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Als gierzwaluwen hun geheimen vertellen
De gierzwaluw… …roept bij mij hét gevoel van de zomer 
op, genietend van zwoele avonden op een terrasje op het 
marktplein in het centrum van het dorp. Rond de kerkto-
ren, vliegende schichten, die krijsend hun aanwezigheid 
verraden. Amper een persoon die opkijkt, maar ik ben er 
zeker	 van	 dat	 er	 nog	 heel	wat	 liefh	 ebbers	 bovenstaand	
gevoel (onbewust) herkennen en ervaren.

Een eerste weetje is dat de gierzwaluw geen “echte” zwa-
luw is en behoort tot de familie van de Apodidae, Grieks 
voor “zonder poten”. Ze hebben echter wel pootjes, spe-
ciale pootjes met 4 klauwen,  waarmee ze zich aan bomen 
en muren kunnen vastklampen. Landen op de begane 
grond doen ze waarschijnlijk nooit: een duidelijk verschil 
met de zwaluwen, Hirundinidae en ook geen familie van 
de nachtzwaluw, Caprimulgidae. Hun naam hebben ze, 
geloof ik, te danken aan het geluid dat ze maken: het 
scherpe “srie-geschreeuw” doet denken aan een gierend 

geluid en de lichaamsvorm die gelijkt op die van 
een zwaluw.

De spreker van de avond is Lyndon Kears-
ley, die de taalbarrière doorbreekt dankzij 

zijn passie en onderzoek rond de gier-
zwaluw. In het zog van de gierzwaluw 
reist hij over de hele wereld om enkele 

trekvogels van nabij te volgen. Onze 
gierzwaluw, de alpengierzwaluw of 
ook de koekoek, die vaak een Europe-

se (apus apus) en Chinese (apus peki-
nensis) variant kennen, die beide te-

rugtrekken naar Afrika. Het thema “als 
gierzwaluwen hun geheimen vertellen” 

klopt helemaal; we beginnen dankzij 
nieuwe technologieën meer geheimen 
te ontrafelen. Hoe meer we ontdekken 

hoe meer vragen erbij komen. Kleine, lichte da-

taloggers geven al wat meer inzicht.
Eten, drinken, slapen, nestmateriaal verzamelen, dat 
doen ze allemaal in de lucht. Hun lichaamsbouw en zeer 
lange vleugelpennen zijn daar volledig op gericht.

Met opengesperde bek, vliegen de insecten recht in een 
keelzak. Daar vormen ze een insectenbol die bij het uit-
pluizen spontaan begint rond te kruipen. Daar vindt dus 
geen vertering plaats. Een volle, bolle keelzak toont hun 
witt	e	keelvlek	prominenter	en	vertelt	mogelijks	zo	andere	
gierzwaluwen waar er veel te eten valt. 

De	veren	 rond	het	ooggedeelte	zijn	donker	en	bevatt	en	
geen iriserende delen, zodat de gierzwaluw niet verblind 
wordt	ti	jdens	het	vliegen.

Je ziet ze steevast in groepen rondvliegen en waar er één 
is, zijn er meer. Hebben ze een vaste partner? Verzamelde 
data vertellen ons dat ze een vast broedkoppel vormen 
dat	op	een	héél	jaar	ti	jd	enkel	terug	contact	legt	aan	het	
nest van vorig jaar of in de directe nabijheid daarvan. Bui-
ten	het	broedseizoen	en	ti	jdens	hun	trektocht	hebben	ze	

geluid en de lichaamsvorm die gelijkt op die van 
een zwaluw.

De spreker van de avond is Lyndon Kears-
ley, die de taalbarrière doorbreekt dankzij 

zijn passie en onderzoek rond de gier-
zwaluw. In het zog van de gierzwaluw 
reist hij over de hele wereld om enkele 

trekvogels van nabij te volgen. Onze 

se (apus apus) en Chinese (apus peki-
nensis) variant kennen, die beide te-

rugtrekken naar Afrika. Het thema “als 
gierzwaluwen hun geheimen vertellen” 

klopt helemaal; we beginnen dankzij 
nieuwe technologieën meer geheimen 
te ontrafelen. Hoe meer we ontdekken 

hoe meer vragen erbij komen. Kleine, lichte da-
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géén contact met elkaar. Je snapt dat het verdwijnen van 
die plaats een kleine ramp kan betekenen! Deze infor-
matie	verkrijgen	we	dankzij	nieuwe	dataloggers	van	een	
halve gram, zo dun mogelijk gemaakt om op de rugzijde 
tussen	de	veren	bevestigd	te	worden,	zonder	de	stroom-
lijning van de vogel te beïnvloeden.

Waarlangs de gierzwaluwen hun trektocht doen, ligt in 
grote	lijnen	vast	en	wordt	bepaald	door	geografie	en	kli-
maat, maar kan door onverwachte wijzigingen worden 
beïnvloed. 
Bij een broedkoppel zagen we dat de vrouw een andere 
trekroute naar Europa volgde dan de man. Het gevolg was 
een dikke week vertraging voor de vrouw door een on-
gunstige	wind	ter	hoogte	van	de	Azoren.	Ze	mocht	1500	
km terugvliegen om op een later moment opnieuw de 
oversteek proberen te maken.
Hoe lang ze over de hele tocht doen, wat hun snelheid/
afstand per dag is, waar ze bijtanken of waar ze op ver-
schillende momenten van hun verblijf in Afrika vertoeven, 
soms	met	tienduizenden	samen,	daar	beginnen	we	zicht	
op te krijgen. Het mengen van verschillende ondersoorten 

of	tijdelijk	met	bijvoorbeeld	de	alpengierzwaluw	is	moge-
lijk.	Toch	heeft	elke	soort	een	eigen	regio	van	voorkeur.	
Binnen één bepaalde soort wordt ook aan risicospreiding 
gedaan,	waarbij	een	groep	steeds	meer	westelijk	verblijft	
en een andere groep meer zuidoostelijk en een derde 
groep	afwisselt	tussen	die	2	zones.	Zo	hoeft	een	ramp	in	
één gebied niet noodzakelijk het einde van een soort te 
betekenen. Hoe ingenieus!

Hoe werken die zendertjes precies? De kleine zendertjes 
hebben	een	minuscuul	gaatje	dat	het	 licht	of	de	 lichtin-
tensiteit	meet.	Dit	geeft	als	 info	de	lengte	van	de	dagen	
mee, tussen zonsopgang en zonsondergang en de ware 
middag. Uit deze schijnbaar beperkte info kan men een 
goede	 inschatting	maken	waar	de	gierzwaluw	zich	 in	de	
wereld bevindt. Om deze info te verkrijgen dient het zen-
dertje wel gerecupereerd te worden en dat is met vallen 
en opstaan. Ringgegevens blijken nog moeilijker te verkrij-
gen te zijn.

Dankzij de zendertjes kan men perfect het afwisselen van 
man en vrouw op het nest vastleggen en ziet men zelfs 
afhankelijk	van	de	stand	van	de	zon	tijdens	de	dag,	 iets	
meer invallend licht op bepaalde ogenblikken binnen in 
het donkere nest.

Heel opvallend en mysterieus, bij zonsondergang en op-
gang	stijgen	de	gierzwaluwen	naar	bijna	3km	hoogte.	
Een verklaring zou zijn dat de schemering het enige mo-
ment is waarop zowel het landschap, de sterrenhemel als 
door	de	zon	veroorzaakte	polarisatiepatronen	aan	de	he-
mel	zichtbaar	zijn,	wat	nuttig	is	voor	oriëntatie-	en	naviga-
tiedoeleinden.	

Mogelijk kunnen ze op dat ogenblik ook de eigenschap-
pen van de atmosfeer onderzoeken en een voorspelling 
van aankomend weer maken en hun foerageervluchten 
van de volgende dag daaraan aanpassen. 
Een derde mogelijkheid zou zijn dat ze een soort van 
slaapvlucht kennen, waarbij ze zich door de luchtstroom 
laten meevoeren en langzaam dalen tot de ochtend.
Wie maakt de eerste videocamera van 0.5 gram om daar 
een inzicht te verkrijgen?!!

Ondanks	het	feit	dat	de	gierzwaluw	75%	van	de	tijd	in	het	
buitenland	vertoeft,	hebben	wij	wel	het	voorrecht	dat	hij	
bij ons “aan land komt”. Hopelijk nemen ze dit jaar intrek 
in aangebrachte nestkasten en kennen nieuwe broedpa-
ren succes met het opbrengen van hun kroost en dit on-
der onze neus in de dorpskernen. Ook jij kan helpen, hou 
ogen en oren open! En geef door waar ze voorkomen.
Wil	 je	 nog	 meer	 weten?	 Kijk	 op	 onze	 website?	 http://
natuurwerkgroepdekerkuil.be/index.php/projecten/gier-
zwaluw 
Of	steek	je	licht	op	bij	collega’s	http://www.gierzwaluwen.
nl/	&	http://gierzwaluwbescherming.nl/

Ik heb als leek heel wat opgestoken van de lezing en weet 
zeker dat aanwezige specialisten dat ook hebben gedaan. 

Koen Eggermont



6 Voorbije activiteiten

De daguitstap naar de Linkerscheldeoever op zaterdag 22 
april was voor de deelnemers een verrijkende belevenis. 
Ervaren gids René Maes nam de groep van 20 Kerkuilen 
onder	zijn	hoede.	Hij	gidste	ons	door	het	prachtige	en	af-
wisselende gebied dat voortdurend verandert door het 
Sigmaplan, de havenuitbreiding en de bijhorende natuur-
compensatie.

