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4 Voorbije activiteiten

Het was een historisch momentje: de eerste gezamenlijke 
voordrachtavond op 7 maart 2022 van Tuin(h)ier Veurne 
en Natuurwerkgroep De Kerkuil, en het werd een echte 
meevaller.

Als eerste spreker van Tuin(h)ier gaf Frans Tack een hele 
trits tips over hoe we onze tuin vogelvriendelijk(er) kun-
nen aanleggen. 

Om vogels bescherming te bieden, hoef je zeker niet de 
hele tuin met hagen te omringen, want dit brengt het ge-
vaar van bepaalde ziektes met zich mee. Wel kun je even 
uitzoeken hoe je een deel van je tuin ‘warm’ kunt maken 
d.m.v. hagen waar vogels zich dan veiliger kunnen voelen. 
Zoek bij die beplanting naar voldoende variatie: blad-
houdende en -verliezende, besdragende … Hierbij even 
aanstippen dat je afgevallen bladeren niet meteen hoeft 
te verwijderen: ze zijn als ‘vlakke’ compostering voeding 
voor de planten; ze vormen voor de vogels een ideaal 
jachtterrein op insecten; ze verhinderen onkruidgroei en 
ze houden de bodem vochtig – vooral van belang bij dro-
ge zomers – doordat ze de verdamping van het capillaire 
grondwater verhinderen. 

Vogels gaan voor hun voedsel op zoek naar insecten, bes-
sen, zaden en eventueel fruit. Bloeiende planten trekken 
insecten aan. Zorg ervoor het hele jaar door bloeiende 
planten aan te bieden. Daarbij laat je uitgebloeide, zaad-
dragende planten best staan.

Om voor insectenvoedsel te zorgen kun je ook bv. enkele 
dakpannen met wat open ruimtes ertussen op de grond 
schikken, of een stuk(je) ‘bloemenweide’ voorzien. En 
weet dat Merels en Spreeuwen emelten en engerlingen 
lusten … en zo dus je gazon beschermen. Zorg er ook voor 
dat vogels kunnen drinken en zich wassen in een niet te 
diepe teil of in een ondiep gedeelte van een vijver(tje).

Snoei niet te vroeg, om geen broedende vogels te ver-
schrikken. Snoei ook niet alle planten tegelijk, maar wissel 
jaarlijks af. Ruim je tuin ook niet al te proper op, maar laat 
vogels de keuze aan materialen waarmee ze hun nest kun-
nen maken.

Vervolgens vergastte Bart Goudeseune ons op een rijk 
geïllustreerde powerpoint met uitleg tot biodiversiteit in 
de tuin. Hij is o.a. bermmeester en organisator van een 
plukweide met een 30-tal fruitbomen in de Petit Pariswijk 
in Veurne. Concrete tips nu om in de eigen tuin die diver-
siteit te bevorderen:
• Stop in je gazon in het najaar wat bloembollen van Kro-
kus en Narcis om er hommels en vlinders nectar mee te 
bezorgen in het volgende voorjaar.
• Maai eens een meimaand niet en zie wat er aan wilde 
planten en bloemen zal verschijnen. 
• Laat bij een maaibeurt eens 25% gras staan of maai be-
paalde stukken gazon slechts tweemaal per jaar. Maai er 
‘paadjes’ in die je jaarlijks afwisselt. 
• Kies voor inheemse boomsoorten met bloesems in het 
voorjaar en bessen in het najaar. 
• Waardplanten voor vlinderrupsen zoals netels kun je in 
een grote bloempot opkweken, of een heus netelveld(je) 
aanleggen. 
• In je moestuin kun je ook een plaats voorzien voor Ven-
kel (Koninginnenpage) en kolen (Koolwitje). 
Van gesnoeide takken kun je een echte ‘houtwal’ maken, 
waarin allerlei insecten, vlinders, vogels en kleine tuindie-
ren een onderkomen kunnen vinden.

Tot slot stelde Jef Desaever, die zich speciaal voor de Huis-
zwaluw in onze streek inzet, het project van ‘zwaluwtillen’ 
voor. Om die operatie te bekostigen werd er aan fondsen-
werving gedaan en zo’n til is sinds kort te bewonderen in 
het Veurnse Suikerpark tussen het fietspad en de uitkijk-
toren.

Samen voor meer biodiverse tuinen
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Fwiet! Fwiet! met Begijn le Bleu
Woensdagavond 30 maart 20 u., CC Het Kruispunt in 
Diksmuide is gevuld met een 125-tal toeschouwers voor 
de lezing van Begijn le Bleu. U leest het goed, deze keer 
geen comedyshow, maar een lezing over vogels, genaamd 
‘Fwiet! Fwiet!’. Voor wie de man een beetje volgt, mag 
het geen verrassing zijn dat hij zijn passie voor vogels niet 
langer uitsluitend in de vorm van een podcast aan de man 
wil brengen, maar nu ook Vlaanderen rondtrekt met een 
heuse zaalshow.

Na een korte inleiding door de projectcoördinator van 
NWG De Kerkuil, neemt Begijn ons mee in de wondere 
wereld van de vogels. Vol vuur vertelt hij zijn verhaal aan 
de hand van verschillende types veren van diverse vogel-
soorten. De kleur, de vorm, de functie … alle geheimen 
worden prijsgegeven. Een uit de kluiten gewassen hand-
pen van een Steenarend is duidelijk het pronkstuk van zijn 
verzameling, en terecht! Dat Begijn ooit leerkracht is ge-
weest, merk je ook in zijn voorstelling. Hij legt alles rustig 
en duidelijk uit. Geen pedagogisch of didactisch truukje is 
hem vreemd. Zijn lezing illustreert Begijn met afbeeldin-
gen, af en toe een kort filmfragmentje, maar vooral met 
zijn persoonlijke verhalen. Voor wie daarvan houdt, raad 
ik ten stelligste zijn boek Fwiet!Fwiet! aan, dat bol staat 
van de ontmoetingen op mensenmaat tussen Begijn en 
de gevederde vrienden waar hij zoveel bewondering voor 
heeft.

Het publiek leerde over de gelijkenissen tussen een vleu-
gel en een menselijke arm; over de aanpassingen aan de 
pennen van een Kerkuil die ervoor zorgen dat deze nach-
telijke jager geruisloos zijn prooi kan benaderen; over de 
bouw van een veer met de schacht, de baard en zo; over 
de weergaloze camouflagetechnieken van sommige soor-
ten en over zoveel meer.

Toch hebben we ook goed gelachen. Het is zeker geen 
saaie lezing geworden. Af en toe - of durven we zeggen: 
vrij regelmatig? - komt de comedian in Begijn eens piepen 
met een kwinkslag of een grappige anekdote. De aard van 
het beestje zeker? Op deze manier heeft hij natuurlijk het 
publiek ook volledig mee, en wordt de sfeer meteen ge-
moedelijk.

Ook Begijn zelf heeft iets bijgeleerd op deze avond. Op 
een bepaald moment vertelt hij over het welbekende 
ezelsbruggetje om de roep van de Turkse Tortel te onder-
scheiden van de roep van de Houtduif. De Turkse Tortel 
roept in drie lettergrepen, de Houtduif in vijf lettergrepen, 
te onthouden met respectievelijk ‘I-Love-You’ en ‘Ik-ben-
een-Hout-Duif’. Hilariteit alom wanneer een dame uit het 
publiek reageert dat ze als ezelsbruggetje voor de Turkse 
Tortel ‘Te-voet-euh’ gebruikt. De eerlijkheid gebiedt mij 
wel te melden dat een Turkse Tortel voor mij sindsdien 
niet meer hetzelfde klinkt, en ik steevast moet glimlachen 
als ik er eentje hoor.

Time flies when you are having a good time, en in geen tijd 
zat de lezing erop. Na de show krijgt Begijn nog een setje 
Kiekjesbier aangeboden en neemt hij de tijd om zijn boek 
te signeren voor de geïnteresseerden. Ook van het prach-
tige vogelmagazine Fwiet had hij nog enkele exemplaren 
mee. Bedankt Begijn, NWG de Kerkuil en de Milieudienst 
van Diksmuide voor deze gezellige avond.

Tom Bovens
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Kiekt e kir ier!
Ilona Verlinde, Joop van der Laan en Geert Martens zijn 
drie ‘bijna’-natuurgidsen. Op zaterdag 7 mei 2022 stond 
één van hun stagewandelingen ‘Kiekt e kir ier’ op het 
programma. De talrijke deelnemers hebben hun ogen 
kunnen uitkijken: de Gele Kwik zat hoog op een koolzaad-
plant midden een koolzaadveld, de Roodborsttapuit en de 
Witte Kwik paradeerden op paaltjes van een omheining, 
een Buizerd en een Sperwer vlogen hoog in de lucht. Op 
het slotmoment van de wandeling waren drie Bruine Kie-
kendieven te bewonderen. Eén mannetje kwam zelfs vlak 
boven ons hoofd cirkelen om al zijn typische kenmerken 
te tonen. 

Via de website van De Kerkuil had een diverse groep 
zich ingeschreven. Die diversiteit kwam naar boven toen 
Geert het tijdens zijn uitleg had over het belang van ‘vuule 
hoekskes’. De helft van de deelnemers wist direct waar-
over het ging, de andere helft had toch even een vertaler 
nodig.

We stapten langs akkers en weilanden, een pompgemaal, 
een radartoren, enz. Op de stopplaatsen kregen we boei-
ende uitleg te horen. Zo werd o.a. het ontstaan van de 
Moeren en de dagelijkse ontwatering van het gebied 
vroeger en nu aan de hand van figuren en foto’s geïllus-
treerd. De gidsen brachten vooral een positief verhaal 
waar de klemtoon lag op de noodzakelijke samenwerking 

tussen landbouwers, overheid en natuurkenners om de 
biodiversiteit in een agrarisch gebied te verhogen. Er was 
speciale aandacht voor het goede bermbeheer langs het 
merendeel van de grachten in de Moeren. 

De wandeling leidde ons ook langs een vogelakker. Dat is 
een akker waarin stroken voor drie vierde ingezaaid zijn 
met luzerne en voor één vierde met grassen en kruiden 
(voor een periode van minstens vijf jaar). De bedoeling 
hiervan is dat allerhande dieren deze stroken als vlucht-
strook, broedplaats of foerageergebied gebruiken. Het 
klinkt dan misschien wreed, maar dit is dan weer de idea-
le plek voor roofvogels om daar hun prooien – zoals mui-
zen - te spotten. Door het onrechtstreeks aanbieden van 
hun geliefkoosd menu, wordt getracht een geschikte bio-
toop voor roofvogels als de sierlijke Grauwe Kiekendief te 
creëren, zodat ze in de streek tot broeden komen. 

Het aangeboden moerenhapje en het vlierbloesemdrank-
je tussendoor werden gesmaakt, net als de wandeling zelf.
Bedankt en proficiat aan de gidsen. Van de deelnemers 
mag het ‘bijna’ ervan af.

Hilde Nottebaere



7Voorbije activiteiten Voorbije activiteiten

Zaterdag 7 mei vond voor de derde keer een Birdathon 
plaats. Het doel is het gezamenlijke regioresultaat zo hoog 
mogelijk te krijgen, niet om persoonlijke records te bre-
ken. Gewoon de waarneming invoeren op waarnemingen.
be en het telt mee. Opnieuw werd een bont allegaartje 
aan vogels gezien door een steeds groter wordende groep 
waarnemers, maar waar waren de Afrikatrekkers?

