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IJsvogel (vrouwtje) - Marc Vandaele
foto uit het Arboretum Grootenbosch - Thomas De Visscher
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De Kerkuil was erbij... Jij ook?
De prachtige nazomer werd gezellig druk voor de medewerkers van De Kerkuil. Op zondag 25 september was er
Beauvoorde op z’n Zondags, het dorp dat door het Regionaal Landschap IJzer en Polder in de (landschappelijke) kijker werd gezet. Een dag gevuld met activiteiten,
infostanden, een snoeidemonstratie, een smulmarktje,...
De Kerkuil was die dag ‘dubbel’ aanwezig: Kris verzorgde
een infostand op het binnenplein aan het kasteel (joepie,
een nieuw lid) en drie musketiers – Angelique, Peter en
Geert - trotseerden de winderige weergoden met een
stand langs het wandelparcours. De didactische uilen bleven wijselijk veilig en droog in de auto en er werd een
waardig alternatief voor hun afwezigheid uitgedokterd:
leve de flexibiliteit, een USB-stick, een printer en daar verschenen in een mum van tijd sprekende uilenfoto’s!
De week erop was het opnieuw dubbel feest: bezoekerscentrum De Nachtegaal had op zaterdagavond 1 oktober
voor het eerst een heuse schemerwandeling gepland.
Vertrekken van aan het bezoekerscentrum, een parcours
volgen door het bos, onderweg verrast worden (lees: je
te pletter schrikken), spelen met fluorescerende frisbees,
luisteren naar een pakkend verhaal, hopen op motten,…
Voor elk wat wils dus. Ook de dapperen onder de kerkuilen - Kris en Jef - stonden paraat, diep in het donkere bos,
in het gezelschap van hun uilen, elkaar en duistere passanten. En toen was het alweer zondag: Natuurfestival
van, in en rond De Nachtegaal. Een jaarlijks terugkerend
fenomeen, dit jaar onder een licht gewijzigde vorm. Voor
ons hield dat in dat we deze keer een stand bemanden
(‘bevrouwden’ ook) op de parking. Het zag er op het eerste zicht een wat minder geslaagde plek uit. Gelukkig hadden we het bij het verkeerde eind, want we trokken heel
wat volk. Dankzij Soetkin, Dorine, Jan en hun kinderen,
sieren nu opnieuw talrijke uiltjes heel wat nachttafels:
dennenappels werden gretig uitgekozen, het vilt kon niet
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Beauvoorde op z’n Zondags

rap genoeg gesneden worden, de lijm vloeide rijkelijk, een
beetje hocus pocus en daar verscheen alweer een kleurrijke uil! Ondertussen infotainden Kristof, Antoon en Kris
iedereen die maar wat graag over onze uilen wou bijleren.
En dat leverde zelfs 5 nieuwe leden op. Welkom bij De
Kerkuil!

Natuurfestival
Nog zat ons promowerk er niet op, want de week daarna
was er de Nacht van de Duisternis in organisatie van Natuurpunt Westkust, in en rond het Duinenhuis in Koksijde.
Sterrenjutters, vleermuiskenners, een duistere dichter,
keukenprinsessen (ooit rozebottelconfituur geproefd?),

Voorbije activiteiten

een baardige verteller, nachtdieren allerhande, ze waren
er allemaal. Zelfs een unieke pijlstaart liet zich gewillig
vangen en showen. Alsof het afgesproken spel was. Het
was een prachtige avond en een al even prachtig en enthousiast publiek kwam van alle kanten, met en zonder
zaklamp, op onze aantrekkelijke uilenstand af. Angelique,
Peter en Frank vertelden geanimeerd aan al wie het horen
wilde. DJ Geert zorgde voor de bijhorende geluiden. De
minst gekende uil werd de meest populaire: de streeluil.
En toen kwam plots de vraag die de bemanners even de
wenkbrauwen deed fronsen: waarom heet een ransuil
‘ransuil’? Google, my friend, leverde snel een nieuw leuk
Natuurfestival
weetje: de benaming ‘ransuil’ vindt zijn oorsprong in het
middeleeuwse woord ‘ranse’, wat een soort vierkantig
mutsje is met toefjes. Ken jij een ander verhaal? Laat het
ons gerust weten.
En mocht je nu denken dat De Kerkuil stil gaat zitten met
de winter voor de deur, think again. Hou onze kalender in
de gaten en kom zeker eens langs op een volgende activiteit!
Tekst: Sharon Kesteloot
Foto’s: Luc David, Jan Vandromme, Geert Martens

Nacht van de Duisternis

Hallo-wien-ist
Op donderdag 3 november 2016 organiseerde Bezoekerscentrum De Nachtegaal de gezinsnamiddag ‘Hallowien-ist”. De aangeboden activiteiten hadden te maken
met spinnen, pompoenen, vleermuizen, …… en uilen. Natuurwerkgroep De Kerkuil vzw nam hieraan deel met een
stand “Braakballen pluizen”. De deelnemende kinderen
waren heel geïnteresseerd in de uitleg over het ontstaan
van een braakbal en in het pluizen van de braakbal. Aan
de hand van figuren van skelet, schedel en onderkaak
konden de kinderen nazien welke soort muis ze gevonden hadden. Aan 5 tafels hebben meer dan 40 kinderen
intensief geplozen, al of niet met wat hulp van een (groot)
ouder.

Anekdote: één van de ouders werd aangesproken door
een kennis. Bij de vraag of ze al andere standen bezocht
hadden en welke was het antwoord: “Dit is onze eerste
stand en de kleine gaat er zo in op dat we hier al bijna
een uur bezig zijn en hij niet weg wil.” Van enthousiasme
gesproken!!!! Ook de begeleidende volwassenen waren
dikwijls verbaasd over de samenhang uil, muis, braakbal
en hebben iets opgestoken bij deze leerrijke activiteit.
Patrick Claeys, Koekelare

Voorbije activiteiten
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Verslag basiscursus fotografie
Na de zomer organiseerde NWG De Kerkuil, voor de vierde keer al, een basiscursus Digitale fotografie. Vier keer na
elkaar, een succesnummer dus. Op het einde van de laatste les vroeg ik aan de deelnemers een kleine evaluatie te
schrijven.  Uit de evaluaties die ik ontving, wilde ik graag
de tekst Van Ides Leys met jullie delen.

leerrijke ervaring is geweest. Mijn goesting om mij in de
toekomst verder te verdiepen in de digitale fotografie is
door het volgen van de cursus alleen maar toegenomen,
het plezier bij het ontdekken van een zelfgenomen geslaagde foto is sindsdien enkel maar groter geworden.

Interesse om ook een basiscursus te volgen? Verder in het
tijdschrift vind je de aankondiging voor de vijfde en voorlopig laatste basiscursus.
Groet
Frank Laleman
Beste Frank,
Zie hieronder, zoals zondag laatst gevraagd, mijn evaluatie van de basiscursus digitale fotografie waarvan ik het
genoegen had deze in een organisatie van natuurwerkgroep De Kerkuil vzw te kunnen volgen. Voorafgaand aan
de evaluatie wil ik u, voor zover nodig, meegeven dat ik
mij voor de cursus ingeschreven heb om redenen dat ik
mij de vaardigheden en basisprincipes van het digitaal
fotograferen eigen wilde maken, dit om beter gebruik te
kunnen maken van het digitaal fototoestel dat ik in een
kort verleden heb aangekocht.
Evaluatie
Vermits mijn interesse uitgaat naar natuur- en landschapsfotografie vond ik de locatie van het Duinenhuis
alwaar de cursus gegeven werd bijzonder geschikt omwille van het feit dat deze, omringd door het natuurgebied
van de Schipgatduinen, de mogelijkheid bood om in de
onmiddellijke omgeving met het fotograferen te experimenteren. De cursus die ik mocht ontvangen was zeer
verzorgd en inhoudelijk goed en overzichtelijk samengesteld. De cursus is dan ook een uitstekende leidraad voor
personen die hun eerste stappen zetten in de wereld van
de digitale fotografie. In de cursus is er voldoende ruimte
gelaten om eigen notities te maken. De organisatie heeft
in de persoon van Walter Carels een uitermate gedreven
lesgever die de leerstof op een zeer bevattelijke manier
en met veel enthousiasme kan overbrengen. Als professioneel fotograaf spreekt hij met kennis van zaken en hij
geeft de cursisten voldoende ruimte om vragen te stellen.
Hij houdt de afstand tussen zichzelf en de cursisten klein
hetgeen hem zeer toegankelijk maakt. De organisatie verdient zo ook een pluim. De opvang en de begeleiding van
de cursisten verloopt op een spontane manier en voor het
geval nodig, wordt er met de cursisten vlot gecommuniceerd via emailberichten. Er worden duidelijke afspraken
gemaakt.
Mijn evaluatie kan ik dan ook besluiten met het gegeven
dat het volgen de cursus voor mij een zeer aangename en
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Met vriendelijke groeten van,
Ides Leys