Witkopeend in Groot Rietveld

Plaats van afspraak was Kallo, in het oosten van het 
Waasland. Het dorp voelt al jaren de hete adem van de 
Antwerpse haven in de nek, maar dankzij de inspanningen 
van (onder andere) Natuurpunt WAL (Wase Linkerschel-
deoever)	blijft	er	ruimte	voor	natuur.	Dat	mochten	we	al	
snel ondervinden toen we bij de start van de eerste wan-
deling enthousiast toegezongen werden door Grasmus, 
Braamsluiper	 en	 Cetti’s	 Zanger.	 De	 kenmerkende	 roep	
van	de	Zwartkopmeeuw,	met	zijn	prachtige,	witte	onder-
vleugels, diepzwarte kop en felrode snavel bleef ons de 
hele dag vergezellen. Boven het Groot Rietveld van Kal-
lo zweefden enkele Bruine Kiekendieven en in de plassen 
tussen het riet waren een koppel Geoorde Futen en een 
Dodaars aan het foerageren. Het vertrouwde gezang van 

Tjiftjaf	 en	 Rietzanger	maakten	 het	 plaatje	 compleet.	 En	
toen moesten we de Rosse Stekelstaart en de Witkop-
eend	nog	spotten!	De	eerste	is	een	exoot	uit	Amerika,	en	
omdat die gemakkelijk kruist met de Witkopeend, wordt 
die	laatste	als	soort	ernstig	bedreigd.	Afschot	is	hier	spijtig	
genoeg de enige oplossing …

Onderweg naar de tweede stop zagen we nog de caprio-
len van twee concurrerende Torenvalken die om een prooi 
leken	te	kampen.	Over	kleptoparasitisme	(het	stelen	van	
voedsel of nestmateriaal) kon je trouwens meer lezen 
in het vorige nummer van De Kerkuil (p.20-21). De Ver-
rebroekse Plassen zijn een thuis voor broedkolonies van 
Lepelaar en Aalscholver, en in het aangrenzende dok wer-
den ook Scholekster en Oeverloper gespot. Het bleef wat 
bevreemdend	 om	 in	 die	 prachtige	 natuur	 zo	 veel	 schit-
terende soorten te zien, die het blijkbaar zelfs heel goed 
doen,	terwijl	het	decor	overal	bestond	uit	gigantische	be-
drijventerreinen, koeltorens, hoogspanningsmasten, con-
tainerkranen en havenindustrie.

Daguitstap Linkerscheldeoever;
tussen natuur, landbouw en industrie
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Nieuwe natuur en broedeilanden

Tijdens de korte lunchbreak in een havencafeetje kregen 
we het gezelschap van Kenny Hessel, die in dienst van het 
INBO de Waaslandhaven monitort. In de namiddag zou hij 
ons nog meer interessante gebieden en soorten tonen, te 
beginnen met het Spaans Fort en Drijdyck, waar onder-
meer	 Kluut,	 Beflijster,	 Kleine	 Plevier	 en	 Kemphaan	 voor	
de telescoop kwamen. Dit stuk natuur grenst aan een buf-
ferdijk die de havendrukte wat moet milderen. Aangezien 
de Watercrassula hier aan een explosieve opmars bezig 
is, werd het terrein drooggelegd in de hoop de invasieve 
exoot succesvol te kunnen bestrijden.
Een broedkolonie van de Zwartkopmeeuw was, samen 
met	 de	 acrobatische	 stunts	 van	 enkele	 Visdiefjes,	 een	
bijzondere	 waarneming	 in	 Putten	 West.	 Het	 Antwerp-
se Havengebied herbergt met zo’n 1100 broedkoppels 
Zwartkopmeeuw trouwens de grootste kolonie van 
West-Europa. De overvliegende Gierzwaluwen, foerage-
rende Oeverzwaluwen  en een Zwarte Ruiter waren na-
tuurlijk ook de moeite. Kenny herkende nog de Noordse 
Kwikstaart, een ondersoort van de Gele Kwikstaart. René 
vertelde verder dat het, ondanks het feit dat in het gebied 
speciaal broedeilanden werden ingericht, toch nog nodig 
was	 om	 de	 waterzone	 volledig	 af	 te	 zetten	met	 schrik-
draad. Dat blijkt de enige succesvolle manier te zijn om 
predatie	van	de	nesten	door	Vossen	tegen	te	gaan.

Zilte graslanden

Ondertussen kwamen we in de buurt van Doel. Het dorp 
en de ruime omgeving moet heel binnenkort wijken voor 
de haven. Dat betekent dat ook de unieke zilte graslan-
den van de Doelpolders dreigen te verdwijnen. De Euro-
pese Habitat- en Vogelrichtlijn voorziet echter dat elk stuk 
grond dat in het gebied door de industrie wordt ingeno-
men, vooraf gecompenseerd moet worden op een andere 
locatie.	Dat	 dit	 vaak	 ten	 koste	 gaat	 van	 landbouwgrond	
is dan weer een ander heikel punt, zeker voor de bewo-
ners… Met verschillende proefprojecten probeert men nu 
dit biotoop in de Nieuw Arenbergpolder en de Prosper-
polder te recreëren. Daarvoor werden zelfs plaggen plant-
materiaal geënt op de nieuw afgegraven voedingsbodem. 
Een	regelbare	getijdensluis	moet	hier	binnen	een	aantal	
jaren	van	bepaalde	zones	een	nieuw,	kunstmatig	estuari-
um	maken	waarin	de	getijden	vrij	spel	hebben.	Wij	zagen	
er	nu	alvast	Grutto,	Rosse	Grutto,	Pijlstaart,	Wintertaling	
en Regenwulp.

Afsluiten deed de groep in de Poldermas, een museum/
herberg volgestouwd met allerhande curiosa waar de uit-
baters het erfgoed van de streek willen bewaren en be-
schermen tegen de oprukkende havenindustrie. Na een 
fris,	lokaal	bier	of	een	koffie	splitsten	de	Kerkuilen	zich	op	
en	 terwijl	 sommigen	 de	 terugtocht	 aanvatten,	maakten	
anderen	nog	even	tijd	om	het	verlaten	dorp	Doel	te	be-
zoeken. 

De	daguitstap	mag	zonder	meer	een	geslaagde	activiteit	
genoemd worden met niet alleen aandacht voor vogels 
maar ook voor de intrigerende wisselwerking tussen het 
beheer, de uitbouw en het herstel van biotopen en soor-
tenrijkdom. Naast de vermelde vogelsoorten kregen we 
overigens nog veel meer te zien, en de teller stond op het 
einde van de dag op 87. Bedankt aan Jef Desaever voor de 
organisatie!

Tekst en foto’s: Filip Declerck
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Midden in de winter sprak Wim Bovens me aan. Wie hem 
niet mocht kennen, hij is medewerker in vast verband 
van Natuurwerkgroep De Kerkuil. Of ik geen zin had in 
een cursus roofvogelherkenning. Mijn interesse was me-
teen gewekt. Buizerd en torenvalk herken ik makkelijk. 
Ze	zijn	dan	ook	het	hele	jaar	door,	dagelijks	te	spotten	in	
de regio. Op mijn palmares stond al een Bruine kieken-
dief,	 maar	 ook	 een	 zeearend	 via	 National	 Geographic	
tv. Tot daar mijn kennis van roofvogels. Meteen happen 
ook een paar partners in crime van Natuurpunt West-
kust toe, om mee te gaan. Ik zou al zeker niet alleen zijn.

Woensdag 19 april vindt een eerste sessie van drie opeen-
volgende woensdagavonden plaats, telkens van 19 tot 22 
uur. Plaats van het gebeuren: het gedateerde, maar best 
gezellige	ontmoetingscentrum	“Ten	Bercle”	van	Pervijze.	
De opkomst was zeer talrijk met liefst 27 deelnemers.

Wat Wim vakkundig had verzwegen, was het ingangs-
examen. Had ik dan echt deze verre reis naar Pervijze 
gemaakt, om vervolgens niet bekwaam bevonden te 
worden, deze cursus te volgen? Zwoegend en zwetend 
op dit examen, zie ik in mijn ooghoeken de genoeg-
doening van Wim’s gezicht afdruipen, bij het presente-
ren	 van	 een	 reeks	 van	 tien	 te	 identificeren	 roofvogels.	

Ondanks mijn beste been grandioos gebuisd! Het moet 
gezegd, het lag niet aan de kwaliteit van de gepresen-
teerde foto’s. De meeste van de hand van Wim zelf, zijn 
echte pareltjes. Na enige kadering blijkt de test bedoeld 
om je kennis te situeren voor en na de cursus. Werk aan 
de winkel dus. Mijn schaamrood wordt iets minder don-
kerrood, als blijkt dat ik niet de enige was die de boot in-

ging.	Bollebozen	met	een	flinke	8	of	9/10,	gaan	iets	rech-
ter	zitten,	maar	krijgen	evenmin	een	kus	van	de	meester.

Wat	 volgt	 is	 een	 boeiende	 presentatie,	 drie	 avonden	
lang. In strak tempo geregisseerd door Wim. Zijn be-
geestering voor deze prachtdieren verwarmt de ruimte.
Passeren de revue : Bruine Kiekendief, Blauwe Kiekendief, 
Grauwe Kiekendief, Buizerd, Wespendief, Ruigpootbui-
zerd, Rode en Zwarte Wouw, Havik, Sperwer, Torenvalk 
Smelleken, Boomvalk, Slechtvalk, Visarend, Zeearend, 
Grijze Wouw, Vale Gier, Slangenarend en de Steppenkie-
kendief. Elke soort wordt gewikt en gewogen. De uiter-
lijke kenmerken van soort en geslacht worden ontleed 
aan	 de	 hand	 van	 een	 reeks	 foto’s	 en	 YouTube	 filmpjes.	
Een bevlogen Nederlander, Kees Vanger, stuurt ons daar-
bij	 regelmatig	zijn	groetjes	via	het	projectiescherm.	Hun	
gewoontes en trekroutes worden aan de hand van we-
tenschappelijk onderzoek uit de doeken gedaan. Ook 
bij	 vogelaars	 heeft	 het	 internet	 een	 prominente	 rol	 in-
genomen.	Het	 enorme	aanbod	 van	film-	 en	 fotomateri-
aal is verbazingwekkend. Een uitstekende trainingstool 
om vogels te herkennen zowel op uiterlijk, zang of roep. 

