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Foto voorpagina:

Foto van een volwassen kerkuil die we in een nestkast in
Alveringem aantroffen tijdens de controles het voorjaar 2015.
			Foto Wim Bovens.
Foto achterpagina: Foto genomen tijdens de cursus fotografie waar met
			
scherpte-diepte gespeeld wordt in het landschap.
			Foto Filip Declerck.
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Avondje over bruine kiekendieven
De Blankaart, donderdag 1 oktober 2015.

Voor deze vormingsavond, die op een ruime publieke
belangstelling kon rekenen, werden twee gastsprekers
uitgenodigd:
• Wouter Faveyts: werkt als jurist bij het Agentschap
voor Natuur en Bos (ANB) van de Vlaamse overheid,
is reisleider bij Starling ( www.starlingreizen.be), is
lid van het BRBC ( Belgian Rare Birds Committee) en
schrijft regelmatig artikels in Natuur.Oriolus.

persie, habitat en landgebruik van de bruine kiekendief.
Bij populatietrends worden de broedende vogels gevolgd:
waar broeden ze, hoeveel broedparen en jongen, verschil
riet-graan?
Bij dispersie-onderzoek worden de vogels die reeds voorzien werden van kleurmerken (= wingtags) gevolgd: waar
gaan jongen broeden eens ze volwassen zijn, verplaatsen de adulten zich? Bij habitat en landgebruik wordt
de broedhabitat en vegetatie bij nesten bestudeerd:
kenmerken van gebieden, zijn er goede en minder goede
nestplaatsen, wat bepaalt het broedsucces?

• Anny Anselin: is tewerkgesteld bij het Instituut
Natuur- en bosonderzoek (INBO), heeft reeds
ettelijke publicaties op haar naam staan en werkt
samen met Natuurwerkgroep de Kerkuil vzw
aan het ecologisch onderzoek naar de bruine
kiekendief en het kleurmerkonderzoek.
Wouter Faveyts verzorgde een mooie presentatie van
de verschillende soorten kiekendieven die in onze
regio en België voorkomen: blauwe, bruine, grauwe en
steppenkiekendief. Hij had het over hun habitatkeuze, trekgedrag en levenswijze. Aan de hand van
schitterend fotomateriaal vertelde hij hetaandachtige
publiek waar er op gelet dient te worden bij de
leeftijdsbepaling van kiekendieven.
Heel wat uitzonderingsgevallen
kwamen aan bod en zelfs voor een
ervaren kiekendiefspotter is het niet
altijd eenvoudig om de leeftijd en
soms zelfs het geslacht van een
vogel te bepalen.
Na de pauze gaf Anny Anselin
een
overzichtelijkepresentatie van de populatietrends, dis-
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Ook wordt het landschap bekeken waar voedsel wordt
gezocht; hoe ver gaan de ouders jagen, verkiezen ze
bepaalde teelten om te jagen en welke prooien brengen
ze naar het nest?
De hoeveelheid data waarover we beschikken is
momenteel echter nog te klein om er reeds statistieken
op los te laten en er conclusies uit te trekken.
Tenslotte gaf Anny een overzicht van de resultaten
van het wingtaggen van jongen in Vlaanderen en Zeeland gedurende de periode 2011-2015 en van de
terugmeldingen tijdens het broedseizoen en alle
terugmeldingen tijdens de periode 2011-2015.
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Jef Desaever

Natuurfestival De Panne
De Nachtegaal, zondag 4 oktober 2015.
Jaarlijks, tijdens het eerste weekend van oktober,
organiseren verschillende gemeentelijke diensten (waaronder Natuurwerkgroep De Kerkuil vzw) in samenwerking
met het provinciaal bezoekerscentrum De Nachtegaal en de
milieuraad een heus Natuurfestival. Meer dan honderd
vrijwilligers zorgen voor animatie, tal van workshops,
geleide bezoeken, avontuurlijke spelen voor jongeren,
proevertjes van al het lekkers uit onze natuur, onderzoek
van een drinkpoel, tentoonstelling... en nog veel meer!

verwelkomen. Er is zeker nog interesse in natuur bij de
jeugd, dat merkten we ook bij het braakballen pluizen.
Om 18:00 werd de stekker (letterijk) uitgetrokken en
vertrok de massa huiswaarts met een voldaan gevoel.
Ik kijk alvast uit naar de volgende editie van het natuurfestival, want dit smaakt naar meer...
Soetkin Moors
Volk, volk volk... Prachtig weer en massa’s veel volk.
Dat is het eerste wat me te binnenschiet over het
natuurfestival in De Panne. Dit jaar stond ons tentje van
De Kerkuil op een hele leuke plaats. We sprongen als
het ware in het oog. Onze stand was onderverdeeld in 3
stukkken: een gedeelte ledenwerving en informatie, een
gedeelte braakballen pluizen en de nieuwe populaire
trekpleister: uiltjes maken.
Vanaf 12u00 was onze stand “geopend” en vanaf dat moment werd het ene uiltje na het andere geboren.
Vele mensen toonden interesse in onze Natuurwerkgroep. Dat resulteerde in 15 nieuwe leden die we graag
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Basiscursus digitale fotografie
Natuurwerkgroep De Kerkuil vzw, Het Duinenhuis in Koksijde, het bezoekerscentrum De Nachtegaal
in De Panne en Carels Photography sloegen de handen in elkaar voor een basiscursus digitale fotografie. En ik was erbij!
Voor beide locaties schreven zich zowat een twintigtal deelnemers in. Velen hadden reeds enkele digitale
knepen op zak, anderen waren zoekende en
digitaal-nieuwsgierig. De machines die er tentoongespreid werden, luisterden naar de naam Canon of
Nikon en er zat zelfs een Sony-apparaat tussen.
Iedereen had vroeger reeds de functie van de
‘auto-knop’ ontdekt en fotografeerde er zodoende in
alle lust mee. Walter echter nam het op voor wat meer
professionalisme en leerde ons dat sluitertijd, ISOwaarde en diafragma in een goede mix een wereld van
verschil in de fotografie konden maken. Vele knopjes,
wieltjes en instellingen werden geëxploreerd en vele uren
laten keken we met bewondering naar kwalitatief hoogstaande foto’s.
En zoals het een klassiek geschoolde leerkracht siert,
kon Walter de nodige theoretische basiskennis wonderwel combineren met veelvuldige praktijkvoorbeelden.
Hij hanteerde de visie van Plato en nam zijn discipelen
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mee naar buiten. In Koksijde werd de duinen rondom
het leslokaal verkend en gefotografeerd. Landschappen
werden in beeld gebracht met respect voor de derderegel en wolkenformaties kregen meer accent met
grijsfilters.

De compositie van onze eerste pogingen werd
positief-kritisch van commentaar voorzien. Al doende leerden we en de kruidige feedback voedde onze
interesse naar meer. Met objectieven van allerlei grootte in de hand, leerden we wat scherptediepte, brandpuntafstand en hyperfocale afstand is. Kortom, de
instellingen van de camera werden verkend om
betere resultaten te boeken in natuur- of portretfotografie.
Voor Walter was kwaliteit minstens even belangrijk als de
tevredenheid van de klanten.
De lessenserie kende een hoogtepunt tijdens de
praktijkdag. Op een vroege zondagochtend was het
verzamelen geblazen in het bos-en duinenareaal rond de
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slakje op een bedje van sterretjesmos in beeld te brengen. Anderen zochten vanuit een vogelperspectief de
perfecte opname van elfenbankjes.
Zes zondagen lang bulkte het aanbod van intelligente tips,
goed doorvoede voorbeelden en rigoureuze praktijkervaringen. Dit lesaanbod was uniek in zijn soort en wat mij
betreft een voltreffer van formaat!
Jean-Marie D’haenen

Nachtegaal. Met het heilige vuur van een kruisvaarder trok de groep het bos in gewapend met statieven,
camera’s en een resem objectieven. De frêle ochtendzon
toverde herfstkleuren die gretig vastgelegd werden. Resultaten werden aan elkaar getoond en gesavoureerd.
Weerspiegelingen in waterpoelen creëerden betovering
en picturale eenvoud. Sommigen hadden zich met zwierige jeugdigheid op de grond gegooid om het minuscule

Workshop camera reiniging
Met een lange sluitertijd, een klein diafragma...
bewegend een foto nemen van een witte achtergrond.  
Het resultaat : de bevuiling op de sensor van je toestel
zichtbaar maken. Het kwam tijdens de eerste les van
de basiscursus digitale fotografie al aan bod. Vuil op de
sensor… Voor de ene fotograaf ‘niet weet, niet deert’.
Voor de andere een kwelling die leidt naar een bezoek
aan de vertrouwde fotoboer, die deze service aanbiedt.
Onze lesgever, Walter Carels houdt het op: ‘Wat je zelf
doet, doe je beter, en vooral goedkoper!'