Kerkuilen 2016:
de kaap van 60 broedgevallen bereikt
Met zo maar eventjes zestig broedgevallen, sloten we het
kerkuilenseizoen 2016 af. Zoals je op onderstaande grafiek duidelijk kan zien, is de populatie van de kerkuilen
in IJzer en Polder de laatste jaren flink gestegen. Terwijl
de vroegere maxima rond de 35 broedende paren draaide, zien we nu een bestand die mooi in stijgende lijn gaat.
Het is duidelijk, met de kerkuilen in IJzer en Polder gaat
het goed. Euforie is echter bij deze soort uit den boze :
één strenge winter en de populatie is gedecimeerd!
De zestig broedgevallen waren geen zestig broedparen,
neen, vijf van die zestig broedgevallen zijn zogenaamde
tweede broedsels, namelijk een broedsel die we vaststelden op dezelfde locatie in het najaar, nadat er op deze
locatie al eerder in het voorjaar werd gebroed. Dit aantal
tweede broedsels is waarschijnlijk maar een minimum:

niet op alle locaties met vroege jongen werd gecheckt
op de aanwezigheid van broedende vogels in het najaar,
enkel daar waar de locatiehouders een signaal gaven
werd gecontroleerd. Lees: het werkelijk aantal broedgevallen zal wellicht een stuk boven de zestig zijn. Vorig
jaar hadden we geen tweede broedsels, het jaar voordien
(2014) waren er dat acht stuks. Wanneer we die tweede
broedsels uitzuiveren uit het cijfer van zestig, dan bekomen we 55 broedparen ofwel 10 % stijging in de populatie
in vergelijking met vorig jaar.
In 41 gevallen werden het aantal jongen gecontroleerd
en kregen ze dus de stempel ‘gecontroleerd broedgeval’
mee, in 13 gevallen werd enkel vastgesteld dat er een
broedgeval was zonder meer (‘vastgesteld broedgeval’).
In 10 % van de broedgevallen mislukte het nest.

Aantal broedgevallen IJzer en Polder
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Alveringem spant de kroon
Alveringem deed dit jaar haasje over met Diksmuide: met
drie extra broedparen en twee tweede broedsels, steeg
Alveringem van 11 naar 16 broedgevallen. Niet alleen was
Alveringem de gemeente met de beste cijfers, ook in het
aantal jongen vertaalde zich dat: de enige twee locaties
met vijf en zes jongen waren gelegen in Alveringem.
Maar in Diksmuide deden ze het niet veel slechter met
vijftien broedgevallen, een status quo tegenover 2015,
met hier en daar een aantal verschuivingen qua locatie.
Een speciaal woordje van dank aan Stefaan Beydts, Soetkin Moors en Wim Vandenbussche voor het controlewerk.

De volledige (gekende) kerkuilenpopulatie in onze regio
broedt in boerderijen en quasi uitsluitend in nestkasten
(slecht één zogenaamd ‘vrije’ broedgeval).
Het nestgemiddelde bijna op een dieptepunt
Na de hoogconjunctuur van de afgelopen twee jaren, was
het dit jaar maar pover gesteld met het nestgemiddelde.
2,66 jongen per succesvol nest ligt toch een stuk lager dan
het langjarig gemiddelde van drie jongen per nest.

Na de twee sterkhouders in de regio, volgen Houthulst en
Veurne met elk zeven broedgevallen (met in het geval van
Veurne één tweede broedsel inbegrepen). Na deze twee
gemeenten volgt Lo-Reninge met vijf broedgevallen en
vervolgens een reeks gemeenten met drie en twee broedende kerkuilen : De Panne en Koksijde (drie met telkens
één twee broedsel) en Koekelare en Kortemark (2). Alleen
Nieuwpoort blijft achter: het laatste broedgeval dateert
daar van 2012!
Nestkasten : al meer dan tweehonderd stuks

Dit cijfer is bijna de helft van het nestgemiddelde van
2014 toen we meer dan vijf jongen gemiddeld in de nesten ontdekten. Deze gemiddelden gaan cyclisch mee met
de stand van de (veld)muizen. Veel muizen betekent veel
aanvoer van voedsel en dus veel eieren en weinig tot geen
stervende jongen in het nest.
We telden 14 nesten van drie jongen, 10 nesten van twee
pulli, acht van één, zeven van vier, en telkens één nest van
vijf en zes jongen (beiden in Alveringem).
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Verspreiding broedgevallen 2016 regio IJzer en Polder

Kortemark ; 2
Veurne; 7

Houthulst; 7

Nieuwpoort; 0

Lo-Reninge; 5

Diksmuide; 15

Alveringem; 16
De Panne; 3
Koksijde; 3

Het aantal nestkasten dat onze vereniging reeds plaatste is indrukwekkend. Zo maar liefst 222 nestkasten staan
in onze regio te beschikking van de kerkuilen. Natuurlijk
zijn de meeste kerkuilennestkasten terug te vinden in die
gemeenten waar we al bijna twintig jaar actief zijn. Ook
de grootte van de oppervlakte van de betrokken gemeente doet er toe. Zo komen we uit op 54 nestkasten in de
grootste gemeente Diksmuide, kort gevolgd door Veurne
(43), Alveringem (34) en Lo-Reninge (33). In de gemeenten Koekelare en Kortemark is het aantal nestkasten nog
eerder beperkt, maar daar wordt aan gewerkt!

Gemeente
Alveringem
De Panne
Diksmuide
Houthulst
Koksijde
Koekelare

Aantal
34
8
54
13
11
6

Kortemark
Lo-Reninge
Nieuwpoort
Veurne
Totaal:

5
33
15
43
222
Kris Degraeve

ArtikelsDoor u gespot
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Rivierkreeft
Hierbij een foto die ik maakte in oktober 2016 in de
Ardennen :
tot mijn verbazing trof ik een mooie grote rivierkreeft
aan op een wandeling langs de Ourthe ter hoogte van de
Hérou in Nadrin .
Jef Cooreman
Ex-cursist fotografie

Buizerd
Een buizerd in volle vlucht, dat was me al gelukt. Van opzij, van onderen,… redelijk mooie foto’s, al zeg ik het zelf.
Maar een buizerd in close-up, zittend… nee, dat was tot
nog toe niet gelukt. Het is een eigenschap van zovele vogels: ze hebben mij altijd sneller gezien dan ik hen. Stil
blijven zitten en mooi poseren, een koolmeesje kan er wat
van, maar een buizerd?
Tot die middag dat ik rondwandelde en het gevoel had dat
er eigenlijk weinig beweging in vogelland was. Camera in
de aanslag, maar bitter weinig te zien. Tot plots, op een
vijftiental meter, tussen twee bomen, ik iets zag bewegen.
Ik had de voorbije dagen die buizerd al meerdere malen
voorbij zijn vliegen in de buurt van die plek en ja, daar zat
hij! En hij bleef zitten! Hij zag mij niet. Nog niet… Adem
inhouden, camera richten, scherpstellen en vuur! En volle vijf seconden duurde het vooraleer mijn nieuwe vriend
mij opmerkte en weg vloog.
De adrenaline stroomde door mijn aderen wanneer ik
naar de preview op de camera keek. Hopelijk is de belichting ok, de foto zal toch scherp zijn, hij deed toch niet net
zijn ogen dicht…
Wel, het resultaat mag er zijn.
Tom Bovens

Perspectief
Ik heb deze foto genomen tijdens een herfstwandeling in
het Arboretum Grootenbosch te Beveren. Ik hou ervan
om af en toe eens een ander perspectief te gebruiken of
eens iets speciaals te proberen...
Thomas De Visscher
Ex-cursist fotografie
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De professionele pluimentrekker
Ik mocht meegenieten hoe deze sperwer, (manneke of
vrouwke) zich aan het tegoed doen was van zijn feestmaal.
Ik moet eerlijk bekennen dat dit beest in een recordtempo kan pluimen trekken.
Wat een kracht ging vanuit zijn hele lijf en poten! Mooi
om te kunnen bewonderen vanuit het keukenraam.
Foto genomen met mijn Macro 100 mm lens.
Frieda Schipman

IJsvogeltje
Wij hebben het geluk dat dit diertje graag zijn buffetje
komt zoeken in onze vijvers. Het gaat hier wel over twee
natuurlijke vijvers en rechtover ons in de tuin van mijn
zoon jaagt hij ook. Wij wonen in Stavele.
Een vriend van ons woont in Gyverinkhove, in ‘vogelvlucht’ niet echt veraf en daar krijgen zij ook geregeld bezoek van deze prachtige vogel. Of het om dezelfde vogel
gaat, weet ik niet.
Bij ons is hij meer dan welkom en het is steeds een feest
om hem/haar te zien vissen... Tot zesmaal toe soms en
meerdere keren per dag.
Nadine Degraeve.

