicanes 
in Veurne, maar sinds vorig jaar gebeurt dat op de 
idyllische locatie aan kasteel De Blankaart, waar het 
secretariaat gevestigd is. Maar liefst 58 sympathisan-
ten tekenden present! 

De kerkuilen en extra late broedsels (zie pagina 10) 
zorgden ervoor dat onze Season’s End BBQ niet echt 
op het einde van ons seizoen viel. Best leuk, want dat 
leidde alleen maar tot extra onderwerpen en spe-
culaties. Aan hoeveel broedgevallen zouden we nog 
geraken? 

De nieuwe aanhangwagen van de vereniging bleef 
ook niet onopgemerkt. Verschillende medewerkers 
maakten er in voorbereiding van dit eetfestijn al aar-

dig gebruik van. Het nut ervan werd bij deze meteen 
bewezen. 

Dat het gezellig was, kunnen alle aanwezigen be-
amen. Dat het bovendien ook echt lekker was, des te 
meer! Het leuke aan een BBQ zoals deze is dat me-
dewerkers, sympathisanten én zelfs hun partners al-
lemaal rond de tafel zitten. Iedereen zit bij iedereen. 
Je leert elkaar beter kennen en je kan eindelijk een 
gezicht plakken op die ene persoon waar je al zoveel 
over gehoord hebt.

Verhalen van het voorbije seizoen worden in geuren 
en kleuren verteld. Hier en daar wordt al eens een 
gokje gewaagd naar de resultaten van de broedge-
vallen bruine kiekendief of kerkuil. Niet enkel de pro-
jectvogels rolden vlot over de tongen, ook de koetjes 
en kalfjes kwamen uiteraard aan bod! Er is niets zo 
leuk als mensen met een grote glimlach op hun ge-
zicht (en met een volle maag) voldaan naar huis te 
zien gaan op het einde van de avond.

Nog een hele dikke en welgemeende dankjewel aan 
alle medewerkers die geholpen hebben om van deze 
BBQ een groot succes te maken! En dit bovenop een 
ongelooflijk druk broedseizoen. Dankjewel!

Wim Bovens
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Kom het eens uitpluizen
Bij de jaarlijkse controle van de kerkuilkasten verzamelen 
de medewerkers van NWG De Kerkuil waar mogelijk ook 
uilenballen (of braakballen, al klinkt dat iets minder sma-
kelijk). Die worden diepgevroren om eventueel aanwezige 
kriebelbeestjes te doden. Daarna worden ze gebruikt tij-
dens pluissessies in bv. lagere scholen of natuurkampen. 
Vanzelfsprekend vormen zo’n uilenballen ook een bron 
van informatie over het dieet van de kerkuil. Welke prooi-
en vindt de uil op verschillende locaties, en varieert dat 
aanbod naargelang de regio?

In het najaar van 2017 doorzocht Floris Verhaeghe van het 
ANB 330 braakballen uit ons werkingsgebied en vond er 
de resten van maar liefst 16 soorten muizen en ratten in 
terug. Alle informatie hierover kun je lezen in tijdschrift nr. 
82 (januari – februari - maart 2018). Aangemoedigd door 
het succes van dit titanenwerk wilden we nu ook zelf aan 
de slag!

Tijdens drie pluissessies, in oktober, november en de-
cember, onderzochten vrijwilligers onder de broodnodi-
ge leiding van Floris uilenballen die tijdens het voorbije 
kerkuilenseizoen werden verzameld. Aangezien de sche-
deltjes en onderkaakjes de belangrijkste resten zijn om 
tot op soort te kunnen determineren, werden die eerst 
uit de braakbal gesorteerd. Een blik op de tandjes maakt 
snel duidelijk tot welke grote groep de muizen behoren: 
spitsmuizen, woelmuizen of ware muizen. Om dan tot op 
de correcte soort te komen, zijn heel wat moeilijkere of 
minder duidelijke kenmerken van cruciaal belang. Vaak 
was een opzetloep of zelfs de bino de enige manier om die 
in beeld te brengen. Geen evidente opdracht! Met hulp 

van Floris en de nodige volharding slaagden de meesten 
er toch in om de kerkuilprooien op naam te brengen. 

Van één locatie in Koekelare werden tijdens de eerste ses-
sie 24 braakballen nauwkeurig uitgepluisd. De resultaten 
werden door Patrick Claeys netjes in een tabelletje gezet.

(1) Bosspitsmuis: 2 soorten, namelijk gewone en tweekleurige (Sorex araneus 

en Sorex coronatus)

Ook de resten van een mol werden in één van de braak-
ballen teruggevonden. Vanzelfsprekend geven deze resul-
taten maar een heel lokaal en tijdsgebonden beeld van 
de prooien van de kerkuil. Toch geeft het veel voldoening 
om soorten te kunnen determineren en zo een beeld te 
krijgen van het dieet van deze nachtelijke rovers.

Het werden drie heel leerrijke avonden, waarbij de klem-
toon lag op gezellig samenwerken en bijleren over kerkui-
len. Wat mij betreft, graag volgend jaar opnieuw. En Flo-
ris, heel erg bedankt voor je uitleg, expertise en … geduld.

Filip Declerck
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35 jaar VOC Oostende
Op vrijdag 11 oktober mochten we Claude Velter verwel-
komen in zaal Volcraeven in Oostkerke. Als algemeen co-
ordinator van het VOC – voluit Opvangcentrum Vogels en 
Wilde Dieren – is hij de man bij uitstek om de werking en 
de geschiedenis van de organisatie uit de doeken te doen. 
Verschillende leden van NWG De Kerkuil hebben onge-
twijfeld al eens een ziek of gewond dier in het centrum in 
Raversyde binnengebracht. Een aantal medewerkers zijn 
er ondertussen zelfs al bekende gezichten, en staan regel-
matig in voor het transport naar én van het VOC.

De drie basisdoelen van het VOC zijn 1) de opvang van zie-
ke, gewonde of in beslag genomen vogels en wilde dieren, 
2) meewerken aan natuureducatie en 3) wetenschappe-
lijk onderzoek ondersteunen. De organisatie valt onder de 
koepel van Vogelbescherming Vlaanderen. Jaarlijks wor-
den zo’n 4000 dieren opgevangen, goed voor een 180-tal 
soorten. 90% van de binnengebrachte dieren zijn vogels. 
Het VOC wordt gefinancierd door het Vlaams Gewest en 
stad Oostende. Verdere inkomsten komen uit de eigen 
winkel, lidgelden en het aanbieden van hun expertise tij-
dens workshops en cursussen aan externen.

Door de ligging aan de Noordzee heeft het Oostendse 
VOC een expertise opgebouwd rond de verzorging van 
‘olievogels’, de slachtoffers van olierampen. DSamen met 
andere opvangcentra vormt het VOC het internationa-
le SEA-ALARM NETWORK. Bij olierampen over de hele 
wereld wisselen deze gespecialiseerde centra niet enkel 
expertise, maar ook materiaal en hulpverleners uit. In 
2018 verloor een schip 217.000 liter zware stookolie in 
de Rotterdamse haven. 522 knobbelzwanen werden toen 
met de hulp van Oostendse experts gered en gereinigd en 
konden langzaam herstellen.

Zoals heel wat natuurverenigingen draait ook het VOC 
voor een groot deel op vrijwilligers. Via EVS (een Euro-
pees vrijwilligersnetwerk) zijn er fulltime vrijwilligers aan 
de slag uit heel Europa. Claude benadrukt ook het belang 
van de alternatieve dienstverlening in het VOC. Van bij de 
start werd getracht om bv. vrijwilligerswerk als taakstraf 
te ondersteunen.

Claude wilde speciaal de projectsoorten van onze natuur-
werkgroep belichten en had enkele zeer bruikbare tips en 
interessante bedenkingen. Zo hamerde hij op het belang 
van snel ingrijpen wanneer een kerkuiljong uit de nestbak 
wordt gevonden. Een gezond jong dat voldoende gevoe-
derd wordt, zal nooit spontaan de bak verlaten. Vaak heeft 
zo’n uilskuiken al enkele dagen niets meer gegeten, is het 
erg verzwakt en dalen de overlevingskansen heel snel. 
In het VOC probeert men deze kuikens te redden door 
eerst vloeibare voeding in kleine porties aan te bieden, 
later over te schakelen op ‘vaste’ prooien om uiteindelijk 
de jachtreflex aan te wakkeren door levende prooien te 
voorzien. In bijna alle gevallen kunnen deze kerkuilen la-
ter als gezonde jonge vogels opnieuw worden vrijgelaten. 
Bij volwassen verkeers- of draadslachtoffers liggen de suc-
cescijfers helaas veel lager, en hangt alles af van de aard 
van het trauma. 

In hoeverre mag de mens ingrijpen om dieren te redden? 

Een zeer interessante, maar ook heel moeilijke vraag, 
die Claude aan het publiek stelde. Zou het bijvoorbeeld 
niet beter zijn om tijdens strenge winters, wanneer de 
kerkuilenpopulatie normaal gedecimeerd wordt, leven-
de prooien aan te bieden? Door (aangekochte) muizen in 
een open bak met wat stro bereikbaar te maken, zullen 
meer kerkuilen de winter levend doorkomen. Hetzelf-
de geldt natuurlijk ook voor andere uilen en roofvogels. 
Maar misschien is dat een te ver gaande ingreep? Zoals 
gezegd: zeer interessante materie, waarover ongetwijfeld 
nog heel wat van mening zal worden gewisseld.

Verder waren er nog voorbeelden van geslaagde reddin-
gen van een zeldzame roodhalsfuut, die in de nieuwe 
zwembadkooien werd opgevangen, en een vergiftigde 
buizerd, die al snel weer de oude was. Ieder dier heeft zijn 
eigen verhaal in het VOC. Het was erg boeiend om Claude 
gepassioneerd te horen vertellen en NWG De Kerkuil wil 
hem daarom nog eens hartelijk bedanken voor de leerrij-
ke avond!

Filip Declerck
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Hoe herken je de ene uil van de andere?
Op 30 oktober 2019 werd door NWG De Kerkuil een cur-
sus ‘Uilen herkennen’ georganiseerd in Bezoekerscentrum 
Duinpanne in De Panne.

