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4 Voorbije activiteiten

Op 26 augustus organiseerde Natuurwerkgroep De Kerkuil 
naar jaarlijkse gewoonte een “Nacht van de Vleermuis”. 
Deze	 editie	 had	 een	 extraatje:	 Aan	 de	 kerk	 in	 Edewalle	
werd een kenteken opgehangen dat aanwijst dat het ge-
bouw	een	vleermuisvriendelijk	karakter	heeft.	Dit	kente-
ken werd ingehuldigd door burgemeester Toon Vancoillie.

De burgemeester van Kortemark is goed op de hoogte van 
de werking van NWG De Kerkuil. Projecten als de ijsvogel 
en de gierzwaluw zijn hem dan ook genegen. De werk-
groep wil de burgemeester dan ook uitdrukkelijk bedan-
ken om het kenteken in te huldigen aangezien tegelijker-
tijk	de	kermis	in	Kortemark	bezig	was.

Na de inhuldiging werd iedereen uitgenodigd om in “De 
Zoeten Inval”, recht tegenover de kerk van Edewalle, de 
uitgebreide PowerPoint van Antoon Ternier bij te wonen. 
Antoon	startte	de	voorstelling	met	de	ontkrachtiging	van	
een mythe gevolgd door enkel interessante weetjes. Zo 
kwamen we te weten dat één op de vier zoogdieren op 
onze aardbol een vleermuis is en dat vleermuizen met een 
spanwijdte van meer dan 170 cm ook rondvliegen, welis-
waar niet in onze streken.

De anatomie van de vleermuis is niet langer een geheim 
voor de aanwezigen, want deze werd ook uitvoerig tot in 
de vingertoppen besproken.

Iedere vleermuis roept zoals hij gebekt is, maar niemand 
van ons kan het horen. Maar goed ook, zo blijkt, want 100 
decibel is zelfs in dancings niet meer toegelaten. Met een 
batdetector kunnen we de geluiden die de vleermuizen 
produceren,	 omzetten	 naar	 een	 frequentie	 die	 wij	 wel	
kunnen waarnemen. Elke soort gebruikt zijn eigen fre-
quentie	en	snelheid,	afhankelijk	van	de	omgeving	waar	de	
soort jaagt en de manier waarop hij jaagt. Vluchtschep-
pen, bodemduiken, struinen, harken en post-jagen wer-
den	aan	de	hand	van	filmpjes	en	tekeningen	duidelijk	uit-
gelegd.

Dat een vleermuizenjaar er anders uitziet als een mensen-
jaar, konden de meeste mensen hun wel inbeelden, maar 
hoe	 de	 voortplanting	 in	 zijn	 werk	 gaat	 bij	 vleermuizen,	
deed toch menigen de oren spitsen.

De koude en het gebrek aan insecten dwingen de vleer-
muis	 tot	 een	 aanpassing	 van	 levensstijl,	 hij	 gaat	 dan	 in	

Nacht van de Vleermuis
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een winterslaap. Deze powernap duurt van november tot 
maart. Toch moet het boven de 5 °C blijven, anders kan hij 
toch wakker worden om warmere oorden op te zoeken, 
weet Antoon ons bij te brengen. 
 
Na de voorstelling werd ons een drankje aangeboden 
door de werkgroep. Het lokale biertje ‘Edewalse Bosuil’, 
dat enkel voor dit etablissement gebrouwen wordt, viel 
bij velen in de smaak. De link naar de natuurvereniging 
werd ook snel gelegd. 

Na	deze	verfrissing	was	het	tijd	 (en	donker	genoeg)	om	
op	stap	te	gaan.	Jelle	Quartier	leidde	ons	naar	de	achter-
kant van de kerk van Edewalle om daar de vleermuizen te 
zien uitvliegen. In de kerk zit namelijk een kolonie van een  
30-tal laatvliegers. De kerk werd uitzonderlijk verlicht 
door	enkele	straffe	schijnwerpers,	die	niet	geliefd	zijn	bij	

vleermuizen. Geduld is een mooie zaak, leerden we allen. 
Zes	exemplaren	hebben	we	waargenomen	bij	het	uitvlie-
gen.	Vooral	 van	de	 grootte	 van	de	 laatvlieger	waren	de	
meeste mensen onder de indruk. Met een spanwijdte van 
32	tot	38	centimeter	laat	hij	de	dwergvleermuis	ver	achter	
zich.		Antoon	heeft	met	zijn	batdetector	2	dwergvleermui-
zen van een nabijgelegen kolonie kunnen waarnemen aan 
de voorkant van de kerk. 
 