Het weer zat goed, het klein beetje regen kon de pret niet 
bederven. Zowel overvliegende als pleisterende doortrek-
kers kleurden de dag. Het begon al kort na middernacht 
met een overvliegende Griel bij Overmere! De Kleine 
Geelpootruiter in Stalhille was zonder twijfel de zeld-
zaamste, maar ook een zeer late (met foto’s bevestigde) 
Ruigpootbuizerd in de Moeren is extreem uitzonderlijk in 
mei. Overmere scoorde verder ook nog een Roodpoot-
valk. Andere krenten in de pap waren Grote Karekiet, Vis-
arenden, Zwarte en Rode Wouwen, een Zwarte Ooievaar, 
Purperreiger, Krooneend, Draaihals, Graszanger, Orpheus-
spotvogel, Kruisbek, en hier en daar een Beflijster, Bonte 
Vliegenvanger, Geoorde Fuut of Dwergmeeuw. Steltklu-
ten zijn al niet meer zo zeldzaam in de polders. Vier Ros-
se Grutto’s waren zeer ongewoon voor Ieper. Enkele late 
wintergasten waren Kolgans, Pijlstaart, Velduil, Paarse 
Strandloper en Sijs.

Sommige soorten zijn opvallend zeldzaam geworden. Zo 
zong er maar één Grauwe Gors, in de IJzervallei. De mees-
ten hadden moeite om nog Ringmus of, moeilijker nog, 
Matkop te vinden. De Kuifleeuwerik houdt ook maar net 
stand in de duinen.

Het viel op dat veel Afrikatrekkers nog niet op aantal zijn, 
of zelfs nog niet zijn toegekomen. Van de ‘late soorten’ 
Spotvogel, Wielewaal, Wespendief, Bosrietzanger en 

Grauwe Vliegenvanger zijn er maar een paar gezien. Naar 
Gier- en Huiszwaluwen was het hard zoeken. Zandstor-
men in de Sahara en slecht weer in Zuid-Europa werden 
eerder al aangehaald voor de vertraging. Inmiddels meld-
den Zuid-Franse trektelposten sterke trek van die soorten, 
zodat we ze hier eerstdaags mogen verwachten! Hopelijk 
zijn ze nog niet te laat voor een succesvol broedseizoen …

Het aantal waargenomen soorten lag dit jaar in elke vo-
gelwerkgroep lager dan voorbije jaren. Dit ligt uiteraard 
niet aan de expertise van de vogelkijker, maar aan de 
weersomstandigheden in Afrika zoals eerder vermeld. Zo 
werden er in heel West-Vlaanderen dit jaar 185 soorten 
gezien, beduidend minder dan de 203 soorten van 2021 
en de 199 soorten van 2020. Vogels die in de twee eerste 
edities wel gezien werden, maar niet in de laatste editie, 
waren onder andere Europese Kanarie, Fluiter, Goudvink, 
Kleine, Temmincks en Krombekstrandloper, Middelste 
Bonte Specht, Middelste Zaagbek, Morinelplevier, Smel-
leken, Strandplevier en Zwarte Stern. Uiteraard zijn er ook 
soorten die enkel dit jaar gezien werden zoals Glanskop, 
Graszanger, Grauwe Gors, Kleine Geelpootruiter, Pijl-
staart, Pontische Meeuw en Ruigpootbuizerd. Dat maakt 
het ieder jaar weer spannend! Vele gegevens zullen ook 
van pas komen voor de Vogelatlas.

In tegenstelling tot het aantal geziene soorten, stijgt elk 
jaar het aantal mensen dat hun waarnemingen uploadt 
naar waarnemingen.be. In 2020 waren dat er 332, in 2021 
een 500-tal en dit jaar niet minder dan een 900-tal waar-
nemers! Die mensen waren zelden alleen. In werkelijkheid 
moet het om enkele duizenden vogelkijkers gaan die die 
zaterdag op pad waren in de birdathongebieden alleen al!

Volgend jaar doen we dit opnieuw, afspraak op zaterdag 
6 mei 2023!
 

Olivier Dochy (VWG Westland) & 
Wim Bovens (Natuurwerkgroep De Kerkuil)

Birdathon: Waar blijven de zwaluwen?
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Op ieder erf een Steenuil, een haalbare kaart?

In 2022 vieren we niet alleen ons 25-jarig bestaan als ver-
eniging, maar kunnen we ook terugkijken op 20 jaar nest-
kasten opvolgen voor onze kleinste, schattige Steenuil. 
Vóór 2002 waren we al sterk actief met het inventarise-
ren van Steenuilen in Veurne. In drie jaar tijd (1998-1999-
2000) probeerden we met behulp van het afspelen van 
de territoriumgeluiden de aanwezige Veurnse Steenuilen 
in kaart te brengen. Deze inventarisatieronde herhaalden 
we nog drie keer in de loop van de volgende jaren. We 
waren dus in staat om de plekjes waar de Steenuil aan-
wezig was op het grondgebied mooi op te tekenen. De 
eerste nestkasten werden in december 1998 geplaatst, 
maar zonder verdere opvolging. Hiermee ging we pas in 
2002 op een georganiseerde wijze van start. In dit eerste 
gedeelte van het artikel schetsen we de aanloop van ons 
nestkastenproject, toen we als vereniging pas van start 
gingen, volop in onze pioniersjaren.

Zitten er bij ons Steenuilen?

Dat is de eerste vraag die je je moet stellen wanneer je 
met een steenuilenproject van start wenst te gaan. Het 
antwoord was natuurlijk positief. De Steenuil was anno 
1998 nog steeds een algemeen voorkomende soort in 
ons werkingsgebied. Hier en daar wisten we een Steen-
uil zitten rond een boerderij, maar deze fragmentarische 
kennis is wel leuk maar helpt je amper verder. Om te we-
ten waar onze Veurnse Steenuilen zich verschuilden, was 
een georganiseerde aanpak nodig. Toevallig kwam in de 
winter van ‘97-’98 vanuit de toenmalige Wielewaal een 
inventarisatieproject voor Steenuilen uit. Jens Verwaerde, 
Vlaams projectcoördinator, trok het land rond om uitleg 
te geven bij de werkwijze van de inventarisatie en om vrij-

willigers te stimuleren ’s avond het veld in te trekken op 
zoek naar roepende Steenuilen. Zo kwam ik ook terecht 
op een vergadering in de loods van Erik Vanhee in Gelu-
we, waar de lokale Wielewaalafdeling Jens had uitgeno-
digd. We konden kennis maken met de territoriumroep 
van het mannetje, zijn alarmroep en ook met het systeem 
van ‘kilometerhokken’ op een stafkaart. Dat zijn hokken 
van 1 vierkante kilometer waarin we telkens vier afspeel-
punten moesten selecteren om onze geluiden op casset-
te af te spelen. Dit gebeurde op een gestandaardiseerde 
wijze: drie keer het steenuilengeluid afspelen, daarna een 
pauze van 1 minuut en vervolgens twee keer opnieuw. 
Wanneer we reactie kregen van een Steenuil, noteerden 
we dit op de kaart. Kregen we simultaan reactie van twee 
Steenuilen, dan werden die twee punten verbonden met 
een stippellijn op de kaart, om aan te tonen dat het twee 
verschillende mannetjes waren en niet een man die zich 
verplaatste en nogmaals van zich liet horen. We kregen 
van de Wielewaal een aantal cassetjes met geluiden, een 
aantal kaarten met ‘hokken’ en klaar waren we om ’s 
avonds op pad te gaan. 

Twintig jaar steenuilnestkasten opvolgen 
in Veurne

Artikels

Voormalig medewerker Jan Hauweel plaatst 2 steenuilenjongen uit het VOC Oostende in een steenuilenkast in Wulpen (2000)
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We gingen al snel aan de slag in Veurne en in maart 1998 
werden de eerste kilometerhokken geteld. Per avond werd 
een blok van 4 km² (dus vier kilometerhokken) geteld. 
Soms was het te koud en vluchtten we snel na het afspe-
len in onze auto met onze ‘chauffage’ volle bak om toch 
wat op te warmen. De respons van de Steenuilen was op 
zo’n koude dag minder. Ervaring leerde ons dat overdag 
bij voorkeur rond de 10 graden moest worden gehaald om 
’s avonds echt actieve Steenuilen te krijgen. We maakten 
op onze tochten ook kennis met andere nachtelijk gelui-
den zoals de ploegende boer op zijn akker, de blaffende 
hond op de boerderij, de vervelende melkinstallatie die 
plots aansloeg, het ambetante achtergrondgeluid van au-
to’s en vrachtwagens op de E40, N8 (baan Veurne-Ieper) 
en N35 (baan Veurne-Diksmuide), maar ook de baltsen-
de Kievit die in hetzelfde gebied aanwezig was als onze 
Steenuil. Enkele keren werden we ook aangesproken door 
een nieuwsgierige buur die poolshoogte kwam nemen en 
zich afvroeg wat we allemaal aan het uitrichten waren. 
Een woordje uitleg volstond om alle argwaan weg te ne-
men. Soms begon ons hartje sneller te slaan wanneer een 
steenuilenman naar onze geluidsbron kwam gevlogen en 
boven op een verlichtingspaal kwam zitten of wanneer 
een Ransuil voorbijvloog. 

De inventarisaties leerden ons niet alleen over de Steenuil 
maar gaven ons ook terreinkennis: de kleine veldwegge-
tjes in het gebied, de mooie gebieden met veel weiland 
en knotwilgen, het verschil in ons gebied tussen de open 
polders met overwegend akkers en het plateau van Izen-
berge, waar weilanden met knotwilgen en hagen veel fre-
quenter aanwezig zijn, en dus ook de Steenuil. Tijdens de 
eerste inventarisatierondes van 1998-2000 werden delen 
van Veurne niet onderzocht (De Moeren, Booitshoeke en 
Zoutenaaie). We waren toen overtuigd dat dit te open 
gebieden waren waar Steenuilen het te moeilijk zouden 
hebben om aanwezig te zijn … Achteraf gezien was dat 
een vergissing. Ook in deze gebieden was de Steenuil toen 
al aanwezig, weliswaar in lagere aantallen. Tijdens de vol-
gende rondes werd dit rechtgezet. Na de eerste ronde 
maakte we een top-3 op van onze steenuilgebieden (en 
die zijn nog steeds top):

  1.  Beauvoorde
  2.  Eggewaartskapelle
  3.  Houtem

We kwamen ook tot de conclusie dat de vogel gebonden 
was aan kleine landschapselementen met voorop de aan-
wezigheid van knotwilgen. Beauvoorde paste volledig in 
dat plaatje, maar de verrassing was toch Eggewaartska-
pelle. Dit polderdorp kende een sterke steenuilenpopu-
latie dankzij zijn vele boerderijen met tal van knotwilgen 
in een straal rond het dorp. Deze knotwilgen bieden niet 
alleen dekking en huisvesting aan de Steenuil, maar wat 
vooral van belang is, zijn de begraasde weilanden die om-
zoomd werden door die knotwilgen. Zij bieden het voed-
sel voor de Steenuil en zijn jongen: van regenwormen tot 
nachtvlinders, kevers en muizen. 