Kolonie bijeneters
Deze foto’s zijn genomen op onze reis naar de Brenne
(van 08/05/2016 tot en met 15/05/2016).
De Brenne is ook gekend als de streek van de duizend
meren. De foto’s zijn genomen van op een grote afstand
en meestal in regenachtig weer.
De mensen kijken naar de overzijde van de rivier de Creuse in de nabijheid van het dorpje Ciron. Zij kijken naar het
bruin gedeelde van een verzakking van een stuk weide.
En daar konden wij de broedplaats van een kolonie (19)
bijeneters observeren.
Willy Dela Ruelle
Ex-cursist fotografie

Door u gespot
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Meerjarennota 2017-2021

In het vorige tijdschrift heeft u reeds kunnen lezen over de eerste strategische doelstelling en de missie/visie
die in de meerjarennota en het jaarplan 2017 van de vereniging staan. Graag lichten we nu onze 3 andere
strategische doelstellingen toe.
Strategische doelstelling 2:
Natuurwerkgroep De Kerkuil zet zich in om de bewoners
te sensibiliseren omtrent aspecten van agrarische natuur.
Op deze manier wordt gepoogd om het draagvlak te verhogen voor acties die de agrarische natuur versterken.
Hierbij wordt samengewerkt met diverse partners zoals
Regionaal Landchap IJzer & Polder (RLIJ&P), de provincie
West-Vlaanderen, de gemeentebesturen in het werkingsgebied, Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), agrobeheerscentrum Eco² en Inagro.

NWG De Kerkuil streeft ernaar elk jaar een publicatie uit te brengen inzake versterking van de agrarische natuur in de vorm van een folder of een ander
format. Dit gebeurt meestal in samenwerking met
één van haar partners.
NWG De Kerkuil zet zich in om 4 keer per jaar sensibilisatie/educatie te geven omtrent één of meerdere van onze aandachtsoorten van de projectwerking. De NWG is ervan overtuigd dat educatie kan
leiden tot motivatie.

NWG De Kerkuil zet zich in om de bewoners van het
werkingsgebied te sensibiliseren door middel van
publicaties in het driemaandelijks tijdschrift omtrent aspecten van agrarische natuur.
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NWG De Kerkuil heeft voldoende expertise om advies te verlenen, op eigen initiatief of op verzoek,
aan Regionaal Landschap IJzer & Polder (RLIJ&P),
de provincie West-Vlaanderen, de gemeentebesturen in het werkingsgebied, Agentschap voor
Natuur en Bos (ANB), de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
(INBO), agrobeheerscentrum Eco² en Inagro. Dit advies heeft betrekking op de projectwerking of andere aspecten omtrent agrarische natuur.

NWG De Kerkuil zet actief in op sensibilisatie door
het up-to-date houden van de website en artikels
online te zetten die betrekking hebben op diverse
aspecten van agrarische natuur. Ook worden er linken voorzien naar websites van de partners waar
nog meer informatie te rapen valt.

Strategische doelstelling 3:

NWG De Kerkuil brengt trimestrieel verslag uit van
projectresultaten van het voorbije jaar. Deze resultaten worden gepubliceerd in het tijdschrift en op
de website.

NWG De Kerkuil zet in op het versterken van haar netwerk
met haar diverse partners, zowel georganiseerde als niet
georganiseerde. Hierbij wordt aandacht besteed aan zowel formele als informele vormen van netwerking.

Artikels

De naambekendheid en de projectbekendheid dragen bij
tot een vlottere melding van gebeurtenissen in de agrarische natuur van het werkingsgebied.
Projecten die NWG De Kerkuil onder haar vleugels neemt,
zijn projecten waarbij diverse partners rechtstreeks of
onrechtstreeks betrokken zijn. Hier is een goed netwerk
essentiëel.
NWG De Kerkuil stelt een groei van de organisatie
voorop van 35 leden per jaar.
NWG De Kerkuil zet zich in om 4 keer per jaar met
een positief persbericht te verschijnen in de lokale
pers en gemeentelijke infobladen.
NWG De Kerkuil beoogt jaarlijks deel te nemen
aan ten minste 3 events van partners om er een
infostand op te zetten ter bekendmaking van de
werkgroep

NWG De Kerkuil streeft ernaar een afgevaardigde te
hebben in alle gemeenten van haar werkingsgebied
waar een milieuraad georganiseerd wordt.
NWG De Kerkuil zet actief in op sociale media om
een groter publiek aan geïnteresseerden te bereiken.
NWG De Kerkuil stimuleert haar medewerkers om
actief mee te helpen aan de bekendmaking van
haar werking tijdens diverse evenementen/gelegenheden/activiteiten en het dagelijkse leven. Door
de specifieke werking komt de NWG tot intense sociale contacten met de landbouwgemeenschap en
bewoners van het buitengebied.
NWG De Kerkuil organiseert jaarlijks, in de periode waar het veldwerk niet langer primeert, op zijn
minst 4 activiteiten voor haar leden. Deze activiteiten zijn gelinkt aan één van de projecten.
NWG De Kerkuil onderhoudt een mailinglijst via
www.mailchimp.com waar 437 mensen ingeschreven zijn. Alle info van cursussen, lezingen, vormingsmomenten of belangrijke nieuwsitems worden ook per mail verstuurd. Dit om zoveel mogelijk
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mensen op de hoogte te houden van het reilen en
zeilen van de natuurwerkgroep.
De werking van de NWG De Kerkuil staat of valt met
de ondersteuning van actieve medewerkers. We
zijn dan ook blijvend op zoek naar gemotiveerde
krachten. Dit kan via mond-aan-mond reclame, ledenwerving, vormingsmomenten of diverse andere
aangelegenheden.
Strategische doelstelling 4:
Natuurwerkgroep De Kerkuil organiseert jaarlijks 3 vormende activiteiten voor haar medewerkers. Vooraleer
ze aan de slag gaan, is het van belang dat medewerkers
voldoende kennis verworven hebben omtrent de inhoud
van ieder project. Dit stelt hen in staat om de diverse projecten met voldoende degelijkheid en integriteit vorm te
geven in het veld.
NWG De Kerkuil streeft ernaar om per jaar 1 vorming in het veld te geven voor de medewerkers
omtrent één van haar projecten.