Kort na de fotocursussen in De Panne en Koksijde werd
een eerste vervolgworkshop ‘reiniging camera’ georganiseerd. Vijftien geïnteresseerden schreven zich in. Met een
powerpoint-presentatie toonde Walter hoe je de contacten, de sensor en de lensring op 10 minuten schoon kunt
maken. Ook de objectieven verdienen een schoonmaakbeurt.

Allereerst toonde Walter een droge reiniging voor. De
dagelijkse onderhoudsbeurt met het blaasbalgje, het
borsteltje en de lenspen hadden we vlug onder de knie.
Een klein werkje dat dikwijls al een behoorlijk resultaat
oplevert.

Na de droge reiniging, de ‘natte’ reiniging. Een delicaat
werk dat ons op het grote scherm getoond werd met een
Youtube-filmpje. Om het secure werkje nog aanschouwelijker voor te stellen, werd een oud Canontoestel geofferd. Een steek in het hart van de Canonfans. Op het deels
ontmantelde toestel konden we een eerste keer een
reiniging uitvoeren. Niet dat het er voor dat toestel nog
tot deed. Het was gewoon veiliger ons eigen toestel nog
aan de kant te laten.
Gewapend met een spuitbus perslucht, een vers swabje
en enkele druppeltjes optische cleaner gaven de sensor
van ons toestel zijn oorspronkelijke zuiverheid terug.
1) swab uit de verpakking halen
2) op de juist manier (!) perslucht in het toestel
blazen
3) een paar druppeltjes reinigingsvloeistof op de
rand van de swab
4) swipe (veeg) de swab in de langste richting van
hoek tot hoek met een juiste voorzichtige druk
5) oplichten, draaien en uit de sensorkamer halen
6) controleren
Gedaan met onzuiverheden op onze foto’s.  Een volgende
keer doen we het weer… want wat we zelf doen…
Frank Laleman
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Interview met Jeroen

‘Het ringen van vogels.’ Ik stelde me er heel wat vragen bij: wie mag dat doen, hoe vang je de vogels,
hoe krijg je die ring rond dat pootje en vooral: wat is het nut ervan? Hoog tijd dus om een ringer de
pieren uit de neus te vragen. Ik spreek af met Jeroen Arnoys op een sombere dag waarbij de regen
met tussenposes uit de hemel valt; geen weertje om te ringen, zo blijkt.
Jeroen, een 30-jarige landschapsarchitect uit Veurne, was
als kleine jongen al gefascineerd door vogels.
Vanaf zijn 12de werd hij zich pas echt bewust van zijn
passie en begon hij langzaamaan te determineren. Toen
hij een oproep zag in één van de lokale tijdschriften, waarin men helpers zocht om mee te gaan ringen, moest hij
dus geen twee keer nadenken. Hij mocht van zijn ouders
samen met zijn overbuurman, Norbert Roothaert vergezellen om onder andere vogels in nestkasten van een
ring te voorzien. ‘In die periode heb ik vaak opmerkingen
gekregen over mijn handschrift… Bij het noteren van ringgegevens, worden geen fouten getolereerd’, zegt Jeroen
lachend.
‘Het was een leuke periode met mooie herinneringen. Bij
één van onze uitstappen verloren ze me op een bepaald
moment uit het oog. Er ontstond uiteraard een klein beetje paniek. Tot iemand plots omhoog keek en me helemaal
boven in een boom zag zitten. Sindsdien komt dat verhaal
af en toe wel eens boven water.’
Met het groter worden, en dus de mogelijkheid om zelf
vogels uit de netten te halen, kwam ook de drang om zelf
te gaan ringen.
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Jeroen: ‘Tijdens het ringen zie je dingen die je normaal
niet ziet. En zeker in het begin is het heel interessant om
die vogels eens van heel dichtbij te zien.’
Toch duurde het nog enkele jaren voordat Jeroen tijd had
om zijn vergunning te halen. Eerst studeren. ‘Na het afwerken van het middelbaar onderwijs aan de tuinbouwschool
in Torhout, trok ik naar Gent om landschapsarchitectuur te
studeren.’ In het eerste jaar leerde Jeroen om kleine tuintjes
in te richten. Daarna ging het over naar echte landschappen en pleinen en dergelijke. ‘Als landschapsarchitect is
het de bedoeling inbreng van anderen, kaartmateriaal en
gegevens, te interpreteren en daarna om te zetten naar een
uitvoerbaar ontwerp’, aldus Jeroen. ‘Niet direct een link
met vogels. Maar uitzonderlijk komt er een project langs
waarbij vogels belangrijk zijn.’ Op dit moment loopt een
project waarbij een nieuw bezoekerscenter wordt gebouwd in het Zwin. Veel gebouwen werden afgebroken
en in plaats van vogels in kooien te plaatsen, wordt de
omgeving voor de vogels aantrekkelijk gemaakt, zodat ze
zelf komen en óók willen blijven.
Jeroen: ’Dit wordt onder andere gerealiseerd met grote
natuurlijke vijvers. Maar voor de bezoekers wordt het
nog aantrekkelijker, want in de duinen worden een aantal
schuurtjes/kijkhutten geplaatst waaronder eentje waar je
dieren kan analyseren en eentje van waaruit je ooievaarsnesten kan bekijken.’
‘Het behalen van je ringvergunning is geen makkelijke
opdracht’, waarschuwt Jeroen. Wanneer hij het proces
overloopt, begrijp ik al snel wat hij precies bedoelt. Na
een eerste gesprek met de overste van de werkgroep,
waarin bepaald wordt of de kandidaat de taak wel aankan, volgt het echte werk.
Jeroen: ’In een eerste stap moet je 2 jaar stage lopen bij
een ringer. Voor mij was dit geen probleem, want ik ging al
minstens 10 jaar mee. Daarna volgt een eerste schriftelijk
examen waarin onder andere een powerpoint-
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presentatie met vogels wordt getoond. Deze vogels moet
je binnen een beperkte tijd kunnen benoemen. Als het
kan, graag de Latijnse naam en als je geslacht en leeftijd
kan bepalen, is dat natuurlijk ook wel leuk’, zegt Jeroen
met een glimlach. Dan volgt een theoretisch gedeelte
over rui en procedures. De praktische test bestaat uit het
determineren van balgen (opgevulde vogels) binnen een
beperkte tijd. Als je slaagt, krijg je een vergunning waarmee je vogels mag ringen in nestkasten. Dat kunnen ook
jonge kokmeeuwen in een kolonie zijn of jonge kieviten in
een weide of zelfs jonge kiekendieven in het graan.
Daarna volgt opnieuw 2 jaar stage en een tweede
examen dat eigenlijk hetzelfde is als het eerste, maar hier
verwacht men dat je meer soorten vogels kent, deze op
leeftijd en geslacht kan brengen, meer Latijnse namen
kent, de ruistrategieën beter kent,... Pas daarna mag je
met vangnetten gaan werken.’

Op pad
In het voorjaar gaat Jeroen 2 à 3 keer per week ringen.
Meestal doet hij dit na zijn dagtaak. Maar ook in het
weekend is hij vaak op pad. ‘Meestal ga ik alleen, maar
af en toe gaat er wel eens iemand mee die interesse
heeft in het ringen en dan noteert. Uiteraard is er bij het
ringen van kiekendieven en kokmeeuwen bijvoorbeeld
wel wat volk mee om de dieren te helpen vangen,’ aldus
Jeroen. Er heerst een leuke sfeer onder de ringers en af en
toe wordt er wel eens een grapje uitgehaald: ‘zo zijn we
eens een kanarie gaan kopen die we in het zakje voor de
ringer hebben verstopt. Je moet weten dat kanaries enorm
hard kunnen bijten. Toen Norbert die uit het zakje haalde,
hing die uiteraard aan zijn vinger’, lacht Jeroen. Ook in het
buitenland heeft hij al een aantal keer mogen ringen. Zo
was hij al aan het werk in Zweden, Portugal, de Kaapverdische Eilanden en Engeland.
‘Maar het is ook leuk als je nog iets hoort over de
vogels die je hier ringde en zich in het buitenland lieten
spotten’, zegt Jeroen. ‘Zo kreeg ik al melding van een
kokmeeuw in Spanje, een kiekendief in Engeland, een
Zwartkop in Holland, een torenvalk in Duitsland,… en
uiteraard worden er heel vaak gespot in Frankrijk.’