Onze spreker was Geert Martens, die ons feilloos door-
heen deze interessante cursus begeleidde. De vijf soorten 
uilen die in Vlaanderen voorkomen, werden uitvoerig be-
sproken: Kerkuil, Steenuil, Velduil, Bosuil en Ransuil. Daar-
naast werden nog twee soorten toegelicht, met name de 
Oehoe en de Ruigpootuil. Deze laatste zijn beide te spot-
ten in de Ardennen. 

Alvorens in detail te treden per soort, werden we eerst ge-
trakteerd op een aantal algemene kenmerken van uilen. 
We vernamen dat uilen géén familie zijn van de dagroof-
vogels, maar nauwer verwant zijn aan de nachtzwaluw en 
de koekoek. Ik vraag me af of iemand van de aanwezigen 
dit wist.  

Geert had het uitgebreid over het zicht van uilen, hun 
fenomenaal gehoor, de geklauwde poten, het geluidloos 
vliegen (vooral nuttig tijdens het jagen), hun camoufla-
gepak, hun behoorlijk uitgebreid dieet, hun soms wel ei-
genaardige gedrag, enz. Per soort werd het ‘geluid’ afge-
speeld. Het gehoor van de aanwezigen werd op de proef 
gesteld; het bleek niet zo evident om de algemene roep 
van de baltsroep of alarmroep te onderscheiden. En al ze-
ker niet als sommige dames anders roepen dan hun man-
nelijke soortgenoten! 

Tot slot werd er ook nog gesproken over de bescherming 
en instandhouding van deze prachtige uilensoorten, waar-
van sommige bedreigd zijn. 

Deze uiterst boeiende avond werd ludiek afgesloten met 
een knipoog van de blauwe uil uit de Fabeltjeskrant: 
“Oogjes dicht en snaveltjes toe”. 

Hendrik Mijle
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Vogels en topografie, wat een rare combinatie! Is topo-
grafie niet meer een aardrijkskundig begrip? Een korte 
zoekopdracht op het internet en jawel, in een encyclo-
pedie, gaf me gelijk: Topografie (uit het Grieks, letterlijk 
“plaatsbeschrijving”) is de studie van de beschrijving van 
kenmerken van plaatsen en gebieden. Tot de topografie 
behoort ook de studie van de ligging en de namen van 
plaatsen, wateren, bergen, streken, landen, en andere 
geografische vormen. In aanloop naar deze avond, tracht-
te ik alvast een verband te vinden tussen het lezen van 
een landkaart en het herkennen van een vliegend geve-
derd dier. Mijn verwachtingen van de lezing waren dus 
bijzonder hoog.

Veurne 15 november 2019. Op deze koude vrijdagavond 
zakten een 60-tal geïnteresseerden af naar zaal Callicanes 
te Veurne. Naar opkomst kon deze lezing alvast niet meer 
stuk! 

Gerald kijkt al van zijn 14e naar vogels en is daarenboven 
een meer dan begenadigd tekenaar. Samen met vrienden 
trok hij geregeld de natuur in en noteerde hun observa-
ties nauwkeurig en gedetailleerd. Ook illustraties hoorden 
daarbij. Het opstarten van een vereniging en het uitge-
ven van een tijdschrift over vogels was in die tijd een uit-
gelezen manier om anderen in zijn passie te laten delen. 
Petje af! Gerald vertelde geanimeerd. Iedereen luisterde 
geboeid en er werd driftig genoteerd.

Er zijn verschillende manieren om via topografie vogels op 
naam te brengen:
Vogels benoemen via algemene kenmerken is niet zo han-
dig. En via kenmerken als hielgewricht en borstkam, veren 
en beenderen zal je niet snel tot een soortendeterminatie 
komen. Vogels op naam brengen via relatieve kenmerken 
zoals bv. grootte, kleur, gedrag, foerageerwijze of zithou-
ding is dubieus, omdat onze hersenen dingen gaan invul-
len die er niet zijn. Gezichtsbedrog met andere woorden.
Vogels kan je echter goed op naam brengen via hun unie-
ke kenmerken: een oogstreep hier, een snor daar, de vorm 
van de staart, het voortgebrachte geluid, de handpenpro-
jectie, winterkleed, zomerkleed, enz. Zo hebben KBV’tjes, 
kleine bruine vogeltjes, unieke kenmerken om hen van 
elkaar te onderscheiden. Zeg dus niet zomaar mus tegen 

een mus! Het is misschien een huismus, ringmus, heggen-
mus, of grasmus. 

Om een vogel te herkennen gebruik je dus best verschil-
lende kapstokken om zo je waarnemingen te combineren 
tot een conclusie.

Een vogel beoordeel je best volgens de JIZZ-methode, Ge-
neral Impression of Shape and Size: 
Je krijgt dus een algemene indruk van hun vorm en groot-
te. Vogels kunnen vliegen en hun uitzicht in zit of in vlucht 
is volledig verschillend. Hierdoor zijn sommige kenmerken 
alleen maar in vlucht te zien of net alleen in zit. Bv. de 
vorm van hun staart, de houding van hun vleugels, het 
zweven, de vleugelslag, het stappen, de kleur van poten, 
de lengte van de poten, enz. De bouw van de vogel is be-
palend (steltloper, zangvogel, roofvogel, enz.) evenals de 
verhoudingen van de vogel t.o.v. wat je in het veld kan 
waarnemen.

Een hulpmiddel om een goed idee te krijgen van de JIZZ 
is de topografie van de vogel: de ‘grote landschapsele-
menten’ van de vogel vertalen zich in veerpartijen als de 
mantel, rug, stuit, bovenstaartdekveren, onderstaartdek-
veren, staart. De veren op die manier benoemen is een 
grote hulp voor de determinatie. Ook als je in groep vo-
gels observeert en je wil de medevogelaars ergens op wij-
zen, dan is het handig dat je meteen de juiste veerpartijen 
kan benoemen. Gedaan met vragen “Heb je de witte plek 
op de staart gezien?”. Vanaf vandaag verwijs je naar de 
witte stuit. 

De ‘kleine landschapselementen’ van de vogel correct be-
noemen, bv. de oogring, oogstreep, mondstreep, onder-
ste en bovenste vleugelstreep, is ook meer dan handig. 
Vanaf vandaag  zeg ik dus niet meer “Heb je de twee vlek-
ken onder het oog gezien?” maar heb ik het over de gele 
oogstreep en de witte mondstreep.

Een oprechte dank je wel aan Gerald. Ik kan besluiten dat 
mijn toch wel hoge verwachtingen meer dan ingelost wer-
den en dat vanaf vandaag vogelkijken nooit meer hetzelf-
de zal zijn.

Geert Martens

Topografie van de vogel
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Op verschillende dagen, tijdstippen en plaatsen streken 
in totaal 21 ‘kerkuilen’ neer in de Dordtse Biesbosch om 
op vrijdag 30 augustus onze Biesboschuitstap te begin-
nen. De meesten van ons verbleven op twee nabijliggen-
de campings met eersterangsuitzicht op de natuur. De 
Dordtse Biesbosch is een 1000 hectare groot gedeelte van 
Nationaal Park De Biesbosch, wat in totaal wel een opper-
vlakte van zo’n 9000 hectare bestrijkt! Het is een van de 
weinige zoetwatergetijdengebieden van Europa en alleen 
al om deze reden is de Biesbosch zeer bijzonder. De focus 
zou dit weekend liggen op (roof-)vogels, en we werden 
niet teleurgesteld. 

Het bleek al snel dat de gidsen van dienst, Wim en Frank, 
goede afspraken hadden gemaakt met de beoogde dieren 
want de tent was nog maar opgezet of de eerste visarend 
liet zich al zien. Even later was er ook nog een fly-by van 
een zeearend en het programma was nog niet eens be-
gonnen! Het opschrikken en wild wegvliegen van alles wat 
kleiner was dan een reiger was een goede indicatie dat er 
actie op til was. 

Vrijdag in de vroege avond verzamelden we voor een 
wandeling en het hoogtepunt hiervan was een koppel 
zeearenden die we geruime tijd konden observeren. Een 
gevangen prooi werd door het water gesleept en wij kon-
den in alle rust toekijken hoe het mannetje de prooi aan 
het vrouwtje aanbood. 

De volgende dag loonde het de moeite om te tent vroeg 
open te ritsen. In het prachtige ochtendlicht was de na-
tuur werkelijk overal rondom ons en ook de vogels waren 
al weer vroeg van de partij. We hadden afgesproken met 
Jacques van der Neut, de boswachter van Staatsbosbe-
heer, zeg maar de Nederlandse tegenhanger van het ANB. 
Jacques trakteerde ons op een mooie rondrit door de 
Dordtse Biesbosch en wist veel te vertellen over het ont-
staan van de herwonnen natuur. Een groot gedeelte van 
het natuurgebied was nog niet zo lang geleden namelijk 
landbouw- en woongebied. Tijdens de rondrit bezochten 
we kort het bezoekerscentrum, wat de moeite waard was. 
Aan het einde van de excursie kregen we nog een mooi 
zicht op een visarend die zich rustig liet bekijken. 

Terug op de camping verbaasde Geert ons toen hij met 
het een ‘visarendlokroep’ een overvliegende visarend een 
tijd in de buurt wist te houden. Waarschijnlijk kan hij zelf 
ook niet meer vertellen hoe hij daar nu precies in geslaagd 
is, maar het werkte in ieder geval! 

In de vroege avond verzamelden we voor onze vlotten-
tocht. Terwijl de gidsen het vlot in orde maakten, vlogen 
er nog even twee zeearenden recht over ons. Het kon dus 
al niet meer stuk, en dat voordat we ook nog maar één 
voet op het vlot hadden gezet. Het was prachtig om rustig 
door het gebied te varen en de Biesbosch vanuit een heel 
ander perspectief te kunnen bekijken. Op het laatst, toen 
we er eigenlijk niet echt meer op rekenden, liet ook een 
Bever zich nog even bewonderen, dus de missie was zeker 
geslaagd te noemen. 