NWG De Kerkuil streeft ernaar 2 projectgerelateerde cursussen/lezingen per jaar te geven aan haar
medewerkers.
NWG De Kerkuil zet zich in om permanent advies
en opleiding te geven tijdens het veldwerk aan haar
nieuwe medewerkers.
NWG De Kerkuil stelt als doel in het driemaandelijks tijdschrift 2 artikels te plaatsen, die een educatieve meerwaarde bieden aan zowel de leden als de
medewerkers.
NWG De Kerkuil stelt haar boeken, materiaal, databestanden (Google Drive) en alle aanwezige kennis ter beschikking van haar medewerkers voor
persoonlijke ontwikkeling/vorming in verband met
haar projecten. Iedere medewerker krijgt een polo,
sweater en regenjas, voorzien van het logo van
NWG De Kerkuil.
De volledige meerjarennota kan u lezen op:
www.natuuurwerkgroepdekerkuil.be
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De blauwe flits

foto Wim Bovens

De ijsvogel (Alcedo atthis) is één van de kleurrijkste broedvogels die in België te vinden is. Deze wondermooie visser is echter zeer schuw en kiest vliegensvlug het hazenpad. Het enige wat je van zijn
prachtige verenkleed nog merkt... is een blauwe flits. In 2011 stond de ijsvogel al op de agenda als
projectvogel van NWG De Kerkuil, hoog tijd om deze schoonheid terug in het daglicht te brengen en
op te volgen.
De één noemt het turquoise, de ander ziet emerald groen
en weer een ander houdt het op kobalt blauw. En iedereen heeft gelijk. Want door een speciale veren- en pigmentstructuur varieert het wonderschone blauw van de
ijsvogel met de lichtval. Hoe ’t ook zij, velen voelen zich
tot deze kleurrijke bewoner van helder en visrijk water
aangetrokken. En terecht!
Anders dan zijn naam doet vermoeden, moet de ijsvogel niets van strenge winters hebben. Bij een langdurige
ijsbedekking van minimaal 2-3 weken, waarbij er vrijwel
geen open water meer is, hebben ze het als standvogel
erg zwaar. Hun belangrijkste voedsel, vis, is dan gedurende lange tijd onbereikbaar. Tijdens strenge winters krijgt
de populatie zo gevoelige klappen. Een verlies van 80%
van het aantal ijsvogels na één winter komt soms voor.
Grote verliezen waren er de laatste decennia tijdens
de strenge winters van 1995/96, 1996/97, 2008/09 en
2011/12. De soort kent dan ook van nature grote schommelingen. Maar gelukkig kan de broedvogelstand zich
in 5-7 jaar weer herstellen tot een niveau van vóór een
strenge winter.
Het is dan ook niet verwonderlijk, dat veel terreinbeheerders de ijsvogel
hartelijk verwelkomen.
IJsvogels zijn ook steeds
meer aan de rand van de
stad en in de stad te vinden. Zelfs voor gemeentelijke groendiensten geeft
dat tegenwoordig mooie
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foto Marc Vandale

kansen op broedende ijsvogels. Maar de ijsvogel komt
niet altijd vanzelf. Soms kan wat hulp de vogel nét over de
streep trekken om zich ergens te vestigen.
IJsvogels zijn afhankelijk van voldoende voedsel zoals
(kleine) vissen en waterinsecten. Maar óók van geschikte
broedplaatsen. Dat zijn steile, onbegroeide oevers of stevige wortelkluiten van omgevallen bomen, waarin zij een
nestgang graven.
In de broedperiode, van maart tot augustus, zien wij de
volwassen ijsvogels bijna uitsluitend in de omgeving van
hun nestplaatsen. Vanaf eind mei zwerven de eerste jongen uit. Zij verlaten het broedgebied en zoeken elders
grote en kleine wateren om er te foerageren. In de herfst
en winter komen daar ook ijsvogels bij die de koude oostelijke en noordelijke streken ontvluchten. Meestal verdwijnen deze vogels weer aan het begin van het volgende
broedseizoen. De reden hiervoor is o.a. dat de natuurlijke
nestgelegenheid op veel plaatsen ontbreekt. Kortom, er
is wel voedsel, maar geen nestgelegenheid. Een potentieel ijsvogelbiotoop dus, mits kans op broeden wordt geboden. Dat kan – soms heel simpel – door broedwanden
te maken. En dat is wat we met NWG De Kerkuil gaan
doen. De grote vaarten in de polders zijn een interessant
terrein,  waar nestplaatsen kunnen worden gecreëerd in
rustige gebieden. Met een boottochtje kunnen we tal van
zo’n plekjes ontdekken. Eens we een geschikte locatie
gevonden hebben, kunnen we de oever bewerken zodat
deze door de ijsvogel geschikt kan bevonden worden als
mogelijke broedplaats. Dit houdt in dat de oever recht
afgestoken dient te worden en dat eventuele begroeiing
verwijderd wordt.

Vogel in de spotlight

Vervolgens dienen er een paar kale dikke takken in de oever gestoken te worden. IJsvogels maken hier gebruik van
als rustplek bij het uitgraven van een nestgang, uitkijkpost
en plaats om gevangen visjes op dood te slaan. Als dat
laatste het geval is, kunnen sporen van schubben achterblijven. In plaats van het aanbrengen van takken kan er
ook een paal in het water worden gezet. Het interessante
van het aanbrengen van zitplaatsen is dat je als waarnemer altijd extra alert kunt zijn bij de benadering van die
plaatsen.

het midden van de rug lichter tot kobaltblauw. De staartveren zijn echter weer wat donkerder. De veren aan de
borst en buikzijde zijn warm oranje gekleurd en steken
hiermee duidelijk af. Van de snavel tot achter het oog is
op de wang een oranje oogstreep aanwezig, die abrupt
overgaat in een heldere witte streep, ook de keel van de
ijsvogel is wit. De poten zijn oranje tot rood van kleur. De
mannetjes zijn enkel van de vrouwtjes te onderscheiden
aan de kleur van de basis van de ondersnavel, die bij het
vrouwtje dofrood is en bij het mannetje net zo zwart als
de bovensnavel. Juvenielen onderscheiden zich van volwassen exemplaren door het valere verenkleed met donkergrijs gerande borstveren, gevlekte kruin, lichtere snavelpunt en donkerbruine poten.

foto’s Marc Vandale
Bovenstaande foto’s tonen een ijsvogel die jaagt vanaf zijn
uitkijkpost. Na zijn vangst keert hij weer naar de uitkijkplek om daar het visje dood te slaan.
De Nederlandse naam ijsvogel heeft waarschijnlijk niets te
maken met een voorkeur of een relatie met ijs maar is een
verbastering van de Germaanse naam Eisenvogel wat ‘ijzervogel’ betekent. Deze naam slaat op de metaalachtige
glans van het blauwe verenkleed. Een andere verklaring
voor de naam is dat de ijsvogel ‘s winters bij het ijs werd
gezien om uit een wak vissen te vangen. Welke van de
twee de juiste verklaring biedt is echter onderwerp van
studie. In bepaalde dialecten wordt hij ook wel eens de
waterspecht genoemd.
Hoe herken je de ijsvogels?
De ijsvogel wordt 17 tot 19,5 cm groot. Zijn vleugels hebben een spanwijdte van 24 tot 26 cm en zijn lichaamsgewicht schommelt tussen 34 en 44 gram. De ijsvogel heeft
echter een overwegend blauwe kleur, waarbij de veren
van de kop en vleugels iriserend blauwgroen zijn maar op

foto Marc Vandale
Tijdens zijn vlucht kan de ijsvogel makkelijk 50 km/u
halen. Geen wonder dat hij met een blauwe flits wordt
vergeleken. Bij het jagen achter vis duikt de ijsvogel het
water in vanaf zijn uitkijkpunt, ofwel kan hij even boven
het water bidden zoals een torenvalk ook doet. Dan duikt
de ijsvogel bijna loodrecht op zijn prooi, waardoor hij met
hoge snelheid het wateroppervlak kan doorbreken. Om
deze snelheid te ontwikkelen slaat hij tijdens de duik kort
met zijn vleugels. Bij voldoende snelheid kan hij tot een
diepte van een meter duiken, maar meestal duikt hij niet
meer dan enkele decimeters. Om de ogen te beschermen
tegen het water gebruikt de ijsvogel zijn knipvlies, dit is
een extra ooglid dat half doorzichtig is en door een reflex
als een duikbril over het oog schuift tijdens het duiken.

Vogel in de spotlight

Wim Bovens
bronnen: Jelle Harder
www.landschapnoordholland.nl
nl.wikipedia.org
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Zwaluwen 2016

foto Tom Bovens

In 2016 merken we dat de populaties huiszwaluwen in
onze regio over het algemeen vooruit gaan. Er is zelfs
een totale stijging van bijna 100 nesten geteld! Enkel in
Alveringem gaan de kolonies er lichtjes op achteruit (verlies van een tiental nesten). Grootste stijger is dit jaar
Diksmuide dat, na de daling van vorig jaar, opnieuw een
stijging van 54 nesten liet noteren.
(Voor Houthulst hebben we geen gegevens meer sinds
2014)
Huiszwaluwen IJzer en Polder + Westkust

Huiszwaluwen Veurne 2004-2016
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nesten in Avekapelle stagneren na de dramatische achteruitgang in 2014.
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De Huiszwaluwen in Veurne en de deelgemeenten doen
het behoorlijk goed. Enkel Eggewaartskapelle en Steenkerke gaan licht achteruit (resp. -3 en -6 nesten). Spectaculair is echter de stijging van het aantal nesten in De
Moeren! Na de crash die bezig was sinds 2008, gaat nu
sinds een drietal jaar de populatie hier opnieuw fors vooruit! Dit jaar merken we een stijging van 15 nesten. Ook de
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Ook de Veurnse boerenzwaluwen gaan er dit jaar fors op
vooruit! We noteerden 40 extra nesten. Wat boerenzwa-
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luwen betreft, is er dit jaar weinig nieuws. De meeste gemeenten gingen erop vooruit, enkel Avekapelle en Steenkerke gingen er op achteruit.