De	activiteit	werd	afgerond	en	de	meeste	aanwezigen	zijn	
nog even blijven keuvelen op het terras van De Zoeten In-
val.	Een	mooie	avond	dient	in	stijl	afgesloten	te	worden.	
Dank	 aan	 Jan	 Vanbaelenberghe	 voor	 de	 organisatie	 en	
Antoon	Ternier	en	 Jelle	Quartier	voor	de	presentatie	en	
extra	uitleg.

Melanie Soenen
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In het werkingsgebied van Natuurwerkgroep De Kerkuil 
vzw is Diksmuide het rijkst aan zwaluwen. Om een voor-
beeld te geven: in 2016 logeerden 26% van de huiszwalu-
wen in Diksmuide. Al in 2010 koos Diksmuide de zwaluw 
als	symbool	 in	het	kader	van	het	 internationaal	 jaar	van	
de	biodiversiteit.	Sedertdien	zijn	er	veel	acties	geweest:	
gratis	zwaluwhuisnummer,	uitbetaling	toelage,	aanbieden	
van	 kunstnesten,	 installatie	 van	 mestplankjes	 en	 twee-
jaarlijks een zwaluwborrel. 

Dit	jaar	heeft	het	stadsbestuur	ingezet	op	educatie.	Eind	
juni hadden scholen de kans om deel te nemen aan de dag 
“Met	de	zwaluw	de	boer	op”,	een	activiteit	gericht	op	de	
3de graad lager onderwijs. De zwaluw is een uiterst dank-
baar diertje om leerlingen te verbazen, enthousiasmeren 
en sensibiliseren. De termen wereldreiziger, metselaar en 
insectenbestrijder kan je niet aan elke vogel toekennen.  
Er namen 120 leerlingen deel, uit 4 scholen.

Het	programma	bestond	uit	4	deelactiviteiten:
– zwaluwschool: welke zwaluwen komen bij ons voor, 
waar wonen ze, hoe leven ze, waarom zijn ze belangrijk. 
Alles	 aangevuld	met	 filmpjes	 en	 diverse	 vondsten	 (echt	
nest, pluimen, niet-gekipt eitje, … );
–	zwaluwestafette:	een	actief	spel	“voedsel	zoeken”	tus-
sen een groep huiszwaluwen en een groep boerenzwalu-
wen, waarbij aandacht was voor de soorten en aantallen 
insecten die gevangen werden om zichzelf en de jongen 
te voeden. Er werd ook een puzzel boerenzwaluw of huis-
zwaluw gemaakt, om nog eens de verschillen tussen bei-
de te tonen en te bespreken;
– zwaluwringen: de door de ringers gevangen zwaluwen 
werden gemeten, gewogen en geringd en konden door de 
leerlingen van nabij bekeken worden, uitleg werd gege-
ven. Aansluitend was er een zoektocht aan de hand van 
een woordpuzzel waarbij de oplossingen te vinden waren 
aan	 en	 in	 de	 zwaluwbox	 en	 op	 een	 aantal	 bijkomende	

zwaluwposters;
– zwaluwnest: elkeen boetseerde met klei op zwaluwse 
wijze een eigen nestkommetje, d.w.z. bolletje per bolletje, 
om zo te komen tot een nestvorm, wat meteen aantoont 
hoeveel energie een zwaluw hierin stopt.

De	dag	zelf	werd	als	heel	positief,	leuk	en	leerrijk	ervaren	
door de leerlingen en de begeleidende leerkrachten. Wie 
deelnam, kijkt nu anders en langer naar een zwaluw.
Deze zwaluwendag was een samenwerking van:
– De Kerkuil vzw (Patrick Claeys): uitwerken van de zwa-
luwschool,	 zwaluwestafette,	 woordpuzzel	 en	 geven	 van	
de zwaluwschool;
– Natuurpunt: ringen van de zwaluwen en vermelden van 
diverse weetjes;
– Regionaal Landschap IJzer & Polder: voorbereiding  
zwaluwendag	en	uitvoering	zwaluwestafette;
–	Stad	Diksmuide:	voorbereiding,	organisatie	en	logistieke	
steun zwaluwendag en onthaal leerlingen;
– Hr en Mevr Depuydt: ter beschikking stellen van de 
boerderij voor deze dag.