Minder geslaagd was het dat door een kortstondige, he-
vige wind de luifels van twee campers waren afgewaaid. 
Gelukkig werd er wat provisorische hulp geboden. Mocht 
er ooit iemand nodig zijn om door een klein dakraampje 
te klimmen, dan blijkt Sharon hier heel handig in te zijn. 
Het is maar dat jullie het weten. Het ‘napraten’ duurde 
deze avond wat langer dan de avond ervoor en de gezel-
ligheid steeg met het uur.

Zondagochtend maakten we nog een mooie wandeling en 
daarna begonnen de meesten alweer met inpakken. Met 
een aantal auto’s zijn we met de pont overgestoken om 
nog een wandeling te maken naar een kijkhut. Hier liet 
de bruine kiekendief zich zien in een prachtige landschap, 
wat op zichzelf al de moeite waard was. Na deze wande-
ling splitsten de ‘kerkuilen’ zich op. De meesten gingen 
weer terug naar de Westhoek en sommigen zetten hun 
verblijf nog even voort. We kunnen terugkijken op een 
geslaagde uitstap, met dank aan de goede voorbereiding 
van zowel het programma als het eten op de camping. Wij 
kijken alvast uit naar de volgende editie!

Joop van der Laan

Foto’s zie middenpagina

Artikels

Uitstap Biesbosch
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Alle 192 broedvogels van België en Nederland
Jan Rodts
ISBN 978 90 8924 749 0
Uitgeverij Houtekiet -  Antwerpen

Mijn eerste gedachte bij het vastnemen van dit werk was: 
“Alweer een vogelgids!” Bij het nader bekijken ervan, 
bleek snel dat er een unieke benadering toegepast werd: 
een indeling op basis van de grootte van de vogel. 

De indeling waaraan we gewoon zijn, de “taxonomische 
indeling” van vogels, is hier dus achterwege gelaten. Het 
is even wennen aan deze originele invalshoek. In het boek 
worden  de 192 broedvogels van België en Nederland be-
sproken: van het goudhaantje tot de knobbelzwaan zijn 
de vogels ingedeeld in 5 groepen volgens hun lengte (van 
snavelpunt tot staartpunt gemeten). Het boek is goed te 
gebruiken, zowel voor het begluren van tuinvogels als tij-
dens een echte “vogeltocht”.

Bij het doorbladeren van het boek valt onmiddellijk op dat 
iedere vogel 2 volle pagina’s aandacht krijgt. Per soort zijn 
er telkens 2 foto’s opgenomen. Aanwijsstrepen en enke-
le woorden uitleg geven duidelijk de unieke kenmerken 
van de soort weer. Zijn de vogels dimorf (m.a.w. is er een 
zichtbaar verschil tussen de geslachten), dan worden de 
verschillen duidelijk weergegeven. Op die manier is het 
boek perfect te gebruiken om een vogel te determineren. 
Een slimme tijdslijn geeft het voorkomen en activiteit (zo-
als balts, broedperiode, verzorgen van jongen, …) van de 
vogel gedurende het jaar aan. De grootte van het waarge-
nomen vliegbeeld is bovendien schematisch weergeven.

Niet alleen de gepubliceerde foto’s zijn van een hoge kwa-
liteit, maar ook de bijbehorende beschrijving van de vo-
gels is heel degelijk en systematisch opgesteld. In de hoof-
ding is in één oogopslag de Nederlandse en Latijnse naam 
van de soort te zien, de lengte, spanwijdte, lichaamsge-
wicht en of deze vogel wel of niet bedreigd is. Verder staat 
de benaming van de vogel er in het Frans, Engels en Duits. 
Praktisch als je in het buitenland staat te “vogelen”. Je 
weet immers nooit met wie je daar aan de praat geraakt.

Bij de vogels vind je een korte beschrijving terug: Verschil in 
geslachten – Algemeen – Habitatvoorkeur – Voedsel – Nest 
en nestplaatskeuze – Broedsel – Trek- of standvogel – Mo-
gelijk te verwarren met… De laatste is een handig extraatje 
om bvb. de determinatie tussen een Fluiter/Tjiftjaf/Fitis/
Spotvogel mogelijk te maken.

Ook gevorderden komen aan hun trekken, dankzij interes-
sante weetjes die uitgelegd worden, zoals onomatopee, 
fennoscandinavië, het verschil tussen hiboux en chouet-
tes, enz.

Naar mijn mening verdient dit boek een plaatsje tussen 
de Tirions, Petersons, ANWB’s, Forsmans, Sovons, Roots, 
KNNVs, Delta’s, Elseviers, enz. die waarschijnlijk jullie al 
uitpuilende boekenkast sieren. 

Geert Martens

De slimste vogelgids
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Een mooi rapport onder ogen krijgen is altijd een beet-
je feest, maar dat van de kerkuilen in het werkingsgebied 
van NWG De Kerkuil was in 2019 zo mogelijk een gala-uit-
voering. De eerste signalen bij het begin van het broedsei-
zoen waren veelbelovend en ook andere roofvogels de-
den het vorig jaar uitermate goed (zie tijdschrift nr 85 van 
okt-dec 2019 voor o.a. torenvalken en bruine kiekendie-
ven). Op de definitieve cijfers bleef het echter wachten. Er 
bleven immers maar succesvolle broedgevallen opduiken. 
Het relaas van een kerkuilen-topjaar!

Even terugblikken op de voorbije seizoenen

Sinds 2015 doet de kerkuilenpopulatie het in onze pro-
jectgemeenten goed, en het aantal broedparen schom-

melt gestaag tussen 50 en 60, met een nestgemiddelde 
van rond de 3 pulli. Steeds vaker worden ook tweede (of 
heel late) broedsels vastgesteld. De bezettingsgraad van 
de nestbakken steeg in 2018 tot 31%. Dat was de situatie 
tot vorig jaar …

Bijna 40% meer vastgestelde broedkoppels

De medewerkers van NWG De Kerkuil stelden in 2019 tot 
hun grote vreugde vast dat er een nooit geziene weelde 
aan broedende kerkuilparen te vinden was. Niet minder 
dan 83 koppels konden worden geteld! Dat zijn er maar 
liefst 23 meer dan in 2018, het vorige recordjaar, toen we 
60 paren telden. In zowat alle projectgemeentes werd 
een stijging opgetekend. 

Kerkuilen - rapport 2019

1521

24 32
24

35
35

55

83

3 6 5 8 9 8

18 24

8

35 34

25 25

36

24

12

43 50

60
57 60

101

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Aantal broedgevallen en broedparen IJzer en Polder

broedparen broedgevallen



13ArtikelsVoorbije activiteiten

Diksmuide wordt de nieuwe koploper met 20 paren (12 
in 2018), terwijl de topgemeente van vorig jaar, Alverin-
gem, er op zijn beurt nog een broedpaar bijdoet en op 16 
komt. In Veurne ging het aantal koppels van 7 naar 12, in 
Nieuwpoort van 2 naar 4, Lo-Reninge klimt van 6 naar 8, 
Houthulst van 3 naar 9 en Koekelare van 8 naar 9 paren. 
De kustgemeenten Koksijde (blijft gelijk met 3 paren) en 
De Panne (geen vastgestelde broedkoppels dit jaar) zijn 
traditioneel minder in trek bij kerkuilen. Kortemark telt dit 
jaar een broedpaar minder en komt op 2.

De klimatologische omstandigheden waren de kerkuilen 
in 2019 goed gezind. Een zachte winter en een relatief 
droog voorjaar zorgden er niet alleen voor dat heel wat 
uilen de winterperiode goed zijn doorgekomen, maar ook 
dat er een ware abundantie aan voedsel was. Die over-
vloed was dan ook de directe aanleiding voor grote en 
succesvolle nesten, en een héél lang broedseizoen.

De kaap van de 100 broedgevallen succesvol gerond

Het recordaantal broedparen zorgde in 2019 voor maar 
liefst 101 broedsels. Wie aandachtig meeleest, merkt op 
dat er bij die 83 koppels dus ook heel wat tweede broed-
gevallen waren. Medewerkers telden er 6 in Diksmuide, 4 
in Alveringem, 2 in Houthulst en in Koekelare en telkens 
1 in Nieuwpoort, Koksijde, Lo-Reninge en Kortemark. Met 
18 tweede (of late) broedgevallen is de tendens opmer-

kelijk te noemen. Het valt ook op dat het vaak om grote 
nesten, dus met veel pulli, gaat. De  beschikbaarheid van 
voedsel speelt ook bij de late broedsels de belangrijkste 
rol. Het overvloedige aantal muizen is dan weer in grote 
mate het gevolg van de weersomstandigheden.  
Zes late broedgevallen werden vastgesteld op locaties 
waar tijdens het voorjaar geen kerkuilen hadden gebroed. 
Of het hier gaat om tweede broedsels van koppels die na 
het eerste broed zijn verkast, of gewoon erg late ‘eerste’ 
broedgevallen, is niet helemaal duidelijk. Mogelijk is in 
deze gevallen het eerste broedsel mislukt of is één van 
de oudervogels om het leven gekomen, waarna de over-
blijvende kerkuil een nieuwe partner en/of nestlocatie is 
gaan zoeken.

In de komende jaren zal het dus zeker zaak zijn de vinger 
aan de pols te houden en ook laat in het seizoen de eige-
naars van schuren of andere gebouwen met kerkuilkasten 
te vragen om opmerkzaam te blijven. Ook voor de mede-
werkers worden het mogelijk lange(re) seizoenscontroles. 
Ter illustratie: de laatste melding van een succesvol broed-
geval (in Veurne/Bulskamp) dateert van 4 november.