In december 1998 werden een drietal nestkasten ge-
plaatst in Houtem, maar de opvolging door ons bleef ach-
terwege. De nestkasten verdwenen of geraakten in ver-
val. Toen ik een tiental jaar later bij dezelfde boer vroeg 
of ik een nieuwe nestkast mocht plaatsen, kreeg ik wel te 
horen dat hij die oude vervallen nestkast maar zelf had 
verwijderd. Ik beloofde plechtig om de kast in het vervolg 
jaarlijks te controleren. Dit is wel een puntje waar boeren 
gevoelig voor zijn, en terecht ook! Dus nooit een nestkast 
plaatsen en niet opvolgen! 

Van Johan Depotter (Oostduinkerke) kregen we enkele 
oude eendenkasten ter beschikking. Tenminste één werd 
in Wulpen gretig ingenomen door een koppeltje Steenui-
len. Toen het deksel er door de harde wind afvloog en we 
het nest controleerden, bleef het vrouwtje beschermend 
zitten over haar jongen. 

Artikels

Voorbeeld van een model dat we plaatsten in 1998, weliswaar goed 
weerbestending maar zonder marterbeveiliging.
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Enkele jaren experimenteerden we ook met oude wijn-
kistenmodellen. Ondanks de extra bescherming die we 
aan deze kisten aanbrachten, bleken deze nestkasten niet 
weerbestending. Na enkele jaren werden die dan ook ver-
wijderd.

In 1999 werden oude stembuskasten (in onbruik geraakt 
door het elektronisch stemmen) omgebouwd tot kerkui-
lenkasten. De eerste bezettingen waren niet van Kerkuilen 
maar door Steenuilen (’s Heerwillems Veurne). In 2000 
was er nog maar één jong aanwezig, maar in 2001 vonden 
we een mooi nestje van drie. Die nestkasten waren wat te 
klein voor Kerkuilen en voor de Steenuilen plaatsten we 
meer passende nestkasten. Die stembuskasten verdwe-
nen dan ook. Maar ook onze grote kerkuilenkasten vielen 
soms in de smaak van Steenuilen, ook al zijn ze wat te 
ruim bemeten voor ons steenuiltje en daar waar ze zo’n 
kast kraakten, plaatsten we meestal een meer geschikte 
steenuilenkast, met vaak een snelle verhuis tot gevolg.

Steenuilen in een te grote kerkuilenkast -Stuivekenskerke 2010

De steenuilenpioniers van de eerst steenuilenrondes 
(1998-200) waren : Ludo Leper, Noël Leeman, Kris Degrae-
ve, Jan Hauweele, Marcel Bedert (overleden), de toen nog 
piepjonge Jeroen Arnoys, Benny Vandromme en Els Op-
staele, José Millecam, maar ook Jan Candaele en Franky 
Pattyn samen met de kinderen van de kindergemeente-
raad.

Kris Degraeve

Oude eendenkast omgebouwd tot een steenuilenkast (Wulpen)

Steenuilenmoeder schermend voor haar jongen (juni 2007 Wulpen)

Wijnkistenmodel, dat in tegenstelling tot de wijn, 
niet verbeterde naargelang de jaren.
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Verslag vanuit mijn standpunt:

Op heel regelmatige basis word ik opgebeld door het Op-
vangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren uit Oostende. 
Deze keer was de mededeling “We zijn gebeld voor een 
arend die in Ramskapelle gewond zou zitten op een veld, 
dat zal dus hoogstwaarschijnlijk een Buizerd zijn.” Mensen 
die me kennen, weten dat ik zot ben van roofvogels en 
geen haar op mijn hoofd dat eraan twijfelde om de vogel 
in nood te gaan helpen.

Eens aangekomen zag ik 2 koppels langs de kant van een 
veld: daar was het te doen! Ik parkeer mijn auto en kijk het 
grasveld in. Wauw! Dat is geen Buizerd! Wat een masto-
dont van een vogel zat daar? Vlug de verrekijker nemen 
en jawel, daar zat een Vale Gier! De vinders zeiden me dat 
je tot vlak bij de vogel kon wandelen. Ik stap op de vogel 
af, maar eens ik op zo’n 30 meter ervan genaderd ben, 
vliegt de Vale Gier op. Niet hoog, eerder glijdend, dus hij 
zal niet ver landen … Hij vliegt toch minstens een 300-tal 
meter verder. Ik zie hem niet landen, dus dat betekent: 
gaan zoeken! 

Op terugweg naar de auto bel ik het VOC op met de mel-
ding dat het om een Vale Gier gaat. De vrijwilligster aan de 
lijn klinkt heel enthousiast, maar vertelt me dat het VOC 
ging sluiten en vraagt of ik de Vale Gier niet een nacht-
je bij kon houden. Goedbedoeld, dat zeker, maar ja…. Ik 
bel toch maar even met Claude Velter, directeur van het 
VOC. Ik krijg gelukkig de nodige tijd om het dier rustig te 
vangen. Claude zal op me wachten en de nodige mensen 
optrommelen om te assisteren bij de eerste zorgen.

Hoe zou ik dit aanpakken? Het moet uiteraard allemaal 
snel gaan! Ik bel Sharon Kesteloot, zij woont in Nieuw-

poort, om me te assisteren om de vogel te vangen. Op het 
moment dat ik zeg dat het om een Vale Gier gaat, verslikt 
ze zich! Even later zit ze in haar auto. Ondertussen bel ik 
de landbouwer die het dichtst bij de vermoedelijke lan-
dingsplek van de Vale Gier woont. Een geluk dat ik hier als 
coördinator van Natuurwerkgroep De Kerkuil de meeste 
landbouwers in de buurt ken door het opvolgen van nes-
ten Bruine Kiekendief! De landbouwer reageert verrast, 
maar laat me met plezier toe op zijn velden. Ik meld dit 
ook nog eens in de lokale vogel-whatsappgroep zodat ex-
tra volk mee kan komen zoeken naar deze toch wel opval-
lende verschijning.

Niet veel later vind ik de vogel aan de rand van een akker. 
Ik merk dat de vlucht hem toch wat uitgeput heeft. Voor-
zichtig benader ik hem, en trek alvast een foto als bewijs-
materiaal. De Vale Gier heeft me duidelijk in het snotje, 
maar ik kan toch al dichter komen dan de eerste keer. Hij 
huppelt eerst wat weg van me, maar draait zich dan naar 
mij toe en probeert vlak naast me op te vliegen. Raar, 
want er staat eigenlijk geen wind. Ik loop naar hem toe en 
kan hem lichtjes uit balans duwen; hij vloog nog niet door 
op dat moment. Mijn ervaring met roofvogels komt hier 
uiteraard goed van pas. Ik houd mijn armen stevig rond 
zijn vleugels en met mijn handen houd ik zijn kolossen van 
poten vast. Ik merk onmiddellijk een gele kleurring op aan 
zijn poot: die zal ongetwijfeld extra informatie opleveren. 
De bloedende wonde aan zijn vleugel baart me onmid-
dellijk zorgen. Wat een beest! De landbouwer komt even 
kijken en ook hij gelooft zijn ogen niet. 

Sharon komt ondertussen aan en twee andere vogelaars, 
Koen Verbanck en Jeroen Desloover, zijn er ook net. De 
Vale Gier moet nu naar het VOC gebracht worden, maar 
hoe? De doos die ik voorzien had voor de Buizerd blijkt 

Een verrassing van formaat
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een paar maten te klein ... Los in de laadbak van mijn be-
stelwagen lijkt me geen goed idee, daar kan het dier zich 
te veel kwetsen. Sharon stelt voor dat zij me naar het VOC 
brengt terwijl ik de vogel stevig vasthoud. Onderweg ko-
men we Diederik D’hert nog tegen. Hij verdiept zich me-
teen in het opzoekwerk naar de herkomst van deze vo-
gel aan de hand van de kleurring. Terwijl de adrenaline 
nog door mijn aderen giert, rijdt Sharon naar het voge-
lopvangcentrum. Het besef dat ik met een vogel in mijn 
handen zit die zelfs groter is dan een Zeearend, dringt nog 
niet helemaal tot mij door.

Aan het vogelopvangcentrum worden we opgewacht door 
Claude Velter en Reinoud Allaert. Isabelle Allemeersch en 
haar zoon, veearts in opleiding, komen even later aan. De 
Vale Gier mag even in een donkere kamer op positieve ko-
men. Ik had ook wel zo’n kamer kunnen gebruiken! Mijn 
bodywarmer, jas en broek hangen vol bloed van de ge-
kwetste vogel. Mijn verrekijker eveneens.
Nadat Isabelle en haar zoon de nodige voorbereidingen 
getroffen hebben, mag de Vale Gier teruggehaald worden 
om de eerste zorgen toe te dienen. Aan mij de eer om hem 
te ‘hanteren’. Eerst en vooral wordt de kolos gewogen: 
een kleine 10 kilo! Om exact te zijn: 9 kilo 550 gram! Ver-
volgens wordt de wonde aan de vleugel proper gemaakt. 
Het gat heeft toch wel veel weg van een schotwonde. Om 
zeker te zijn dat er geen vuil is achtergebleven, wordt een 
RX genomen. Ik krijg een loden schort omgegespt en lo-
den handschoenen en alle “toeschouwers” worden uit de 
kamer gestuurd. De RX bevestigt dat er geen metaal in de 
vleugel achtergebleven is.

Er wordt sondevoeding toegediend en dan is het wachten 
op het bezoek van de dierenartse ‘s anderendaags. Bij het 
sonderen werd een tweede wonde opgemerkt door Clau-
de. Ook deze wonde werd grondig verzorgd. Daarna mag 
de Vale Gier op zijn positieven komen in de ‘rode kamer’. 
Sharon en ik - vol adrenaline en met aardig wat spierpijn 
- vertrekken naar de plaats waar mijn bestelwagen ach-
tergebleven is. Het opzoekwerk van Diederik en Reinoud 
wijzen richting Italië als land van herkomst van de vogel.
De volgende morgen krijg ik alvast goed nieuws: de Vale 
Gier leeft nog! Hij ligt wel meestal neer en enkel bij ORS 
(sondevoeding) staat hij op een poot. Zijn ogen zijn wel 
heel alert, wat een goed teken is. Mijn biceps doen enorm 

veel pijn van de gigantische vogel -  een brok van 10 kilo 
spieren eigenlijk - de avond voordien de hele tijd zo stevig 
vast te houden. Een mail van Diederik brengt geen klaar-
heid over de kleurring. Diederik staat ondertussen in con-
tact met tal van mensen die allemaal bevestigen dat het 
om een oudere vogel gaat, maar de ring is geen type dat 
normaal gebruikt wordt in Frankrijk, Italië of Spanje. Dat 
er geen officiële metalen ring aan zijn andere poot hangt, 
blijkt meer voor te komen. Veel (?) Vale Gieren blijken hun 
metalen ringen of kleurringen te verliezen. De code op de 
ring komt echter wel overeen met een Italiaans project. 
Verder onderzoek dringt zich op. Een gedachte schiet me 
te binnen: zou het om een Vale Gier uit een Oekraïense 
zoo kunnen gaan? Ik ging ervan uit dat de kooien worden 
opengezet om de beesten geen onnodige dood te laten 
sterven. Hoe ironisch zou dat zijn; vrijgelaten worden om 
een gewisse dood te ontlopen en wat verder neergescho-
ten worden door een pseudo-jager…

Dag 2 van de Vale Gier in het VOC in Oostende: de gier 
stelt het goed! De dierenartse is langs geweest en er is 
geen bot of spier geraakt. De wonden zullen dus herstel-
len mits de nodige verzorging. De vogel had wel een ge-
broken poot, maar dat bleek een oude breuk te zijn. Erg 
is dat niet: Vale Gieren gebruiken hun poten niet zoals de 
meeste roofvogels, waarbij de poten van cruciaal belang 
zijn om een prooi te pakken. Het zijn aaseters, en aas gaat 
niet lopen. Het enige wat de poten doen, is het vlees vast-
houden en dat lukte ondanks de breuk! De Vale Gier zit 
ondertussen in een buitenkooi en zit - in tegenstelling tot 
binnen - mooi rechtop en is heel alert.