Aan het einde van de derde avond volgt de aangekondigde 
eindtoets.	Over	de	middag	in	de	kantine	op	het	werk,	tus-
sen de boterhammen, nota’s, vogelgids en iPad ter hand, 
prent ik me de herkenningspunten van iedere roofvogel 
in.	Kwestie	van	ditmaal	een	behoorlijk	 resultaat	neer	 te	
zetten.	Als	volleerd	studiemeester	bedeelt	Wim	de	invul-
formulieren	en	presenteert	opnieuw	tien	dia’s.	Je	kunt	een	
muis horen lopen, maar die doet dat niet, uit schrik voor 
de gepresenteerde predatoren! Gezucht, gezwoeg en hier 
en daar wat tandengeknars. Maar iedereen doorstaat de 

Cursus Roofvogelherkenning
In samenwerking met Natuurpunt CVN organiseerde Natuurwerkgroep De Kerkuil vzw een cursus roofvogelherken-
ning. De PowerPoint, opgesteld door Koen Leysen, werd herwerkt naar een cursus roofvogelherkenning waar de bruine 
kiekendief centraal staat. Eén avond algemene roofvogelintroductie, twee avonden theorie roofvogelherkenning en 
een halve dag praktijk, zo ziet de nieuwe formule er uit. Binnen de kortste keren was het maximum aantal deelnemers 
bereikt. Door het overgrote succes zal deze cursus in in augustus opnieuw gegeven worden.
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test met glans. Dit straalt af van de blije gezichten van de 
meeste deelnemers, op een stagnerende bolleboos na.

Als sluitstuk van deze cursus volgt op zaterdag 6 mei om 
13	uur	een	 sessie	praktijk	 in	het	 veld.	Afspraak	aan	het	 
Provinciaal Bezoekerscentrum ‘De Blankaart‘ in  
Diksmuide.	 Onder	 een	 prachtig	 lentezonnetje,	 ge-
pakt en gezakt met indrukwekkende telesco-
pen, verrekijkers, fototoestellen met forse telelen-
zen,	 trekken	 we	 met	 een	 twintigtal	 de	 broeken	 in.

De	 visarend	 blijkt	 een	 stipte	 vogel	 te	 zijn.	 Hoog	 in	 het	
zwerk	 wacht	 hij	 ons	 op.	 Sommige	 geroutineerde	 voge-
laars trappelen de pieren uit de grond van contente-
ment	bij	deze	ontmoeting.	En	dat	na	amper	een	halfuur	
stappen.	 Gretig	 wordt	 waarnemingen.be	 gevoed	 door	
de gedigitaliseerde natuuraddicts. Hierna verdwijnt de 
imposante vogel uit zicht. Wellicht op weg naar een vol-
gende	 afspraak	 met	 een	 cursus	 natuurliefhebbers.	Wat	
heeft	Wim	nog	meer	 in	petto	voor	ons?	We	spotten	als	
volleerde kenners de Boomvalk, Lepelaar, sperwer, bui-
zerd, bruine kiekendief en een broedende torenvalk. 

Ah	juist	ja!	De	aandachtige	lezer	heeft	al	vastgesteld	dat	
die Lepelaar niet past in het rijtje. Het ringteam onder 
leiding van Norbert Roothaert is aan het werk. Hierdoor 
kiest	een	groep	van	een	zevental	van	deze	statige	vogels,	
het luchtruim. Ze blijven rondtoeren boven hun nest-
locatie	 terwijl	 de	 ringers	 hun	werk	 doen.	 	Ook	wel	 een	
mooie waarneming op zich, vandaar deze vermelding.

 
Na een stevige wandeling van een goeie 8 km, sluit Wim 
af op het terras aan de achtertrap van het kasteel. Er 
wordt nog wat nagekeuveld bij een dorstlessend lokaal 
biertje Tripel Plukker of een Fair Trade fruitsapje. Ieder-
een was het unaniem eens. Dit was een leuke, maar voor-
al	 leerzame	 activiteit	 van	 Natuurwerkgroep	 De	 Kerkuil.	

Tekst en foto’s: Stef Feys
Medewerker Natuurwerkgroep De Kerkuil

Met een twintigtal op stap in de broeken.

Wim geeft uitleg bij wat er gespot wordt. Eveline spotte zonet 
een visarend!

afsluiten op het terras van het kasteel.

Op een paar lokale ezels na, tuurt iedereen vol spanning de 
lucht af naar een primeur.
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In het kader van ‘Dag van het Park 2017’, werd op zon-
dag	28	mei	het	prachtige	domein	“De	Krekemeersen”	in	
de	kijker	gezet	met	het	event	“Putten	vol	Pit”.	Thema	van	
dit	event	was	“water”.	Natuurorganisaties	die	actief	 zijn	
in Kortemark en waar het thema water aan te pas komt, 
konden deelnemen met een infostand op deze zonnige 
dag. De Gemeentelijke diensten Vrije Tijd en Milieu, de 
VMM, het Regionaal Landschap Ijzer & Polder, het provin-
ciebestuur, de sportraad, Óókunst, de jeugdraad, de Ker-
kuil, Natuurpunt en diverse andere partners sloegen voor 
dit	weekend	de	handen	in	elkaar	om	er	prachtig	feest	van	
te	maken	vol	beleving	en	ontmoeting.

De	Kerkuil	zette	projecten	als	de	oeverzwaluw	en	vooral	
het nieuwe ijsvogelproject in de (verre)kijker. Uiteraard 
werden onze andere projecten ook toegelicht. Kinderen 
leerden met een verrekijker werken en konden zo enorm 
veel te weten komen over één van de mooiste vogels die 
ons land rijk is, de ijsvogel. De eerste stappen in het vo-
gelspotten	 werden	 gezet,	 en	 gesmaakt!	 Ook	 papa’s	 en	
mama’s leerden bij en hanteerden de verrekijker als ware 
ornithologen.

Vele voorbijgangers werden aangetrokken door onze me-
dewerkers	en	overstelpt	met	nuttige	/	 leerrijke	 informa-
tie.	Het	mooie	weer,	de	prachtige	omgeving,	de	goede	or-
ganisatie	(een	dikke	pluim	hiervoor!),	het	aangename	volk	
en de geweldige sfeer zorgden ervoor dat dit een ware 
topdag werd.

Een	grote	motivatie	om	aan	dit	event	deel	te	nemen,	was	
dat we nog een groot aantal leden nodig hadden van 
grondgebied Kortemark om te voldoen aan de eisen van 
ons nieuwe subsidiedossier. Onze vrijwilligers hebben hun 
beste	been	voorgezet	en	hun	passie	en	motivatie	hebben	
geleid tot 30 nieuwe leden voor de vereniging, waaronder 
20 leden uit Kortemark. We zijn er dan ook zeker van dat 
de	naambekendheid	van	NWG	De	Kerkuil	een	flinke	boost	
heeft	gekregen	en	hopen	binnenkort	nog	meer	inwoners	
van Kortemark te mogen verwelkomen als leden.

Lid worden kan steeds via onze website:
www.natuurwerkgroepdekerkuil.be

 
NWG De Kerkuil

Putten	vol	Pit
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De zwarte roodstaart (Phoenicurus ochruros)

De zwarte roodstaart behoort tot de familie van de vlie-
genvangers.	 Deze	 vogel	 heeft	 een	 voorkeur	 voor	 stede-
lijke gebieden; vooral warme en droge plekken genie-
ten zijn voorkeur. De geslachtsnaam is afgeleid van het 
Oudgrieks “phoinix”, wat rood betekent en “ouros”, wat 
dan weer gestaart betekent. De soortaanduiding komt 
van het woord “ochros”,  en dit betekent rode oker.

De	zwarte	roodstaart	heeft	een	lengte	van	14	cm.	De	man-
netjes	zijn	donkergrijs	tot	zwart	met	witte	vlekken	op	de	
vleugels (zie foto links onderaan de pagina), het vrouwtje 
is	meer	bruin	van	kleur	en	heeft	geen	witte	vlekken	op	de	
vleugels (zie foto bovenaan links). Beide hebben ze uiter-
aard, zoals de naam laat uitschijnen, een roestrode staart. 
Deze vogel is het meest in ons land te vinden vanaf half 
maart tot in oktober. In grote delen van zijn broedgebied is 
hij een trekvogel, in andere delen is hij een standvogel. Als 
hij	trekt,	dan	trek	hij	’s	nachts.	Vooral	tijdens	zachte	win-
ters worden in ons land nog wel eens zwarte roodstaarten 
aangetroffen,	het	is	onduidelijk	of	het	gaat	om	exemplaren	
die	ook	in	Nederland	broeden	of	van	elders	afkomstig	zijn.	

De zwarte roodstaart maakt zijn nest in boomholten, 
boomspleten,	 houtstapels,	 schuttingen,	 onder	 dakpan-
nen, liefst in de nabijheid van een huis of een schuur. Deze 
huizen of schuren worden beschouwd als een rots, het na-
tuurlijke habitat van de zwarte roodstaart. Oorspronkelijk 
kwam hij als broedvogel voor in middel- en hooggeberg-
tes. Hij begint te broeden vanaf eind april. Per legsel legt 
het	wijfje	vijf	tot	zeven	eitjes	en	er	kunnen	per	jaar	tot	2	
legsels	plaatsvinden.	De	eitjes	komen	na	veertien	dagen	
uit. De juvenielen blijven dan nog een tweetal weken in 
het nest. De juvenielen zijn te herkennen aan de gevlek-
te veren op borst en vleugels (zie foto bovenaan rechts).

Het geluid dat deze vogel maakt, doet denken aan 
twee	 steentjes	 die	 tegen	 elkaar	 getikt	 worden.	 Hij	
zit graag rechtop en trilt dan met zijn staart. Voor 
zangposten gaat zijn voorkeur uit naar hooggele-
gen plekjes, zoals dakranden, antennes en andere.

De zwarte roodstaart is verzot op insecten en ande-
re	 geleedpotigen:	 Van	 rupsen	 tot	 langpootmuggen	 en	
spinnen.	 Ook	 bij	 kunstlicht	 durft	 deze	 vogel	 ’s	 nachts	
gaan jagen. In het najaar eten ze ook bessen en zaden.