Nieuwpoort
Ook in Nieuwpoort gaan de populaties fors in stijgende
lijn. Nieuwpoort herstelt zich langzaam van de grote crash
in 2014, en Ramskapelle is een populair oord geworden
voor de huiszwaluwen uit de regio. We tellen daar nu al
meer dan 130 nesten.
Huiszwaluwen Nieuwpoort 2004-2016
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De boerenzwaluwen in regio Nieuwpoort doen het ook
niet slecht. In Ramskapelle is er voor het tweede opeenvolgende jaar een stijging in het aantal nesten, nl van 141
naar 158 nesten. Nieuwpoort krijgt er 4 nesten bij en
Sint -Joris stijgt van 68 naar 92 nesten.

Huiszwaluwen Koksijde 2004-2016
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In regio Koksijde is er opnieuw een grote stijging in Oostduinkerke. Voor het tweede jaar op rij is er een stijging
met een tiental nesten. De populatie in Koksijde daarentegen is voorlopig teruggebracht naar 0 nesten. Hopelijk
kunnen daar volgend jaar toch opnieuw huiszwaluwen
bewonderd worden!
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Diksmuide
Wat er vorig jaar zat aan te komen is intussen gebeurd.
In Oudekapelle vonden we dit jaar geen huiszwaluwen
meer terug. Vorige jaren daalde dit geleidelijk aan van 4
nesten in 2013 tot 1 nest in 2015. Goed nieuws is er dan
weer van Diksmuide en Kaaskerke. In Diksmuide werden
er opnieuw huiszwaluwen waargenomen, in tegenstelling
tot vorig jaar. Ook in Kaaskerke steeg het aantal getelde
nesten met maar liefst 29. Dit zorgt uiteraard, samen met
alle andere locaties die het goed deden, voor een stijging
dit jaar met ruim 50 nesten.
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Over de populatie boerenzwaluwen hebben we voor dit
jaar helaas geen gegevens ontvangen.

Alveringem
Slecht nieuws uit Beveren, waar dit jaar, helaas, de populatie huiszwaluwen verdwenen is. Het zat er sinds 2011
wat aan te komen, met een stelselmatige daling in het
aantal getelde nesten. Daartegenover bereikt de populatie in Alveringem een nieuw record, met 55 nesten op
22 locaties. In Stavele merken we nu echter ook een geleidelijke daling binnen de kolonies. We hopen uiteraard
dat deze nesten komende jaren zullen blijven bestaan en
hopelijk opnieuw uitbreiden!
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hebben er voor gezorgd dat de locaties uit 2011 nagenoeg
ontoegankelijk zijn geworden!

Huiszwaluwen Alveringem 2004-2016
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Huiszwaluwen Lo-Reninge 2006-2016
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De Huiszwaluw in Lo-Reninge stagneert min of meer. De
totale populatie steeg opnieuw met 5 nesten,   maar de
grootste kolonies (Lo en Reninge) kenden helaas een lichte daling. Ook het aantal locaties met nesten daalde, wat
betekent dat de bestaande populaties wel goed standhouden.
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Koekelare
Sinds 2013 worden ook in Koekelare de huiszwaluwen geteld. Ondanks de slechte start in Zande, hebben de tellingen dit jaar alle verwachtingen overtroffen: hier steeg
de populatie tot boven de startwaarde in 2013, met 34
getelde nesten dit jaar. De populatie in Koekelare zelf kende een lichte daling, maar dit is uiteraard nog niet dramatisch. De tellingen worden hier nog maar opgebouwd, dus
er wordt volop uitgekeken naar de tellingen van komende
jaren, waardoor we een beter beeld kunnen krijgen van
de evolutie van deze kolonies.
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De Panne
Sinds 2009 worden in De Panne (meer bepaald in Adinkerke) huiszwaluwen geteld. Elk jaar werden er meer nesten
geteld. Momenteel hebben we de meeste locaties opgenomen in de tellingen, waardoor we nu stilaan een goed
beeld krijgen van de populatie in Adinkerke. Ook dit jaar
merken we nog een lichte stijging op, wat toch positief
nieuws is!
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Elien Dewitte

Boerenzwaluwen in Adinkerke, het blijft dramatisch! Sinds
de start van de tellingen zijn het aantal nesten teruggebracht van 97 nesten naar 14 nesten dit jaar... Hopelijk
kan het tij nog gekeerd worden in deze regio, maar het
ziet er allesbehalve goed uit! Verbouwingen allerhande
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Top 10 huiszwaluwen 2016
1
2
3
4
5
5
7
7
9
10

Vanhee Wim
Vanheule José
Rau-Bulcke
Beguin Bernard
Depuydt Marc
Michielsen
Elektriciteitscabine
Vandewalle Peter
Vanclooster Jeroen
Janssens Kris

Nieuwpoort
Diksmuide
Diksmuide
Nieuwpoort
Diksmuide
Diksmuide
Koksijde
Veurne
Koekelare
Diksmuide

Ramskapelle
Beerst
Pervijze
Ramskapelle
Kaaskerke
Nieuwkapelle
Wulpen
Beauvoorde
Zande
Kaaskerke

47 nesten
40 nesten
36 nesten
33 nesten
31 nesten
31 nesten
30 nesten
30 nesten
29 nesten
27 nesten

Top 10 boerenzwaluwen 2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Vandevelde Charles
Monballiu Ivan
Deeren Jozef
Cornette Marc
Bulcke Johan
Dewicke Joost
Mattelin Stefaan
Markey Eric
Duron Frank
Maeckelberghe Roger

Nieuwpoort
Nieuwpoort
Veurne
Veurne
Nieuwpoort
Nieuwpoort
Nieuwpoort
Veurne
Nieuwpoort
Veurne

Sint-Joris
Ramskapelle
Beauvoorde
Beauvoorde
Ramskapelle
Ramskapelle
Sint-Joris
Bulskamp
Ramskapelle
Steenkerke

31 nesten
29 nesten
27 nesten
26 nesten
23 nesten
21 nesten
19 nesten
18 nesten
17 nesten
16 nesten

Gierzwaluwen Diksmuide
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
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1
0
7
4
4
1
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4
4
2
3
51
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10
2
1
0
1
0
4
4
1
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4
4
1
3
41