Patrick Claeys, Koekelare

De zwaluwendag in Diksmuide
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Frontzate op z’n Zondags

Cultuurmarkt Koekelare

Langzaam maar zeker!

Natuurwerkgroep De Kerkuil is in 1997 ontstaan als een 
werkgroep van de MINA-raad van de stad Veurne. In de 
loop	van	de	jaren	zijn	de	activiteiten	uitgebreid	over	ver-
schillende gemeenten in de regio IJzer en Polder. Koeke-
lare is pas in 2012 toegetreden bij NWG De Kerkuil, dit 
onder impuls van Gerdi Staelens. In augustus 2013 tel-
de Koekelare 6 leden en kreeg Gerdi het gezelschap van 
Patrick. In 2015 besloot ook Filip om mee te werken,  
Melanie werkt mee sedert dit voorjaar. Ondertussen had 
Gerdi	 zich	 gefocust	 op	 het	 lokale	 Lange	Max	Museum.	
Langzamerhand nam de naambekendheid van de natuur-
werkgroep toe, evenals het ledenaantal. 

Op 13 augustus 2017 had NWG De Kerkuil de kans om 
deel	te	nemen	aan	KoekelArt,	de	eerste	editie	van	een	lo-
kale kunst- en cultuurmarkt ingericht door de Koekelaarse 
Cultuurraad. Om een duidelijke link te leggen met kunst 
en	cultuur	was	de	informatiestand	door	Patrick	specifiek	
aangekleed met foto’s van schilderijen, postkaarten, post-
zegels, chromo’s van een aantal van onze projectdieren 
waaronder uilen, zwaluwen en bruine kiekendief. Voor 
de	 kinderen	was	 er	 de	 knutselactiviteit	 “uiltjes	maken”	
met Melanie, Filip, Patrick en Wim. Vele bezoekers kwa-
men langs met vragen 
of met hun verhaal over 
iets die ze gezien hadden 
of beleefd hadden. Elke 
bezoeker ontving vrijblij-
vend een folder. Wie dit 
wenste, kon lid worden. 
Het concept sloeg aan: 26 
nieuwe leden, waarvan 
21 mensen uit Koekelare, 
1 persoon uit Koksijde en 
4 mensen die buiten het  
werkingsgebied wonen. 
Hiermee zijn er net geen 
100 sympathisanten te Koekelare. Misschien is de 100ste 
een familielid of iemand uit jouw kennissenkring?

Team Koekelare: Patrick, Melanie, Filip

Elk jaar zet het Regionaal Landschap IJzer & Polder een 
dorp uit het werkingsgebied in de kijker. Dit jaar werd de 
uitdaging vergroot, er zou geen dorp in de kijker gezet 
worden, maar de hele Frontzate. Dit is een oude spoor-
wegbedding tussen Nieuwpoort en Diksmuide die omge-
bouwd	is	tot	groene	fietsas.	Vanuit	Nieuwpoort,	Ramska-
pelle, Pervijze of Kaaskerke werden startpunten voor tal 
van evenementen voorzien. Als partner van het Regionaal 
Landschap nam NWG De Kerkuil deel in Nieuwpoort, aan 
de	Koolhofput,	met	een	 infostand	en	activiteit	voor	kin-
deren. 

Het is niet iedereen gegeven om vlotjes met een verrekij-
ker om te gaan, daarom is de werkgroep ervan overtuigd 
dat hoe jonger je het aanleert, hoe makkelijker je een ver-
rekijker hanteert. Aan de infostand werden de projecten 
van NWG De Kerkuil tot in de puntjes uitgelegd aan de 
voorbijgangers. Het mag gezegd worden, vele zieltjes zijn 
op deze dag lid geworden.
Er werden 16 leden uit Nieuwpoort gemaakt, 3 uit Koksij-
de, 1 uit Diksmuide en 4 van buiten het werkingsgebied. 
Dank aan Willy Dela Ruelle, Luc David, Sharon Kesteloot, 
Geert Martens, Eveline Follet en Wim Bovens om de stand 
te bemannen! Het was een waar topdagje!foto Willy Dela Ruelle
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Kiekt e kir ier!
Enkele maanden geleden kwam de vraag van het Re-
gionaal Landschap IJzer & Polder en Inagro om deel 
te nemen aan het ontwikkelen van een infobord om-
trent de bruine en grauwe kiekendief in De Moe-
ren. Dit infobord wordt geplaatst binnen het pro-
ject “Draagvlakverbreding Landbouw en Milieu van 
de Vlaamse Overheid”. Natuurlijk stemde NWG De  
Kerkuil hier onmiddellijk mee in.