Jeroen Desloover
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Natuurinspecteurs verwittigden me dat de vogel hoogst-
waarschijnlijk neergeschoten is met grote (in ons land ver-
boden) hagel (‘baletten’). In Frankrijk wordt dit nog wel 
gebruikt, voornamelijk bij jacht op de Vos.

Na heel wat heen en weer ge-e-mail met Diederik D’hert 
over de kleurring, zijn we het volgende te weten gekomen:
De ring heeft dezelfde kleur als een kleurringproject uit 
Spanje, de code klopt ook, de kleur van de code ook, maar 
het type ring klopt niet.

Op een website vind ik een foto van een Fransman die een 
Vale Gier in een zoo gefotografeerd heeft met hetzelfde 
type ring.

Ik krijg melding dat de ring vermoedelijk uit Tsjechië zou 
komen, dan is Oekraïne niet zo ver af …

Diederik stuurt bevestiging door: het gaat over een 7 jaar 
oude dame die in het wild geboren is in Spanje, verzwakt 
werd opgenomen, revalideerde en in Frankrijk in Doué La 
Fontaine terechtgekomen is. Er werd van uitgegaan dat 
deze gier niet meer in het wild zou kunnen overleven en 
ze werd geplaatst in een open kooi voor gieren die niet 
meer kunnen vliegen. Verrassing: deze kranige dame kon 
wel nog vliegen! Op 20 mei 2021 nam ze de benen (euh 

… vleugels) en was ze sindsdien, ondanks zoekacties, niet 
meer gezien. Het vermoeden was groot dat ze omgeko-
men was … tot ze opdook in Ramskapelle.

De volgende dagen blijkt de Vale Gier niet te willen eten, 
laten medewerkers van het VOC me weten. Op 22 maart 
ben ik opnieuw in het VOC, met een grote zilverreiger 
deze keer, en er is beter nieuws. De Vale Gier eet en pro-
beert zelfs vliegpogingen te ondernemen. Ze is blijkbaar 
gechipt en de chip bevestigt het verhaal dat we via Die-
derik vernamen. Er is contact opgenomen met de Zoo van 
Doué La Fontaine en de Vale Gier mag teruggebracht wor-
den. Heel wat vrijwilligers zijn bereid om dat transport op 
zich te nemen, maar ik krijg toch wel de voorkeur. Het zal 
echter niet eerstdaags zijn, want er is een uitbraak van 
vogelgriep in de regio rond de zoo en er mogen geen vo-
gels verplaatst worden in die regio. Het BAHC (Belgisch 
Avifaunistisch Homologatie Comité) aanvaardt deze gier 
niet meer als een wild exemplaar omdat ze doelbewust 
van de ene plaats naar de andere werd vervoerd en een 
tijdje gevangen werd gehouden, ondanks het feit dat ze 
een klein jaar van volledige vrijheid had genoten.

Bij het schrijven van dit artikel zijn we ondertussen meer 
dan 2 maanden verder en nog steeds gelden er strenge 
maatregelen tegen de vogelgriep in de omgeving Doué La 
Fontaine. Natuurwerkgroep De Kerkuil zal de verplaatsing 
voor haar rekening nemen. Ik ben gerustgesteld: ik mag 
in ieder geval de verplaatsing doen! De Vale Gier stelt het 
goed, op een wonde na aan haar poot met oude breuk. 
Die wonde is helaas ontstoken, maar de nodige antibio-
tica slaat goed aan. Eens ze daarvan genezen is, worden 
de volgende stappen concreter gemaakt. Wordt vervolgd 
dus!

Wim Bovens

Artikels

Jeroen Desloover



14 Artikels

Wie de vorige projectrapporten van 2021 al heeft door-
genomen, zal hebben kunnen vaststellen dat het geen 
evident broedseizoen is geworden. Na een aantal echte 
topjaren waarin de populaties van Bruine Kiekendief, Ker-
kuil, Steenuil en Torenvalk erin geslaagd zijn behoorlijke 
aantallen jongen voort te brengen, was vorig jaar toch net 
dat beetje minder. In dit rapport willen we de data voor 
de Torenvalk van wat dichterbij bekijken.

Broedgevallen

Beginnen doen we met een record: in het werkingsgebied 
van NWG De Kerkuil werden in 2021 maar liefst 52 broed-
gevallen vastgesteld. Het gaat hier voor alle duidelijkheid 
enkel om broedgevallen van Torenvalk in kunstnesten die 
door de werkgroep worden opgevolgd. Nooit eerder was 
dat aantal zo hoog. Dit wijst dan ook op de aanwezigheid 
van een behoorlijke populatie, die zeker door de vele jon-
gen van de voorbije jaren (zie verder of tijdschrift nr. 92 
juli-sept. 2021) serieus is aangegroeid. We moeten al tien 
jaar terug in de tijd om nog eens in de buurt van dit cijfer 
te komen (2011: 50 broedgevallen). Ook toen werd dat 
aantal voorafgegaan door enkele succesvolle broedsei-
zoenen met veel pulli.

Zowel op het grondgebied van Veurne als van Diksmui-
de werden 13 broedgevallen vastgesteld. In Koekelare en 
Nieuwpoort waren dat er telkens 6 en Lo-Reninge en Kok-
sijde mochten 5 streepjes zetten. In alle andere project-
gemeenten (Alveringem, Houthulst, De Panne en Korte-
mark) konden medewerkers telkens 1 broedgeval melden.

En dan nu het minder goede nieuws: er werden ook nooit 
méér mislukte nesten aangetroffen dan in 2021. Van de 
52 broedgevallen zijn er 11 niet tot een goed einde ge-
bracht. De ouderparen verlieten het nest soms al voor 
de eieren (allemaal) waren gekipt. Soms stierven de jon-
gen al op het nest nog voor ze vliegvlug waren. Ook hier, 
net als bij de andere projectroofvogels, kijken we voor 
een verklaring in de eerste plaats naar de erbarmelijke 
weersomstandigheden van het voorjaar van 2021. Voor-
al de grote hoeveelheid regen bracht de Torenvalk in de 
problemen. In mei viel toen 86 mm neerslag tegenover 
een normaal gemiddelde van 60 mm. In juni waren dat 
respectievelijk 121 en 72 mm en in juli werd zelfs meer 
dan 166 mm gemeten, waar dat in een gemiddeld jaar 76 
mm is. Niet alleen het aanbod van prooien was hierdoor 
een stuk minder, maar de vele neerslag is ook een ware 
energievreter voor warmbloedige dieren die hard moeten 
werken (en dus veel moeten eten) om zich op tempera-
tuur te houden.

Torenvalken 2021
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Nestkasten

De voorbije jaren hebben de ‘Werkuilen’ van natuurwerk-
groep De Kerkuil hard gewerkt om het streefdoel van 75 
torenvalkkasten, dat in de meerjarennota naar voren was 
geschoven, te halen. Tegen het broedseizoen van 2021 
kon de Torenvalk in het werkingsgebied van 71 nestkasten 
gebruik maken. Met 52 broedgevallen betekent dat een 
bezettingsgraad van 73%, wat vergelijkbaar is met 2020 
(75%), maar een forse toename sinds bv. 2017 toen maar 
52% van de toen 54 geplaatste torenvalkkasten in gebruik 
waren.

Jongen en nestgemiddelden

In de 41 nestkasten waar de jongen wel succesvol zijn 
kunnen uitvliegen, telden medewerkers bij de controle 
in totaal 125 pulli, of een gemiddelde van net iets meer 
dan 3 jongen per nest. In 5 gevallen kon het exacte aan-
tal pulli niet worden gecontroleerd, en die jongen worden 
dan ook niet verder meegeteld. Brengen we de mislukte 
broedgevallen ook in rekening dan vlogen per (oorspron-
kelijk) broedgeval slechts 2,4 pulli succesvol uit. Dat is 
toch een pak minder dan de 4,1 van vorig jaar of het nest-
gemiddelde van 4,4 uit 2019.

In Diksmuide (37) en Veurne (34) werden naast het hoog-
ste aantal broedgevallen ook het meeste pulli geteld. In 
die gemeenten ligt het nestgemiddelde op 3,7 jongen/
nest. Zowel in Nieuwpoort als in Koekelare werden tel-
kens 18 jonge Torenvalken geteld, maar door het verschil 
in aantal broedgevallen komen de nestgemiddelden in 
deze gemeenten op respectievelijk 4,5 en 3 pulli per nest. 
Aangezien er in de andere projectgemeenten heel wei-
nig geslaagde broedgevallen waren, is het weinig zinvol 
om hier statistisch de gemiddelden te gaan vergelijken. In 
Koksijde was er voor het enige gecontroleerde broedge-
val blijkbaar wel voldoende voedsel om 5 jongen groot te 
brengen …

Besluit

Sinds 2005 werden er tijdens de jaarlijkse controles in to-
taal gemiddeld 138 jongen geteld en lag het nestgemid-
delde op bijna 4 pulli per broedgeval. Hoewel deze data- 
set nog niet zo heel uitgebreid is, kunnen we op basis van 
de cijfers wel al (voorzichtig) vermoeden dat de broedre-
sultaten bij de Torenvalk voor 2021 helemaal niet zo uit-
zonderlijk zijn. Schommelingen in de populatie zijn een 
natuurlijk fenomeen. Dat neemt niet weg dat het voor-
zien van bijkomende nestlocaties écht wel noodzakelijk is 
en blijft. Het aantal broedgevallen volgt immers steevast 
het toenemend aantal nestbakken. Daar is NWG De Ker-
kuil voor de komende beleidsperiode trouwens ook ver-
der het engagement aangegaan om te blijven investeren 
in extra nestbakken voor de Torenvalk.

Maar ook een blijvende sensibilisering rond de gevaren 
van bestrijdingsmiddelen voor de Torenvalk blijft nodig. 
Een Torenvalk vangt gemiddeld zo’n 3 à 4 prooien per 
dag, waarvan ongeveer 90% veldmuizen. Gifstoffen die 
gebruikt worden ter bestrijding van deze knaagdieren sta-
pelen zich op in het lichaam van de Torenvalk, en kunnen 
uiteindelijk dodelijk zijn en de populatie ernstige klappen 
toebrengen. Laat ons samen verder werken om deze sier-
lijke luchtacrobaat in stand te houden en alle kansen te 
geven.