Hoewel	deze	vogel	de	laatste	tijd	steeds	meer	voorkomt	in	
onze streken, kan deze soort het toch nog moeilijk krijgen. 
Renovatie	van	oude	gebouwen	en	schuren	wegen	op	het	
aantal geschikte broedplaatsen. Ook worden steeds meer 
oude, vervallen industriezones, die een paradijs voor deze 
vogels zijn, afgebroken en gesaneerd. Het plaatsen van 
nestkasten voor deze soort kan helpen. Nestkasten kan je 
ophangen aan muren of onder dakgoten, maar probeer 
steeds de nestkast zo hoog mogelijk te plaatsen en res-
pecteer een minimumhoogte van 2,5 tot 3 meter.

Tekst en foto’s: Wim Bovens
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Tijdens	 onze	 vakanti	e	 in	Wales	 in	mei	 2017,	 zijn	we	 op	
maandag 9 mei naar Gigrin Farm, het Red Kite Feeding 
Center geweest in Rhaeadr Gwy (Welsh voor Rhayader). 
Deze boerderij ligt in Midden-Wales en in een streek waar 
de rode wouw zich thuis voelt.
Elke dag om 15 uur worden de rode wouwen daar gevoe-
derd. En dit al sedert de winter van 1992/1993.
De rode wouwen weten als geen ander hoe laat het is, 
want exact op hetzelfde uur komen ze met 300 tot 600 
aanvliegen.
Eerst komen kraaien, roeken en kauwen naar de voeder-
plaats. Als de wouwen zien dat het er veilig is, komen zij 
aanvliegen: eerst de oudsten, daarna mogen de jongere 
vogels de restjes komen opeten. Ja, ook hier bestaat er 
een pikorde.
Als	 je	 je	 vakanti	e	wilt	 doorbrengen	 in	het	 toch	wel	wat	

onherbergzame Wales, is een bezoek aan Gigrin Farm een 
aanrader!

Jan Vanbaelenberghe

Grote bonte specht
Zeer herkenbare, veel voorkomende specht. Met zijn 
zwart-wit verenkleed en rode broek is het een opvallen-
de verschijning. Dode bomen zijn zowat de enige vereiste 
voor	zijn	habitat.	Hij	 is	het	makkelijkst	 te	spott	en	als	de	
blaadjes nog moeten ontluiken in de lente. 
Het	kloppend	geroff	el	 verraadt	de	aanwezigheid	 van	de	
specht	ti	jdens	mijn	wekelijkse	wandeling	in	het	park.	Als	
een ware Sherlock Holmes ga ik op zoek naar waar het 
geluid vandaan komt. Spechten zijn schuw, maar toch laat 
dit exemplaar zich ‘verrassen’… Ondanks dat ze veel voor-
komend	zijn,	vind	ik	het	toch	alti	jd	leuk	een	specht	op	de	
gevoelige plaat vast te leggen.

Tom Bovens

De winterkoning, een echte werker!
Een	winterkoning	die	 een	 vreemde	nestplaats	 heeft		 ge-
vonden in de werkplaats van mijn schoonzoon in Hoog-
stade. Vandaag, 7 mei, is er een jong uit het ei gekropen.

Jef Germonpré

Rode wouwen
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xxxx

Filip Declerck

Kleine karekiet

Koolmezen
Soms lukt het, soms lukt het niet, maar dit jaar waren wij, 
Marti	ne	en	Luc,	de	gelukkige	vogelliefh	 ebbers.	Maar	liefst	
8 koolmezen werden gezond en wel opgekweekt door de 
moedige ouders die hier en daar wat levende en gedroog-
de meelwormen kregen voor hun kroost. We hebben ze 
alle zien uitvliegen en nog lang horen roepen om wat eten 
in	onze	tuin.	Daarna	was	het	ti	jd	om	het	vogelhuisje	te	rei-
nigen, want je weet maar nooit met die vruchtbare lucht 
hier in Nieuwpoort… en ja, een tweede nest met 10 eitjes 
ligt al klaar voor een volgende kroost, familie Luc en Mar-
ti	ne	David-Gunst	zijn	gelukkige	vogelaars.

Luc David

Deze trekvogel kwam ik toevallig in de maand mei tegen 
bij	het	vogelspott	en	vanuit	de	kijkhut	aan	de	Viconiaput-
ten in Stuivekenskerke. Lijkt veel op een merel maar is 
onmiskenbaar	door	 zijn	witt	e	borststreep.	Mooie	waar-
neming!

Patje Buf

Befl	ijster
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Op woensdag 8 februari 2017 vond een overleg plaats in 
de gebouwen van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
in Oostende. Aanwezig waren Maarten Goegebeur en  
Ingrid De Zaeyer (voor de VMM) en Wim Bovens (voor 
NWG	De	Kerkuil).	Op	dit	constructief	overleg	werd	over-
eengekomen	dat	er	een	inventarisatie	van	de	oevers	van	
volgende waterlopen zou plaatsvinden:

* Noordvaart
* Slijkvaart
* Venepevaart
* Grote Beverdijkvaart
* Proostdijkvaart
* Koolhofvaart

Het bootje dat voorzien werd om deze tocht te doen, 
heeft	al	vele	mijlen	achter	de	boeg.	Ervaring	troef	voor	de	
boot, maar niet voor de bemanning. Op 17 maart werd 
een eerste poging ondernomen om de boot te water te 
laten aan het pompgemaal Veurne-Ambacht, dat instaat 

voor de ontwatering van de polder via de Ganzepoot naar 
zee. Kapitein van dienst is Jan Bovens, Ingrid De Zayer van 
VMM is uiteraard ook van dienst. Het zag er allemaal veel-
belovend	uit,	maar	bij	de	tewaterlating	van	de	boot	is	er	
ijzer (bescherming van de oevers) rond de schroef geraakt 
en hebben we helaas  forfait moeten geven. De boot mag 
eerst nog even genieten van een mechanisch onderhoud.

Vrijdag 12 mei wordt er opnieuw afgesproken met Ingrid 
van de Vlaamse Milieumaatschappij. Bedoeling is nog 
steeds	om	een	inventarisatie	te	doen	van	de	oevers	van	
de onbevaarbare waterlopen van 1ste categorie (de ge-
deelten van de onbevaarbare waterlopen stroomafwaarts 
van het punt waar hun waterbekken ten minste 5.000 ha 
bedraagt). Op deze waterlopen mag niet gevaren worden, 
uitgezonderd met goedkeuring van VMM

Inventarisatie oevers

Kapitein van dienst is Eveline Follet en terwijl zij ons 
feilloos naar alle de bestemmingen brengt, controleert  
Ingrid	 zorgvuldig	 de	 oevers	 op	 erosie	 en	 afkalving.	 On-
dertussen kijkt Wim welke oevers in aanmerking zouden 
kunnen	komen	om	dienst	te	doen	als	nestlocatie	voor	de	
ijsvogel. Meer dan 25 km wordt afgevaren en de oevers 
langs beide kanten worden geïnventaiseerd.
Hieruit bleek dat er verschillende oevers bijna voldoen als 
nestlocatie	voor	de	ijsvogel,	slechts	een	minimum	aan	in-
greep is vereist om te voldoen aan alle criteria. 

*	voldoende	hoge,	verticale	oever
* geen begroeiing
* een tak die dienst doet als rustplek, uitkijkpost 

We	zouden	20-tal	locaties	“ijsvogelklaar”	kunnen	maken.

Artikels

Het ijsvogelproject is van start gegaan!
In samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij is Natuurwerkgroep De Kerkuil begonnen met 
de inventarisatie van 50 km oever in Nieuwpoort, Veurne en Diksmuide ten behoeve van nestlocaties 
voor de ijsvogel.

Artikels
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Hier en daar een beetje begroeiing wegnemen zou vol-
doende	moeten	zijn	om	de	locatie	aantrekkelijk	te	maken	
voor de ijsvogel. Op andere plaatsen zou het aanbrengen 
van een tak in de oever genoeg moeten zijn om als ge-
schikte	nestlocatie	bestempeld	te	worden.

geschikte oever

ongeschikte oever

De tocht

Deze waterlopen zijn niet voorzien om op te varen, som-
mige wegen en autosnelwegen lopen bijna rakelings over 
het water. Op de dag van de tocht staat het waterpeil in-
gesteld op het zomerpeil, wat een 35-tal cm hoger is dan 
in	februari.	Dit	heeft	onze	tocht	toch	wel	een	stuk	moei-
lijker gemaakt. Doordat we met een consoleboot varen, 
moeten we rekening houden met de hoogte van het stuur 
van de boot. Deze is hoger dan bij een boot waarbij de 
motor achteraan bestuurd wordt. Een viertal keer heb-
ben	we	de	motor	moeten	afleggen	om	onszelf	en	de	boot	
voort te duwen onder de brug door. Een hele ervaring om 
de onderkant van een autosnelweg ter hoogte van de afrit 
Nieuwpoort van zo dichtbij te zien.

Helaas zijn we onderweg geen ijsvogels tegengekomen, 
ook	nestlocaties	hebben	we	niet	kunnen	waarnemen.	De	
motor van de boot maakt vrij veel lawaai en zorgt ervoor 
dat de schuwe ijsvogel ons al van ver hoort aankomen. 
Door het geluid van de motor konden we ook de roep van 
de ijsvogel niet horen. Meestal hoor je eerst de roep van 
de ijsvogel voor je hem te zien krijgt. Van het weer konden 
we niet klagen, hoewel ze wisselvallig weer voorspelden 
met kans op een bui, hebben we pas op het allerlaatste 
moment, 10 minuten voordat we terug aanmeerden aan 
het	pompgemaal,	een	 letterlijke	douche	gekregen.	Voor	
de	rest	was	het	prachtig	weer	en	een	unieke	belevenis.

Om de oevers klaar te stomen voor de ijsvogel, zijn we nu 
reeds te laat op het seizoen. Alle ijsvogels zouden nu in prin-
cipe al aan het broeden moeten zijn, dus gaan we voor dit 
jaar	enkel	door	met	de	inventarisatie	van	de	oevers.	Voor	
2018	kunnen	de	reeds	van	nature	geschikte	oevers	geopti-
maliseerd	worden,	uiteraard	altijd	in	samenspraak	met	de	
VMM en eventueel de landbouwer aan wiens eigendom de  
oever grenst. De VMM is echter ook eigenaar van enke-
le oeverstroken langs de Grote Beverdijk wat het project  
alleen maar ten goede kan komen.