Welke vogels
Jeroen: ‘Welke vogels ik ring, hangt eigenlijk af van de
tijd van het jaar. In het voorjaar ben ik veel bezig met het
ringen van de jongen uit de nestkastjes die ik hier en daar
heb hangen (vooral meesjes). Via de Kerkuil, ring ik ook vaak
steenuilen en een tijdje geleden kreeg ik de kans om mee te
helpen bij het ringen van lepelaars in een kolonie in Antwerpen.’ Ook bij het ringen van de kokmeeuwenkolonie op de
‘suikerfabriek’ is Jeroen betrokken. De kokmeeuwen broeden op de eilandjes. Om de dieren te vangen, wordt een
waadpak aangetrokken en met een schepnet aan het werk
gegaan. ‘De kokmeeuwen vangen, is een beetje als het
rapen van zwemmende paaseieren’, zegt Jeroen lachend.
‘Ik heb al vrij veel soorten mogen ringen, maar zou ook
graag eens zeevogels van een ring voorzien. Een lievelingsvogel heb ik echter niet, maar ik vind het wel altijd
leuk om bijvoorbeeld kiekendieven te ringen. Zij stribbelen een beetje meer tegen en zorgen dus voor wat actie
bij het vangen. In totaal heb ik al meer dan 3.150 vogels
geringd’.
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Vrije tijd
‘Vogels ringen is sowieso één van mijn hobby’s. Mij hoor
je dus niet klagen over vrije tijd. Ik hou van de natuur in
het algemeen en, als ik wat tijd over heb, hou ik me ook
bezig met natuurbeheer zoals bomen knotten of planten.
Ik heb trouwens ooit nog bomen geplant met de Kerkuil
in Bulskamp.’
‘Maar natuurlijk wil ik ook graag nog reizen. De Azoren
staat op mijn lijstje voor 2016. Daar wil ik de azoren goudvink en stormvogels gaan spotten.’
Graag zou ik ook eens een Oehoe in het wild zien!
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Wist je:
• Dat de ringer per geringde vogel een aantal belangrijke
gegevens (zoals ringnummer, soort vogel, vleugellengte,
gewicht, vetscore en indien mogelijk leeftijd en geslacht)
dient te noteren? En dat dit voor een geroutineerde
ringer slechts een halve tot 1 minuut duurt?
• Dat elke ringer een database bijhoudt en de nieuwe
gegevens op regelmatige basis aan de ringoverste moeten
worden doorgegeven voor centralisatie?
• Dat het KBIN (Koninklijk Belgisch Instituut voor
Natuurwetenschappen) alle gegevens centraliseert en
voor iedereen ter beschikking stelt?

• Dat de standaardring (aluminium of staal) bepaald
wordt door de dikte van de pootjes van de vogel en er een
13-tal diktes ter beschikking zijn?
• Dat, bij specifieke onderzoeken, kleurringen worden
gebruikt omdat deze met de verrekijker moeten kunnen
worden afgelezen?
• Dat voor bepaalde projecten ook gebruik gemaakt wordt
van de zogenaamde ‘wingtags’ (plastiek flapje dat aan de
vleugel wordt bevestigd)? En dat deze speciaal gebruikt
worden bij vogels die je vaker in de vlucht kan spotten?
Bedankt voor het interview Jeroen!
Eveline Follet

Redding kolonie huiszwaluwen
De huiszwaluwen worden in gans ons werkingsgebied opgevolgd. Zo ook in Koksijde. Hier is Eddy Vandenbouhede
verantwoordelijk voor de tellingen en de opvolging van de
kolonies.
Omtrent één locatie was Eddy echter verontrust na
deze zomer. Op de boerderij van Paul Beuselinck in de
Burgweg te Koksijde was de isolatie van een schuur bij
diverse stormen in het voorjaar weggewaaid. Hierdoor
waren verschillende nesten tijdens de winterperiode
afgevallen. Dat deze kolonie van belang is, kun je aflezen
aan onderstaande inventariscijfers van Eddy.

Jaar
nesten

2011
12

2012
6

2013
11

2014
13

2015
7

Om de situatie te herstellen voerde Eddy op 1 oktober
2015 een aantal herstellingen uit. Een multiplexplaat
werd wit geschilderd en als dakoversteek bevestigd.
Dit werd gecombineerd met een aantal extra kunstnesten. Op die manier zal de kolonie zeker een nieuwe start
krijgen volgend jaar en wellicht extra kansen krijgen om
uit te breiden. Bedankt Eddy! De huiszwaluwen zullen
tevreden zijn bij hun terugkomst volgend jaar.

Voor:

Kris Degraeve

Na:
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Gierzwaluwen in Diksmuide 2015
Locaties
Ten Bercle Pervijze
Pattyn Stationsstr 11 Diksmuide
Decoene Paulette Adm.Ronarchstraat 18 Diksmuide
Verhoest K. Kleine Dijk 55 Diksmuide
Lobbestael Rein Gasthuisstraat 6
Begijnhof Begijhofstr 2 Diksmuide
Paterskerk K Albertstr Diksmuide
Bijleren in de Westhoek K Albertstr 18 Diksmuide
Vanderper Geert Montanusstraat 2 Diksmuide
Duin en Polder GBJacquesstr 78 Diksmuide
Atheneum Grauwe Broedersstraat Diksmuide
Amicus Grote Markt 10 Diksmuide
GB Stationsstraat Diksmuide
Vanblaere Marc Ijzerlaan 11
totaal

2014
10
2
3
1
0
7
4
4
1
6
4
4
2
3
51

2015
10
2
1
0
1
0
4
4
1
6
4
4
1
3
41

Spijtig genoeg 10 koppels minder dan het jaar voordien.
Mogen wij aandringen dat Diksmuide bij restauratie of
nieuwbouw echt aandacht blijft hebben voor deze vogels.
De werken aan het Begijnhof blijven aanslepen. Volgend
jaar hopelijk beter.
Deze inventarisgegevens werden verzameld door Maria
Desaever, Dirk Laplasse en Michel Maeckelbergh.
Michel Maeckelbergh

Invliegklare woningen
Te Koekelare zijn er 3 kolonies huiszwaluwen. Bij één
kolonie is het nestaantal in licht dalende lijn, wellicht
(deels) te wijten aan het feit dat jaarlijks, dus ook deze
zomer, wat nestkommen naar beneden vallen. De modder die de huiszwaluwen gebruikten was wellicht van
mindere kwaliteit. In samenspraak met Natuurwerkgroep De Kerkuil vzw hebben de eigenaars een eerste
kunstnest aangebracht aan de woning. Het aanbrengen
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van het dubbel kunstnest gebeurde midden augustus net
nadat bij alle nog aanwezige nesten de jongen uitgevlogen
waren. De huiszwaluwen, zowel ouders als juvenielen,
kunnen hierdoor dit kunstnest al gewoon worden en
verkennen voordat ze wegtrekken naar Afrika.

Patrick Claeys
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Kerkuilen 2015: vijftig broedende kerkuilen
in regio IJzer en Polder
Vijftig broedgevallen !

In 2014 werden in de regio bij 35 broedparen, 43 broedgevallen geregistreerd. Het verschil tussen beide cijfers
zijn de tweede broedsels. In jaren waar de muizen pieken gaan kerkuilen over tot de productie van een tweede
legsel, met jongen in de maand september/oktober. Als
we vertrekken van die oorspronkelijk 35 broedende paren, dan komen we in 2015 op 15 extra broedparen of een
totaal van 50 broedgevallen. Dit is een stijging van 43 %
van de populatie. De kerkuilen in de regio hebben zodoende terug een sprong voorwaarts genomen. Volgend
jaar zal dat misschien terug wat minder zijn. De winter kan
strenger zijn, de muizen crashen …
Op 34 locaties konden medewerkers van NWG De
Kerkuil een broedgeval controleren en de jongen tellen, op 7 locaties waren de jongen reeds gaan vliegen
en stelden we vast dat er een broedgeval plaats vond.
Jammer genoeg waren er op 9 plaatsen mislukkingen,
ook dat is een record (maar een triest). Wellicht speelt
in dit hoog cijfer het feit mee dat veel jonge kerkuilen
voor het eerst tot broeden kwamen. Op andere plaatsen
hadden we vermoedens van verstoring door de mens of
steenmarter.