Tekst en foto's: Filip Declerck

93
77

184
164

149

206
191

117 113
131

153

100
86

103

160

190

125

0

50

100

150

200

250

05 06 07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21

Aantal pulli 2021

4,43

3,67

4,28 4,43

3,92

4,58

3,82
3,44

4,19 4,09 4,25

3,70

3,07

3,81

4,44
4,13

3,05

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

05 06 07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21

Nestgemiddelde 2021



16
Filip Declerck



17
Filip Declerck



18 Artikels

Onlangs zijn er heel wat zeldzame vogels opgedoken in 
Vlaanderen. Het gaat vaak om waarnemingen van meer-
dere individuen en dan rijst de vraag of deze soorten bij 
ons ook zouden kunnen broeden. Zou dit het begin kun-
nen zijn van een nieuwe populatie bij ons? Brengt dat in de 
toekomst mogelijks ook nieuwe projectsoorten voor NWG 
de Kerkuil? Hieronder zetten we even een aantal soorten 
op een rijtje waarvan we speculeren dat ze zich mogelijks 
kunnen vestigen in ons werkingsgebied, of waarvan de 
eerste broedgevallen al een feit zijn.

De Hop

De Hop is met zijn ferme kam een mooie verschijning in de 
vogelwereld. Midden vorige eeuw heeft hij in Vlaanderen 
gebroed met een hoogtepunt van 60 tot 80 broedparen. 
Een laatste broedgeval in onze streek was er in 1981 aan 
de Westkust. In 2018 werd er opnieuw een broedgeval in 
Weelde (Antwerpen) vastgesteld. Dit kwam niet volledig 
onverwacht, want de laatste 10 jaar zien we een toena-
me van het aantal waarnemingen. De naam van deze vo-
gel is een onomatopee, met andere woorden, de hop is 
genoemd naar het geluid dat hij maakt, nl. “oepoepoe”. 
Voor de jeugd: Pokemon Pikachu is ook een onomatopee, 
want Pikachu maakt het geluid “Pikachu”!
Eens er een partner opduikt, stopt de Hop met zingen. 
Het broedgeval van 2018 werd op een haar na gemist. Be-
nieuwd hoeveel andere Hoppen onder de radar gebleven 
zijn! In Koksijde was er vorig jaar een waarneming van een 
Hop en ook in de IJzervallei werden er 2 exemplaren op-
gemerkt.

De Bijeneter

De Bijeneter is eveneens een mooie verschijning; hij lijkt 
wel alle kleuren van de regenboog te hebben. In 1996 
broedden er Bijeneters in Adinkerke (De Panne). De laat-
ste broedgevallen dateren van 2004 (Wachtebeke) en 
2005 (Oostakker) tot er plots een nieuw broedgeval was 
in 2015 op een bouwwerf in Harelbeke! De lokale voge-
laars organiseerden zelfs een babyborrel om het geslaag-

de broedgeval te vieren. 
De Bijeneter graaft zijn nest uit in een zanderige onder-
grond, net zoals Oeverzwaluwen en IJsvogels dat doen. 
Een toename van het aantal broedgevallen van deze kleur-
rijke vogel ligt al langer binnen de verwachtingen. Het is 
één van de zuidelijke vogelsoorten die haar broedgebied 
dankzij de klimaatopwarming langzaam maar zeker naar 
het noorden uitbreidt. In 2020 werden er 4 broedgevallen 
in Nederland opgevolgd. Op 16 mei vorig jaar werden nog 
5 Bijeneters gezien in Zarren, op 28 mei werden er 6 over-
vliegend gezien in De Panne. De roep van de Bijeneter is 
luid en heel herkenbaar. Daardoor kan je hem veelal eerst 
horen en dan pas zien.

Zwarte Ibis

Sinds december vorig jaar verblijven er enkele Zwarte Ibis-
sen in Stuivekenskerke. Het zijn grote, donkere vogels met 
een lange, gekromde snavel. Ze lijken eigenlijk een beetje 
op een groot uitgevallen wulp. Normaliter broeden ze in 
Zuidelijke landen (zoals Spanje, Zuid-Frankrijk ...), maar ze 
hebben soms wat nomadische trekken waardoor ze af en 
toe ook in onze contreien terechtkomen. Zwarte Ibissen 
verkiezen om te vertoeven in moerasachtige gebieden en 
natte weilanden. Bijgevolg voelen deze exemplaren zich 
ook erg thuis in onze polders. Ze gaan er op zoek naar 
talloze insecten, maar ook kleine kreeftjes staan op hun 
menu. Slapen en nesten bouwen doen ze - net als reiger-
soorten - hoog in de bomen.
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Recent doken er ook nog andere individuen op in 
Oost-Vlaanderen en Antwerpen en worden ze vaker en 
vaker waargenomen. Dit zou een indicatie kunnen zijn dat 
deze soort zich hier misschien permanent zal vestigen en 
het is nu natuurlijk afwachten of ze hier ook effectief gaan 
broeden. Ik vind het alvast een plezier om deze imposan-
te vogels bezig te zien. Wist je dat ze in het Engels ‘Glos-
sy Ibis’ genoemd worden? Dit verwijst naar de prachtige 
groen-glanzende schijn van hun verenkleed.

Oehoe

De Oehoe is Europa’s grootste uilensoort en is momenteel 
aan zijn comeback bezig in Vlaanderen. Omdat deze soort 
in de vorige eeuw uitvoerig werd bejaagd en mede door 
het extensief gebruik van pesticiden zoals DDT, was deze 
vogel bij ons bijna uitgestorven. Vergis u niet: de Oehoe 
lijkt sterk op zijn ‘neefje’ de Ransuil (die bij ons veelvul-
dig voorkomt én broedt), maar is van een veel groter ka-
liber. Het zal niemand verbazen dat kleinere Ransuil op 
het menu van de oehoe staat. Verder lust een Oehoe zeer 
graag vogels en egels. Vind je een ‘uitgeholde’ egel, dan 
kan dit een sterke indicatie zijn dat er een oehoe in de 
buurt is. Momenteel zijn de meeste Oehoes in ons land te 
vinden nabij steengroeven (meestal in Wallonië) en bos-
sen, waar ze graag hun nest maken. Toch zijn er enkele 
uitzonderingen, zoals het Leuvens broedkoppel, dat zich 
maar liefst midden in het stadscentrum gevestigd heeft.
De meldingen van broedgevallen lijkt de laatste jaren te 
stijgen en het ziet er goed uit voor de Oehoe. Nu rest er 
ons alleen nog maar ’s avonds onze oren te spitsen en te 
letten op de kenmerkende “oehoe”-roep. Want jawel, ook 
deze soort is gewoon vernoemd naar het geluid dat hij 
maakt!

Koereiger

Al geruime tijd lopen er een aantal zeldzame Koereigers 
rond in ons poldergebieden. Deze kleine, sneeuwwitte rei-
gers zijn in de zomer vooral te herkennen aan een oranje 
kruin en borststreek. Ze hebben hun naam niet gestolen: 
ze zijn vooral te vinden tussen grazend vee, omdat deze 
door het grazen verschillende wormen en insecten aan de 
oppervlakte brengen. Het is best een grappig zicht wan-
neer de Koereigers gewoon op de rug van de koe staan! Ze 
doen dit om een goed zicht te hebben op vliegende insec-
ten. Meestal foerageren ze in een klein groepje van enkele 
individuen. Hoewel deze vogels nog als zeldzaam worden 
bestempeld, doen ze het erg goed in onze polders: in Diks-
muide is er een slaapplaats vastgesteld waar meer dan 
honderd vogels de nacht doorbrengen! Sinds 2020 broedt 
er ook één koppeltje in het gebied van de Blankaart, het 
eerste in Vlaanderen sinds 2002. In 2021 deden een 20-tal 
koppels een broedpoging, waar er uiteindelijk - door het 
slechte weer - maar 6 succesvol van waren. De toekomst 
in onze streken ziet er alvast veelbelovend uit voor deze 
kleine reigersoort!

Kraanvogel

Een Kraanvogel is een niet te missen grote, grijs-blauwe 
vogel die met een spanwijdte van iets minder dan 2 m 
nog groter is dan een ooievaar. Zijn kop is, als adult, ken-
merkend wit-zwart met een rode kruin en, als juveniel, 
volledig bruin-grijs. Kraanvogels staan in ons land vooral 
bekend als doortrekkers. Tijdens het trekseizoen worden 
er dan vaak ook hele groepen waargenomen, die trom-
petterend voorbij vliegen. Eigenlijk trekken ze tweemaal 
over ons land: in het najaar, wanneer ze hun noordelijke 
broedplaatsen verlaten en gaan overwinteren in het zui-
den (Spanje, Noord-Afrika) en in het voorjaar wanneer ze 
terugtrekken naar hun Scandinavische broedgebieden. 
Tijdens hun trek houden deze vogels halt, om even op 
krachten te komen. Gekende rustplaatsen zijn Lac Du Der 
in Frankrijk en Diepholz in Duitsland. Maar ook in ons land 
durven Kraanvogels wel eens neer te strijken. Zo overwin-
terde één juveniele Kraanvogel aan De Blankaart (novem-
ber - februari) en in maart streek er een volwassen exem-
plaar neer in Leisele.
Vorige jaar werd voor het eerst een broedgeval van Kraan-
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vogels in ons land vastgesteld in de vallei van de Zwar-
te Beek in Lummen. Twee kuikens, Gru en Dru gedoopt, 
verlieten succesvol het nest. We weten dat Kraanvogels 
vooral moerasachtige streken en veengebieden uitkiezen 
om te broeden, dus het zou ons niet verbazen mochten 
er zich in de toekomst Kraanvogels vestigen in onze IJzer-
vallei.

Visarend

Zoals zijn naam doet vermoeden is de visarend eigenlijk 
een arend die vist. Soms hoef je het helemaal  niet ver 
te zoeken. Met een spanwijdte tot 1m80 kan je ze niet 
missen. Ze bidden hoog in de lucht boven het water en 
houden daar een vis in het vizier om dan plots zeer snel 
naar het wateroppervlak te duiken. Met hun krachtige po-
ten en scherpe klauwen grijpen ze de vis vast. Je ziet ze 
dan soms ook overvliegen met een vis in de poten, de ene 
poot gepositioneerd vóór de andere poot alsof ze in de 
lucht aan het surfen zijn op een vis!
Visarenden worden in België nog steeds als doortrekkers 
beschouwd, maar bij onze noorderburen (in de Biesbosch) 
durft deze arend toch wel broeden. Het is dan ook niet 
vergezocht om te denken dat deze soort in de nabije toe-
komst ook in onze gebieden zou kunnen broeden. Jaarlijks 
worden er bij ons ook talrijke exemplaren gesignaleerd, 
dus ze weten de visrijke plekjes hier al zeker liggen!

Zeearend

De grootste roofvogel van Europa (gieren niet meege-
rekend) is de Zeearend, ook wel de ‘vliegende deur’ ge-
noemd. Met een spanwijdte van ongeveer 2m50, valt hij 

meer dan zomaar op. Sinds 2006 broedt hij opnieuw in 
Nederland en ondertussen broeden daar jaarlijks 20-tal 
koppels. Elk jaar opnieuw worden er exemplaren gezien 
in onze omgeving, voornamelijk De Blankaart. Dit zijn 
meestal jonge exemplaren die op zoek zijn naar een ge-
schikt leefgebied. Adulte vogels hebben een volledig witte 
staart en een volledig gele snavel. Bij juveniele vogels is er 
nog een donkere rand rond elke staartveer en kleurt de 
snavel gedeeltelijk donker. Vroeg of laat zal de Zeearend 
terug in Vlaanderen broeden! De IJzervallei behoort dan 
tot één van de kansmakers voor de nestlocaties.

