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Wie houdt niet even de adem in als hij een IJsvogel voorbij
geluk laag over het water kunt zien vliegen, kan wel een
snelheid halen van zo’n 60 kilometer per uur. Als hij dan

noteren. Behalve de drie wanden die we vorig jaar hebben gemaakt, waren er ook nog een aantal van eerdere
makelij, waar we nodig eens moesten gaan kijken. Het
werk is verdeeld over kleine groepjes en alle wanden zijn
bezocht. De stand van zaken is opgenomen en waar mouitgevoerd. Wij nemen jullie graag mee in een overzicht.

diezelfde tak terug te keren om daar zijn prooi dood te
slaan. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden,
houdt de IJsvogel helemaal niet van ijs. Omdat open water onontbeerlijk is voor deze fervente jager, kunnen de
Sinds een aantal jaren is de IJsvogel een projectvogel van
Natuurwerkgroep De Kerkuil en proberen we hem te helpen door het maken, onderhouden en opvolgen van nestwanden.

De wand in de weide van Bart Goudeseune in Veurne
staat er goed bij. Dit is de eerste wand die we vorig jaar
gemaakt hebben met cementgebonden houtspaanplaat.
Er zijn zeker IJsvogels in de buurt, alleen moeten ze de
mera bij de wand geplaatst, dus we zijn extra benieuwd
naar de resultaten. Het is zeker een meerwaarde voor
deze privé-biodiversiteitsweide, die zich in een paar jaar
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Vorig jaar hebben we een paar nieuwe en veelbelovende

hebben we ook geen bewoning of broedgevallen kunnen
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Bij de afgestoken ijsvogelwand in Eggewaartskapelle hebben we een nieuwe zitstok geplaatst. Deze wand is één
van de wanden die tot stand is gekomen door een goede

samenwerking met Westkustpolder, de beheerder van de
waterlopen in onze streek. Westkustpolder is zelf vragenvan de Sint-Karelsmolen een nieuwe natuurlijke wand
zijn samen met Westkustpolder bekeken.
Aan de ijsvogelwand bij dierenasiel Ganzeweide in Kokmoeten doen. Een aantal malen hebben we wat schade
moeten herstellen. De laatste keer hebben we hierbij sporen gevonden die op bewoning kunnen wijzen. Misschien
nog te vroeg om aan geboortekaartjes te kunnen denken,
maar ons hart gaat alvast sneller kloppen.
Aan de Koolhofvaart in Ramskapelle zijn in 2018 twee
wanden afgestoken waar we nodig moesten gaan kijken.
Van de twee wanden was er één volledig overgroeid. De
tweede wand was in goede staat en met het opnieuw boren van een paar gaten weer helemaal in orde. Bij het ma-

vogels, want als er geen aanzet is dan vliegt de IJsvogel als
een dartpijl met zijn snavel tegen een steile wand om zelf
een begin te maken. Daarna graven ze het nest verder uit.
In de Hemmestraat in Ramskapelle is er nog een natuurlijk
afgestoken wand die nog in goede staat is. Ook deze werd
bezocht en ook hier was het nodig om alleen nieuwe gaten te voorzien. Hier vormt een wilgenboom, waarvan er
takken in het water hangen, voldoende gelegenheid om
vanaf te kunnen jagen.
Dicht bij de Tervaetebrug is een klein natuurgebied dat
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niet meer precies aan te wijzen. Hier zal in overleg met de
Vlaamse Milieumaatschappij een nieuwe wand gemaakt
worden met een grondkering van houten delen.
Net als alle projecten van Natuurwerkgroep De Kerkuil
een goede samenwerking met de verschillende partners.
Zo werken we in dit geval bijvoorbeeld samen met verschillende landeigenaars en gebruikers, Westkustpolder,
deze samenwerking komt er weinig tot stand en we willen onze partners dan ook bedanken voor hun inbreng.
In veel gevallen merken we dat ons enthousiasme zo aanstekelijk werkt, dat van het ene project soms het andere
volgt. Behalve dat we dit jaar nog twee ijsvogelwanden
gaan realiseren, blijven we ook uitkijken naar nieuwe ge-
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in beheer is van Natuurpunt. Hier staat een houten ijsvogelwand die we in 2018 hebben gemaakt. Deze bleek na
de zijkanten is wat grond weggespoeld maar dat is gemakkelijk verholpen. Ook zal er door de beheerploeg van Natuurpunt nog wat gesnoeid worden om de opvolging aan
de wand beter te kunnen doen.
Als laatste is de afgestoken wand aan het gemaal aan de
-

Waar het vorig jaar op het gebied van controle en opvolging van de ijsvogelwanden grotendeels een verloren jaar
was, willen we dit jaar niet door onze handen laten glijden. Op landelijk niveau is te zien dat na de laatste koude
prik in februari het aantal waarnemingen van de IJsvogel
echt wel is afgenomen. Laten we hopen dat het hier, zo
dicht bij de kust, nog wel meevalt en dat we weer volop
Wil je meehelpen met het onderhouden en opvolgen van
jectvogel.
Joop van der Laan
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