Het jaar na een sterk seizoen met veel jongen per nest,
zoals vorig jaar (2014) het geval was, konden we aan een
verdere doorgroei van de populatie verwachten, ook
al was er geen muizenpiek meer aanwezig in de velden
van onze polders. Deze verwachting mocht er zeker zijn
wanneer de eerstvolgende winter na zo’n boerenjaar niet
streng of supernat was. De vele kerkuilenjongen die dan
een eigen stek zoeken komen in dergelijke omstandigheden niet te sterk onder druk te staan waardoor er redelijk
veel juvenielen de winter overleven. Wanneer de muizen nog goed op peil zijn, moeten die juvenielen bovendien niet veel rondzwerven vooraleer ze een goede plek
vinden waar er voldoende voedsel voorhanden is. Hierdoor komen er ook niet veel jonge kerkuilen onder de
wielen terecht aangezien ze niet te veel moeten zwerven
om tot een vaste plaats te komen. Gevolg van dit alles is
dat er redelijk wat nieuwe koppels tot stand komen. Een
verdere doorgroei van de kerkuilenpopulatie wordt dan
een feit.

Aantal broedgevallen IJzer en Polder
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Nestgemiddelde : terug naar een normaal niveau
Je herinnert je ongetwijfeld nog ons boerenjaar vorig jaar.
Toen hadden we ‘reusachtige’ nesten van zes, zeven tot
acht pulli in één nestkast. Zo’n toestanden hadden we dit
jaar niet. Met de uitbreiding van het aantal broedgevallen
en zeker bij een vermoedelijk groot aantal jonge vogels
die aan het broeden slaan, is het nestgemiddelde bijna
onvermijdelijk lager. Maar toch zitten we met 3,26 pulli
per nest boven het langjarig gemiddelde van drie jongen
per nest. Is het verwonderlijk dat twee derden van de
gecontroleerde nesten drie of vier pulli hadden ?
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Bezetting : op één na het hoogste percentage
De bezetting van onze nestkasten wordt nagegaan door
niet alleen de broedgevallen op te tellen maar ook de
aanwezigheden van één of twee kerkuilen in nestkasten
of de aanwezigheid van verse braakballen. De bezetting van de kerkuilen was in 2015 23 % wat een tweetal
percenten lager was dan het record van 2008 toen 25 %
van onze nestkasten bezet waren. Beide pieken kwamen
er telkens na een ‘monsterjaar’ het jaar voordien. De vele
jongen van het jaar voordien zorgden voor extra broedparen of aanwezigheden.
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bezetting nestkasten
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In Diksmuide waren er vorig jaar een recordaantal van
15 broedende kerkuilenkoppeltjes aanwezig. Dat waren
er vier meer dan vorig jaar toen er 14 broedgevallen waren van 11 broedparen. Door het plotse overlijden van
Christiaan Decap moesten we enkele herschikkingen
doorvoeren om alle controles van de kerkuilenkasten in
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Diksmuide rond te krijgen. Gelukkig sprong Ludo Leper
in de bres om alle controles uit te voeren. Bij de meeste
plaatsbezoeken kwam Christiaan aan bod, de meeste bewoners hadden het overlijden van Christiaan vernomen.
In ieder geval vonden we het super dat net in het jaar
van het overlijden de kerkuilen in Diksmuide het zo goed
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deden. Christiaan zou fier geweest zijn! Spijtig genoeg
kon Christiaan dit niet meer meemaken. Gelukkig hebben
we een opvolging gevonden voor Christiaan in Diksmuide: Stefaan Beydts en Wim Vandenbussche zijn bereid
om volgend jaar de controles in Diksmuide te verzorgen.
Bij de tweede ringronde werden reeds verschillende
locaties samen met hen verkend.

jaar voordien wat het aantal broedparen betreft, als
je het aantal broedgevallen bekijkt, was er een daling
met twee stuks. Dit jaar waren er immers geen tweede
broedsels.
Houthulst strandde op vier broedgevallen, wat er

De gemeente met het tweede grootste aantal broedende
kerkuilen is Alveringem. Hier ging de broedpopulatie er
op vooruit met 4 extra koppels, namelijk van 7 naar 11
broedgevallen, dit is een stijging van meer dan de helft en
ook hier een record aantal.

Ook in Veurne werden recordcijfers voor de kerkuilen
vastgesteld met 9 broedparen, wat 4 extra koppels betekende dan het jaar voordien (maar in termen van broedgevallen slechts twee extra). Opvallend was de aanwezigheid van twee broedgevallen op nog geen 400 meter van
elkaar in Beauvoorde.
Voor Lo-Reninge was er een status-quo tegenover het

twee minder was dan vorig jaar (toen dankzij tweede
broedsels). Maar ook qua broedparen was het net iets
minder (- 1 broedpaar).
In De Panne kwamen de laatste twee jaar geen kerkuilen
tot broeden. Gelukkig kwam hier dit jaar verandering in
met maar liefst 3 broedgevallen, helaas mislukte er één
broedpaar.
Koksijde verdubbelt z’n aantal broedgevallen van één
naar twee.
Zowel in Kortemark als in Koekelare werd telkens één
broedgeval gevonden in de nestkasten. Voor Kortemark
was dat er één minder dan vorig jaar, voor Koekelare, de
eerste in de rij maar helaas mislukte het broedgeval.
Kris Degraeve

Verspreiding broedgevallen 2015 regio IJzer en Polder

Houthulst; 4

Kortemark ; 1
Veurne; 9

Lo-Reninge; 4
Nieuwpoort; 0

Alveringem; 11

Diksmuide; 15

Koksijde; 2

De Panne; 3
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Etienne Ocquet
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Foto’s van cursisten “Basiscursus Digitale Fotografie”
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Marleen Blieck

Roodborst “Bernardus”
Frank Laleman, ons eigenste bestuurslid, heeft de smaak
van de fotografie te pakken gekregen. Na het volgen van
de cursus fotografie van De Kerkuil en na het aanschaffen
van wat nieuw fotografiemateriaal, vereeuwigde Frank
deze roodborst op de gevoelige digitale plaat. Hopelijk
volgt er meer van dat!
foto Frank Laleman

Bonte vliegenvanger
Ik ben pas sinds deze zomer bezig met vogels kijken en
fotograferen en ik had voor deze foto nog nooit een
bonte vliegenvanger in het echt gezien (sindsdien ook
niet meer, trouwens). Het was dus een ‘lucky shot’
van een vogeltje dat ik nadien in de ANWB- gids heb
moeten determineren. Volgens mij is het wel typerend aan
wat veel beginnende vogelspotters meemaken: je begint
écht te kijken naar de natuur, je ziet veel meer dan je ooit
voor mogelijk hebt gehouden ... maar wat je precies hebt
gezien, is vaak een vraagteken. Dat is zeker het geval met
al die min of meer op elkaar gelijkende soorten ‘kleine
vogeltjes’. Gaandeweg leer je meer soorten herkennen en
net dat maakt het voor mij zo boeiend! Ik vind de bonte vliegenvanger ook echt een mooi exemplaar, door de
vleugeltekening en de opvallende ogen.
Filip Declerck

Herfstkleuren
Ik heb deze foto genomen in het bos van De Panne.
Ik heb geprobeerd alle herfstkleuren erin te krijgen...
En het grappige aan die foto is dat ik die genomen heb als
ik er ben gaan wandelen met mijn nichtje en mijn mama.
Maar ik heb die foto genomen al liggend op de grond en
als ik terug recht ging staan, stonden ze me gewoon vierkant uit te lachen.
Thomas De Visscher
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Roofvogels spotten aan de Blankaart
Een uitstapje naar zee, gewapend met een camera, op
zoek naar roofvogels. Zo zou, kort samengevat, mijn
dag eruit zien. Torenvalk, buizerd, zelfs een kiekendief… Ze stonden allemaal op mijn verlanglijstje. Mijn
verwachtingen waren hoog.
Met goede moed trok ik vlak na zonsopgang de natuur
in, omgeving van de Blankaart. Vrij snel kon ik al enkele
vogels van mijn lijstje schrappen, mooie waarnemingen,
maar helaas te ver om mooie foto’s te trekken.
Groot was dan ook de verwondering toen ik plots, vanuit het struikgewas, aangekeken werd door uilenogen!
Dat stond niet op mijn lijstje, gewoonweg omdat ik niet
verwachtte ze hier tegen te komen. Ransuil!
Even slikken, de camera tevoorschijn halen, en dan
drukken op de ontspanner… toch vlug even kijken op
de preview of alle instellingen goed staan. Oef, alles
staat goed. Voor alle zekerheid neem ik toch nog enkele
(tientallen) foto’s, het grote voordeel van digitale
fotografie. Het resultaat mag er zijn, al zeg ik het zelf. Voor
de eerste maal een uil op camera vastleggen, het doet wat
met een mens.
Tom Bovens