Nestgemiddelden

Nooit eerder werden in het werkingsgebied zo veel ker-
kuilpulli geteld, 320 om exact te zijn. Dat is meer dan twee 
keer zo veel als in het vorige topjaar (2014), toen 156 jon-
gen reden tot feest waren! De pulli van 2019 werden vast-
gesteld in 77 gecontroleerde nestbakken. Het nestgemid-
delde van 4,16 is het op een na hoogste sinds het begin 
van de controles in 1998. In 2014 bedroeg het nestgemid-
delde 5,03 (op 31 broedsels). Toen was het ook een bui-
tengewoon muizenrijk jaar. De derde plaats is weggelegd 
voor de 29 pulli uit 7 nesten die in 2004 voor een nestge-
middelde van 4,14 zorgden. Met een gemiddelde van 3,08 
pulli per nest sinds 2001 (wat perfect in de lijn ligt van het 
langjarig gemiddelde bij kerkuilen) zijn de cijfers van 2019 
zonder twijfel zeer succesvol te noemen.

Veurne; 12

Nieuwpoort; 5

Diksmuide; 26

De Panne; 0
Koksijde; 4

Alveringem; 20

Lo-Reninge; 9

Houthulst; 11

Kortemark ; 3

Koekelare; 11

Verspreiding broedgevallen 2019 regio IJzer en Polder
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De gemiddelden per projectgemeente lopen wel wat uit-
een. De 73 pulli uit de 17 Diksmuidse nesten geven een 
nestgemiddelde van 4,3. Daar werden zelfs 2 nesten met 
7 jongen geregistreerd. Het enige andere broedsel dat 
even groot was, vonden medewerkers in Veurne. Met 3,9 
pulli per nest ligt het gemiddelde in Alveringem, waar ook 
17 nesten en een totaal van 66 jongen geteld werden, 
iets lager. Het grootste nest telde daar 6 pulli. En ondanks 
het feit dat we in Nieuwpoort maar 2 nesten telden, leve-
ren de broedsels van respectievelijk 5 en 6 pulli daar het 
hoogste nestgemiddelde (5,5) van ons werkingsgebied.

Interessante vaststelling is ook dat het aantal nesten met 
jongen in 2019 spectaculair is toegenomen. Na een gesta-
ge toename sinds 2014 (31) tot 48 in 2018, was de sprong 
naar 77 wel erg opvallend. Het is dus niet enkel zo dat er 
meer jonge kerkuiltjes per locatie geteld werden, ook het 
aantal locaties steeg enorm.

Bezetting kerkuilkasten

Met 177 nestkasten zorgde natuurwerkgroep De Kerkuil 
tijdens de voorbije 22 jaar al voor heel wat geschikte 
broedplaatsen voor haar mascotte. Hoewel het leeuwen-
deel verspreid hangt over Diksmuide (43), Alveringem 
(26) en Veurne (25), wordt er ook grondig werk gemaakt 
van een meer evenwichtige verdeling in de andere pro-
jectgemeentes. Vooral in Koekelare (12), Houthulst (9) en 
Kortemark (9) zijn de medewerkers bezig met inhaalma-
noeuvre.

Op 80 van die locaties werden sporen van bezetting aange-
troffen. Dat betekent dat er een broedgeval werd vastge-
steld, dat er één of meer adulten aanwezig waren tijdens 
de controle of dat er verse braakballen werden gevonden 
in de dichte nabijheid van de uilenkast. Daarmee is 45% 
van de nestkasten die door NWG De Kerkuil werden ge-
plaatst bezet. Een onverhoopt succes na de prachtige cij-
fers van 2018, toen met 31% bezetting een nieuw record 
werd gevestigd. Er zijn ook 3 broedgevallen gevonden op 
andere plaatsen dan in kerkuilkasten. Er is lokaal echter 
zeker nog ruimte voor meer kasten. In Koekelare is 75% 
van de nestkasten bewoond en in Houthulst zelfs 100%! 
Daar weten de vrijwilligers alvast wat te doen deze winter. 

Er zijn geen kerkuilen hier!

Hoewel de meeste landbouwers of bewoners van het bui-
tengebied waar een nestkast voor kerkuilen hangt, heel 
goed op de hoogte zijn van aanwezigheid van kerkuilen, 
loopt het soms toch even anders. Zo kwamen we bij een 
oudere man terecht die al met zijn armen begon te zwaai-
en van zodra we het hof op kwamen. “Hier zitten geen 
kerkuilen, hier hebben nooit geen kerkuilen gezeten! Ei-
genlijk had er hier nooit een nestkast mogen gehangen 
worden. Jullie verdoen je tijd om te gaan kijken. Je mag, 
hoor, maar je gaat niets vinden!”. Trouwe medewerkers 
volgen het boekje uiteraard en bevestigen dat ze effectief 
over willen gaan tot controle van de nestkast. De oude-
re man volgt hen naar de schuur en zegt nog tegen de 
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kerkuilmedewerkers “Als er hier kerkuilen zouden zitten, 
dan zou ik het toch als eerste weten zeker? Ik kom hier 
elke dag in de schuur!” De medewerkers volgen de pro-
cedure voor de nestkastcontrole goed op en vóórdat de 
ladder geplaatst wordt, dekken ze eerst de invliegopening 

van de nestkast af met een afdekplaatje op  een telesco-
pische stok . Het moment dat ze dat doen, vliegt er een 
kerkuil van boven op de nestkast weg. De medewerkers 
kijken elkaar met een grimas op het gezicht aan en on-
middellijk daarna gaan de ogen richting de oudere man. 
Die hoorde het even donderen in Keulen... Daarna volgde 
de onvermijdelijke “Dat is de eerste keer dat die hier zit! 
Ik heb die hier nog nooit gezien!”. Een kleine tien minuten 
later werden 5 grote pulli kerkuil geringd. De stemming 
van de oudere man was dan ook omgeslagen van onweer 
naar zonneschijn. Op deze locatie heeft er zelfs een 2de 
broedgeval plaatsgevonden. Vanaf nu zijn we steeds wel-
kom om de nestkast te controleren! Dit was echter geen 
alleenstaand geval. Op verscheidene plaatsen had de ei-
genaar geen benul van de aanwezigheid van kerkuilen op 
zijn erf. 

Ook het omgekeerde hebben we meegemaakt dit seizoen. 
Op een erf waar we aankomen kwam de landbouwer vol 
ons blijdschap tegemoet met de mededeling dat hij al ver-
schillende malen in de namiddag een kerkuil in de nest-
kast had zien vliegen met prooi. Dit leek de medewerkers 
toch wel een heel uitzonderlijk moment voor een kerkuil 
om actief te jagen indien er zoveel voedsel voorradig is en 
het weer goed meevalt. Bij het openen van de nestkast 
bleek al snel dat de nestkast ingenomen was door toren-
valken. Controleren is steeds de boodschap! 

Een blik in de toekomst

Met een absoluut minimum van 320 kerkuilen die uitvlie-
gen en op zoek gaan naar een eigen territorium, en met 
de nakende weersverandering die er aankomt, kunnen we  
in de nabije toekomst toch wel heel wat (verkeers-)slacht-
offers verwachten. In het secretariaat van NWG De Kerkuil 
werden op 2 dagen 3 gevallen van verkeersslachtoffers ge-
meld (20-21 november). We houden ons hart vast. Als we 
kijken naar het aantal uitgevlogen jongen en een bezet-
tingsgraad van 45% van de kerkuilnestkasten, is er voorlo-
pig nog voldoende ruimte om de groeiende populatie op 
te vangen. We houden hier wel rekening met het plaatsen 
van nieuwe nestkasten in de buurt van Houthulst.

Samenvattend

Dat 2019 een bijzonder jaar zou worden, was al snel dui-
delijk. Maar pas bij de aandachtige studie van de definitie-
ve broedresultaten doen de aantallen je werkelijk duize-
len. De kerkuilpopulatie uit ons werkingsgebied heeft het 
niet gewoon goed, maar geweldig gedaan in 2019! Record 
na record werd gebroken en er leek geen einde te komen 
aan de weelde van uilskuikens. We duimen allemaal dat 
de populatie stand houdt tijdens de komende jaren, maar 
we beseffen dat externe factoren een vernietigende in-
vloed kunnen hebben.

Afsluitend nog een heel oprechte dankjewel aan alle 
landbouwers en andere eigenaars die de locaties voor de 
nestkasten beschikbaar stellen, aan alle medewerkers die 
nauwgezet de locaties gaan controleren, registreren, kas-
ten herstellen en aanpassen waar nodig en aan de ieder-
een die onze kerkuilenwerking ondersteunt.

Mocht je na het lezen van dit rapport zin hebben gekre-
gen om mee te werken als vrijwilliger, aarzel dan zeker 
niet om contact op te nemen. Zoals je ziet kunnen we alle 
helpende handen heel goed gebruiken.

Filip Declerck
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Broedgevallen van Velduil (Asio flammeus) zijn erg zeld-
zaam en vinden niet jaarlijks plaats in Vlaanderen. Meest-
al gaat het om hooguit één of twee broedparen. Velduilen 
zijn echter een nomadische soort die heel snel kan reage-
ren op gunstige voedselomstandigheden. Dat bleek ook 
in 2014 toen een uitzonderlijk muizenjaar tot een nooit 
eerder gezien aantal broedparen van Velduilen in Vlaan-
deren leidde. In de polders aan de Westkust werden toen 
minstens 21 territoria vastgesteld, een absoluut record-
aantal (Devos et al. 2016). Het bleek zoals verwacht maar 
een tijdelijk fenomeen, want in de daaropvolgende jaren 
vielen er in heel Vlaanderen slechts enkele broedgeval-
len of broedpogingen te noteren. In 2019 vond er aan de 
Westkust echter opnieuw een kleine invasie van broeden-
de Velduilen plaats. In deze bijdrage geven we een bondig 
overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen en vaststel-
lingen bij deze influx. 