Grijze wouw

Nog een mogelijke nieuwkomer in onze streek zou wel 
eens de Grijze Wouw kunnen zijn. Zoals zijn naam doet 
vermoeden is hij qua uiterlijk vooral grijs. Opvallend zijn 
de rode iris en zwarte bovendekveren. Hij kan net als de 
Torenvalk bidden tijdens het jagen. De Grijze Wouw be-
hoort tot de familie van de wouwen, maar is opvallend 
kleiner dan de Rode of Zwarte Wouw. Deze roofvogel doet 
het vooral goed in zuidelijke delen van Europa (met name 
Spanje) en in Afrika. In de rest van  Europa werd hij als 
dwaalgast beschouwd. Maar de laatste aantal jaren stijgt 
het aantal waarnemingen van deze (bij ons) zeldzame vo-
gel. Zo was er in 2021 een exemplaar te bewonderen in 
Stavele en in Diksmuide. En begin dit jaar dook er ook een 
exemplaar op in Limburg.

Tekst: Nasrin Khan

Visarend - Marc Haegeman

Zeearend - Edouard Geelhand

Grijze Wouw - Wim Bovens

Kraanvogels - Wim Bovens
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Gedrag bij het zoeken naar voedsel

Vogels zijn vaak goed te zien wanneer ze op zoek zijn naar 
voedsel. Dat is een van de activiteiten waaraan ze een 
groot deel van hun tijd besteden. Een gouden tip is dan 
ook: zoek de vogel waar zijn voedsel te vinden is!

Bij jou thuis of voor kijkhutten kan je naargelang de bio-
toop van de daar levende vogels het gepaste vogelvoeder 
voorzien. Dit is de gemakkelijkste oplossing om de vogels 
in deze omgeving te lokken en te fotograferen. De wijze 
waarop vogels in de natuur hun voedsel bij elkaar schar-
relen, verschilt echter van soort tot soort. De acrobatische 
Gierzwaluwen vliegen onophoudelijk door de lucht waar-
bij ze duizenden vliegjes buitmaken. Veel steltlopers peu-
ren met een lange snavel in de bodem op zoek naar wor-
men en ander voedsel. Andere vogels duiken onder water 
naar visjes of plantjes. De roofvogels jagen vaak vanuit de 
lucht. Foerageren gebeurt dus letterlijk overal: te land, ter 
zee en in de lucht.

Hou er rekening mee dat steltlopers die langs de vloedlijn 
foerageren, dit vaak doen tegen de wind in  (dus meestal 
in dezelfde richting). Je kan dan best een eindje verderop 
gaan zitten en ze als het ware opwachten. Zorg wel dat er 
voldoende ruimte tussen jezelf en de vogels is, zodat je 
hun doorloop niet blokkeert. Met wat geduld zullen de 
vogels dan, op hun gemak en al scharrelend, vanzelf dich-
terbij komen. Zijn ze eenmaal voorbij, dan kun je zelf weer 
een eindje verderop plaatsnemen. 

Gedrag bij onderlinge interacties

Interactie gaat over hoe vogels zich gedragen ten opzichte 
van elkaar. Wanneer je erop let, zal je zien dat er vrijwel 
altijd sprake is van enige vorm van interactie, zowel tussen 
soortgenoten als tussen verschillende vogels. 

Jan-van-genten bijvoorbeeld vormen gewoonlijk een paar 
voor het leven en gebruiken jaren achtereen hetzelfde 
nest. Ze begroeten elkaar uitgebreid wanneer één van de 
vogels terugkeert bij de andere. 
Bij dergelijke begroetingsceremonie benaderen ze elkaar 

met gespreide vleugels en omhoog gestrekte hals, de sna-
vels tegen elkaar tikkend. Dit leidt tot tedere beelden.

Lens 300mm 1/2000 bij f/6,3 en ISO 200
Jan-van Gent - 7 april 2020 - Etienne Ocquet

Spectaculair gedrag dat bijna overal te zien is, is het ge-
vecht tussen Meerkoeten. Als twee Meerkoeten in ge-
vecht raken, trekt dit vaak ook andere Meerkoeten aan, 
die de vechtersbazen lijken aan te moedigen en soms zelfs 
meedoen. Met de kop laag boven het water en de vleu-
gels een beetje uitgezet, komen ze in een rechte lijn op 
de rivaal af. Als dan nog van de andere kant in snel tempo 
een dreigende Meerkoet komt aangezwommen, hebben 
we zeker een adembenemend moment om te fotografe-
ren. Als de Meerkoeten vlak bij elkaar zijn, is er heel even 
een ‘surplace’ en vervolgens proberen de vogels om met 
hun gelobde poten vooruit de ander weg te boksen. Je 
hebt het zeker wel eens gezien. Als de paartjes gevormd 
zijn, komt de ene partner de andere partner helpen met 
als gevolg dat er enkele seconden later vier meerkoeten 
tegenover elkaar aan het spartelen zijn. Filmpjes van der-
gelijke taferelen zin te vinden op YouTube.

Vogelfotografie (2)
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Is de een zo onfortuinlijk om onder water geduwd te wor-
den, dan probeert de ander hem zo lang mogelijk onder 
water te houden. Het ziet er allemaal best heftig uit en 
soms vraag je je af of het wel goed afloopt 

Meestal vlucht de ene Meerkoet met veel gespartel weg, 
achtervolgd door de overwinnaar. En als je denkt dat het 
geruzie is afgelopen, begint alles een paar minuten later 
weer helemaal opnieuw. Rare jongens, die Meerkoeten …
Deze interactie doet zich vooral in het voorjaar voor, zeker 
wanneer de hormonen beginnen te werken.

Lens 70/200  1/4000 bij f/5 en ISO 320
Meerkoeten - 10 april 2022 - Foto van Etienne Ocquet

Ook wanneer het om voedsel gaat, is er vaak het nodige te 
beleven. Scholeksters bijvoorbeeld, rennen weg van hun 
soortgenoten van zodra ze wat eetbaars hebben gevon-
den. Zo proberen ze te voorkomen dat hun vondst wordt 
afgepakt. Dit wordt natuurlijk extra interessant voor de 
fotograaf wanneer twee vogels geïnteresseerd zijn in pre-
cies hetzelfde hapje en er de strijd voor aangaan. 

Weet dat bij veel soorten de jongen op hun ouders wach-
ten tot ze gevoederd worden. Bij kleine vogels is dit om 
de 15 à 20 minuten, van zonsopgang tot zonsondergang. 
Vaak zitten ze rustig wat om zich heen te kijken tot één 
van hun ouders in de buurt komt. Dan roepen ze luidkeels 
en met opengesperde snavels om aandacht: “Ik ben hier”. 
Voor de fotograaf is dat het teken dat er elk moment 
voedseloverdracht kan plaatsvinden. Weet hierbij dat de 
oudervogel vaak tegen de wind in zal aanvliegen. Hoe dit 
te verklaren is, weet ik niet, maar je kan daar rekening 
mee houden bij het bepalen van de plaats waar je je met 
je camera opstelt. 

Het baltsgedrag

Baltsgedrag is een van de meest fotogenieke gedragin-
gen. Bij sommige soorten is dit gedrag sterk ontwikkeld 
en kan dit minutenlang duren. Vaak bestaat het uit een 
vastomlijnd patroon van dansen en zingen. Anderen gaan 
dan weer pronken met lichamelijke kenmerken of gaan de 
vrouwtjes cadeautjes brengen. Bij Futen bestaat de balts 
uit een aantal opeenvolgende handelingen, houdingen 
en bewegingen. Ken/Herken je baltsgedrag, dan kan je je 
goed voorbereiden om toffe foto’s te maken. 

Een mooi beeld bijvoorbeeld is dat van de zogenaamde 
‘pinguïndans’, waarbij de futen allebei een eind uit het 
water oprijzen met waterplanten in hun snavel en met de 
borst tegen elkaar hun dans uitvoeren. Voorafgaand aan 
dit onderdeel van de balts zwemmen de Futen van elkaar 
weg en duiken ze onder. Dat is het moment om alert te 
zijn als fotograaf, want kort erna komen de futen boven 
water en begint hun dans!

Verschillende groepen roofvogels, vooral havikachtigen, 
arenden en kiekendieven, gebruiken een golvende vlucht 
als baltsritueel. De vogel duikt en klimt afwisselend in een 
baltsvlucht die vele minuten kan duren en grote gebieden 
bestrijkt. 

Ook de balts van de Kemphaan is enig in zijn soort en prach-
tig om te fotograferen. In de periode april-mei kun je volop 
genieten van de baltsrituelen van de sierlijke Kemphanen. 
De gedaantewisseling van de mannetjes Kemphaan is op-
merkelijk: in het vroege voorjaar zijn alle Kemphanen qua 
kleur gelijk, in april worden de mannetjes kleurrijker. De 
verandering van het verenkleed is ronduit prachtig! Veel 
kleuren worden geleidelijk zichtbaar: oranje, zwart, wit, 
gestreept of bont gevlekt. De Kemphanen krijgen geleide-
lijk aan een kraag en oorpluimen. Ook verschijnen op de 
kop kale wratten. De vrouwtjes daarentegen krijgen geen 
kraag of oorpluimen, en ook geen kale wratten op de kop. 
De ’showkostuums’ van de heren verschilt van vogel tot 
vogel; ze hebben een eigen kleur en uiterlijk. 

De Kemphanen-’honkmannen’ (vogels met een eigen ter-
ritorium) veranderen razendsnel van gedrag als vrouwtjes 
in hun territorium verschijnen. Ze duiken als het ware in 
elkaar, met de snavel op de grond, zetten hun kraag op en 
laten de vleugels breed hangen om de vrouwtjes te verlei-
den. Al die kleurenpracht heeft maar één doel: opvallen 
en 'verkering krijgen'. Het is fotografisch ontzettend boei-
end om deze prachtige steltloper te fotograferen.

En dan zijn er nog de 'vrije' mannetjes. Zij zijn goed te 
herkennen aan hun witte kruinveren. Meestal dragen ze 
ook een volkomen witte kraag. Deze worden ook 'satel-
lietmannetjes' genoemd: vogels zonder eigen territorium 
die verblijven aan de periferie van territoria van andere 
mannetjes. 

Camouflage: de bijna onzichtbare vogel

Veel vogels kunnen zich uitstekend camoufleren en soms 
zelfs bijna onzichtbaar maken. Vaak doen ze dit wanneer 
er gevaar dreigt: het Bokje en ook de Draaihals houden 
zich doodstil als er mensen in de buurt komen en vertrou-
wen volledig op hun schutkleur. Alleen een geoefend oog 
kan de vogel dan nog vinden. Wacht je lang genoeg, dan 
zal het dier langzaam weer in beweging komen en daar-
door opnieuw ‘zichtbaar’ worden. 

Artikels
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Andere vogels rusten overdag en willen dan zo min moge-
lijk opvallen. Ransuilen zitten vaak zo goed verstopt tus-
sen de boombladeren dat de argeloze bewoner soms niet 
eens weet dat er al jaren uilen in zijn tuin zitten. Uitwerp-
selen verraden gewoonlijk de plaats.