Na	deze	 inventarisatie	hebben	we	de	boot	voorzien	van	
een	passende	naam.	De	keuze	is	gevallen	op	Atthis,	naar	
de	Latijnse	naam	van	de	ijsvogel:	“Alcedo	atthis”.

Uiteraard gaan we ook door met het opvolgen en in kaart 
brengen van allle waarnemingen van ijsvogels in ons wer-
kingsgebied. Daarom nog een warme oproep om alle 
waarnemingen in te voeren op www.waarnemingen.be of  
te melden aan info@natuurwerkgroepdekerkuil.be.

Dan rest er mij enkel nog een dankwoord aan de Vlaamse 
Milieumaatschappij, met in het bijzonder aan Ingrid De  
Zayer en Maarten Goegebeur. Ook de 2 kapiteins worden 
hartelijk bedankt om ons bij dit project bij te staan. 

tekst en foto’s: Wim Bovens

Artikels
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Links boven: bruine kiekendief man
Rechts boven: bruine kiekendief vrouw
Links onder: bruine kiekendief pullus (jong dat nog niet kan vliegen)
Rechts onder: bruine kiekendief juveniel
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Het leefgebied van de koekoek strekt zich uit over twee 
vijfde van het landoppervlak van de aarde, van heel Euro-
pa (IJsland uitgezonderd), oostwaarts via Azië en Siberië 
tot Japan en zuidwaarts tot en met de Himalaya, China 
en Zuidoost Azië. Koekoeken in het westelijk deel van dat 
gebied overwinteren in Afrika ten zuiden van de Sahara 
in het regenwoud van Congo. Er werd steeds aangeno-
men dat oostelijke ‘gewone’ koekoeken overwinterden in 
Zuidoost-Azië. Doch, recent onderzoek met gezenderde 
koekoeken (door onder andere Lyndon Kearsly die in het 
voorjaar in het Duinenhuis een voordracht gaf over gier-
zwaluwen)	heeft	aangetoond	dat	ook	die	vogels	overwin-
teren in Afrika.
Nick	Davies,	oud-leerling	van	Tim	Birkhead	(	zie	artikel	van	
Leo Alaerts in vorig nummer van de Kerkuil) en hoogleraar 
gedragsecologie aan de University of Cambridge, deed 
heel wat onderzoekswerk in Wicken Fen, een veengebied 
15 kilometer ten noordoosten van Cambridge. Samen met 
collega’s	heeft	hij	de	afgelopen	dertig	(!)	jaar	de	evolutio-
naire strijd tussen koekoeken en gastouders bestudeerd. 
In zijn heel boeiend boek “De koekoek, vals spel van de 
natuur” neemt hij de lezer mee op een reis die laat zien 
hoe de afweer van de gastouders en het bedrog van de 
koekoek	 zich	als	gevolg	van	de	evolutie	hebben	ontwik-
keld.	Het	leest	als	een	detectiveverhaal	met	de	natuur	in	
de hoofdrol. De trucs die de koekoeken er op na houden 
om door de verdediging van hun gastouders door te drin-
gen, eieren te leggen en hun gastouders zover te krijgen 
dat ze hun kuiken voeden, worden er onthuld. Zoals een 
speurder details moet bestuderen om een misdaad op te 
lossen, zo moet een bioloog nauwgezet het gedrag van 
koekoeken, de kleur en de tekening van koekoekseieren 
en de bedelroep van koekoekskuikens observeren om er 
achter te komen hoe deze vogels zijn gastouders om de 
tuin leidt.

Enkele weetjes:

-	 Volgens	 de	 laatste	 schatting	 zijn	 er	 ongeveer	
10000 vogelsoorten op aarde, waarvan er 102 worden 
gekenmerkt	 door	 broedparasitisme	 (59	 koekoeken,	 vijf	
koevogels,	zeventien	honingspeurders,	twintig	Afrikaanse	
prachtvinken en één eend).

- Koekoeken kunnen in verschillende soorten (groe-
pen families die van één gemeenschappelijke voorouder 
afstammen) worden onderverdeeld, waarvan elke in een 
bepaalde gastoudersoort is gespecialiseerd en eieren legt 
die passen bij die van de gastouders: bruine gevlekte in 
het geval van koekoeken die in graspiepers zijn gespeci-
aliseerd, groene gevlekte in het geval van kleine-karekie-
tenspecialisten,	 effen	 blauwe	 in	 het	 geval	 van	 gekraag-
de-roodstaartspecialisten enzovoort. Het ei is even groot 
als de eieren van de gastoudersoort, maar daarmee op-
vallend klein voor een zo grote vogel. Heggenmussen zijn 
echter de enige veelvoorkomende gastoudersoort die 
geen onderscheid maken tussen eieren. De eieren van de 
koekoek die parasiteert op heggenmussen zijn helemaal 
anders	van	grootte	én	kleur	dan	de	mooie,	helderblauwe	
eieren van de heggenmus.

- Koekoeken zijn even groot als een Turkse tortel, 
maar	door	hun	lange,	puntige	vleugels,	hun	lange	staart	
en gestreepte buik zien vliegende koekoeken er uit als 
roofvogels. Harige rupsen zijn hun favoriete prooi. (Blijk-
baar zou de koekoek de enige vogel zijn die zebrarupsen 
eet	 van	 het	 giftige	 Jacobskruiskruid).	 Uit	 experimenten	
met	 opgezette	 koekoeken	 blijkt	 dat	 de	 strepen	 van	 de	
koekoek van belang zijn om zich als sperwer voor de doen. 
Kleine karekieten zijn banger van een gestreepte koekoek 
dan van een gestreepte duif.

De trukendoos van de koekoek, de groot-
ste bedrieger in het vogelrijk
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- De meeste zangvogels leggen hun eieren ’s mor-
gens vroeg. Koekoeken daarentegen leggen in de namid-
dag, en ze leggen een ei als er al één ei in het nest van de 
gastouders ligt (‘elk ei dat opduikt in het nest voordat ik 
het zelf ben gaan leggen kan niet van mij zijn, dus stoot ik 
het af’, zo redeneren de gastouders). Ze moeten dat uiter-
aard na de gastouders doen, dus later op de dag. Dus ’s 
middags leggen maakt ook deel uit van het bedrog van de 
koekoeken.

- De legprocedure van de koekoek bestaat uit het 
leggen zelf, het wegnemen van het gastouderei tot het 
plaatsnemen op het nest en het wegvliegen. Dit duurt ge-
middeld	dertien	seconden!	De	meeste	vogels	zitten	tus-
sen	de	twintig	minuten	tot	een	uur	op	hun	nest	wanneer	
ze een ei leggen. Snel leggen vermindert de kans dat een 
koekoek door gastouders wordt aangevallen. Het bijzon-
dere aan de vrouwtjeskoekoek is dat ze het leggen weet 
te	timen.	Men	ontdekte	dat	een	vrouwtje	vóór	ze	legt	rus-
tig	een	uur	lang	vanaf	een	tak	het	nest	van	de	gastouders	
in de gaten houdt. Waarschijnlijk daalt het ei in die perio-
de haar eileider in, zodat het klaar is om te worden gelegd 
in	een	heel	korte	tijdspanne.

De analogie met de wapenrace gaat ervan uit dat de tru-
kendoos van de koekoek zich in de loop van vele genera-
ties	heeft	ontwikkeld	naarmate	de	gastouders	geleidelijk	
hun	 afweertactieken	 verbeterden.	 Die	 nimmer	 aflaten-
de	 wapenwedloop	 wordt	 wel	 ‘Red	 Queen’-evolutie	 ge-
noemd, naar de Rode Koningin uit Avonturen van Alice in 

Wonderland & Achter de Spiegel van Lewis Carrol. In dat 
verhaal grijpt de Rode Koningin Alice bij de hand en begin-
nen ze samen steeds sneller te rennen. Tot verbazing van 
Alice lijken ze niet vooruit te komen, maar blijven ze op 
precies dezelfde plaats. ‘Nou in ons land’ zegt Alice, ‘kom 
je	gewoonlijk	ergens	anders	als	je	lange	tijd	heel	hard	holt	
zoals wij hebben gedaan’. De Rode Koningin antwoordt : 
‘Wat een langzaam land! Want hiér moet je je benen uit 
je lijf rennen om te blijven waar je bent’.

Zijn koekoeken en gastouders inderdaad in een dergelijke 
wedloop verwikkeld en bedenken ze allebei telkens nieu-
we	 foefjes	 en	 handigheidjes	 om	nieuwe	ontwikkelingen	
van	de	tegenpartij	te	kunnen	bijbenen?
Als	 elk	 van	 beide	 partijen	 is	 geëvolueerd	 door	 de	 ont-
wikkelingen van de andere bij te houden, zoals de Red 
Queen-evolutie	 stelt,	 dan	 kunnen	we	 ons	 indenken	 dat	
koekoeken vroeger (met slecht gelijkende eieren) het er 
tegen hun toenmalige gastouders (met een slechter on-
derscheidingsvermogen) even goed vanaf brachten als 
koekoeken van nu tegen gastouders van nu.
Voor wie er nog veel meer over wil weten, onder andere 
de talloze experimenten met modelkoekoekseieren, de 
bedeltrucs van de koekoeksjongen, de keuze van gastou-
ders, waarom er steeds minder koekoeken zijn en nog 
veel meer andere trucs van deze bijzondere vogel  verwijs 
ik graag naar het 287 bladzijden tellende boek van Nick 
Davies. Een aanrader!