De inspiratie

Wie	ooit	het	Lauwersmeer	bezocht	heeft	in	het	hoge	noor-
den van Nederland, is misschien bovenstaand kunstwerk 
tegengekomen. Dit kunstwerk is vervaardigd uit corten-
staal	en	toont	de	ware	grootte	van	een	zeearend.	Hieruit	
ontsprong het idee voor onze wand om zowel de grauwe 
kiekendief	als	de	bruine	kiekendief	op	ware	grootte	uit	te	
snijden. Wij zouden wel niet kiezen voor cortenstaal, maar 
zouden het liever vervaardigen uit een houten paneel. 
Door	enkele	creatieve	mensen	samen	te	laten	brainstor-
men, kwamen er leuke ideeën uit de bus. Zo zouden we 
de bruine kiekendief op “volwassenhoogte” plaatsen en 

de grauwe kiekendief, het project dat in kinderschoenen 
staat,	 op	 kinderhoogte	 zetten.	Door	de	 kijkrichting	naar	
Franse	kant	te	zetten,	kijken	we	uit	naar	de	komst	van	de	
grauwe kiekendief die reeds in het noorden van Frankrijk 
broedt, net over de grens.
Door een paspoort voor beide soorten te voorzien, zowel 
in het Nederlands als het Frans, tonen we aan dat de grau-
we kiekendief ook hier meer dan welkom is. Het streekei-
gen	dialect	zorgt	voor	een	titel	die	blijft	hangen.	Gooi	dat	
alles samen in een pot, roer goed, en je krijgt een prach-
tige	kiekwand!

Het paneelwerk

De buitenlijnen van het silhouet van beide roofvogels 
werden gedrukt op het houten paneel. De volledige omlij-
ning	werd	afgeplakt	met	tape	die	doorzichtig	genoeg	was	
om de lijnen te blijven zien. Vervolgens werden gaten ge-
boord op alle uiteinden van de veren. Deze gaten werden 
vakkundig uitgezaagd met een wipzaag. De tape zorgde 
ervoor dat het uitgezaagde hout minimaal versplinterde. 
Eens het silhouet volledig uitgezaagd was, werd de dre-
mel bovengehaald om alle hoekjes af te ronden.
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Het zware werk

Houten panelen die in De Moeren (lees: veel wind) op-
gesteld staan, moeten stevig in de grond verankerd zijn. 
Twee werkkrachten van De Groene Kans kwamen deze job 
voor hun rekening nemen. Er werden twee stevige palen 
in beton vastgezet zodat onze wand zeker niet zou gaan 
vliegen. Ook de palen om de wilgentakken in te plaatsen 
en	om	zo	een	schutting	rond	de	kiekwand	te	construeren,	
werden vakkundig door beide heren de grond in geslagen. 
Toen we de panelen tussen de palen plaatsten, hoorden 
we	geregeld	fietstoeristen	gibberen:	“Kiekt	e	kir	ierrrrrrr!”

Van dieven, gorzen en waterdraken...

Deze	 kiekwand	 kan	 je	 bezichtigen	 aan	 het	Groot	Moer-
hof	in	Adinkerke,	Molendam	2.	Heel	wat	fietsers	passeren	
hier	 via	 het	 fietsknooppuntennetwerk	 Westhoek.	 Regi-
onaal Landschap IJzer & Polder ontwikkelde bovendien 
de	tijdelijke	fietstocht	“Van	dieven,	gorzen	en	waterdra-
ken” van 43 km die via de knooppunten De Moeren en de  
IJzervallei	 verkent.	 De	 fietstocht	 werd	 opgenomen	 in	
“Special	 KW	 vakantie	 2017”,	 de	 vakantiebijlage	 van	 de	
Krant van West-Vlaanderen. Indien u zich dus in De Moe-
ren	bevindt,	of	het	nu	per	fiets,	 te	voet	of	met	de	auto	
is, hou ogen open om bruine en grauwe kiekendieven te 
spotten!