Wat je ook kan doen is om, in plaats van de vogels zo dui-
delijk mogelijk in beeld te brengen, te kiezen om te spelen 
met de camouflagetechnieken en de kijker op die manier 
een zoekplaat te presenteren.

Bij de vogel thuis: nieuwe ronde, nieuwe kansen

Vogels hebben vaak een territorium. Dat is hun gebied en 
ze zijn er vaak te vinden. Ken je zo’n plek, dan loont het 
om regelmatig een kijkje te nemen. Veel vogels hebben 
binnen hun territorium vaste gewoontes. Zo volgen ze de 
tijdens het foerageren vaak een vaste route.

Lens 150-600 mm  1/6400. Bij f/8,5 en ISO 3600
Grote Bonte Specht - 20 april 2022 - Dela Ruelle Willy

Zangvogels gebruiken vaak dezelfde takjes in hun terri-
torium vanaf waar ze zingen (zangposten) en Klapeksters 
bijvoorbeeld hebben hun favoriete plekjes om te jagen. 
In dit soort gevallen loont het om de vogel een tijdje te 
observeren zodat je zijn voorkeuren goed leert kennen. 
Vervolgens kun je je op een strategische plek opstellen en 
simpelweg wachten tot de vogel langskomt of terugkeert 
naar zijn favoriete plek. Neem hier rustig de tijd voor, zo 
kan de vogel ook aan jouw aanwezigheid wennen. Komt 
hij opeens niet meer op de plek zitten waar je hem eerst 
wel regelmatig zag, dan zit je misschien wel te dichtbij. 
Neem dan wat meer afstand. Heb je net het fotomoment 
gemist of ben je (nog) niet tevreden met het resultaat, 
wacht dan rustig af tot de volgende kans zich aandient. 

Je zal merken dat deze aanpak een stuk efficiënter is dan 
pogingen om de vogel te achtervolgen. Dat laatste leidt 
alleen maar tot een onrustige vogel en een gefrustreerde 
fotograaf.

Lens 150-600 mm  1/2000. Bij f/7,6 en ISO 2500
Roodborst - 20 april 2022 - Dela Ruelle Willy

Dit is slechts een kleine greep uit de vele mogelijkheden 
die je hebt als fotograaf om in te spelen op het gedrag 
van de vogels. Ook hier geldt: oefening baart kunst. Ver-
wacht niet dat alles in één keer precies loopt zoals je het 
van tevoren hebt bedacht. Ook al heb je een uitstekende 
soortenkennis, de natuur gaat altijd haar eigen gang en 
levert niets op bestelling. Een beetje geluk is daarom on-
ontbeerlijk in de natuurfotografie. Maar met wat kennis 
van zaken, dan kan je dat geluk een handje helpen. 

Als oefening: neem je vogelgids, kies een vogel en ken-
merkend gedrag. Ga op pad om dat specifieke gedrag te 
fotograferen. Op deze manier leer je het gedrag van de 
soort goed kennen. Zo staat er bij de Veldleeuwerik bij-
voorbeeld dat hij daalt aan het einde van de zangvlucht en 
zingend naar beneden komt. De vogel is dan goed met de 
camera te volgen en op deze wijze vang je dat gedrag dat 
kenmerkend is voor deze soort in een pakkend beeld. Een 
extra tip: neem een stoeltje mee en neem je tijd.
Nu weten we ongeveer wat we willen fotograferen, waar 
we wat kunnen vinden en wanneer de mooiste fotomo-
menten zijn. Volgende keer zullen we het hebben over de 
technische kant van de zaak, namelijk ISO, sluitersnelheid, 
diafragma en het verband tussen die drie begrippen.

Wordt vervolgd.

Willy Dela Ruelle

Artikels
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De opzet

Tegen het einde van de zomer trekt de overgrote meer-
derheid van Bruine Kiekendieven richting het zuiden. Toch 
zijn er heel de winter door Bruine Kiekendieven waar te 
nemen in onze contreien, maar hoeveel juist? Om daar 
een beetje zicht op te krijgen, moet je op zoek gaan naar 
alle slaapplaatsen in de buurt en die simultaan tellen. Het 
is immers niet omdat kiekendief A vandaag op slaapplaats 
X gaat slapen, dat die daar morgen ook zal gaan slapen. 
Kiekendief A kan morgen naar slaapplaats Y gaan en kie-
kendief B en C bezoeken misschien slaapplaats X. Eén van 
die slaapplaatsen ligt aan de Blankaart en samen met 
Hendrik Mijle werd het plan gesmeed om een wekelijkse 
monitoring uit te voeren aan De Blankaart.
In de winters van 2019-2020 en 2020-2021 werd die 
slaapplaats al meerdere keren bezocht en schommelden 
de waargenomen aantallen Bruine en Blauwe kiekendie-
ven geregeld. Op 27 februari 2020 namen we er een ge-
wingtagde Bruine Kiekendief waar met de code XnJAnF, 
oftewel links een gele wingtag met zwarte X op en rechts 
een fuchsia wingtag zonder code. Dit bleek een 8 kalen-
derjaar oud vrouwtje te zijn, geringd in Tholen (Zeeland) 
op 19/06/2014. Dus … niet al “onze” kiekendieven trekken 
naar het warme zuiden, dat wisten we al op voorhand. 
Een deel van de meer noordelijke populatie Bruine Kie-
kendieven zakt ook af naar onze streek. En dan mogen we 
de overwinterende Blauwe Kiekendieven zeker niet ver-
geten.

We besluiten de nieuwe app van 
Grauwe Kiekendief Kenniscen-
trum Akkervogels te testen die 
speciaal voor slaapplaatsmoni-
toring ontwikkeld werd. Deze 
app heet “BirdRoost”. De eerste 
monitoring vond plaats op 15 
oktober 2021 en de laatste op 
25 maart 2022. Maar liefst 86 uur en 27 minuten hebben 
we naar kiekendieven (en uiteraard ook andere vogels) 

staan speuren in een tijdspanne van 25 weken. Normaal-
gezien gebeurde dit steeds op vrijdagavond, behalve op 
kerst- en nieuwjaarsavond en 1 keer omdat er op vrijdag 
een provinciale vergadering plaatsvond van de Kerkuilen-
werkgroep Vlaanderen. Hoog tijd om wat resultaten van 
de monitoring neer te pennen!
 
De methode

Niet alle kiekendieven slapen zij aan zij in een rietveld of 
andere slaapplaats. Soms zagen we een individu voorbij 
vliegen dat op een andere plek in de buurt de nacht door-
bracht. Deze kiekendieven zijn wel steeds meegeteld. Er 
werd dus niet enkel naar soort gekeken, maar ook op het 
niveau van het individu, te herkennen aan uiterlijke ken-
merken. Bij twijfel of het een “nieuw” individu was die 
dag, werd deze niet meegeteld. Kenmerken kunnen bij-
voorbeeld zijn:
● Rui van een individu dat we in het najaar nog zagen
● Kleur van de kruin (oranje of wit) bij eerste- winter 
vogels
● Wingtags
● Tekening/grootte van de lichtere plekken op de boven-
dekveren bij volwassen wijfjes (en sommige juvenielen)
● Uniek verenkleed
● Gebroken poot
● …

Op het einde van de monitoring begonnen we sommige 
kiekendieven echt wel te herkennen op het niveau van 
het individu. 
In de app wordt gewerkt met leeftijdsbepaling in kalen-
derjaren uitgedrukt, maar vanaf 1 januari wordt een eer-
ste kalenderjaar vogel een tweede kalenderjaar vogel. Om 
alles zo duidelijk mogelijk over te brengen in het artikel, 
hebben we besloten om enkel de indeling “1ste winter” 
en “(ouder dan) tweede winter” te hanteren.

Monitoring slaapplaats kiekendieven
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De omstandigheden

Weer of geen weer, de monitoring ging door! Al bij al kon-
den we van geluk spreken wat betreft de weersomstan-
digheden. Een ander voorval, namelijk de overstroming 
van de IJzer, zorgde er wel voor dat we gedurende 5 we-
ken de monitoring vanop een nabijgelegen locatie moes-
ten doen. Dit was heel de maand december het geval. 
Hebben we daardoor misschien enkele vogels gemist? Dat 
kunnen we helaas niet uitsluiten. De winter zorgt sowie-
so voor een modderige bedoening om richting de slaap-
plaats te trekken, maar conservator Guido Vandenbrouc-
ke zorgde ervoor dat we thuis nog binnen mochten na de 
monitoring … Dank voor de aanleg van het vlonderpaadje.

 
De aantallen

Geen enkele keer waren er meer Blauwe Kiekendieven dan 
Bruine Kiekendieven aanwezig. We zagen een maximum 
van 10 Bruine Kiekendieven en 4 Blauwe Kiekendieven. Er 
werden ook steeds minimum 3 Bruine Kiekendieven ge-
teld. Op 13 van de 25 monitoringen werd er minimum 1 
Blauwe kiekendief gezien. In totaal werden 168 kiekendie-
ven geregistreerd tijdens de volledige monitoring, waar-
van 21 Blauwe Kiekendieven en 147 Bruine Kiekendieven.

De leeftijd

Als we kijken naar de leeftijd bij de overwinterende Bruine 
Kiekendieven, zien we een gezonde mix van adulte en jon-
ge vogels. Ook valt het op dat de jeugd rond oudejaar niet 
ging slapen. Gingen ze de bloemetjes buitenzetten? Uiter-
aard niet, maar er werden maar 4 Bruine Kiekendieven 
opgemerkt op 30 december, vermoedelijk hebben we de 
jongere vogels gemist vanwege de andere observatieloca-
tie (zie “De omstandigheden”). Wat wel opvalt, is dat de 
jonge vogels de slaapplaats blijkbaar vroeger verlaten en 
beginnen rond te zwerven.
 
Bij de Blauwe Kiekendieven hebben we 12 keer een eerste 
winter vogel geregistreerd, 2 keer een ringtail (d.w.z. niet 
duidelijk of het een adult wijfje of een eerste winter vogel 
was) en 7 keer een adulte vogel.

Het geslacht

Het geslacht is meestal niet duidelijk te onderscheiden bij 
eerste winter vogels, je kan soms wel afgaan op formaat/
postuur van de vogel, maar zekerheid heb je niet. Bij Blau-
we Kiekendieven hebben de mannelijke eerste winter vo-
gels een gele iris en de vrouwtjes een bruine iris. Maar 
als een vogel toekomt bij schemering, is het moeilijk het 
onderscheid te maken.

Bij de overwinterende Blauwe Kiekendieven is er duide-
lijk meer evenwicht tussen beide sexen. Als we dan kijken 
naar de Bruine Kiekendief, liggen die verhoudingen toch 
wel enigszins anders. Kijken we naar de adulte vogels, 
waar we zeker kunnen zijn van het geslacht, dan zien we 
toch wel iets opmerkelijks.
 
Tijdens de 25 monitoringsessies hebben we enkel in de 
laatste 4 monitoringen een adult mannetje Bruine Kieken-
dief kunnen waarnemen. De eerste maal dat er een man-
netje (2 zelfs!) opdook, was op 6 maart 2022. De laatste 
monitoring was op 25 maart en toen was er duidelijk een 
koppel aan het baltsen boven het rietveld van de slaap-
plaats. Als mannetjes naar Afrika trekken, is het geweten 
dat zij iets noordelijker blijven aan de rand van de Saha-
ra, terwijl vrouwtjes net iets verder doortrekken naar de 
rand van “nat” Afrika om daar meer geschikte prooien te 
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vinden. Is de Blankaart te nat voor de mannetjes in de 
winterperiode? Of zit het merendeel van de mannetjes 
gewoon veel zuidelijker? Meer onderzoek dringt zich op. 