Jef Desaever
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Grauwe kiekendief in de Moeren

In de vroege lente ruilt de grauwe kiekendief de Afrikaan-
se Sahara in voor de West-Europese akkers. De roofvogel 
is	sterk	afh	 ankelijk	van	onze	akkers	voor	zijn	voortplanti	ng	
en overleving. De vele graanvelden en uitgestrekte open 
vlaktes van het Vlaamse polderlandschap maken deze om-
geving tot een kansrijk gebied voor de grauwe kiekendief. 
Helaas zijn broedgevallen op Vlaamse bodem uiterst zeld-
zaam geworden. Hun nest op de grond in een graanakker 
maakt de eieren en kuikens kwetsbaar voor zowel land-
bouwmachines	 als	 predati	e.	 Inagro	 gaf	 zopas	 het	 start-
schot	voor	de	inrichti	ng	van	een	éénjarige	vogelakker	van	
1 hectare in de polders van de Moeren. Er wordt nauw 
samengewerkt met een lokale pionier-landbouwer en de 
focus	ligt	op	het	uitt	esten,	demonstreren	en	implemente-
ren	van	deze	innovati	eve	maatregel	in	West-Vlaanderen.

Natuur en landbouw hand in hand

Een vogelakker is ontworpen als ideaal leefgebied voor 
de grauwe kiekendief en daarom opgedeeld in verschil-
lende gewasstroken. Stroken natuurbraak, ingezaaid met 
een mengeling van grassen, granen en kruiden worden af-
gewisseld met stroken luzerne, een gangbaar landbouw-
gewas. De gemengde stroken zijn een directe vorm van 
voedsel en schuil- en broedgelegenheid voor de kieken-
dief en andere akkervogels (zoals veldleeuwerik, patrijs 
en velduil). De luzerne wordt 3 keer per jaar geoogst. 
Veldmuizen zijn in de kort gehouden luzernestroken goed 
zichtbaar voor jagende kiekendieven en de eiwitrijke op-
brengst na het maaien van deze stroken doet dienst als 
groenvoeder	voor	vee.	Daarnaast	heeft		 luzerne	ook	een	
positi	ef	eff	ect	op	de	structuur	en	vruchtbaarheid	van	de	
bodem. Akkervogelbescherming wordt hier dus gecom-
bineerd	met	 landbouwkundige	 producti	e.	 Deze	win-win	
situati	e	 maakt	 de	 maatregel	 vrij	 aantrekkelijk	 voor	 de	
landbouwer. Een mooi voorbeeld dus van hoe natuur en 
landbouw hand in hand kunnen gaan.

Grauwe kiekendief in de (verre)kijker

De	 kiekendief	 trekt	 met	 zijn	 elegante	 en	 acrobati	sche	
vliegkunsten nu al moeiteloos de aandacht van natuurlief-
hebbers.	Om	fi	etsers	en	andere	bezoekers	in	de	Moeren	
bewust te maken van de soortbeschermingsmaatregelen 
ten voordele van de (grauwe) kiekendief wordt vlakbij ‘t 
Groot Moerhof op 21 juni 2017 de ‘Kiekwand’ onthuld. 
Het	idee	van	deze	originele	kijkwand	kwam	tot	stand	ti	j-
dens een brainstorm met enkele vrijwilligers van Natuur-
werkgroep de Kerkuil. De wand krijgt een plaats langs 
het Fietsnetwerk pal op de grens met Frankrijk. Aan deze 
wand	zullen	fi	etsers	 -	 zowel	klein	als	groot	 -	 vanaf	deze	
zomer het landschap kunnen begluren vanuit een kieken-
diefperspecti	ef.	Foto’s	en	leuke	weetjes	over	de	bruine	en	
de grauwe kiekendief maken de wand compleet.

Krijg	je	zin	om	van	hieruit	de	Moeren	met	de	fi	ets	te	ont-
dekken?	 Dan	 is	 de	 ti	jdelijke	 fi	etstocht	 van	 ’Van	 Dieven,	
Gorzen	en	Waterdraken,…’	uitgesti	ppeld	door	het	Regio-
naal Landschap IJzer & Polder in samenwerking met de 
Krant	 van	 West-Vlaanderen	 een	 uitstekende	 ti	p!	 Deze	
fi	etsroute	 loopt	 doorheen	De	Moeren	 over	 het	 plateau	
van Izenberge tot in de IJzervallei en telt 43 km. Starten 
kan	aan	‘t	Groot	Moerhof.	De	grati	s	fi	etsfolder	kun	je	af-
halen in het provinciaal bezoekerscentrum De Blankaart 
of aan ‘t Groot Moerhof zolang de voorraad strekt. Ze ver-
schijnt	ook	begin	juni	in	de	special	“KW	vakanti	e	2017”	bij	
de Krant van West-Vlaanderen.

Wil	je	meer	te	weten	komen	over	deze	acti	es	voor	de	kie-
kendief in de Moeren? 

Contact: Willem Van Colen - willem.vancolen@inagro.be 
051 27 33 15

Dit	 initi	ati	ef	 kadert	 binnen	 (1)	 het	 Europees	 Interreg-project	 ‘Tous	
Eco-Citoyens!’ (TEC!) en (2)  een overkoepelend project “Draagvlakver-
breding	Landbouw	en	Milieu”	van	de	Vlaamse	overheid,	fi	nancieel	on-
dersteund door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE), 
het Departement Landbouw en visserij, de Vlaamse Landmaatschappij 
(VLM) en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).

Avec le souti en du Fonds Européen de développement régional

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Brengt vogelakker grauwe kiekendief naar 
Vlaamse polders?
Typeert het elegant staaltje luchtacrobati e van de grauwe kiekendief binnenkort het luchtruim boven onze Vlaamse 
akkers? Het lijkt hoog gegrepen, maar een nieuwe maatregel naar succesvol voorbeeld van de Werkgroep Grauwe Kie-
kendief in Nederland geeft  deze ernsti g bedreigde soort misschien het nodige duwtje in de rug. De akkervogelwerking 
van Inagro bouwt dit jaar prakti jkkennis en –ervaring op rond de inrichti ng van een ‘vogelakker’ in de Westhoek. Deze 
maatregel moet er voor zorgen dat de grauwe (en bruine) kiekendief zijn intrek vindt als broedvogel in onze regio.

foto: Ben Koks, Werkgroep Grauwe Kiekendief
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Voorbereidingswerken grauwe kiekendief
Natuurwerkgroep De Kerkuil is graag voorbereid, zeker 
als het gaat over de komst van de grauwe kiekendief in 
het werkingsgebied. Om nestbescherming te voorzien 
voor onze gevederde vriend, maken medewerkers van De 
Kerkuil een nestbeschermingskooi naar een model dat De 
Torenvalk gebruikt op hun FIR-kamp in Frankrijk.

In Kortemark werden de handen uit de mouwen gestoken 
om betonijzers op maat te slijpen en te plooien. Alle stuk-
ken werden vakkundig op hun plaats gelegd, om daarna

aan elkaar gelast te worden. Eens het kader volledig 
gelast was, werd het hexanet zorgvuldig aan het ka-
der aangebracht en vastgemaakt met stukjes verzinkte  
ijzerdraad.

Laat onze luchtacrobaten nu maar komen, Natuurwerk-
groep De Kerkuil is er alvast klaar voor! Er is reeds 1 kooi 
gemaakt en we hebben materiaal genoeg voor een 2de 
kooi. Deze nestbeschermingskooien kunnen uiteraard 
ook gebruikt worden om het nest van de bruine kieken-
dief te beschermen.
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Met	41	koppeltjes	bruine	kiekendieven	tijdens	het	afgelo-
pen jaar 2016 konden we moeilijk spreken van een sterk 
seizoen.	Met	deze	aantallen	zitten	we	ongeveer	in	de	ja-
ren 2009-2010, terwijl we in de voorbije jaren soms 59 
paren hadden of toch minimaal 47. In ieder geval was het 
een minder seizoen, wellicht door het slechte voorjaar 
veroorzaakt. Slechte jachtomstandigheden maakten dat 
er soms heel lange periodes waren waar er geen voed-
sel	werd	aangevoerd	(voor	het	vrouwtje	tijdens	de	balts	
en eileg, voor de jongen later). Dit had niet alleen een in-
vloed op het aantal koppels dat tot broeden kwam, maar 
ook op het aantal dode jongen in het nest. Maar ook de 
observaties	deed	het	geen	deugd.	Vaak	was	er	rond	het	
nest niks te zien, hierdoor werden nesten minder goed 
opgevolgd.	Een	onderschatting	van	de	populatie	2016	zal	

wellicht een gegeven zijn. Vooral in de polders zagen we 
het verschil met vorige jaren (23 koppels tov 29 de twee 
jaren voordien). In de IJzervallei was er evenwel sprake 
van	 een	 stijging	 van	 twee	 paren	 tot	 negen	 koppels.	 De	
Blankaart doet het terug uitstekend met drie succesvolle 
nesten. De nesten van de bruine kiekendief zijn door de 
waterpeilverhoging terug veilig voor predatoren. Ook het 
aantal territoriale koppels dat niet tot broeden overging, 
viel terug van negen naar vijf. Wanneer we de cijfers van 
de	effectieve	broedgevallen	bij	de	hand	nemen,	dan	zien	
we een daling van vier koppels (32 tov 36) maar dat cij-
fer	werd	ook	behaald	in	2014	toen	we	nog	een	populatie	
hadden van 49 stelletjes kiekendieven. Dus de mindere 
cijfers	zijn	te	relativeren.	Of	dit	een	éénmalige	daling	is	of	
niet, zal het volgend broedseizoen uitwijzen.

Bruine kiekendief 2016: Een minder kieken-
diefseizoen,	een	daling	van	de	populatie?
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Spreiding over de gemeenten

Het grondgebied van Veurne blijkt de laatste drie jaar 
the place to be voor de kiekendief in de streek met 14 
broedparen. Diksmuide volgt al een stuk verder met acht 
broedende kiekendieven. Lo-Reninge moet het doen met 
de	helft	van	de	Diksmuidse	koppels,	namelijk	vier.	Daarna	
volgen een hele rits gemeenten met twee (Middelkerke) 
of één koppel (Houthulst, Alveringem, Koksijde en Nieuw-
poort).