Grote zilverreiger
Grote Zilverreiger, een markante soort die tegenwoordig
niet meer weg te denken is uit ons polderlandschap.
In eender welk seizoen kan je de soort wel waarnemen in
onze regio, en zelfs al zijn we ze ondertussen wel al wat
gewoon geworden, toch blijft het telkens weer genieten
om deze sierlijke grote reiger waar te nemen langs een
sloot of soms in kleine groepjes in onze weilanden. Ik was
dus ook heel tevreden toen ik deze soort een tijdje geleden van heel nabij kon observeren en fotograferen in de
IJzervallei.
De soort is, zoals bekend, in een paar decennia tijd sterk
in aantal toegenomen. Ook op de slaapplaatsen op de
Blankaart en Stuivekenskerke krijgen we, afhankelijk van
het seizoen, steeds meer Grote Zilverreigers op bezoek.
Vorig jaar zelfs een recordaantal van > 140 ex. Dit dankzij het overaanbod aan Woelmuizen waar eerder op het
jaar al het mooie aantal broedende Velduilen kon van
profiteren!
De Europese broedpopulatie omvatte begin 20e eeuw
maar enkele honderden paren, maar aan het eind van
de eeuw vele duizenden. De toename kwam vanaf
het laatste kwart van de eeuw in een stroomversnelling. Het eerste broedgeval bij ons in België vond plaats
in 2012 te Ploegsteert. Meer broedparen gaan vrijwel

zeker volgen en het is een kwestie van tijd eer de soort
ook bij ons tot broeden gaat komen. Vorig broedseizoen al werden tijdens de broedperiode vaak Grote
Zilverreigers waargenomen in broedkleed die op en
af vlogen naar de Blankaart maar helaas hebben we
nog steeds geen zeker broedgeval kunnen vaststellen.
Blijven (uit)kijken dus naar de Grote Zilverreigers !

Door u gespot

Wim Debruyne

19

Jan-van-gent (Morus bassanus)
Iedereen kent deze zeevogel wel, maar kan iedereen hem ook herkennen? Ondanks dat velen deze
vogel kennen, zien we hem echter zelden. Deze grote en uiterst mooie acrobaat vraagt dus om een
nader onderzoek. Wie is die Jan van Gent?
Jan-van-genten zijn echte zeevogels en vliegen niet vaak
langst de kustlijn, daarmee dat Jan-met-de-pet aan zee
deze vogel niet rap zal te zien krijgen. Je kan ze vooral
terugvinden in de Noordzee en de Atlantische Oceaan. Ze
komen enkel aan land om te broeden.
Volwassen vogels kan je makkelijk herkennen. Hun gele
kop valt enorm goed op, maar als je de kans hebt om ze
van dichtbij te bekijken, dan zie je ook de blauwe ring
rond hun oog. Ze zijn heel gestroomlijnd gebouwd met
lange smalle vleugels met zwarte punt. Hun spanwijdte
reikt tot bijna 2 meter!Volwassen exemplaren kunnen tot
3 kg wegen.

luchtzakken in de keel en in de borst van de jan-van-gent.
Op het land kan een jan-van-gent moeilijk landen en opstijgen. Hij is hier namelijk veel te zwaar voor. Dat is dan
ook meteen de reden waarom hij broedt op klippen en
rotsen. Ze laten zich dan vallen om zo de wind op te pikken en hun vlucht te volbrengen.
Jan-van-genten broeden rond de Britse eilanden, bij
Bretagne (Frankrijk), IJsland, Noorwegen en sinds 1991
ook op Helgoland.

Ze hebben een lange, spitse kop en een lange snavel zonder neusgaten, want neusgaten zouden tijdens het duiken
tegen grote snelheid teveel hinder opleveren. Ze halen
wel 100 km/u voor ze het water raken. Hun duikvlucht
wordt voorafgegaan door karakteristieke bewegingen
en een gekwetter vanjewelste. Ze duiken loodrecht het
water in en kunnen wel tot meer dan 20 meter onder water
zwemmen. Dat is dieper dan eender welke andere vogel die
op zee leeft. De klap met het water wordt opgevangen door

Een jan-van-gent gaat een vaste relatie aan met zijn
partner, die dus ook na het broedseizoen standhoudt.
Ze broeden pas vanaf een leeftijd van 5-6 jaar en keren
steeds terug naar hetzelfde nest om daar één (lichtblauw) ei te leggen. Ze broeden steeds in kolonies,
maar buiten het broedseizoen zijn ze eerder solitair.
Het uitbroeden van een ei gebeurt op een wel heel
speciale manier. Het mannetje en het vrouwtje broeden
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afwisselend het ei uit met hun voeten. Deze zijn tijdens het
broedseizoen extra doorbloed waardoor ze meer warmte
af kunnen staan. Het duurt 40 dagen voor een ei uitkomt.
Het jong komt kaal uit het ei en krijgt pas na een week een
eerste witte donslaag. Na 3 maanden gevoed te worden
door de ouders,verlaat het jong het nest. Hij weegt dan
ongeveer 4 kg en is dus zwaarder dan een volwassen vogel!
In zijn eerste levensjaar heeft de jan-van-gent een
volledig (donker)bruin kleed. Op dit moment wordt
hij ook wel eens verward met een aalscholver of een
pijlstormvogel. Toch kan je hem makkelijk herkennen als
je naar de spitse kop, snavel en de spitse staart kijkt.
Hoe ouder de vogel wordt, hoe witter zijn verenkleed
wordt. Vanaf het 3de kalenderjaar heeft de jan-vangent een gelige kop. In het broedseizoen is deze zeer
donkergeel, na het broedseizoen wordt deze vaal van
kleur.

1ste kalenderjaar

Jan-van-genten zijn trekvogels en overwinteren op zee.
Ze maken dan lange tochten tot in de Middellandse Zee
en zelfs tot in de Golf van Mexico. Op de Noordzee blijkt
oktober de beste maand te zijn om deze acrobaten te
spotten, maar dit hangt natuurlijk ook af van de beschikbaarheid van vissoorten.
Ook de windrichting speelt hierbij een belangrijke rol.
Heel af en toe kan je een jan-van-gent in het binnenland
tegenkomen, maar dan betreft het hier een heel zwak exemplaar of een andere mogelijkheid is dat er een hevige
storm op zee stond die de vogel landinwaarts geblazen
heeft.

2de kalenderjaar

Als je het kanaal oversteekt naar Engeland, is er een kans
dat een nieuwsgierige jan-van-gent eens een kijkje komt
nemen. Zeker een aanrader om deze schitterende vogels
een bezoekje te brengen. Aan de hand van bijgevoegde
foto’s in dit artikel, kan je alle jan-van-genten nu op leeftijd brengen.
Alvast veel plezier op zee gewenst!
Tekst en foto’s: Wim Bovens

adult

3de kalenderjaar

4de kalenderjaar
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Geelgorstellers gezocht !
De provincie West-Vlaanderen heeft een soortactieplan opgesteld voor de bedreigde Geelgors. De
Geelgors komt enkel nog in de Westhoek voor, met zo’n 100 koppeltjes in totaal. Om de soort doelgerichter te kunnen beschermen, moeten we beter weten waar ze overal rondhangen buiten het
broedseizoen. Daar hebben we veel vogelkijkers voor nodig!
Wintervoedselveldjes

Zenders

Verspreid over de grensstreek tussen Heuvelland en
Alveringem liggen een 30-tal akkers waar komende winter
graan of Japanse haver als voedsel beschikbaar is voor de
vogels. Om te weten hoeveel Geelgorzen hiervan gebruik
maken, gaan we simultaantellingen doen aan zo veel
mogelijk van die veldjes. De tellingen vinden plaats op
zondagmorgen om 10u00 stipt. Dit zijn de datums:

En dat is nog niet alles. Van december tot februari gaat
biologiestudent Sander Ostyn uit Ieper een dertigtal Geelgorzen van een piepklein zendertje voorzien. Meerdere
keren per week gaat hij dan zoeken waar ze uithangen.
Zijn ze honkvast of trekken ze rond? Mengen de groepen
of blijven de vrienden bij elkaar? Welke veldjes in welk
landschap verkiezen ze? En vooral: hoe organiseren we
die wintervoedselveldjes best om zo veel mogelijk gorzen
te kunnen bedienen?
Het wordt een interessante winter!