Aantal territoria en nestvondsten

Net als vijf jaar geleden bleven broedgevallen beperkt tot 
slechts enkele gebieden aan de Westkust, met het Kom-
grondengebied van Lampernisse in een hoofdrol. In het 
centrale gedeelte van dit uitgestrekte graslandencom-
plex was er een cluster van 10 territoria die grotendeels 
aan elkaar grensden. Een elfde territorium situeerde zich 
nabij Zoutenaaie. Daarnaast waren er in het grootschali-
ge, open akkergebied van De Moeren bij Adinkerke twee 
territoria aanwezig. Opvallend was de afwezigheid in de 
Waleweiden tussen Schore en Leke waar in 2014 nog 8 
broedparen werden geteld.    
In Lampernisse konden vijf nesten gelokaliseerd worden. 
Daarvan waren er drie succesvol met respectievelijk min-
stens vier, drie en twee uitgevlogen jongen. Twee nes-
ten werden om ongekende redenen verlaten tijdens de 
broedfase. In de overige territoria werd telkens opvallend 
territoriaal en broedindicerend gedrag vastgesteld maar 

slaagden we er - ondanks tientallen uren van observaties 
en zoekacties - niet in om nestplaatsen te lokaliseren. 
Vaak bleef het onduidelijk of de vogels er effectief tot 
broeden waren overgegaan. Helemaal op het einde van 
het broedseizoen werd in één van deze territoria wel nog 
een juveniele vogel gezien en was er dus wellicht sprake 
van een vierde succesvol broedgeval.  

In De Moeren werd eind mei één nest gevonden (met 7 
pulli en 1 ei) en daar zijn later zo goed als zeker ook jongen 
succesvol uitgevlogen. Het tweede territorium werd vrij 
vroeg in het voorjaar verlaten. 

Er zijn ons – behalve in Vlaams-Brabant - geen zekere of 
waarschijnlijke broedgevallen bekend uit andere Vlaamse 
regio’s. Een blik op waarnemingen.be leert ons echter dat 
er nog wel meer gebieden zijn waar in het voorjaar 2019 
Velduilen werden waargenomen, soms ook gedurende 
een langere periode. Deze waarnemingen gebeurden 
meestal eerder toevallig en tijdens de dag. Vaak wordt er 
dan van uitgegaan dat het hier om zwervers of overzome-
raars gaat en wordt er verder relatief weinig aandacht aan 
besteed. In dergelijke gevallen is het echter steeds aange-
raden om in de vroege ochtend- of late avonduren contro-

2019 opnieuw topjaar voor broedende velduilen!



19Door u gespotArtikels

lebezoeken uit te voeren om na te gaan of er eventueel 
aanwijzingen zijn voor een broedgeval of territorium (bv. 
baltsend mannetje). Vooral solitaire broedgevallen kun-
nen immers gemakkelijk over het hoofd worden gezien.      

Hoog prooiaanbod

Het lijdt geen twijfel dat de vele broedparen in 2019 
opnieuw kunnen toegeschreven worden aan  een hoog 
prooiaanbod (en veldmuizen in het bijzonder), ook al be-
schikken we niet over concrete monitoringgegevens om 
dit te onderbouwen. De omstandigheden voor een goed 
muizenjaar zaten wel helemaal goed. Een zachte en rela-
tief droge winter – met in februari op een gegeven mo-
ment zelfs tot bijna 20°C – zorgde ongetwijfeld voor een 
hoge overleving van muizenpopulaties. Ook het voorjaar 
was overwegend warm en droog. Dat deze muizenpiek 
exact vijf jaar na de vorige in 2014 valt, past ook in de na-
tuurlijke cyclus van de veldmuis waarbij pieken en dalen 
elkaar afwisselen met een tussenpauze van twee tot vijf 
jaar. Opvallend is ook dat de goede muizenjaren en hoge 
aantallen Velduilen aan de Vlaamse Westkust samenval-
len met deze in het noorden van Nederland. In Friesland 
werden zowel in 2014 en 2019 vele tientallen broedparen 
van Velduil vastgesteld.  

Dat 2019 een zeer goed muizenjaar was, bleek trouwens 
ook uit de hoge aantallen van andere roofvogelsoorten 
aan de Westkust. Dit jaar sneuvelden regionale records 
van broedgevallen van Bruine Kiekendief Circus aerugi-
nosus en Kerkuil Tyto alba en bleek ook het broedsucces 
van deze beide soorten opvallend hoog. Op vele tientallen 
plaatsen was ook de bedelroep van jonge Ransuilen Asio 
otus te horen. Ook in andere Vlaamse regio’s waren er 
gelijkaardige vaststellingen. 

Nestbescherming noodzakelijk maar arbeidsintensief 

Jonge Velduilen zijn doorgaans pas vliegvlug vanaf eind 
juni of juli. Tot het zover is, zijn nesten en jongen heel 
kwetsbaar voor maai- en oogstactiviteiten, zelfs op perce-
len waar reeds beheerovereenkomsten met een verlate 
maaidatum van kracht zijn. Voor een succesvol resultaat 
is het dus van cruciaal belang dat nesten zo nauwkeurig 
mogelijk gelokaliseerd worden zodat tijdig gepaste maat-
regelen kunnen genomen worden om ze te beschermen.  
Van de zes gelokaliseerde nesten bleken er zich vier te be-

vinden in hooilanden en twee in akerrandzones. In alle ge-
vallen werden de eigenaars en gebruikers gecontacteerd 
door de bedrijfsplanner van de Vlaamse Landmaatschap-
pij en werden afspraken gemaakt om de nesten te sparen. 
Twee nesten in Lampernisse bevonden zich op terreinen 
van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) en daar werd 
afgesproken om de maaidatum verder uit te stellen tot 
eind juli. In de andere gevallen werd doorheen de broed-
periode nauw contact gehouden met de betrokken land-
bouwers en werd voortdurend gepolst naar de geplande 
landbouwactiviteiten en indien nodig uitstel gevraagd. In 
één geval werd voor het langer uitstellen van alle land-
bouwactiviteiten een ad-hoc-subsidie voor de bescher-
ming van nesten en jongen aangevraagd en toegekend.

Het lokaliseren en zoeken van nesten van Velduil is meest-
al erg arbeidsintensief, vooral in de periode dat ze met 
eieren zitten en het vrouwtje aan het broeden is. Eenmaal 
er jongen zijn, wordt het gemakkelijker omdat er dan vol-
op prooien worden aangebracht in de ochtend- en avon-
duren. Om te voorkomen dat de nesten verloren gaan 
door landbouwactiviteiten is het echter meestal nodig 
om deze in een vroeger stadium te lokaliseren. Daarbij 
stelt zich het probleem dat er in het begin van het broed-
seizoen veel minder aanwijzingen zijn om de nestlocatie 
te kunnen bepalen. Het mannetje brengt dan weliswaar 
prooien aan voor het broedende vrouwtje, maar die laat 
hij meestal ergens achter in de ruime omgeving van het 
nestperceel. Het vrouwtje verlaat het nest hooguit één 
of twee keer per dag voor een tiental minuten (Hardey 
et al. 2013). Ze krijgt dan vaak een prooi aangereikt van 
het mannetje. Wanneer het vrouwtje vervolgens terug-
keert naar het nest doet zich een goede gelegenheid voor 
om het nest te lokaliseren. In principe heb je een kruis-
peiling nodig vanaf twee punten om de positie van het 
nest vrij exact te kunnen bepalen. Toch volstaat zelfs dit 
soort waarnemingen niet altijd om de eventuele nest-
plaats te vinden. Meerdere keren bleek dat er op een 
vermoedelijke nestlocatie niets te vinden was. Ook het 
‘slepen’ van graslanden waarbij een reeks mensen een 
rij vormen en een zwaar touw of een kabel voortslepen 
over het grasland leverde meestal niets op. De ervaring 
leert dat broedende Velduilen bijzonder vast op het nest 
zitten en niet zo vlug opvliegen bij benadering. Een nadeel 
van het doorkruisen van graslanden is ook dat er heel wat 
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sporen getrokken worden die de aandacht van predato-
ren kunnen trekken. Een alternatieve en mogelijk beter 
geschikte methode om nesten te lokaliseren is het inzet-
ten van een drone met warmtecamera. Onderzoek in het 
buitenland heeft immers aangetoond dat met deze me-
thode vaak heel efficiënt nesten van vogels kunnen wor-
den opgespoord (zie o.a. Israel & Reinhard 2017). Op deze 
manier zouden we bij de Velduilen meteen tientallen uren 
van observatiewerk kunnen uitsparen en wellicht meer 
nesten kunnen vinden zonder de vogels te verstoren. Na-
deel is dat er aan het gebruik van een dergelijke drone 
een hoog prijskaartje hangt. Binnen de uitvoering van een 
soortbeschermingsplan zou dat echter geen onoverkome-
lijk probleem mogen vormen.  

We hebben ervaren dat ook het tijdig kenbaar maken van 
de aanwezigheid van Velduilen bij de plaatselijke land-
bouwers soms een hulp kan zijn bij het vinden van nesten. 
Door hun alertheid tijdens de werkzaamheden op het veld 
kunnen ze belangrijke aanwijzingen geven over mogelijke 
nestlocaties, zo bleek dit jaar in Lampernisse. 

Ook akkergebieden met potenties 

Door Devos et al. (2016) werd gewezen op het grote be-
lang van historisch permanente graslanden als foerageer- 
en broedhabitat voor de Velduilen. Dit jaar bleek voor het 
eerst dat ook grootschalige akkergebieden zoals De Moe-
ren potentieel hebben voor broedvogels zoals de Velduil. 
Dat deze soort net daar tot broeden kwam, is niet toe-
vallig. De Moeren zijn immers één van de geselecteerde 
gebieden waarin de voorbije jaren heel wat beheerover-
eenkomsten voor akkervogels met landbouwers gesloten 
werden in uitvoering van het Vlaams soortbeschermings-
plan ‘Grauwe Kiekendief’ (Vandegehuchte 2015). In het 

gebied werd door de Vlaamse Landmaatschappij o.a. het 
concept van de ‘vogelakkers’ geïntroduceerd, in navol-
ging van de aanpak in de Groningse akkerbouwgebieden 
(Jardin 2018). In die vogelakkers worden luzernestroken 
afgewisseld met stroken die bestaan uit grassen, granen 
en kruiden. Door een aangepast en gefaseerd maaibe-
heer vormen dergelijke akkers een ideaal biotoop voor 
(veld)muizen die op hun beurt als stapelvoedsel funge-
ren voor roofvogels (Vandewaerde 2018). In Groningen 
bleek reeds eerder dat dit concept niet alleen een gunstig 
effect heeft op de vestiging van broedende Grauwe Kie-
kendieven, maar ook van Velduilen (Wiersma et al. 2014). 
Naast de vogelakkers bestaat er in De Moeren ook een 
heel netwerk aan akkervogelvriendelijke maatregelen be-
staande uit beheerovereenkomsten van voedselgewas en 
gemengde grasstroken. Het was in zo’n gemengde gras-
strook dat voor het eerst een nest van Velduilen werd 
gevonden. Ook in enkele grootschalige akkergebieden in 
Vlaams-Brabant lijken vergelijkbare maatregelen een po-
sitief effect te hebben op de aanwezigheid van Velduilen, 
met zelfs meerdere broedpogingen in 2018 en 2019 tot 
gevolg (F. Verdonckt mond. med.). Deze ontwikkeling be-
tekent alvast een flinke opsteker voor de lopende akker-
vogelprojecten in Vlaanderen en krijgt hopelijk een ver-
volg in de komende jaren.   