2016
10
2
2
0
1
0
5
5
1
6
4
4
5
3
48

In 2016 zijn er 7 nesten bijgekomen ten opzichte van 2015.
Mogen wij aandringen dat Diksmuide echt aandacht blijft hebben voor deze vogels bij restauratie of nieuwbouw. Nu
de werken Begijnhof af zijn hopen wij dat de kolonie daar zich volgend jaar herstelt
Deze gegevens komen van Maria Desaever,Dirk Laplasse en Michel Maeckelbergh.
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De Geelgors houdt moedig stand in de
Westhoek
Eerste resultaten actieplan en onderzoek
De geelgors is één van die ‘akkervogels’ die het moeilijk hebben om de intensivering van de landbouw bij te
benen, ook in de Westhoek. Ook patrijs, veldleeuwerik,
zomertortel, ringmus en andere zitten in dat schuitje.
De geelgors is een typerende bewoner van kleinschalige
landschappen met hagen, graslanden en her en der een
boom.
In West-Vlaanderen resten er nog een honderdtal koppels geelgors. Rond 1975 waren dat er nog duizenden.
De geelgors werd als Westhoekspecialiteit letterlijk een
grensgeval. Alle broedpaartjes bevinden zich in een smalle band langs de Frans-Belgische grens. De provincie koos
de soort daarom uit als symboolsoort voor terreinacties
en er kwam een actieplan.
Naast terreinmaatregelen steunt de provincie ook onderzoek. Zo volgde thesisstudent Sander Ostyn tijdens de
winter 2015/2016 de verplaatsingen van de vogels om te
weten of de wintervoedselmaatregelen op een goede manier in het landschap verspreid liggen. In het voorjaar van
2016 trok een legertje vrijwilligers op pad om de broedterritoria in kaart te brengen.
Graanakkertjes als wintervoedsel
De geelgors voedt zich (en zijn kroost) ’s zomers met insecten. De rest van het jaar schakelt de vogel over op een
menu van zetmeelhoudende zaden van grassen en, in het
bijzonder, granen. Eén van de terreinmaatregelen uit het
actieplan is om wintervoedsel ter beschikking te stellen.
Naast het niet-oogsten van perceeltjes graan kan dat ook
door het nog in zaad laten komen van de groenbedekker
‘Japanse haver’.
Omdat we dit al jaren doen, weten we dat daar veel geelgorzen op afkomen. We wisten echter niet hoe honkvast
die zijn. Vliegen ze van veldje naar veldje of blijven ze liever op één perceel? Hoe ver zwerven ze maximaal? Vinden ze alle veldjes? Blijven ze lang? Schuiven ze op het
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eind van de winter door naar Japanse haver? Is er een
verband tussen de omgevingskenmerken van een veld en
het bezoek door geelgorzen? Kortom: zit er een systeem
in? Zo ja, dan kan de provincie dat gebruiken om haar
actieplan doeltreffender te maken.
Kleurringen en zendertjes
Vorige winter onderzocht student-bioloog Sander Ostyn
uit Ieper dit winterse voedselgedrag in de Westhoek. Het
onderzoek kaderde in zijn master thesis die hij inmiddels
met succes heeft afgerond. De vogels kregen een minizendertje om. Daarna trok Sander van veld naar veld om de
vogels met een antenne op te sporen (‘telemetrie’), een
tijdrovend en bij momenten bar koud werk ...
De provincie subsidieerde het hoogtechnologische materiaal, wetenschappers van het INBO en de Universiteit
Gent ondersteunden mee het project. De grootste hulp
kwam van een legertje enthousiaste vrijwilligers die mee
hielpen tellen, en van gedreven vogelringers die de geelgorzen met veel moeite vingen, van kleurringen en een
zendertje voorzagen en ze dan ongeschonden terug vrij
lieten. Die kleurringen maken het mogelijk om ook de volgende seizoenen de vogels individueel te herkennen. De
minizenders gaan een paar maanden mee en vallen dan
af. In totaal werden 29 vogels gezenderd en gekleurringd,
134 vogels kregen alleen kleurringen om.

Links: Het piepkleine zendertje zit op de rug. Let op de lange
flexibele antenne. De vogel heeft er na een dagje wennen geen
hinder van (foto: Stefaan Beydts). Rechts: De vogel heeft kleurringen maar geen zender (foto: Johan Seys).
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Wintergraan: graag dichtbij en goed rijp
Alle ‘metingen’ van Sander en de terugmeldingen door
vrijwillige vogelkijkers leverden een klare kijk op het winterse terreingebruik.
We vonden dat de meeste geelgorzen zich wel degelijk
verplaatsen tussen de veldjes. Er zat echter veel variatie
op. Sommige gorzen bleven bijvoorbeeld de hele winter op of nabij hetzelfde veld, andere pendelden tussen
meerdere percelen. Daarbij werden regelmatig afstanden
van 1,5 tot 2 km tussen veldjes overbrugd. Afstanden van
meer dan 2 km tot zelfs 4 km waren geen uitzondering.
Er vond wel geen uitwisseling plaats tussen geelgorzen die
in het Heuvelland verbleven en vogels die de veldjes bezochten langs de bovenloop van de IJzer (Beveren, Roesbrugge). Geelgorzen blijven ’s winters graag pleisteren en
foerageren binnen een relatief klein gebied. De bedoeling
(en de uitdaging!) wordt dus om tussen beide regio’s ook
wintervoedsel te voorzien op overbrugbare afstanden,
pakweg om de 2 kilometer.
Niet alleen het aantal veldjes is van belang, ook de kwaliteit van het graan moet in orde zijn: er moeten rijpe zaden
op staan. Uit het onderzoek bleek dat de geelgorzen duidelijk het onderscheid maken tussen een veld van goede
kwaliteit en een veld van mindere kwaliteit (zie grafiek).
Meer dan 70% van de verplaatsingen van onze gezenderde vogels vond plaats tussen veldjes van optimale kwaliteit (score 5 op 5 op de X-as), of van ‘betere kwaliteit’ dan
waar ze voordien zaten.

volwassen of jonge vogels. Volgens de statistiek leken de
geelgorzen hun keuze ook niet te laten afhangen van de
nabijheid van hagen, bomen of braamstruwelen vlakbij de
veldjes. Maar schijn bedriegt. Alle veldjes lagen namelijk
in de nabijheid van zo’n landschapselementen. Zo kun je
geen verschil meten natuurlijk. De praktijk had overigens
al eerder uitgewezen dat de vogels effectief vanuit zo’n
haag of boom heen en weer vliegen naar het veld.

Het blijft dus onze aanbeveling om wintervoedselveldjes
naast of vlakbij (minder dan 100 m) een doornhaag aan te
leggen. Zo zitten de vogels veiliger tegen aanvallen door
sperwers.
Het onderzoek gaat verder
Het wintermaximum op alle veldjes samen bedroeg 754
stuks. Dat is een nieuw record en een duidelijke aanwijzing dat extra voedsel heel welkom is! Daar moeten dus
ook vogels van buiten onze provincie tussen zitten, al
weten we nog niet waar die vandaan komen. Het kleurringenonderzoek zal daar hopelijk wat licht op werpen.
Wie wil komen helpen tellen of observeren in de komende winter is welkom. Geef gerust een seintje aan
olivier.dochy@west-vlaanderen.be en we bezorgen je de
nodige informatie.
Achteruitgang gestopt

Verplaatsingen van geelgorzen gedurende de winter. Horizontale as: graankwaliteit, van 1 (geen zaad, dus mislukt) tot 5 (veel
rijp zaad). Verticale as: kwaliteit van het veldje waar de vogel
naartoe verhuisd was sinds de vorige peiling Voedselplaats met
schuilplaatsen

De graanveldjes vielen meer in de smaak dan de Japanse
haver. De hoogste aantallen werden altijd geteld op tarwe. Toch speelde die Japanse haver een sleutelrol in de
late winter. Enkele graanveldjes waren toen uitgeput terwijl de Japanse haver net rijper werd en dus meer vogels
aantrok.
Meer ‘systeem’ zat er niet in. Er waren geen echte verschillen in verplaatsingen tussen mannetjes en vrouwtjes,

Artikels

In voorjaar en zomer 2016 werd de hele regio uitgekamd
door dertig vrijwilligers, op zoek naar zingende geelgorzen. In totaal werden 116 à 127 territoria gevonden. In
2004 en 2013 schatten we het totaal nog op 100 koppels.
In 2013 ging het over 30 koppels rond de bovenloop van
de IJzer en een 70-tal in Poperinge-Heuvelland. In 2016
zijn dit er respectievelijk 20 à 23 en 96 à 104.
We zien dus een behoorlijke achteruitgang in het ‘noorden’ en een duidelijke toename in het ‘zuiden’. In totaal
lijkt er 20% vooruitgang te zijn! Mogelijk komt dit door
een meer intensieve zoektocht. Maar het is sowieso duidelijk dat de soort niet verder achteruitgaat en dat was
een belangrijk doel van het actieplan!
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Relatie met wijzigende landschappen
Er zijn jaarlijkse verschuivingen met gebieden die verlaten lijken te worden en andere die (terug) ingepalmd
worden. Dit verschil kan deels te wijten zijn aan een gebrek aan waarnemers (bv. omgeving Roesbrugge). Er is
wel een reëel verdwijnen daar waar de percelen groter
worden, maïs en groenten de plaats van graan innemen,
oud grasland gescheurd wordt of waar oude landschapselementen worden gerooid of verwaarloosd. Dit is zo in
Haringe, ten zuiden van Poperinge, tussen Reningelst en
Dikkebus en tussen Dranouter en Nieuwkerke.
Op de heuvelrug Rodeberg-Scherpenberg is daarentegen
een fikse toename te zien. Dit is vermoedelijk niet toevallig het gebied waar al jaren de beste graanveldjes liggen
in de winter én waar nog veel kleine landschapselementen overblijven. Die lokale toename zet zich echter niet
door op de Kemmelberg, die de voorbije jaren toch tot
een (in theorie) ideaal gebied is uitgegroeid. Verdwenen
territoria worden misschien niet zo makkelijk opnieuw ingevuld. Dit sterkt ons in de visie dat je eerst en vooral de
nog aanwezige territoria moet veiligstellen door aan het
zomerbiotoop te werken.