•
•
•
•

Zo 27 december 2015 -reeds voorbij
Zo 10 januari 2016
Zo 24 januari 2016
Zo 7 februari 2016

Olivier Dochy

Interesse om mee te doen? Stuur dan vandaag nog een
mailtje naar geelgors@west-vlaanderen.be. De provincie
coördineert de tellingen. Wie zich aanmeldt krijgt de nodige informatie thuis gestuurd.
Kleurringen
Erkende ringers gaan ook zo veel mogelijk Geelgorzen
van een individuele set kleurringen voorzien. Zo kun je
elke vogel apart herkennen en de verplaatsingen nagaan.
In het broedseizoen 2016 gaan we zingende mannetjes
extra op kleurringen controleren. Dit vraagt nauwkeurige
observatie. Ook daar kunnen we extra ogen voor gebruiken! Wie een gekleurringde vogel ziet, laat het weten op
bovenstaand adres!
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Leo Alaerts staat op punt een nieuw
hoofdstuk te beginnen

Leo Alaerts, bestuurslid van onze natuurwerkgroep, verlegt dit jaar zijn (natuur)activiteiten terug
naar “het binnenland”. Het was Leo die ons tijdschrift op een (veel) hoger niveau gebracht heeft, en
dat verdient een pluim!

Op bovenstaande foto treffen we Leo aan in zijn element.
Trots, met zijn polo van Natuurwerkgroep De Kerkuil aan,
geeft hij uitleg aan geïnteresseerden. Het tijdschrift waar
hij zelf de lay-out van verzorgde en waar hij vele artikels
voor geschreven heeft, staat hem bij om nieuwe leden te
werven, of onze werking kenbaar te maken aan het grote
publiek.
Voor onze “nieuwe” leden, en voor leden die wel van een
vleugje nostalgie houden kan je hieronder het verschil
zien tussen het oude tijdschrift en het nieuwe exemplaar.
Leo bracht met behulp van het programma “Pages” het
tijdschrift op een veel hoger niveau. Dit programma heeft
zijn limieten, waardoor het verwerken van teksten naar
artikels niet altijd evident bleek te zijn. Dit heeft vele uren
van zijn tijd in beslag genomen, maar Leo deed dit met
een glimlach! Het bundeltje samengeniette, gekopieerde
A4-pagina’s had plaats gemaakt voor een heus tijdschrift.

Met de hulp van zijn vrouw Riet zorgde hij ervoor dat het
tijdschrift van natuurwerkgroep De Kerkuil elk kwartaal
goed gevuld en op tijd bij de drukker geraakte. Een niet te
onderschatten werk, zo blijkt.
Als kernverantwoordelijke van De Panne geeft Leo de
fakkel door aan Geert Martens. Peter Mortier neemt
de plaats van Leo in de milieuraad van De Panne in. De
lay-out van het tijdschrift wordt nu opgevolgd door Wim
Bovens, die het secretariaat van Natuurwerkgroep De
Kerkuil bemant. Het tijdschrift wordt nu gemaakt in het
programma “Indesign”.
Het zal een zware klus worden voor deze drie opvolgers,
maar ze kunnen steeds onder Leo zijn vleugels terecht
voor goede raad!
Bedankt voor uw jarenlange inzet en enthousiasme voor
onze Natuurwerkgroep Leo!

In de kijker

Natuurwerkgroep De Kerkuil
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Workshop “Steenuiltjes”
Of we een uiltje gaan knappen? Integendeel!
We leggen ons oor te luister en komen heel wat te
weten over onze kleinste uil, de steenuil. We timmeren
erop los bij het in elkaar steken van nestkasten voor deze
schattige gevleugelde vrienden en daarna gaan we nog
enkele kasten gaan ophangen ook. Een namiddag uilenpret verzekerd!
• Afspraak op zaterdag 23 januari 2016 om 14.00u
aan De Korre, Koningsplein, De Panne.
• Einde voorzien om 17.00u.
• Voor jongeren van 12 tot 16 jaar.
Inschrijven via: www.natuurwerkgroepdekerkuil.be

Wintergasten in de tuin
Natuurwerkgroep “De Kerkuil” vzw kern Kortemark,
presenteert, in samenwerking met Natuurpunt
Ruidenberg een avond over wintergasten in onze tuin.
• Wanneer:
donderdag 28 januari 2016
om 19.30 uur
• Waar:
OC Hansam,
Handzamestraat 152
te 8610 Handzame-Kortemark
• Inkom: gratis.

Tijdens de pauze en na de presentatie is er mogelijkheid
een drankje te verkrijgen aan democratische prijzen.
Gelieve in te schrijven vóór 22 januari 2016 op:
www.natuurwerkgroepdekerkuil.be

Voordracht “Batumi Raptor Count”
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Op zaterdag 30 januari 2016 om 20u00 geeft Wim
Bovens een voordracht over Batumi Raptor Count. De
deuren gaan open om 19u30 daar de presentatie stipt
om 20u begint. Na 3 bezoeken aan het mekka voor de
roofvogelliefhebber, heeft Wim een PowerPoint in
elkaar gestoken die diverse punten aan zal halen van de
roofvogeltrek in Georgië.

De voordracht gaat door in“De City” te Nieuwpoort,
Valkestraat 18.
Inschrijven: verplicht via de website

Wat kan je verwachten:
• Situering: waar ligt Georgië en waarom is Batumi een
roofvogelhotspot
• Korte historiek van Batumi Raptor Count
• Overzicht van de roofvogels die er te zien zijn + extra
gegevens over deze soorten, geïllustreerd door mooie
foto’s van de roofvogels
• Sperwervangst en jacht
• Aanpak en Doel van Batumi Raptor Count
• Een proevertje van Georgië

Hopelijk tot dan!

Kostprijs: uitzonderlijk wordt er 2 euro inkom gevraagd
voor deze voordracht. De opbrengst van deze avond gaat
dan ook integraal naar het Batumi-Raptor-Count project.

Komende activiteiten

Ervaringen met huiszwaluwen
Zaterdag 5 maart 2016
Op deze avond om 19.30 uur is er een voordracht over
huiszwaluwen. Vooraf is er de mogelijkheid om deel te
nemen aan een gidsbeurt in het Lange Max Museum. Op
die manier kan je natuur en geschiedenis combineren in
één avond.
Huiszwaluwen zijn graag geziene zomergasten. Tijdens
de voordracht wordt een algemeen beeld geschetst van
"zwaluwen", komt de levenswijze van de huiszwaluw aan
bod (nestplaats, nestbouw, legsel, voedsel, ....., trek) en
wordt besproken hoe we huiszwaluwen kunnen helpen.
In 2014 hebben huiszwaluwen een kunstnest bewoond
waar een camera geplaatst was, een aantal beelden zijn
opgenomen in de presentatie.
Programma:
•
vanaf 16.30: ontvangst ingeschreven
deelnemers gidsbeurt LMM
•
17.00 stipt: aanvang gidsbeurt LMM
•
19.00 einde gidsbeurt
•
•
•

vanaf 19.00: ontvangst deelnemers
voordracht huiszwaluwen
19.30: voordracht
20.45: einde voordracht
aansluitend nakaarten voor wie zin heeft

Meeuwengeheimen
Donderdag 18 februari 2016 om 19u30 – einde 22u

Eric Stienen doctoreerde op een studie naar het foerageergedrag en de populatieontwikkelingen van grote sternen.
Daarvoor deed hij jarenlang onderzoek in de Nederlandse
en Deense Waddenzee en volgde hij de sternen enkele
keren naar de overwinteringsgebieden in West-Afrika.

Het Lange Max Museum is voor de Wereld Oorlog I toerist een niet te missen plaats aan de Duitse zijde van
het westelijk front. In een gloednieuw eigentijds museum
verneemt de bezoeker alles over het reusachtig kanon dat
Duinkerke beschoot.
Ook de Duitse bezetting in Koekelare krijgt de nodige aandacht. Een unieke tentoonstelling geeft je een beeld van
de organisatie achter het front.