Dank aan de landbouwers en het Agentschap voor Natuur 
en Bos voor de goede medewerking en dank aan de vele 
vrijwilligers. 

Koen Devos
Dieter Coelembier

Wim Debruyne
Wim Bovens

Er is toch wel een heel groot dankwoord op zijn plaats 
voor Dieter Coelembier, Koen Devos en Wim Debruyne 
voor de vele avonden die ze observerend doorbrachten 
om de velduilen op te volgen. Mannen met een passie 
voor (deze) fantastische vogels!
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Wildlife Taxi Team zoekt vrijwilligers
Ben je op zoek naar een uiterst nuttige en nobele tijdsbe-
steding? Spring jij graag mee in de bres voor noodlijdende 
inheemse wilde dieren in jouw buurt?

Vogelbescherming Vlaanderen werkt nauw samen met de 
erkende Opvangcentra voor Vogels en Wilde Dieren (VOC) 
in Oostende en Beernem om een Wildlife Taxi Team (WTT) 
in de provincie West-Vlaanderen  uit te bouwen. Een WTT 
is een transportnetwerk van vrijwilligers dat noodlijdende 
inheemse wilde dieren naar het dichtstbijzijnde VOC ver-
voert. Dankzij de professionele opvang en verzorging van 
het VOC geniet het dier een tweede kans op een leven in 
de natuur. Jammer genoeg vinden niet alle zieke en ge-
wonde dieren hun weg naar een VOC en daar brengen we 
samen met jou verandering in.

In West-Vlaanderen kunnen vinders van een noodlijdend 
inheems wild dier telefonisch advies bij VOC Oostende en 
VOC Beernem inwinnen. Indien verzorging noodzakelijk 
blijkt, vraagt het VOC de vinder om het dier over te bren-
gen. Is de vinder verhinderd, dan schakelt het VOC het 
WTT in. Een telefonist contacteert dan een chauffeur die 
het dier ophaalt en naar het dichtstbijzijnde VOC voert. 
Eens hersteld, wordt het dier opnieuw vrijgelaten.

De helden van WTT Oost-Vlaanderen, WTT Midden-Kem-
pen en WTT Vlaams-Brabant hebben in 2018 samen 3.640 
gewonde dieren helpen redden. Maak jij graag deel uit 
van het West-Vlaamse heldenteam? Kies één of meerdere 
vrijwilligersfuncties die bij jou passen en breng ons op de 
hoogte!

Startschot WTT West-Vlaanderen: voorjaar 2020
Bereikbaarheid: 7 dagen op 7 van 9u tot 21u 
Gezocht: tientallen chauffeurs, tientallen dispatchers en 
minimum twee regio-coördinatoren

Chauffeur
Profiel: Ben jij graag de redder in nood ter plaatse? Kom je 
graag in aanraking met kleine of grote, veelvoorkomende 
of zeldzame inheemse wilde dieren? Kan en wil jij noodlij-

dende wilde dieren veilig naar een VOC overbrengen? Dan 
ben jij voor ons de geknipte chauffeur!

Telefonist
Profiel: ook vanuit jouw zetel kan je noodlijdende dieren 
helpen! Ben jij een sociaal persoon met een gezonde por-
tie verantwoordelijkheidsgevoel? Ga je graag nauwgezet 
te werk en werk je zaken liefst tot in de puntjes af? Dan 
pas jij perfect in ons plaatje!

Regiocoördinator
Profiel: Ben jij een organisatietalent, een geboren coör-
dinator die graag de touwtjes in handen heeft? Neem je 
graag initiatief om problemen op te lossen en draag je 
een efficiënte werking hoog in het vaandel? Kan je vanuit 
jouw eigen enthousiasme mensen warm maken en heb je 
behoorlijk wat vrije tijd? Dan ben jij misschien geknipt als 
regiocoördinator!

De eerste vrijwilligers, waaronder een zeer gemotiveerde 
regiocoördinator, hebben zich reeds aangemeld en staan 
te popelen om hun collega’s te leren kennen! Interesse? 
Meer info gewenst over hoe jij heldenwerk als chauffeur/
telefonist/regiocoördinator kan verrichten? Wacht dan 
zeker niet langer en contacteer ons snel via 

afdelingenteam@vogelbescherming.be. 
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Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels

17-NOV-2019 - Onderzoekers van Grauwe Kiekendief - 
Kenniscentrum Akkervogels (GKA) onderzochten het aan-
varingsrisico met behulp van GPS-loggers. Het blijkt dat 
kiekendieven meestal onder de rotorhoogte vliegen, en 
de turbines vermijden als ze wel op die hoogte komen. 
GKA voorspelt echter dat de sterfte van kiekendieven 
door windturbines hoger zal zijn als er windturbineparken 
in hun broedgebied komen te staan. 

Zowel kiekendieven als ontwikkelaars van windturbine-
parken houden van open landschappen. Opwekken van 
duurzame energie is belangrijk, maar groei van het aan-
tal windparken kan problematisch voor kiekendieven zijn 
omdat ze door rotorbladen geraakt kunnen worden. Om 
hun vlieggedrag en daarmee het aanvaringsrisico beter 
te begrijpen, zijn in de provincie Groningen kiekendieven 
met GPS-loggers uitgerust.

In Europa zijn tientallen voorbeelden bekend van aanva-
ringen van kiekendieven met windturbines. Slachtoffers 
kunnen gedeeltelijk worden vermeden door windturbine-
parken niet in gebieden aan te leggen waar kiekendieven 
voorkomen, en mogelijk ook door te kiezen voor bepaalde 
typen windturbines waarbij het aanvaringsrisico lager is. 
Hiervoor is echter gedetailleerde kennis over het vliegge-
drag van de vogels nodig, zoals informatie over vlieghoog-
te en vermijdingsgedrag.

Het is erg moeilijk om deze specifieke informatie door 
veldobservaties te verkrijgen, omdat het niet mogelijk is 
de exacte vlieghoogte en afstand tot een windturbine vast 
te stellen. Zelfs GPS-loggers bieden normaal gesproken 
geen uitkomst, want hun posities zijn veelal niet nauw-
keurig genoeg.

Een oplossing is om heel frequent (bijvoorbeeld elke 3 se-
conden) een GPS-positie vast te leggen: daarmee neemt 
de nauwkeurigheid sterk toe. Grauwe Kiekendief - Kennis-
centrum Akkervogels (GKA) heeft daarom de afgelopen 
jaren bij Grauwe en Bruine kiekendieven die in Groningen 
met UvA-BiTS GPS-loggers zijn uitgerust, regelmatig der-
gelijke hoge-resolutiedata verzameld. Hiermee kan het 
vlieggedrag in detail beschreven worden, en daarmee het 
aanvaringsrisico beter ingeschat.

Links: Vlucht van een Grauwe kiekendief door een rij van 
windturbines in 3D, opgeslagen in hoge resolutie met een 
UvA-BiTS-GPS-logger. Gele punten: GPS posities kieken-
dief; rode punten: windturbines; satellietbeeld: Google 
Earth. Rechts: Bewegingen van een Grauwe kiekendief 
door een windturbinepark tijdens twee broedseizoenen. 
Grijze lijnen: vliegbewegingen kiekendief; rode punten 
windturbines. (Bron: Grauwe kiekendief - Kenniscentrum 
Akkervogels)

Het vlieggedrag van kiekendieven

Allereerst zijn de loggerdata gebruikt om uit te zoeken 
hoe vaak kiekendieven een windturbinepark bezoeken. 
De uitkomst is dat hoe dichter de kiekendief bij een wind-
turbinepark broedt, hoe meer tijd hij daarin doorbrengt. 
Twee kiekendiefmannetjes die in een windturbinepark 
een nest hadden, brachten daar zeventig procent van hun 
tijd door. Het is dus duidelijk dat het niet bouwen van 
windturbineparken in de buurt van broedgebieden van 

Vlieggedrag kiekendieven bepaalt  
aanvaringsrisico met windturbines

foto: Theo van Kooten
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kiekendieven de gemakkelijkste manier is om slachtoffers 
te voorkomen.

Een tweede belangrijk onderdeel om het aanvaringsrisico 
te bepalen, is de tijd die een kiekendief op rotorhoogte 
doorbrengt. Hiervoor moesten twee dingen uitgezocht 
worden: hoeveel uur per dag kiekendieven vliegen, en 
hoe hoog ze vliegen. Mannetjes Grauwe kiekendief ble-
ken gemiddeld 8.2 uur per dag te vliegen en mannetjes 
van de Bruine kiekendief 7.3 uur. Dit is veel in vergelijking 
met andere roofvogels. De gemiddelde vliegtijd van bui-
zerds is bijvoorbeeld minder dan een vijfde daarvan.