een telescoop gecontroleerd op de aanwezigheid van
kleurringen, een flink deel van het totaal dus. Groot was
onze verbazing toen we amper 3 mannetjes en 1 vrouwtje
met kleurringen aangetroffen. Alle vier waren ze dan nog
te vinden op of vlakbij het veld op de Scherpenberg waar
ze afgelopen winter waren geringd of kwamen eten.
Waar zijn al die 159 andere gekleurringde vogels dan
naartoe? Waren dat allemaal trekvogels van verder weg?
Zestig procent van de vogels werd pas eind februari of in
maart geringd. Misschien hadden de lokale broedvogels
dan al hun territorium opgezocht en zaten nog vooral
overwinteraars van elders op de plaatsen waar geringd
werd? We zijn natuurlijk ook benieuwd hoeveel gekleurringde vogels er volgende winter terugkeren! Kortom: we
blijven nog wel even bezig.
Het werk is nooit af
We kunnen dus samenvatten dat de wintermaatregelen
er toch lijken voor te zorgen dat de broedpopulatie op peil
blijft en in de winter zelfs (veel?) vogels van elders helpt.
Dat gaan we dus zeker blijven doen. Om de broedpopulatie betere kansen te geven zullen de provincie en de regionale landschappen verder actie voeren om de kleine
landschapselementen te verzorgen en om te streven naar
meer bloemrijk grasland waar de geelgors de broodnodige insecten kan vangen. Maar daarover later dus meer.
Geniet komende winter alvast maar van de gele balletjes
op het graan. En we willen dat nog vele winters lang kunnen doen! En zie je een gekleurringde vogel, laat het ons
zeker weten !
Tekst: Olivier Dochy & Sander Ostyn
Foto’s: Olivier Dochy, Stefaan Beydts, Johan Seys

Broedareaal van de geelgors in 2016 (oranje), nl. 300 m rondom
lente- en zomerwaarnemingen. Plus vergelijking met de periode
2010-2015 (rood).

Waar zijn de gekleurringden naartoe?
In het broedseizoen (gerekend vanaf 15 maart 2016) werden over het hele gebied niet minder dan 94 vogels met
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Dankwoord:
De
organisatoren
van het project zijn
bijzonder blij met
de enthousiaste medewerking van een
schare vrijwilligers
van
Natuurwerkgroep De Kerkuil,
Natuurpunt De Bron,
vogelringers en de
medewerkers van de
regionale landschappen IJzer & Polder en
West-Vlaamse Heuvels. Ook de Vlaamse Landmaatschappij
helpt actief mee om
maatregelen op het
terrein te realiseren. En natuurlijk is er ook de provincie
West-Vlaanderen die het grootste deel van de kosten en
de organisatie draagt. Aan iedereen: een dikke dankjewel!
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Basiscursus Digitale Fotografie
De lessen gaan door op zondag 19 - 26 februari en 5 - 12 - 19 - 26 maart 2017 van 9:00 tot 12:30
De lessenreeks telt 6 afzonderlijke lessen (Carels Photography):
1. Basistheorie met oefeningen
2. In de praktijk: Compositie / scherpstellen / lichtmeting / witbalans
3. Gebruik van histogram / kleurenleer / zwart-wit en initiatie landschapsfotografie  
4. Gezamenlijke praktijkoefening landschapsfotografie
5. Bespreking resultaten praktijkoefening / andere facetten van de fotografie
6. Portretfotografie (kunst- en natuurlijk licht) en bespreking
De lessen gaan door in Natuureducatief centrum Duinenhuis, Bettystraat 7 te 8670 Koksijde
• € 55 voor de volledige lessenreeks,onze leden (of nieuwe leden) betalen € 35 voor de reeks
• Inschrijven kan via onze website: www.natuurwerkgroepdekerkuil.be
• Betalen kan op rekening van natuurwerkgroep De Kerkuil, vzw BE58 8285 9851 9879 (BIC HBKABE22XXX)

Lightroom
cursus Lightroom voorzien in Natuureducatief centrum Duinenhuis, Bettystraat 7 te 8670 Koksijde
Zondag 23 - 30 april + 07 - 14 - 21 en 24 mei-2017 van 09u00 tot 12u00
Maximaal aantal deelnemers : 15 (Annulering bij minder dan 12 deelnemers)
Kostprijs: 40 euro voor leden / 60 euro voor niet-leden
inschrijven via www.natuurwerkgroepdekerkuil.be
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

Werken met reportageflitser
Voor deelname aan deze workshop is een reflex- of systeemcamera met (aangepaste) reportageflitser en basiskennis
van de digitale fotografie een noodzaak.
Concreet :
3 avondlessen op 7, 14, 21 maart (van 19u30 tot 22u00) en een praktijkles op 28 maart.
De lessen gaan door in Natuureducatief centrum Duinenhuis, Bettystraat 7 te 8670 Koksijde
Kostprijs : 50 euro voor leden / 55 euro voor niet-leden (digitale syllabus inbegrepen)
Dag 1: Basisbegrippen van flitsfotografie, flitsen in TTL-modus (DDL, ETTL, iTTL), indirect flitsen
Dag 2: Manueel flitsen, invulflits, eerste of tweede gordijn flitsen
Dag 3: Off camera flitsen (strobisme), werken met meerder reportageflitsers
Dag 4: Reportage avondactiviteit (optreden, schaatsen…) met reportageflits
Het aantal deelnemers wordt beperkt tot 10 deelnemers. Persoonlijke begeleiding gegarandeerd!
inschrijven via www.natuurwerkgroepdekerkuil.be

Komende activiteiten
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Fotowedstrijd ‘Natuur in beeld 2.0’

Organisator
De fotowedstrijd ‘Natuur in beeld’ is een organisatie van
het Natuureducatief centrum Duinenhuis in samenwerking met Natuurwerkgroep De Kerkuil vzw en Natuurpunt
Westkust.

Het volledige wedstrijdreglement vindt u op
www.natuurwerkgroepdekerkuil.be

Deelnemen
Deelnemen aan de fotowedstrijd kan van 1 december
2016 tot en met 31 mei 2017. Deelnemen aan de wedstrijd betekent dat je automatisch akkoord gaat met het
volledig wedstrijdreglement.
  
Categorieën
1. Mens en natuur, 2. Macro, 3. Natuurlijk Koksijde,
4. Wild van dieren, 5. Wereldwijd

Vleermuizennestkasten maken
Zaterdag 14 januari 2017

Niet enkel vogels hebben nood aan nestkasten, ook vleermuizen hebben
hier veel baat bij. Deze activiteit is enkel voor jongeren tussen 12 en 16 jaar
en zal doorgaan in De Panne tussen 14u en 17u. Inschrijven is verplicht via
www.natuurwerkgroepdekerkuil.be.

Ervaringen met huiszwaluwen
Donderdag 2 februari 2017 om 20u00
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.
Inschrijving:
www.natuurwerkgroepdekerkuil.be

Locatie:
Zaal Callicannes – Zuidkapelweg 16 – 8630 Veurne

Als Gierzwaluwen hun geheimen vertellen
Tijdens onze zomermaanden trekken gierzwaluwen ongetwijfeld mijn en uw aandacht. Ze scheren luid gierend
over de daken van stad en land. Met onze natuurwerkgroep De Kerkuil vzw plaatsten we in het verleden voor
deze soort al een behoorlijk aantal nesten. Medewerkers
gaan jaarlijks na hoeveel van deze bezet zijn. In samenwerking met het GO in de Smissestraat en het Regionaal
Landschap IJzer en Polder konden we het broedgebeuren
in een nestkast volgen. De webcam leverde leuke beelden
op, toonde ons de gewoonten van deze vogel tijdens het
broedseizoen.
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studeerde via onder meer zender-onderzoek deze luchtacrobaat. Dit leverde heel wat nieuwe informatie op.
Donderdag, 23 maart 2017 om 19.30 uur
Duinenhuis, Bettystraat 7, Koksijde
Toegang : gratis.
Inschrijven: www.natuurwerkgroepdekerkuil.be

Over het leven in het winterhalfjaar weten we weinig.
Lyndon Kearsley, gepassioneerd gierzwaluwspecialist be-
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De steenuil en zijn neefjes
Dinsdag 28 maart 2017
De steenuil, de kerkuil, de velduil, de ransuil, de bosuil
en de oehoe. Ken jij ze allemaal uit elkaar? Tijdens deze
activiteit kom je het allemaal te weten, geen uilenvragen
blijven onbeantwoord. Alle uilskuikens worden wijze uilen
na deze boeiende avond!
Provinciaal Bezoekerscentrum De Nachtegaal
Olmendreef 2 – 8660 De Panne
Start: 19u00
Einde: 21u00

Cursus roofvogelherkenning
In het kader van ons project “bruine kiekendief” en met
het oog op een grauwe kiekendief, organiseert NWG De
Kerkuil vzw een cursus roofvogelherkenning. De bruine
kiekendief is dus de centrale spilfiguur van deze cursus.
Alle courante roofvogels van België komen aan bod, ook
een paar dwaalgasten worden aangehaald. Tijdens 3
avonden wordt u klaargestoomd voor een dagje praktijkoefening op het domein rond de Blankaart in Diksmuide.