De slaapplaats

Als je meer dan 85 uur aan het rietveld van een slaap-
plaats staat te monitoren, komt er gegarandeerd een mo-
ment waarop je je afvraagt: “Hoe zien die kiekendieven 
dat veld? Waar kiezen zij om neer te dalen en te gaan 
slapen?” Met toelating van de conservator hebben we 
een dronevlucht gedaan om een antwoord te vinden op 
deze vraag. Deze vlucht vond plaats op 18 maart, op het 
moment dat de Kolganzen al weg waren en dat de kie-
kendieven er nog niet zaten. Er zijn geen vogels verstoord 
tijdens deze vlucht. Het resultaat laat het ‘zicht’ van de 
kiekendieven zien: je merkt ongetwijfeld de gangen op die 
gemaaid werden in het riet om nieuw riet de kans te ge-
ven om te groeien en zo de diversiteit een boost te geven. 
Als we dichter gaan kijken, zien we effectief dat bepaalde 
delen riet plat liggen, wat voor een platform zorgt voor de 
kiekendieven om op te slapen.
 

Speciale kiekjes

P9 on lime 
Er werd één getagde Bruine Kiekendief waargenomen; 
niet van het project van Anny Anselin (INBO) waar wij 
ook aan meewerken, maar uit een project van Engeland. 
Ze werd geboren, geringd en getagd in 2015 in Norfolk. 
Ze verliet al snel Engeland om daarna nog een paar keer 
gezien te worden in Friesland (Nederland) en Vlissegem 
(België). Het was een 7de kalenderjaar wijfje (laatst ge-
zien december 2021).
 

Maantje
Dit was zonder uitzondering de meest plaatstrouwe Brui-
ne Kiekendief van heel de monitoring. Op 21 van de 25 
sessies werd ze gezien. Een onmiskenbaar wijfje zonder 
bleke kruin en kin, maar enkel een ‘maantje’ in de nek. 
Dit is sowieso geen eerste winter kiekendief, want toen 
ze eerst werd opgemerkt, zat ze nog in de rui. Bij kieken-
dieven geboren in 2021 begint de rui pas voor het eerst 
in mei in het jaar daarop. Ze werd steeds opgemerkt met 
een duidelijk zichtbare volle krop, wat inhoudt dat ze goed 
kan jagen en erin slaagde veel eten te vinden.

Andere roofvogels

De app laat ook toe om de aanwezigheid van andere roof-
vogels te registreren. Het is niet verwonderlijk dat de Bui-
zerd de meest geregistreerde roofvogel blijkt te zijn die 
tijdens de monitoring gespot werd: hij werd elke sessie 
op zijn minst één keer waargenomen. De Sperwer werd 
19 keer waargenomen en eindigt zo als tweede. De To-
renvalk en de Slechtvalk werden beide op 13 sessies op-
gemerkt. Op 11 maart werd een Smelleken waargenomen 
aan de slaapplaats en de allerlaatste monitoring sloten we 
af met de waarneming van een Rode Wouw! Een andere 
grote kanshebber was de Zeearend, maar die dook twee 
keer een dag ná onze monitoring op in de buurt van De 
Blankaart.
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Bycatch

Zoals in het begin van dit artikel aangehaald werd, keken 
we niet enkel naar roofvogels. Zo kwamen er enkele “spe-
ciallekes” in ons vizier. Een kort overzicht:
   ● Op 5 november 2021 zagen we meerdere malen een 
Purperreiger
   ● 19 november werd voor het eerst een juveniele Kraan-
vogel gespot. Deze heeft aan de Blankaart overwinterd 
en werd meerdere sessies gezien, een laatste keer op 11 
februari.
   ● 21 januari zagen we een Ooievaar: het bleek het ge-
ringde exemplaar (groen) ‘FBIL’ te zijn die al 2 jaar hier in 
de buurt broedt.
   ● 22 december zagen we een Vos.
   ● 25 februari zagen we de eerste 4 Lepelaars overvlie-
gen.
   ● Ook op 25 februari zagen we een Roodhalsgans tussen 
een 3000-tal Kolganzen
   ● 11 maart en 25 maart kwam het Spook van de Blankaart 
voorbij vliegen, ook wel gekend als de Roerdomp.
   ● Op 25 maart telden we de Koereigers die opvlogen 

van de slaapplaats aan de Blankaart en registreerden zo 
98  exemplaren (geteld op foto).
Deze monitoring leverde interessante data op, maar is 

bovenal leuk om als vogelliefhebber samen met vrienden 
te doen. Dus, volgend jaar opnieuw? Wees maar zeker! 
Speciale dank aan Hendrik Mijle voor de vele uren die hij 
gespendeerd heeft aan de slaapplaats.

Wim Bovens

Deze kolonievogels werden gespot in Kapùvar (Hongarije). 
Je vindt de Bijeneters vrijwel altijd in de directe nabijheid 
van rivieren of plassen met steile oevers. Eenmaal je het 
geluid van de Bijeneters kent, kan je hem al van op 300 
m lokaliseren. Wanneer deze kleurrijke vogels even uit-
blazen in een boom, dan kijken ze gewoonlijk in dezelfde 
richting; dat is met de zon achter hen.Tegen de zon in kun-
nen ze de insecten minder goed waarnemen.

Foto en Tekst: Willy Dela Ruelle

Met de neuzen in dezelfde richting!

Zes kleine Meerkoeten zijn op zoek naar hun moeder. 
Weet dat 80 procent van de meerkoetkuikens sterft in het 
eerste jaar na de geboorte. Van de jongen die het wel red-
den, overleeft slechts de helft het daaropvolgende jaar.
Van deze kleintjes zal slechts eentje overblijven ...

Foto:  Marleen Blieck
Tekst: Willy Dela Ruelle

Waar is moeder?
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Kalender
Wanneer Uur Wat Waar Extra

wo 06-07-22 19.30 u. Medewerkersvergadering De Blankaart, Iepersteenweg 56, 8600 Diksmuide

wo 17-08-22 
wo 24-08-22 
wo 31-08-22 
za  03-09-22

19.30 u. 
19.30 u. 
19.30 u. 
09.30 u. 

Cursus roofvogelherkenning De Blankaart, Iepersteenweg 56, 8600 Diksmuide p 28

do  01-09-22 19.30 u. Medewerkersvergadering De Blankaart, Iepersteenweg 56, 8600 Diksmuide

za  03-09-22 13.00 u. Kerkuil 25 jaar officiële viering Veurne

zo  04-09-22 13.00 u. Kerkuil 25 jaar evenement De Blankaart, Iepersteenweg 56, 8600 Diksmuide

zo  11-09-22 10.00 u. Kiekt e kir ier! 12 Rue Saint-Antoine, 59122 Ghyvelde, Frankrijk p 28

wo 02-11-22 19.30 u. Medewerkersvergadering De Blankaart, Iepersteenweg 56, 8600 Diksmuide

Wanneer: theorie: woensdag 17, 24 én 31 augustus 2022 
om 19.30 u. tot 22.00 u.
praktijk: zaterdag 3 september 2022 om 9.30 u.

Waar: BC De Blankaart, Iepersteenweg 56, Diksmuide
Inschrijven: verplicht via de website van NWG De Kerkuil
Kostprijs: 12 euro/persoon, inschrijving pas geldig na be-
taling op BE58 8285 9851 9879 met vermelding "Roofvo-
gelcursus Diksmuide"

Info:
De cursus roofvogelherkenning is een vaste waarde ge-
worden in de activiteitenkalender van NWG De Kerkuil. 
Niet enkel de courante roofvogels komen aan bod, maar 
ook enkele dwaalgasten worden besproken. De eerste les 
is een algemene inleiding over roofvogels, les twee en les 
drie gaan specifiek over de soortherkenning + oefeningen. 
Op zaterdag vindt er een praktijkwandeling plaats, waar 
we de geziene leerstof kunnen oefenen in het veld.

Cursus roofvogelherkenning

Kiekt e kir ier!
Wanneer: Zondag 11 september 2022 om 10.00 uur
Waar: 12 Rue Saint-Antoine, 59122 Ghyvelde, Frankrijk
Inschrijven: verplicht via de website van NWG De Kerkuil
(max. 20 personen)

Info:
Bij 'De Moeren' denk je waarschijnlijk niet direct aan een 
natuurgebied. Toch krijgen akkervogels, Bruine en Grau-
we Kiekendieven en verschillende uilensoorten er de 
ruimte door effectieve natuurbescherming én een goede 
samenwerking met plaatselijke landbouwers. Stap mee in 
het verhaal van het ontstaan en beheer van de Moeren en 
laat je verrassen!
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Bezoek ons ook op onze Facebookpagina: www.facebook.com/DeKerkuil
en volg ons op Instagram: nwg_de_kerkuil

Uiltjes in de oven!
Hallo iedereen! Deze keer gaan we iets lekkers bakken. Het is leuk en super simpel

Ingrediënten (voor 24 koekjes):

• 150 gram bakboter 
• 125 gram kristalsuiker
• 1 zakje vanillesuiker 
• 1 eitje
• 300 gram bloem
• snuifje zout
• chocoladedruppels
• bruine amandelen 
• extra nodig: mixer met garde, 2 bakplaten met bakpapier, glas, lepel en een vork

Bereidingswijze: 

Stap 1: Verwarm de oven voor tot 180°C (hetelucht 160°C).
Stap 2: Klop de bakboter met de kristalsuiker en de vanillesuiker met de mixer zacht en romig. 
Stap 3: Voeg het eitje toe en klop het erdoor. 
Stap 4: Meng de bloem en een snuifje zout met de mixer erdoor tot een kruimelig mengsel ontstaat.
Stap 5: Kneed met een koele, met bloem bestoven hand tot een soepel deeg.
Stap 6: Rol het deeg tot een 4-5 mm dikke lap en steek er met het glas cirkels uit.
Stap 7: Maak ongeveer 24 cirkels. Kneed de rest van het deeg samen en vorm er 48 balletjes voor de oogjes van.
Stap 8: Leg de deegcirkels op de bakplaten en druk voor de vleugels met een lepel aan de linkerkant en de rech-
terkant een markering in de koekjes.
Stap 9: Met een vork maak je de pootjes van de uil.
Stap 10: Plet de deegballetjes als oogjes op het koekje en druk in elk balletje een chocoladedruppel.
Stap 11: Plaats de amandelen ertussen als snavels.
Stap 12: Bak de koekjes in de oven in ongeveer 12 minuten gaar en lichtbruin. Als ze gebakken zijn, laat ze dan 
helemaal afkoelen op een rooster.

Dit overheerlijk tussendoortje blijft enkele dagen vers en knapperig. Bewaar ze in een goed afsluitbare doos. 
Smakelijk!!! 

Groetjes,
 Roosfien!
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Goens Verzekeringsburo Veurne
Ooststraat 54, 8630 Veurne
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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 & Leonard Bonnez
Grote markt 5, 8630 Veurne

058 31 36 02
www.optiek-rodenbach-balduck.be

Sponsors Sponsors
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