De inhuldiging

De stuurgroep “Samen boeren voor akkervogels in de 
Moeren” omvat alle projecten die zich afspelen in de Moe-
ren rond akkervogels, soortbeschermingsplan, samen 
boeren, etc… Deze stuurgroep kwam samen op woensdag 
21 juni in het Groot Moerhof. Daarna werden alle acto-
ren	uitgenodigd	om	deel	te	nemen	aan	de	officiële	inhul-
diging van de kiekwand. Na een inleidend woordje van 
Henk Schaut, coördinator van Regionaal Landschap IJzer 
& Polder, werd er door Natuurwerkgroep De Kerkuil een 
duiding gegeven over wat de bruine kiekendief hier in De 
Moeren komt zoeken. Daarna huldigde Bram Degrieck, 
schepen van toerisme en leefmilieu van De Panne, de 
kiekwand	officieel	in.	Reacties	van	de	pers	en	de	aanwezi-
gen	waren	allemaal	lovend.	Een	waar	kunstwerk	fleurt	De	
Moeren nog meer op nu. 

Dankwoord

Graag	 nog	 een	 speciaal	 dankwoord	 aan	 Peter	 Mortier,	
vrijwilliger van NWG De Kerkuil en aan Klaas Bogaert van 
RLIJ&P,	 verantwoordelijke	 Natuur-	 en	 milieueducatie,	
voor hun onvermoeibare inzet om dit project tot een goed 
eind te brengen. Door samen te werken kunnen er enorm 
mooie projecten gerealiseerd worden. Hopelijk nog veel 
meer van dat! Ook nog een bedanking aan de eigenaars 
van het Groot Moerhof voor hun enthousiamse en mede-
werking om dit project te realiseren.

Meer info

Meer info over het project bruine kiekendieven vindt u 
op onze website www.natuurwerkgroepdekerkuil.be of 
richt uw mail naar info@natuurwerkgroepdekerkuil.be. 
Wij zijn steeds op zoek naar medewerkers om dit project  
te ondersteunen.

NWG De Kerkuil
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Woensdag 5 juli 2017. Lunchpauze. 

Een collega stapt op me af en zegt: « Geert, il y a un  
oiseau dans le radiateur de ma voiture. Tu viens  
regarder? » Meteen denk ik: « Die is er geweest ! ». De 
vogel welteverstaan. 

Op de parking staat een man of drie rond een auto, 
nieuwsgierig naar wat voor vogel er uit de grille geplukt 
zal worden. En of die nog zal leven. Er zit in ieder geval nog 
wat	beweging	 in	de	vleugeltip	die	uit	het	rooster	hangt.	
De rest van de vogel hangt tussen de grille en de radiator. 
Mijn collega vertelt me dat ze rond middernacht op de 
autosnelweg in de omgeving van Belle (Bailleul) reed toen 
ze een klap hoorde. Ze is verder gereden en merkte pas ’s 
anderendaags op het werk op dat er een stukje vleugel uit 
de grille stak. Jawel, 80 km verder en dik 12 uur later dus.

Met de hulp van één van onze mecaniciens maken we het 
rooster los. Groot is onze verbazing als een steenuiltje ons 
springlevend met zijn (of haar?) grote geel-zwarte ogen 
aanstaart. Hij laat zich gewillig vastnemen, misschien op-
gelucht	om	opnieuw	‘normaal’	te	kunnen	zitten.	Ik	merk	
dat de linkervleugel een bizarre hoek maakt. Ik vrees voor 
een	breuk	en	neem	het	uiltje	met	de	nodige	voorzichtig-
heid vast; de klauwen kunnen behoorlijk gevaarlijk zijn. 

Iedereen is dolenthousiast en na de nodige bewonde-
rende blikken en een woordje uitleg, steken we het uil-
tje in een doos. Hij krijgt wat suikerwater en een plaatsje 
om	 rustig	 in	het	 donker	 te	bekomen	 van	 zijn	 hachelijke	 
avontuur,	 in	 afwachting	 van	 een	meer	 comfortabele	 rit	
naar het VOC in Oostende. 