Inschrijving:
Via www.natuurwerkgroepdekerkuil.be
Locatie:
Lange Max Museum, Clevenstraat 2, 8680 Koekelare
Deelname voordracht:
gratis (vooraf inschrijven is gewenst)
Deelname gidsbeurt LMM:
ingangsticket: 4 euro per persoon
vooraf inschrijven LMM is verplicht 			
(deelname maximum 50 personen)

Organisatie Natuurwerkgroep De Kerkuil vzw –
Het Duinenhuis
Deze avond gaat door in Het Duinenhuis,
Bettystraat 7, 8670 Koksijde
Inschrijven kan via www.natuurwerkgroepdekerkuil.be

Sinds 2000 bestudeert hij bij het Instituut voor natuuren Bosonderzoek (INBO) zeevogels in het Belgisch deel
van de Noordzee en doet hij onderzoek naar broedende
sternen en meeuwen langs de kust. Hij heeft de opkomst
en de teloorgang van de grote meeuwen te Zeebrugge op
de voet gevolgd en ook de opkomst van de overlast door
grote meeuwen langs onze kust.
De laatste jaren gebruikt hij hoog-technologische GPSzenders om de meeuwen te volgen tijdens hun voedselvluchten vanuit de kolonie en tijdens hun tochten naar
de overwinteringsgebieden. Dat leverde spectaculaire
nieuwe inzichten op waarover hij u graag alles wil
vertellen.

Komende activiteiten
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Cursussen Fotografie
De eerste twee sessies van de cursus fotografie zijn afgelopen. Zowel in Oostduinkerke als in De
Panne zijn de deelnemers uiterst tevreden. De vraag om in het zuiden van ons werkingsgebied een
sessie te laten doorgaan, wordt beantwoord en ook verdiepingscursussen zijn al gepland. Vlug
inschrijven via onze website is dus de boodschap.

Derde ‘Basiscursus digitale fotografie’

in samenwerking met Natuureducatief centrum
De Blankaart
07-14-21-28-februari en 6-13 maart 2016
Van 9u tot 12u30
Lesgever: Walter Carels
Kostprijs: 35 euro voor leden (55 euro voor niet-leden)
meer info op www.natuurwerkgroepdekerkuil.be

Sensorcleaning

Voor de cursisten Diksmuide + geïnteresseerden
Natuureducatief centrum de Blankaart
13 maart 2016
Van 13u30 tot 14u30 – opleiding hoe reinig ik veilig mijn
sensor.
Vanaf 14u30 reiniging door Walter Carels
(indien je niet opteert om het zelf te doen).
Kostprijs: 15 euro (+eventuele bestelling van materiaal)
Contant te betalen op de vorming zelf

Natuureducatief Centrum De Nachtegaal
20-03-2016
Van 9u tot 16u
Begeleid foto’s nemen + selectie maken i.f.v.
nabespreking van 2 foto’s per deelnemer
Begeleiding: Carels Photography
Voorwaarde: basiscursus Digitale fotografie gevolgd
hebben
Kostprijs: 5 euro

het Duinenhuis - Koksijde
Zondag 13 en 20 december 2015 + zondag 10, 17, 24 en
31 januari 2016
Van 9u tot 12u
Lesgever: Walter Carels
Maximum aantal deelnemers : 15
Annulering bij minder dan 12 deelnemers
Kostprijs: 40 euro voor leden / 60 euro voor nietleden
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het Duinenhuis - Koksijde
Woensdag 13, 20, 27 januari + 3, 17 en 24 februari
Van 19u tot 22u
Lesgever: Walter Carels
Maximaal aantal deelnemers : 15
Annulering bij minder dan 12 deelnemers
Kostprijs: 40 euro voor leden / 60 euro voor nietleden
Voorwaarden tot deelname cursus Lightroom:
- eigen draagbare computer (met Windows Vista of 7 met
service pack 1 of recenter, minstens 2gb ram geheugen,
1 gb vrije ruimte op de schijf, cd speler voor installatie
software)
- software (opleidingsversie 4) wordt tijdens de cursus ter
beschikking gesteld

Dichtbijfotografie of Macrofotografie

Opfrissingsworkshop Natuurfotografie

Cursus Lightroom

Cursus Lightroom

Duinenhuis Koksijde
Vrije keuze volgens beschikbaarheid :
Zaterdag
16-04-2016
Zondag		
17-04-2016
Van 9u tot 17u
Voormiddag: theoretische benadering + bespreking van
voorbeelden en materiaal
Namiddag: begeleide wandeling met begeleiding van
Karel De Blick en Walter Carels
Lesgever: Karel De Blick + begeleiding van Carels
Photography
Aantal deelnemers: 15
Annulering bij minder dan 12 deelnemers
Deelnemers Basiscursus hebben voorrang bij inschrijving
Kostprijs voor één dag: 30 euro voor leden /
45 euro voor niet-leden
“You don’t take a photograph, you make it.”

Komende activiteiten

Ansel Adams

Nacht van de Steenuil
Uilenwerkgroep De Bron en Natuurwerkgroep De Kerkuil vzw slaan de handen in elkaar om u een
boeiende Nacht van de Steenuil aan te bieden.
Wanneer:

19 maart 2016

Waar:		
Heilige Hartzaal
		Sint-Brigidaplein 2
		
8691 Beveren aan de IJzer
Start: 		

19u30

Inschrijven via www.natuurwerkgroepdekerkuil.be
Wat kan u verwachten:
• Een PowerPoint presentatie over de
		steenuilen
		
• Een begeleide wandeling op zoek naar
		
steenuilen in de buurt
		
• Een infostand over de steenuilen
Wij hopen u van harte te mogen verwelkomen!

Vorming “Bruine Kiekendieven”
In 2016 geven we een nieuwe draai aan onze jaarlijkse vorming ‘Bruine Kiekendieven’. We “gaan
de boer op” : we bezoeken het Meetjeslandse Krekengebied en enkele Zeeuwse gebieden. Anny
Anselin, die onze vertrouwde INBO-partner is, kent het gebied als geen ander en bezorgt ons
samen met Kjell Janssens (part-time INBO veldmedewerker in het kader van het LifeWatch project
gezenderde Bruine Kiekendieven) een interessant vormingsmoment.
Concreet :
• zaterdag, 23 april 2016
• Vertrek om 8 uur aan de carpoolparking 		
aan het Bakkerijmuseum te Veurne.
(Inderdaad, we gaan carpoolen.)
• Terug in Veurne rond 18 uur.
• Te voorzien : lunchpakket, makkelijke 			
schoenen (laarzen bij nat weer), verrekijker…
• Maximum 20 deelnemers (bij voorkeur
medewerkers project Bruine Kiekendief)

Tot slot zou Kjell Janssens ons het systeem dat de gezenderde kieks opvolgt (LifeWatch), demonsteren. De voorwaarde is echter dat er op dat ogenblik al gezenderde
vogels zijn toegekomen.
Komt deze vorming je van pas? Surf naar onze website en
registreer je deelname. Jouw deelname wordt per kerende bevestigd.

We gaan afwisselend wandelen en rijden om kiekendieven te observeren, met een programma waarbij we uitleg
krijgen over de populatie kiekendieven, de beschermingsmaatregelen, de contacten met de landbouwers, de natuurinrichtingsprojecten die afgewerkt zijn of op til staan,
de knelpunten…
Anny probeert ons ook in contact te brengen met een
plaatselijke landbouwer die meewerkt aan de VLMprojecten.

Komende activiteiten
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Activiteitenkalender
Wanneer

Uur

Wat

Waar

Extra

{13-20}/12/2015 en
{10-17-24-31}/01/2016

19u

Cursus Lightroom

Duinenhuis Koksijde
Bettystraat 7, 8670 Koksijde

P. 26

04/01/2016

19u30

Raad van Bestuur /
Medewerkersvergadering

Callicanes, Zuidkapelweg 16,
8630 Veurne

{13-20-27}/01/2016 en
{03-07-14}/02/2016

19u

Cursus Lightroom

Duinenhuis Koksijde
Bettystraat 7, 8670 Koksijde

P. 26

23/01/2016

14u

Workshop steenuiltjes

De Korre, Koninklijke baan 7,
8660 De Panne

P. 24

28/01/2016

19u30

Wintergasten in de tuin

OC Handsam,Handzamestraat
152, 8610 Handzame

P. 24

30/01/2016

20u

Voordracht “Batumi Raptor Count”

De City, Valkestraat 18,
8620 Nieuwpoort

P. 24

{07-14-21-28}/02/2016
en {06-13}/03/2016

9u - 12u30

Basiscursus digitale fotografie

De Blankaart, Iepersteenweg 56,
8600 Diksmuide (Woumen)