Het merendeel terug in graan

Ook al was het vooral minder in de polders, het aantal 
kiekendieven	 in	 landbouwgewassen	 blijft	 hoog:	 44%	 in	
graan en 13% in maaigrasland. Samen maakt dat 57% uit 
van	 de	 totale	 broedpopulatie.	 Het	 percentage	 in	 maai-
grasland alsook in hooiland (13%) vertegenwoordigt een 
wezenlijk aantal. Vaak opteren we om nesten in gras, voor 
eind april, niet te beschermen maar gewoon te laten uit-
maaien. Aangezien we dan nog vroeg in het broedseizoen 
zijn,	hebben	de	kiekendieven	nog	alle	tijd	om	te	verhui-
zen naar graangewassen, waar ze kunnen genieten van 
relatieve	rust	tot	de	dorser	er	aan	komt.	Door	het	slech-
te voorjaar waren half mei nog verschillende graslanden 
niet gemaaid en werd geopteerd om toch op een aantal 
locaties	nestbescherming	toe	te	passen.	Helaas	mislukten	
alle vier de beschermingsmaatregelen. Soms moedwillig 
nadat derden het perceel betraden en het volledige nest 
‘verdween’, soms ook doordat de landbouwer de loon-
werker	niet	 goed	 inlichtte	en	hierdoor	het	 vierkant	 half	
‘verdween’ bij de landbouwwerkzaamheden. Maar ook 
gewoon door de onveilige ligging van zo’n vierkant in de 
omgeving… In 2016 waren er ook vier broedgevallen in 
hooiland, één ervan mislukte maar de andere drie waren 
succesvol, waarvan één met een vierkant, bij de andere 
locaties	volgde	het	maaien	later.
 

Mooi broedsucces

Ondanks	de	mindere	aantallen	toch	hier	een	zeer	positief	
cijfer, 72% van de nesten lukten. 28% mislukten, over alle 
nesten	hadden	we	 informatie	over	het	broedsucces.	De	
vermelde vier mislukkingen in maaigrasland steken er bo-
venuit, naast drie in rietland en één in gerst (zie verder De 
Moeren), maar dat is een ander verhaal.

Onbetrouwbaar nestgemiddelde

Er werden slechts vijf nesten bezocht (in het graan) met 
totaal 21 jongen. Er werden geen jongen geringd of getagd 
in 2016. Het aantal is echter te gering om hieruit een nest-
gemiddelde te berekenen.

De Moeren

De Moeren, en in uitbreiding de buitenmoeren, zijn goed 
voor	een	10-tal	koppels	bruine	kiekendieven.	Soms	zitten	
die heel kort bij elkaar. Zo was dat vorig jaar het geval tus-
sen de Kosterstraat en de Noordmoerstraat. De bijzonde-
re	situatie	was	de	moeilijke	bereikbaarheid	op	die	bewus-
te	locaties.	De	percelen	waren	namelijk	niet	rechtstreeks	
bereikbaar vanop de openbare weg maar slechts via een 
lange dreef diep inwaarts in De Moeren. Kiekendieven zijn 
soms (auto)schuw, zeker wanneer die in een dreef staat 
waar er anders nooit een auto staat. Dat voertuig argwa-
nen ze, ondanks de goeie bedoelingen…

In de maand mei werd vanuit de Kosterstraat op twee 
locaties	 nestbouw	 gezien	 van	 vrouwtjes	 in	 de	 gerst.	 De	
bedoeling was om in de maand juni deze nesten te lokali-
seren	in	het	veld	met	het	oog	op	de	nestbescherming	tij-
dens het dorsen. Het eerste nest werd al vlug ontdekt, het 
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was	relatief	ver	van	de	auto	in	de	dreef	en	het	mannetje	
dropte voedsel en vloog direct weg. Dit is een teken dat 
er grote jongen zijn die zelfstandig kunnen eten. Een mooi 
nest van vijf jongen stond bijna klaar om uit te vliegen. 
Het ander nest bleek moeilijker. Wellicht stond de auto 
te dicht bij het tweede nest. Dan wat meer achteruit in 
de dreef. Maar ook dat leverde niet veel op, een vrouwtje 
bleef maar rondvliegen met prooi en wou niet landen, het 
mannetje leverde z’n prooien af aan het vrouwtje aan de 
rand	van	het	perceel	maar	die	vertikte	het	om	haar	nest	
te verraden. Eigenaardig genoeg vloog dat vrouwtje eer-
der rond een aangrenzend perceel... Zou ik toch miskeken 
hebben? Het moment van de waarheid is aangebroken. 
Het dorsen begint, ik zit op een barbecue en moet die 
even onderbreken, want op zondag doet de boer gewoon 
zijn werk verder. Van de vijf kiekendieven zijn er al een 
aantal uit het nest, enkele vliegen vanop het nest reeds 
omhoog. De resterende jongen worden vastgezet met 
kippengaas zodat hen niks kan overkomen.

Enkele uren na het dorsen (en na de barbecue) worden 
de jongen terug ‘losgelaten’. Om niet telkens over het ge-
dorste stro te moeten lopen, wandel ik in de rij van het 
nest.	Groot	is	m’n	verbazing	wanneer	ik	op	amper	vijftig	
meter van het eerste nest, het tweede nest vind, met nog 
relatief	kleine	jongen.

Eén jong is erin geslaagd zonder kleerscheuren te vallen 
doorheen het rad van de dorser, de twee andere hebben 
minder	geluk,	één	jong	heeft	geen	poten	meer,	de	andere	
de	toppen	van	z’n	vleugels	kwijt.	Een	spijtig	geval	natuur-
lijk, doodjammer.

De jongen worden wat omringd met stro en uit de zon 
gezet via m’n kippengaas en bamboestokken waarmee ik 
een halve cirkel probeer te maken.

Een dag later zijn de twee jongen verdwenen (wellicht 
overleden en verwijderd door de ouders), het andere jong 
wordt nog gevoederd (door het mannetje van het eerste 
nest, dus bigamie) maar na een week is dit laatste jong 
ook	verdwenen.	Na	deze	desillusie,	kreeg	ik	niet	de	reflex	
om dat aanliggend perceel terug te controleren. Enkele 
weken later wordt dit toch gedaan en met succes, mini-
maal drie uitvliegende jongen zijn merkbaar in het per-
ceel (hier met een tweede man)! Drie nesten op amper 
honderd meter van elkaar in het graan, in een minder sei-
zoen, was toch niet alledaags, weliswaar met een serieuze 
domper.

Kris Degraeve
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Groot was mijn verrassing op woensdag 17 mei ‘s namid-
dags toen plots een “huiszwaluwkopke” te zien was in de 
invliegopening van een houten gierzwaluwnestkast. Was 
deze er als “curieuzeneus” in gekropen en kon er nu niet 
meer	uit?	Je	zou	er	een	stijve	nek	van	krijgen,	zo	naar	om-
hoog turen. En zelfs wat ongerust worden dat deze er niet 
meer op eigen kracht uit kan vliegen. Oef! De huiszwaluw 
vliegt	terug	uit	de	nestbak.	Een	reddingsactie	met	mense-
lijke hulp is dus niet nodig. Wat later vliegt de huiszwaluw 
trefzeker door de invliegopening terug naar binnen. En 
maar	kwetteren	vanuit	de	opening,	precies	alsof	verteld	
wordt “hé, hier is een overdekte feestzaal”.

Uiteindelijk hebben 2 huiszwaluwen geregeld deze hou-
ten nestbak gierzwaluw bezocht, 5 dagen lang. Op 21 mei 
was de laatste waarneming van een koppel dat in- en uit 
vliegt.	 Misschien	 heeft	 het	 vrouwtje	 beslist	 dat	 de	 ne-
struimte te groot was en zijn ze daarom niet meer terug-
gekeerd? Het was zeker geen ideale plaats, want huiszwa-
luwnesten hangen in de schaduw, wat met deze nestbak 
niet het geval was.
Bij het horen van dit gebeuren zei elkeen “Nog nooit zo-
iets gehoord.” Navraag werd gedaan bij diverse natuur- 
en vogelwerkgroepen en vogelkenners in België en buur-
landen, bij verschillende Regionale Landschappen. Deze 
opeenvolging van waarnemingen was blijkbaar een zeld-
zaamheid.
Ook Dhr. Lyndon Kearsley (spreker van de interessan-
te avond gierzwaluwen!) had ik gecontacteerd. Via hem 
kreeg	ik	een	tip	dat	dit	in	2012	ook	al	eens	in	Oostvoorne	
(Nederland) voorgevallen was. Van Dhr. Norman Deans 
van Swelm kreeg ik te horen dat huiszwaluwen er een 
nest gemaakt hadden in een houten gierzwaluwnestbak 
en met succes gebroed. De nestopening was met modder 
iets verkleind, binnenin was er een “gewoon nest zonder 

klei” Er waren hem geen andere gevallen gekend.

Het is geweten dat gierzwaluwen soms huiszwaluwen vol-
gen	naar	hun	nestlocatie,	o.a.	in	2016	was	er	zo’n	waarne-
ming in Torhout. Dhr. Willy Vermeersch liet me weten dat 
hij	al	een	huiszwaluw	had	gezien	die	regelmatig	op	bezoek	
ging naar een gierzwaluwnestplaats. Op 1 juni zagen Luc
Vanhooren en ik 2 huiszwaluwen en 4 gierzwaluwen geza-
menlijk rondjes maken in de lucht. Huiszwaluwen en gier-
zwaluwen lijken dus heel sociaal om te gaan met elkaar.

De verschillende nestbakbezoekjes zullen me lang bijblij-
ven, een fotomontage is toegevoegd als “leuke afsluiter” 
aan de voordracht huiszwaluwen.

Patrick Claeys
Koekelare

zwaluwenkoekelare@gmail.com

De aard van ‘t vogeltje
“Huiszwaluwen maken een nest met modderballetjes en huizen niet in een houten nestkast.” Dit is wat alge-
meen geweten is en gezegd wordt. 