Locatie: OC Ten Bercle, Nieuwpoortstraat 2, 8600 Pervijze
Data: 19 april, 26 april en 3 mei 2017 (19u - 22u)
Praktijk in De Blankaart te Diksmuide: 6 mei 2017
(13u - 17u)
meer info en inschrijven via
www.natuurwerkgroepdekerkuil.be

Weide- & akkervogels - daguitstap
Tijdens de maand april van 2016 zijn we met een groep
kiekendievenliefhebbers afgezakt naar het krekengebied
in het Meetjesland. Daar konden we met de mensen uit
die regio ervaringen uitwisselen rond het project bruine
kiekendieven. Een echt vormingsmoment !
In 2017 wordt een daguitstap voorzien naar het natuurgebied van de Linkerscheldeoever.

Het thema wordt dit jaar het beheer van weide- en akkervogels. Het natuurdagboek “In de putten” van Dirk Draulans, die zelf woonachtig is in de Scheldpolders, is een
wonderlijke ontdekkingstocht vol prachtige weidevogels,
menselijke overmoed en nostalgie naar een voorbije wereld die helemaal anders was.
Dit boek heeft me op het idee gebracht om een vormingsdag in dit gebied te organiseren. Net zoals de weide- en
akkervogels in ons werkingsgebied te lijden hebben onder
steeds meer grootschalige landbouw en minder natuur,
hebben de akker- en weidevogels in de Scheldepolders

te lijden onder een
steeds uitbreidende
industrie in het havengebied. Een ideale gelegenheid om
ideeën uit te wisselen met de natuurbeheerders in die regio.

René Maes en Kenny
Hessel zijn onze begeleiders. Ze beloven
ons er een topexcursie in een topgebied van te maken.
We zullen meerdere biotopen kunnen bezoeken: natte
poldergraslanden, brakwaterschor, natuurinrichtingsgebied, rietvelden, plassen, stranden, … Een uitnodiging met
nadere gegevens volgt nog. Iedereen met een warm hart
voor akker- en weidevogels moet die excursie meemaken!
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Jef Desaever
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Activiteitenkalender
Wanneer

Uur

Wat

Waar

Extra

09/01/2017

19u30

Vergadering De Kerkuil

Callicanes - Zuidkapelweg 16, 8630 Veurne

14/01/2017

14u00 17u00

Vleermuizennestkasten maken

De Korre - Koningsplein, 8660 De Panne

P. 26

22/01/2017

09u30

Gekleurringde geelgorzen zoeken

kerk te Beveren-aan-de-IJzer

P. 22

02/02/2017

20u00

Ervaringen met zwaluwen

Callicanes - Zuidkapelweg 16, 8630 Veurne

P. 26

05/02/2017

09u30

Gekleurringde geelgorzen zoeken

kerk te Beveren-aan-de-IJzer

P. 22

19/02/2017

09u30

Gekleurringde geelgorzen zoeken

kerk te Beveren-aan-de-IJzer

P. 22

19-26/02/17 09u00 5-12-1912u30
26/03/17

Basiscursus fotografie

Duinenhuis - Bettystraat 7, 8670 Koksijde

P. 25

07/03/2017

19u30

Vergadering De Kerkuil

Callicanes - Zuidkapelweg 16, 8630 Veurne

07-1421/03/2017

19u30 22u00

Werken met reportageflitser

Duinenhuis - Bettystraat 7, 8670 Koksijde

P. 25

23/03/2017

19u30

Gierzwaluwen met Lyndon Kearsley

Duinenhuis - Bettystraat 7, 8630 Veurne

P. 26

28/03/2017

19u00

De steenuil en zijn neefjes

De Nachtegaal, Olmendreef 2, 8660 De
Panne

P. 27

19-26/04/17 19u00
03-06/05/17

Cursus roofvogelherkenning

OC Ten Bercle, Nieuwpoortstraat 2, 8600 P. 27
Pervijze

22/04/2017

Weide- en akkervogels

in de natuurgebieden van de linkerscheldeoever

P. 27

23-30/04/17 09u00 7-14-2112u00
24/05/17

Cursus Lightroom

Duinenhuis - Bettystraat 7, 8670 Koksijde

P. 25

02/05/2017

19u30

Vergadering De Kerkuil

Callicanes - Zuidkapelweg 16, 8630 Veurne

03/07/2017

19u30

Vergadering De Kerkuil

Callicanes - Zuidkapelweg 16, 8630 Veurne

26/08/2017

19u30

Nacht van de Vleermuis

Kortemark

11/09/2017

19u30

Vergadering De Kerkuil

Callicanes - Zuidkapelweg 16, 8630 Veurne

08/11/2017

19u30

Vergadering De Kerkuil

Callicanes - Zuidkapelweg 16, 8630 Veurne

hele dag

Cadeaubon Vigores Health
Stress ombuigen naar energie
Wil je je stressklachten verminderen en de dagelijkse stress beter aan kunnen? Zin om te relaxen, jezelf te verwennen
of je energiepeil te verhogen?
Natuurwerkgroep De Kerkuil ontving 10 cadeaubonnen van 10 euro.
De eerste 10 mensen die een mailtje sturen naar info@natuurwerkgroepdekerkuil.be met als onderwerp
“Vigores Health”, mogen na een positief antwoord een cadeaubon (1 per gezin) af komen halen in het secretariaat.
De bon is 6 maanden geldig en kan gebruikt worden
voor een voetreflexologie, reconnection, persoonlijke
coaching of aankoop van biologische hoogwaardige
producten.
Meer info: http://vigoreshealth.be/
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Woordspotter voor kerkuiltjes
Vogels bekijken, noemen we ook wel vogels spotten. Bij onderstaande opdracht is het de bedoeling dat jullie de woorden spotten en aanduiden die onderaan deze pagina te vinden zijn. De woorden kunnen horizontaal, vertikaal en
diagonaal verborgen zijn. Om het een beetje moeilijker te maken, staan ze soms wel eens achterstevoren ook, dus niet
enkel van links naar rechts lezen, of van boven naar beneden, maar ook van rechts naar links of beneden naar boven.
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zoek de volgende woorden:

kerkuil, steenuil, huiszwaluw, geelgors, gru�o, ijsvogel, gierzwaluw,
oeverzwaluw, veldleeuwerik, kievit, bruinekiekendief, boerenzwaluw
De eerste 3 kerkuiltjes (tussen 6 en 18 jaar) die een foto van de oplossing naar info@natuurwerkgroepdekerkuil.be
sturen, winnen een boekje over uilen (UILEN, mysterieuze muizenjagers).

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

Metaal- & Houtconstructies voor huis en tuin Burgmolenstraat 31 | 8690 Alveringem TEL 058 62 46 47 | info@mw-creations.be

www.mw-creations.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

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

AVEVE Veurne BVBA
Celien & Stijn

Vaartstraat 16 - 8630 Veurne
058 31 10 09
aveveveurne.bvba@aveve.be

Tuin - Dier - Bakplezier

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

Een verrekijker,
uw ideale reisgezel !

Natuurkijkers.be
Nederstraat 25 • 9700 Oudenaarde
+32 (0)55 61 33 13 • info@natuurkijkers.be • www.natuurkijkers.be

Sponsors
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