Links: Verdeling van de vlieghoogtes van mannetjes Grau-
we en Bruine kiekendieven. Rechts: Relatie tussen de 
afmetingen van windturbines en de tijd die Grauwe kie-
kendieven op rotorhoogte doorbrengen. Op de x-as staat 
de afstand van de onderkant van de rotor naar de grond; 
elke kromme vertegenwoordigt een bepaalde rotorstraal. 
(Bron: Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels)

Wat de vlieghoogtes betreft, bleken kiekendieven relatief 
laag te vliegen. 75 tot 89 procent van de vliegtijd vlogen 
ze lager dan tien meter; en maar in 3.3 tot 7.1 procent van 
de vliegtijd vlogen ze op rotorhoogte. In dit geval was dat 
tussen de 45 en 125 meter. De hoogte waarop kiekendie-
ven vliegen, wordt mede bepaald door hun jaaggedrag: 
ze jagen namelijk voornamelijk op gehoor. Hierdoor is de 
tijd die ze op rotorhoogte doorbrengen beperkt, ondanks 
het feit dat ze dagelijks zoveel uren in de lucht zijn. Een 
ander effect van de lage vlieghoogtes is dat hoe hoger de 
windturbine is, en de afstand tussen de grond en de ro-
torbladen dus groter is, hoe minder tijd de kiekendieven 
op gevaarlijke hoogtes doorbrengen. Het re-poweren van 
windturbineparken met hogere turbines zou voor kieken-
dieven dus voordelig kunnen uitpakken.

Vermijdingsgedrag

Tenslotte kon met de hoge-resolutie GPS-loggerdata ook 
nog vermijdingsgedrag vastgesteld worden. Het blijkt dat 
zowel Grauwe als Bruine kiekendieven de windturbines 
ontwijken als ze op rotorhoogte vliegen. Wanneer ze lager 
vliegen, komen ze regelmatig op enkele meters afstand 
van de turbinetorens langs, en tonen dan dus nauwelijks 
vermijdingsgedrag.

Vermijdingsgedrag van Bruine en Grauwe kiekendieven 
ten opzichte van windturbines. De plaatjes tonen de hori-
zontale verdeling van GPS posities rondom windturbines. 
Alle turbines met bijbehorende posities zijn over elkaar 
heen gelegd. Rode punt = windturbinetoren, rode cirkel = 
risicozone, grijze cirkels = banden van 20 meter. Het ont-
wijken van windturbines op rotorhoogte is duidelijk te 
zien. (Bron: Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervo-
gels)

Aanvaringsrisicomodellen

Met al deze nieuwe informatie over het vlieggedrag in 
combinatie met gegevens over de verspreiding van nesten 
van kiekendieven in Oost-Groningen heeft GKA een model 
gebruikt dat het aanvaringsrisico voorspelt. Dit model laat 
zien dat de sterfte van Grauwe kiekendieven door wind-
turbines op dit moment in het studiegebied vrij laag is. 
Dit komt voornamelijk doordat de windturbineparken op 
dit moment alleen nog aan de randen van hun broedge-
bied liggen. Zou een windturbinepark in één van de hot-
spots voor kiekendieven gebouwd worden, dan zouden er 
volgens het aanvaringsrisicomodel veel meer slachtoffers 
vallen. En dat vormt dan een ernstig probleem voor het 
voortbestaan van de lokale populatie.

Voortzetting onderzoek

Met het aanvaringsrisicomodel is er een krachtig instru-
ment voorhanden om het effect van de bouw van een 
windturbinepark op een bepaalde plek te voorspellen. 
Deze aanpak wil GKA ook toepassen in andere gebieden. 
Met dit doel voor ogen zijn er in 2019 bijvoorbeeld voor 
het eerst Grauwe en Bruine kiekendieven met GPS log-
gers uitgerust in Flevoland, een windenergieprovincie bij 
uitstek.

Tekst: Tonio Schaub & 
Raymond Klaassen,

Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels
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Franse benaming:  Linotte mélodieuse
Engelse benaming:  Common Linnet
Duitse benaming:  Bluthänfling

Lengte: 12,5 tot 14 cm
Spanwijdte: 21 tot 25,5 cm
Lichaamsgewicht:  15 tot 20 g.

De Kneu kent van oudsher veel benamingen in de volks-
mond, zoals vlasvink (dat is ook de dialectnaam voor de 
Groenling), vlamsijs, robijntje (Utrecht, Groningen en 
Friesland), tukker (Gelderland), hennepvink en Kneuter.

De Kneu is een beschermde zangvogel die behoort tot de 
familie van de vinkachtigen. Vinken (en ook de gorzen) 
hebben een forse snavel, geschikt voor het kraken van za-
den. 

Het mannetje en het vrouwtje zien er verschillend uit. Het 
13,5 cm lange mannetje is te herkennen aan zijn karmijn-
rode baret (kruin) en borst, meestal is de kleur afgedekt 
door de grijze veerranden. Het vogeltje heeft een grijs-
bruine kop (achterhoofd).  De warmbruine rug en man-
tel zijn kastanjebruin.  De donkerbruine staart heeft witte 
randen. Dat is dan zijn prachtkleed in het broedseizoen 
(de zomer).  Na het broedseizoen is de karmijnrode baret 
en borst meer roodbruin.  
Het vrouwtje en onvolwassen vogels hebben een zwak 
gestreepte borst en kruin en geen rood in het verenkleed.  
Ze zijn over het geheel wat meer streperig getekend dan 
de man.  De vrouwtjes en onvolwassen vogels hebben een 
grijzig bruin achterhoofd.  De vrouwtjes hebben ook een 
subtiele lichte vlek boven en onder het oog.  Alle Kneuen 
hebben een witte tekening op de grote slagpennen of 
handpennen. Hun vlucht is golvend. 

De Kneu is een levendige, slanke vink met vorkstaart. Hij 

foerageert op de grond en niet in bomen of struiken. Hij 
is namelijk geen echte acrobaat. Meestal vind je de Kneu 
rond lage struiken, heide en heggen naast open terrein.  
De Kneu houdt van gezelschap.  Je ziet ze vooral na de 
broedtijd, zelden alleen en ze zijn vaak in gezelschap van 
andere zaadeters.  

De gewone roep klinkt als ‘tsoe-iet’.  De zang is een pret-
tig aandoend gebrabbel met fluittonen, of anders ge-
zegd: een gevarieerd en muzikaal gekwetter, vermengd 
met heldere nasale tonen.  Het wordt gewoonlijk op een 
uitstekende twijg van een struik ten gehore gebracht en 
soms zingen een aantal mannetjes in koor.  Tijdens de 
vlucht laten ze een karakteristiek ‘knut-knut-knut’ horen. 
Vanwege het fraaie lied werden Kneutjes vroeger als voli-
èrevogel gehouden. 

De Kneuen kan men bijna overal aantreffen. Je vindt ze 
bv. in allerlei halfopen tot open landschappen, kleinscha-
lige landbouwgebieden, open terreinen met struikgewas, 
half beboste heideterreinen en jonge bosaanplantingen, 
maar ook in verstedelijkt gebied zoals tuinen, parken en 

De Kneu (Linaria cannabina)
foto: Patrick Debeuf

foto: Patrick Debeuf
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kerkhoven.  Het talrijkst zijn de Kneuen, en daar broeden 
ze het liefst, in de duinen en in akkergebieden met hagen.

De Kneu is een echte zaadeter die het best gedijt op 
plaatsen met veel kruiden en grassen. Dat kunnen wilde 
soorten zijn, maar ook cultuurgewassen zoals koolzaad, 
mosterd- en lijnzaad.  Zijn belangrijkste voedselbronnen 
in de vroege lente zijn zaden van vogelmuur, veldkers, 
vroegeling en varkensgras.  Later gaat dit over naar paar-
denbloem, brandnetel, distel en kaardenbol.  Vanuit door-
nige struiken ondernemen de Kneuen in kleine groepjes 
voedselvluchten van soms drie kilometer naar plekken 
met een rijk aanbod aan zaden. Ook de nestjongen eten 
uitsluitend zaden.

De Kneuen kunnen al broeden van half april tot einde juli, 
maar meestal is die periode zowel in het begin als op het 
einde met een vijftiental dagen in te korten.  Zij kunnen 
afhankelijk van de beginperiode van het broeden twee tot 
drie broedsels per jaar hebben met gewoonlijk vier tot zes 
witte tot lichtblauwe eieren (18x13mm) met rode vlekjes.  
Het broeden duurt 12 tot 14 dagen en de eieren wor-
den door beide ouders uitgebroed, in een nest dat zich 
bevindt in laag en middelhoog struweel met uitstekende 
takken, liefst nog in doornige struiken. Ze broeden graag 
in half-koloniaal verband. Kneuen zijn niet erg territoriaal 
en soms worden meerdere nesten in een struik gevonden. 
De stevige, komvormige  nesten worden gemaakt van hal-
men, takjes  en gevoerd met korstmos, mos, haartjes, 
veertjes of pluisjes. De jongen verlaten het nest na 12 tot 
17 dagen maar krijgen nog een tijdje begeleiding van de 
ouders.

De Kneuen trekken bij ons weg en door van half septem-
ber tot diep in de maand november en keren terug van 
eind februari tot eind april. Zij overwinteren dan in vrij 
grote aantallen in Zuid-Spanje en Marokko.
Vogels uit het noorden trekken door onze streken. In de 
winter zijn er weinig Kneuen, zeker als het echt koud 
wordt. Onze Kneuen worden in de winter in kleinere aan-
tal vervangen door soortgenoten uit noordelijker streken.

In de laatste vijftig jaar is het aantal Kneuen met meer 

dan de helft achteruitgegaan. In agrarisch cultuurland-
schap speelt gebrek aan voedsel en nestgelegenheid de 
Kneuen parten.  Voedselgebrek is er als gevolg van bestrij-
dingsmiddelen, veranderde gewaskeuze (meer snijmaïs), 
verdergaande uniformiteit van gewasteelt en het verdwij-
nen van overhoekjes, stoppelvelden, kruidenrijke bermen 
en akkerranden. (Een overhoek op grasland is een deel 
van een perceel dat minder makkelijk valt te beheren dan 
de rest. Bv. een perceel langs een pad of bos of een stuk 
land tussen twee damhekken dat niet in gebruik is.) Ook 
nestgelegenheid in dichte hagen verminderde op veel 
plekken. Er zijn ook problemen in de Zuidwest-Europese 
winterkwartieren door voedselgebrek.