P. 26

18/02/2016

19u30

Meeuwengeheimen

Duinenhuis Koksijde
Bettystraat 7, 8670 Koksijde

P. 25

05/03/2016

17u

Rondleiding in het
Lange Max Museum

Lange Max Museum,
Clevenstraat 2, 8680 Koekelare

P. 25

05/03/2016

19u30

Ervaringen met huiszwaluwen

Lange Max Museum,
Clevenstraat 2, 8680 Koekelare

P. 25

07/03/2016

19u30

Raad van bestuur /
Medewerkersvergadering

Callicanes, Zuidkapelweg 16,
8630 Veurne

19/03/2016

19u30

Nacht van de steenuil

Heilige Hartzaal, Sint-Brigidaplein P. 27
2, 8691 Beveren aan de IJzer

20/03/2016

9u - 16u

Opfrissingsworkshop

De Nachtegaal, Olmendreef 2,
8660 De Panne

P. 26

16/04/2016

9u - 17u

Dichtbijfotografie (macrofotografie)

Duinenhuis Koksijde
Bettystraat 7, 8670 Koksijde

P. 26

17/04/2016

9u - 17u

Dichtbijfotografie (macrofotografie)

Duinenhuis Koksijde
Bettystraat 7, 8670 Koksijde

P. 26

23/04/2016

8u

Vorming “Bruine Kiekendieven”

Vertrek aan de carpoolparking
Bakkerijmuseum te Veurne

P. 27

02/05/2016

19u30

Raad van bestuur
Medewerkersvergadering

Callicanes, Zuidkapelweg 16,
8630 Veurne

27/08/2016

20u

Nacht van de vleermuis

Zannekin, Zannekinstraat 20,
8600 Diksmuide (Lampernisse)

Vernieuwing lidgeld
Natuurwerkgroep De Kerkuil vzw wenst jullie allemaal een
fantastisch 2016. Met een nieuw jaar, komt er ook onvermijdelijk een nieuwe lidmaatschapsbijdrage. Mogen wij u
vragen deze zo snel mogelijk in orde te brengen a.u.b.?
Indien u geen roze overschrijvingsformulier in dit tijdschrift vindt, dan wil dat zeggen dat uw bijdrage voor 2016
al in orde is. Dit is ook het geval als u na 1 juli 2015 lid bent
geworden, dan loopt uw lidmaatschap tot einde 2016.

U kan uw lidmaatschap vernieuwen door:
ofwel 7,5 euro (gewoon lid)
ofwel 12,5 euro (steunlid)
over te schrijven op
IBAN: BE58 8285 9851 9879 BIC: HBKABE22XXX
op naam van Natuurwerkgroep De Kerkuil vzw.
Gelieve uw naam nogmaals in de mededeling te zetten
(voor en achternaam) met vermelding “lidgeld 2016”.
Alvast bedankt!
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Jonge Kerkuiltjes
Samenwerkende dieren.

Eén wolf past op de kleintjes terwijl de anderen jagen. Drie leeuwen drijven een antilope uit de kudde en een andere
vangt hem op. Samenwerking is heel gewoon in de natuur. Niet alleen tussen dieren van dezelfde soort, maar ook
tussen heel uiteenlopende diersoorten. Maar wie werkt samen met wie? En als een vogel iets tegen een das zegt, in
welke taal praat hij dan? Zijn eigen taal of die van de das?
In dienst van hare majesteit
Eén mier is geen mier, twee mieren zijn een halve mier
en tien mieren zijn een heel klein miertje. Dat klinkt
raar, maar het klopt wel. Zonder hulp van hun soortgenoten kunnen mieren bijna niets. Ze hebben geen schijn
van kans om te overleven. Maar wanneer ze samenwerken zijn mieren zo goed als onoverwinnelijk. Ze hebben
plekken over de hele wereld veroverd. Overal waar

je komt, vind je ze. Van hete woestijnen en tropische
regenwouden tot plekken waar het hard kan vriezen.
Alleen van streken waar het nooit warmer wordt dan
tien graden houden ze niet. Al deze mieren wereldwijd
wegen in totaal meer dan alle mensen op aarde. Ze winnen
gevechten met dieren die duizenden keren groter zijn
dan zijzelf. En ze gebruiken daarbij zelfs heel slimme
militaire strategieën. Volgens sommige zijn ze dan ook
de meest succesvolle diersoort op aarde. Niet gek voor
een beestje met hersenen ter grootte van een zoutkorrel!
Dat succes hebben mieren te danken aan hun perfecte
samenwerking. Dat zie je goed bij knoopmieren, een
rode mierensoort in Afrika die in een enorme kolonie
leeft. Elke mier heeft daarin zijn eigen taak. De koningin legt alle eieren. Zij wordt voortdurend verzorgd,
schoongemaakt en gevoed door hofdames. Ze
wonen in een mooi waterdicht nest van aan elkaar geplakte bladeren, dat gemaakt is door de
werksters en de larven. Weer andere mieren
zorgen voor het voedsel en de laatste groep beschermt de
kolonie. Dat zijn de soldaten. Ze zijn de grootste
en oudste mieren van de groep, op de koningin na
(mensen sturen vooral jonge mannen naar het
oorlogsfront om te vechten, mieren gebruiken

daar dus oude dametjes voor…). Deze mieren zijn ontzettend
strijdlustig en eten ongeveer alle dieren die ze op hun weg
tegenkomen: andere mieren, insecten, kikkers, schorpioenen en zelfs zoogdieren.
Taal is heel belangrijk voor deze mieren. Ze moeten
elkaar voortdurend op de hoogte houden van wat er
om hen heen gebeurt. Zo hebben ze vier verschillende geursignalen om elkaar te informeren. Het eerste
signaal zegt: ‘Blijf op je hoede, misschien heb ik je hulp
later nodig.’ Heeft de mier het iets lastiger, dan volgt een
‘deze kant op, kom me helpen’-geur. De volgende boodschap is ‘bijt alles wat vijandig is.’ De laatste geur zegt:
‘Verdedig het terrein, desnoods met je leven.’ Zo
zorgen ze dat er altijd voldoende mierkracht op komt
dagen om hun belager of prooi aan te vallen. Wanneer die
verslagen is, wordt hij in kleine stukjes verdeeld en naar
het nest gesleept als voedsel.
Ook bij het bouwen van het nest spreken mieren een
duidelijke taal. Voortdurend gaan er werksters op zoek
naar bladeren die ze makkelijk in de richting van een ander
blad kunnen buigen en aan elkaar kunnen plakken. Wanneer ze die gevonden hebben, houden ze het ene blad
vast met de klauwen aan hun achterpoten en het
andere met hun
voorpoten. Daarmee maken ze anderen duidelijk dat
die mee moeten
helpen. Als ze er
niet bij kunnen, weven ze zichzelf aan elkaar, zodat er een
ketting ontstaat van mieren die de bladeren naar elkaar
toe trekken. Zijn er te weinig werksters, dan gaan ze versterking halen. Ze geven met een geurspoor aan waar er
geholpen moet worden. Dat spoor loopt desnoods over
de ruggen van de werksters.
Lees meer in het volgende nummer....

Ludo Leper

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

Jonge kerkuiltjes
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De Blauwe Spie
Noordweststraat 10
8647 Noordschote (Lo-Reninge)
Tel: 051 54 52 77 GSM: 0498 43 32 38
e-mail: deblauwespie@euphonynet.be
Groenten- en fruitpakketjes van
Biologisch Dynamische landbouw.
Kies elke week voor zuivere, verse en
gezonde groenten & fruit van
biologische teelt.

www.boonefaesnv.be

verse vegetarische voeding • kruiden
• voedingssupplementen
• natuurcosmetica • geschenkartikelen
• Voor ieder probleem een natuurlijke
oplossing

“U bent in goede handen”
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Natuur- en Dieetwinkel

Bedrijvenlaan 1, 8630 Veurne
058 311 444

Pannestraat 63/65
8630 Veurne
058 31 29 40

www.pgcars.be

Sponsors

Bruggesteenweg 112, 8830 Gits
Tel 051 72 57 26 Fax 051 72 55 76
info@claerbout.be
www.claerbout.be

DEKEYSER BERND - INTERIEURCENTER
Verkoop van vloeren, parket, wandtegels, plafonds en blauwsteen
Afvalcontainers
Rodestraat 5 - 8630 Veurne - 0477 32 36 18
Open op zaterdag van 13u tot 18u, zondag van 10u tot 13u,
van maandag tot vrijdag op afspraak

Interieurbouwers en meubelmakerij
in Kortemark sinds 1830
051 566 444
www.meubelmakerijverlinde.be

Geertrui Decrock

Grote markt 5, 8630 Veurne
058 31 36 02

Sponsors
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Verschijnt driemaandelijks
Verantwoordelijke uitgever: Kris Degraeve, Wulpendammestraat 26, 8630 veurne
Afgiftekantoor: 8630 Veurne, erkenningsnummer P206346