26 Artikels

De meimaand is voor de huiszwaluwen de periode om hun 
nest te bouwen, samengesteld uit 1000 tot 1500 modder-
balletjes. Juni 2017 zal voor velen bijblijven als een “te 
droge maand”. Eén kolonie huiszwaluwen in Koekelare 
heeft	de	gewoonte	de	modder	vooral	te	halen	bij	een	na-
bijgelegen bouwbedrijf, waar ook aarde en teelaarde ligt. 
De samenstelling is niet ideaal, maar als het niet of weinig 
regent,	dan	blijft	de	aangebrachte	modder	helemaal	niet	
aan	de	muur	hangen.	Wat	toch	blijft	hangen,	komt	na	het	
opdrogen toch weer los, meestal na een dag. Uiteindelijk 
werden, uit noodzaak, begin juni een aantal kunstnesten 
opgehangen.	Dit	net	naast	de	modderlocaties	waar	huis-
zwaluwen probeerden een nest te bouwen. Deze kolonie 
bouwde	in	het	verleden	altijd	zelf	een	nest.	Zelfs	al	heb-
ben huiszwaluwen “nieuwvrees”, toch werden de eerste 
kunstnesten al bezet binnen de 3 dagen. Dit voorval toont 

aan	 dat	 kunstnesten	 op	 locaties	met	 “problemen”	 toch	
zeer snel ingenomen worden. De drang naar “kroost” is 
sterker dan de vrees voor het “nieuwe”.

Patrick Claeys, Koekelare

Kunstnesten in De Panne
Onze	 kern	 in	 De	 Panne	 heeft	 op	 verschillende	 plaatsen	
kunstnesten opgehangen voor huiszwaluwen. Dit gebeur-
de in zowel De Panne als Adinkerke. Hopelijk slaan deze 
luxe woningen aan bij de zwaluwen. Een grote en welge-
meende dank-u-wel gaat uit naar het gemeentebestuur 
van De Panne voor het ter beschikking stellen van een 
hoogtewerker voor deze klus.

Zwaluwen in Wulpen
De	 zwaluwbox,	 een	 container	 vol	 nuttige	 informatie	
over zwaluwen, staat dit jaar in Wulpen aan de Conter-
dijk ter hoogte van de brug. Dank aan het gemeentebe-
stuur van Koksijde om het vervoer van de zwaluwbox op 
zich te nemen! Tegenover de zwaluwbox hangen sinds 
kort 16 kunstnesten tegen de gevel van het huis van Piet  
Goddaer (Ozark Henry). Deze kunstnesten uit houtbeton 
werden door NWG De Keruil aangeleverd. Op zijn minst 

11 van deze kunstnesten zijn reeds bewoond. De zwalu-
wen weten de inspanningen van Eddy Vandenbouhede 
wel te smaken! Met de hulp van Piet Goddaer werden 
de	kunstnesten	vakkundig	opgehangen.	Eddy	heeft	vorig	
jaar	de	Huismussenwerkgroep	“Little	Birdies”	in	Koksijde	
opgericht	en	is	reeds	lange	tijd	vrijwilliger	bij	Natuurwerk-
groep De Kerkuil. Een pluim voor Eddy en Piet!

Modderproblemen
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Cursus roofvogelherkenning

Nacht van de vleermuis

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

Locati	e:	bezoekerscentrum	De	Nachtegaal,	Olmendreef	2,	8660	De	Panne
Data: 

• Woensdagavond 23/8 – les De Nachtegaal 19u- +/- 22u
• Woensdagavond 30/8 – les De Nachtegaal 19u- +/- 22u
• Woensdagavond 06/9 – les De Nachtegaal 19u- +/- 22u
•	 Zaterdagnamiddag	9/9	–	prakti	jk	De	Blankaart	13u-	17u

Kostprijs: 8 euro 
• Op rekening van natuurwerkgroep De Kerkuil, VZW  BE58 8285 9851 9879 (BIC HBKABE22XXX) met 
vermelding “ROOFVOGELCURSUS”
•	Na	betaling	ontvangt	u	een	bevesti	gingsmail	

26 augustus 2017
om 19u30

oraganiseert NWG De Kerkuil 
in samenwerking met
Milieuraad Kortemark

Een nieuwe ‘Nacht van de Vleermuis’

Locati	e:

Café - feestzaal “De Zoeten Inval”
Pastoor D. Vanhautestraat 17  

8610 Handzame (Kortemark-Edewalle)
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Wanneer Uur Wat Waar Extra

03/07/17 19u30 Vergadering De Kerkuil Callicanes - Zuidkapelweg 16, 8630 Veurne
23-30/08/17  
06-09/09/17

19u00 Cursus roofvogelherkenning bezoekerscentrum De Nachtegaal, 
Olmendreef 2, 8660 De Panne

P 27

26/08/17 19u30 Nacht van de Vleermuis Kortemark P 27
11/09/17 19u30 Vergadering De Kerkuil Callicanes - Zuidkapelweg 16, 8630 Veurne
08/11/17 19u30 Vergadering De Kerkuil Callicanes - Zuidkapelweg 16, 8630 Veurne

Komende activiteiten

Activiteitenkalender

Tentoonstelling

Het landschap, 
het  Monument!

Van vrijdag 30 juni tot zondag 3 september 2017
Elke dag van 9.30 tot 12 uur en 13.30 tot 17.30 uur - Gratis toegang

Schilderijen over de Westhoek
van Peter Bossu en gastkunstenaar Johan Lowie
Een pleidooi voor meer waardering
van levende monumenten…

Bezoekerscentrum  
De Blankaart
Iepersteenweg 56
8600 Woumen-Diksmuide
T 051 54 59 48 
E blankaart@west-vlaanderen.be
www.blankaart.be

Zin in De Zeevonk?

Hoor	jij	bij	het	jong	geweld	dat	geïnteresseerd	is	in	wat	moeder	natuur	te	bieden	heeft?	Ben	je	keigraag	buiten?	Kan	je	
je 1 keer per maand vrijmaken? Drie keer ‘ja’ geantwoord? Lees dan vooral verder! 

Maandelijks trekken we er met natuurwerkgroep “De Zeevonk” een zaterdagnamiddag (van 14u tot 17u) op uit om 
met	jongeren	van	het	1e	leerjaar	t.e.m.	het	4e	secundair	een	tipje	van	de	natuursluier	op	te	lichten.	In	totaal	zijn	we	
met	5	 leeftijdsgroepen.	We	spreken	gewoonlijk	af	aan	De	Korre	aan	het	Koningsplein	 in	De	Panne.	Deze	verzamel-
plaats biedt een waanzinnige waaier aan mogelijkheden: het bos, de duinen, het strand, De Nachtegaal, een uitstap 
per tram,… Word alvast lid van onze Facebookpagina ‘De Zeevonk’ en werp een nieuwsgierige blik op onze coole 
activiteiten.	Onze	eerstvolgende	activiteit	is	op	zaterdag	9	september	2017.	Inschrijven	kan	vanaf	augustus	via	www.
dezeevonk.be.	De	eerste	activiteit	mag	iedereen	gratis	deelnemen	om	eens	te	proeven	van	De	Zeevonk,	inschrijven	is	
echter wel verplicht.

Val	je	buiten	deze	leeftijdscategorie	en	ben	je	toevallig	op	zoek	naar	‘iets	leuks,	buiten,	met	kinderen’?	Dan	hebben	wij	
de	geknipte	vrijetijdsbesteding	voor	jou!	We	zijn	namelijk	op	zoek	naar	enthousiaste	begeleiders,	die	zich	1x	per	maand	
willen vrijmaken. Meer info? Contacteer Sharon op het nummer 0477 42 41 47 en wie weet, steekt ze jou wel aan.

Tentoonstelling

Het landschap, 
het  Monument!

Van vrijdag 30 juni tot zondag 3 september 2017
Elke dag van 9.30 tot 12 uur en 13.30 tot 17.30 uur - Gratis toegang

Schilderijen over de Westhoek
van Peter Bossu en gastkunstenaar Johan Lowie
Een pleidooi voor meer waardering
van levende monumenten…

Bezoekerscentrum  
De Blankaart
Iepersteenweg 56
8600 Woumen-Diksmuide
T 051 54 59 48 
E blankaart@west-vlaanderen.be
www.blankaart.be

Tentoonstelling

De Zeevonk
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Woordspott	er	voor	kerkuiltjes

Komende activiteiten Jonge kerkuiltjes

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

Zoek de gemeenten waar De Kerkuil acti ef is, in onderstaande woordzoeker. 
Let goed op en laat je niet vangen!

Lees 2 keer na voor je iets aanduidt.

De Panne (depanne), Veurne, Diksmuide, Lo-Reninge (loreninge), Koksijde, Houthulst,
Kortemark, Koekelare, Nieuwpoort en Alveringem
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www.boonefaesnv.be

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.

verse vegetarische voeding • kruiden 
• voedingssupplementen 

•	natuurcosmeti	ca	•	geschenkarti	kelen	
• Voor ieder probleem een natuurlijke 

oplossing

Natuur- en Dieetwinkel

Pannestraat 63/65
8630 Veurne
058 31 29 40

“U bent in goede handen”
Bedrijvenlaan 1, 8630 Veurne

058 311 444

www.pgcars.be

Bruggesteenweg 112, 8830 Gits
Tel 051 72 57 26 Fax 051 72 55 76

info@claerbout.be
www.claerbout.be

Sponsors

Metaal-	&	Houtconstructi	es	voor	huis	en	tuin - 
Burgmolenstraat 31 | 8690 Alveringem -
	TEL	058	62	46	47	|	info@mw-creati	ons.be

www.mw-creati ons.be

alles voor de vakman
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AVEVE Veurne BVBA
Celien & Sti jn

Vaartstraat 16 - 8630 Veurne
058 31 10 09

aveveveurne.bvba@aveve.be

Tuin - Dier - Bakplezier

Interieurbouwers en meubelmakerij 
in Kortemark sinds 1830

0474  47 91 92

www.interieurverlinde.be

Geertrui Decrock
Grote markt 5, 8630 Veurne

058 31 36 02

Sponsors Sponsors

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

Een verrekijker, 
 uw ideale reisgezel ! 

+32 (0)55 61 33 13 • info@natuurkijkers.be • www.natuurkijkers.be

 uw ideale reisgezel !  uw ideale reisgezel !  uw ideale reisgezel !  uw ideale reisgezel ! 
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