De Kneu leeft niet van zaden van bomen, zoals de mees-
te andere vinken en gorzen, maar uitsluitend van zaden 
van kruiden. Hij is daardoor extra gevoelig voor herbici-
den en intensieve landbouw en tuinonderhoud. De Kneu 
kan goed worden geholpen. In de landbouw kan dat door 
aangepast beheer met speciaal ingerichte akkerranden en 
veldjes, waar in de winter en het vroege voorjaar volop 
voedsel is te vinden. Dit is voor veel zaadetende vogels 
een cruciale tijd omdat de zaadvoorraad opraakt en veel 
voedselplanten nog niet zijn opgeschoten. Ook op bedrij-
venterreinen en braakliggende terreinen kan men gun-
stige plekken creëren voor Kneutjes, net zoals in parken 
aan de randen van dorpen en steden.  Dit kan door de vo-
gels nestgelegenheid aan te bieden in de vorm van dichte 
struiken als sleedoorn en meidoorn en door onkruiden 
niet weg te spuiten, te schoffelen of onder te werken.

Wanneer je tuin grenst aan grote open plekken, braaklig-
gend (bijvoorbeeld bouwrijp gemaakt) terrein of akkers, 
dan zijn doornige struiken zoals meidoorn erg geschikt als 
nestplek. Je kan de Kneu bijvoeren met zaden op open 
voedertafels, maar daar komen ze niet zo snel op af.

Bronnen:  Wikipedia,  vogelbescherming.nl, Vogelwé-
tjes.nl, Vogelwerkgroep Meijendel, Vogelbescherming.be 

en Sovon

Willy Dela Ruelle
fffff

foto: Sven Masquelin

foto: Patrick Debeuf



26 Komende activiteiten

Roofvogelwandeling Houthulst
Wanneer: Zondag  12 januari 9:00 - 12:00
Afspraak:  Parking Houthulstbos - Eugene De Grootelaan, 8650 Houthulst 
Gidsen:  Wim Desmidt, Sofie Declercq en Wim Bovens
Organisatie:  NWG De Kerkuil en NP KERN GROOT-STADEN, ism NP De BRON
Kostprijs:  Gratis

Jaarlijks worden er in deze periode roofvogeltellingen georganiseerd door Natuurpunt de Bron in heel hun werkingsge-
bied. Natuurpunt Kern Groot-Staden en Natuurwerkgroep de Kerkuil verzorgen samen de telling in en rond Houthulst 
bos. We vertrekken op de parking van Houthulstbos en stappen een stevig stuk door en rond het bos (ca 6 km) op zoek 
naar jagende en rustende roofvogels. Voorkennis is niet nodig, we geven je onderweg graag tekst en uitleg over de 
roofvogels die we hier in de winter kunnen aantreffen. 

Wanneer: Donderdag 23 januari 19u30 -22u
Locatie:  Duinenhuis, Bettystraat 7, 8670 Koksijde
Spreker:  Diederik D’Hert
Organisatie:  NWG De Kerkuil en NP Westkust
Kostprijs:  Gratis, maar inschrijven verplicht

Technologie staat niet stil. Zo evolueert de manier van waarnemingen noteren / bijhouden / determineren 
ook, of is er toch die mogelijkheid. Zie je het bos door de bomen niet meer? Op deze avond worden alle mo-
gelijkheden van Obsmapp en waarnemingen.be uit de doeken gedaan.

Obsmapp / waarnemingen.be

Bescherming van de fauna in Vlaanderen
Wanneer Woensdag 12 februari 19:30
Locatie:  OC Volcraven, Grintweg 15D 8600 Oostkerke (Diksmuide)
Spreker:  Jan Rodts
Organisatie:  NWG De Kerkuil ism Uilenwerkgroep NP De Bron en Vogelbescherming Vlaanderen afd W-VL
Kostprijs:  Gratis, maar gelieve in te schrijven

Jan Rodts van Vogelbescherming Vlaanderen (VBV) en auteur van het boek “De slimste vogelgids” komt in 
geuren en kleuren vertellen over de werking van de vereniging die beschouwd wordt als ‘de advocaat van de 
fauna’. Vooral de vier hoofdthema’s van de verenigingen komen aan bod: 
 
1) Uitdagingen mens en dier (opnieuw leren samenleven met wilde dieren);
2) Handhaving (ijveren voor een betere wetgeving en een efficiënt handhavingsbeleid);
3) Soorten- en individubescherming (beschermen van diersoorten en hulp aan noodlijdende individuen);
4) Groene infrastructuur (ervoor zorgen dat de natuur opnieuw ruimte krijgt, ook in onze steden).
 
Onderwerpen die aangesneden worden zijn: illegale vogelvangst, jachtregelgeving en -misbruiken, gesjoe-
mel met jachtplannen, procedures bij de Raad van State, enz.



27Komende activiteiten Komende activiteiten

Wanneer:
  Zaterdag 28 maart 07h30 afspraak op de parking van Duinpanne, Olmendreef 2, De Panne
  Zaterdag 04 april 07h30 afspraak ingang Vissersdorp, Schuilhavenlaan, De Panne
  Zaterdag 16 mei 18h00 per fiets in De Moeren afspraak aan ingang Cabour
Gids:   Diederik D’Hert
Organisatie: NWG De Kerkuil en NP Westkust
Kostprijs: gratis, maar inschrijven verplicht

Zou je ook graag vogels kunnen herkennen op geluid? We gaan op stap met een expert en kijken zo vogels met onze 
oren. Basiskennis vogels is hier wel gewenst.

‘Met je oren naar vogels kijken’

Nacht van de Steenuil
Wanneer: Zaterdag 28 maart 19:30
Locatie:  BC De Blankaart, Iepersteenweg 56, 8600 Woumen
Spreker:  NWG De Kerkuil
Organisatie:  NWG De Kerkuil ism Uilenwerkgroep NP De Bron
Kostprijs:  Gratis, maar gelieve in te schrijven

Aan de hand van een PowerPoint wordt de  steenuil in de kijker gezet. Alle weetjes over de kleinste uil van Vlaanderen 
worden uit de doeken gedaan. Daarna gaan we op zoek naar de steenuil. Er is een grote kans dat we hem gaan horen, 
maar misschien krijgen we hem zelfs wel te zien!

Wanneer Donderdag 12 maart 19:30
Locatie:  OC Volcraven, Grintweg 15D 8600 Oostkerke (Diksmuide)
Spreker:  Olivier Dochy
Organisatie:  NWG De Kerkuil ism Vogelwerkgroep NP De Bron
Kostprijs:  Gratis, maar gelieve in te schrijven

Tientallen vrijwilligers hebben meerdere rondes inventarisaties gedaan in het voorjaar op vraag van Olivier 
Dochy ikv de monitoring van plattelandsvogels. Dit was een intensieve monitoring, dat kan elke vrijwilliger 
beamen. Maar het huzarenwerk was ongetwijfeld de registratie en verwerking van de binnengebrachte ge-
gevens. Hoogtijd om eens te luisteren wat dit opgebracht heeft.

Resultaten monitoring plattelandsvogels
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Kalender
Wanneer Uur Wat Waar Extra

Birdathon XL
Wanneer: zaterdag 9 mei (hele dag!)
Locatie:  heel het werkingsgebied
Organisatie:  NWG De Kerkuil ism Natuurpunt

Elk jaar doet de vogelwerkgroep van NP De Bron een birdathon. De bedoeling hierachter is om op 1 dag zoveel mogelijk 
soorten vogels observeren. Dit jaar pakken we het grootser aan en mobiliseren we zoveel verschillende vogelwerk-
groepen over een groot deel van de provincie om zo een beeld te krijgen wat er in onze contreien gespot kan worden.
Bedoeling is om zoveel mogelijk groepjes te maken die vogels spotten. Dit kan al wandelend, fietsend, vanaf een kijk-
platform of vanop een boot. Het kan zelfs vanuit de zetel achter een raam. Wie aan wilt sluiten bij een groepje, kan dit 
uiteraard! Meer info volgt in het volgende nummer.
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Bezoek ons ook op onze Facebookpagina: www.facebook.com/DeKerkuil
en volg ons op Instagram: nwg_de_kerkuil

Kruiswoordraadsel 

1. Een sierlijke vogelsoort die in kolonies broedt, maakt tunnels in zand of grind in steile oever-
wanden.
2. Een vogelsoort die stil in de lucht hangt terwijl ze naar beneden kijkt op zoek naar een prooi. 
3. Een nummerplaat voor vogels, bevestigd aan de vleugel (Engelse term). 
4. Een kleine gele akkervogel, die vooral voorkomt in de Westhoek tegen de Franse grens.
5. Een zeldzaam zoogdiertje met een prachtige pluimstaart, houdt een winterslaap van oktober 
tot april.
6. De roofvogelfamilie die zijn nest op de grond maakt; symbool van de Nederlandse provincie 
Flevoland 
7. Nachtroofvogel met hartvormig masker; dit is een weggevertje. 
8. Favoriet veldinstrument van een vogelaar.
9. Groene, zeldzame amfibiesoort die houdt van grote zonnige poelen; een zeer fotogeniek beestje 
10. Maatregel om legsels van vogels tijdens het broedseizoen niet stuk te laten gaan door land-
bouwmachines. 
11. Watervogel met typische oorpluimen, heeft geen zwemvliezen tussen de poten; 1 van mijn 
lievelingsvogels  omdat hij zo grappig is 
12. Erkend natuurgebied met kasteelpark in de Westhoek dat een overwinterings- en broedplaats 
voor (zeldzame) vogels is.

1
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Hier is hij dan, mijn eerste zelfgemaakte kruiswoordraadsel. Vind je de oplossing? 
Stuur die dan naar info@natuurwerkgroepdekerkuil en win een leuke prijs! Vermeld 
in de mail zeker je naam, leeftijd en adres en dan komt de winnaar ook in het volgen-
de boekje te staan! Veel denkplezier!

Roosfien
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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  

• natuurcosmetica • geschenkartikelen 
• 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- & Houtconstructies voor huis en tuin - 
Burgmolenstraat 31 | 8690 Alveringem - 

 TEL 058 62 46 47 | info@mw-creations.be 
www.mw-creations.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 
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AVEVE Veurne BVBA
Celien & Stijn

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.

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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