De VOC-jongedame die me ontvangt, bekijkt het steenuil-
tje grondig. Met spanning wacht ik op haar verdict. Oef, 
de vleugel (en heel de vogel) is ongeschonden uit de grille 
gekomen. De verstekeling zal het halen!

Inderdaad, vijf dagen later krijg ik een mail met de bood-
schap dat onze gevleugelde vriend geringd werd en vrij-
gelaten werd in een geschikt habitat in de streek. De 
dag erna breng ik mijn collega op de hoogte en ik zie de  
opluchting	op	haar	 gezicht	 verschijnen.	Nu	maar	hopen	
dat het steenuiltje prima kan aarden in de kustpolders… 

In the heat of the moment werden geen foto’s 
genomen	van	de	steenuil	in	zijn	hachelijke	situatie.

Geert Martens

Leve de vrijheid!
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Op pad met Ludo, de ringer
Nu de laatste toetsen voorbij zijn, mogen we straks mee 
met de natuurwerkgroep ‘De Kerkuil’.
Joepie! Omdat Peter en Geert met de auto en de kar eerst 
de superlange ladder moeten ophalen in Veurne, vertrek-
ken	wij	met	mama	op	de	fiets	naar	de	eerste	verzamel-
plaats. Terwijl we daar wachten op de rest van de groep, 
leert Patje ons hoe we een houtduif kunnen herkennen: 
een	witte	ring	rond	de	kop	en	twee	witte	strepen	op	zijn	
vleugels. Makkelijk! En door de verrekijker zien we een 
patrijs op de treinsporen lopen. Daar is de ladder! Amaai, 
zo	hoog	dat	die	nestbak	hangt,	gelukkig	heeft	Ludo	geen	
hoogtevrees!	 In	de	eerste	nestbak	zitten	4	 jonge	kerkui-
len. De jongen worden 1 voor 1 door Ludo geringd met 
een klein zilverkleurig ringetje. Op het ringetje staat een 
cijfercode	en	de	letter	‘L’.	De	ring	wordt	altijd	aan	de	rech-
terpoot	bevestigd.	Als	we	de	uil	 later	 terug	 zien,	weten	
we dat hij door onze werkgroep geringd geweest is. Het 
mooiste aan de kerkuil vind ik het hartvormig masker. Het 
kleinste	 jong	 heeft	 nog	 veel	 witgrijze	 donsveren.	 Ludo	
controleert  aan de hand van de 11de pen hoe oud ze zijn. 
Wanneer de jongen terug in de nestbak gezet worden, 
vraagt Geert aan Ludo of er veel braakballen in de bak 
liggen. Gelukkig voor Geert was de bak proper en moet 

hij hem volgend jaar 
niet kuisen. Terwijl de 
ladder opnieuw inge-
laden wordt , springen 
wij	op	de	fiets	naar	de	
volgende nestbak. In 
deze schuur hangen 
zelfs 2 nestbakken, 
links die met de jon-
gen en rechts wo-
nen de ouders, maar 
die waren niet thuis. 
Ludo klimt voor de 2 
de keer de ladder op. 
Peter en Geert dach-
ten dat er drie jongen waren, maar tot iedereens grote 
verrassing	 zitten	 er	 ook	 hier	 4	 jongen,	 of	 ook	 pulli	 ge-
noemd,	in.	Blijkbaar	heeft	de	papa	uil	veel	eten	naar	de	
broedende mama uil gebracht, want hoe meer muizen ze 
krijgt, hoe meer eieren ze legt. Deze jonge kerkuilen zijn 
al	bijna	volgroeid,	we	zijn	er	nog	net	op	tijd	bij	om	ze	te	
ringen. Voor de torenvalkjes zijn we hier te laat, die zijn 
de voorbije dagen uitgevlogen. Gelukkig hebben we nog 
1 nestbak op onze planning staan. En terwijl we door de 
Moeren	 fietsen	 richting	 Franse	 grens	 zien	we	 links	 een	
mannetje kiekendief en een beetje later een vrouwtje! In 
de	laatste	nestbak	zitten	geen	kerkuilen	maar	torenvalk-
jes. Ze zijn met 2 en maken lawaai voor 10. Ludo gebruikt 
nu een kleiner ringetje dat begint met een ‘E’. Alles wordt 
mooi	genoteerd	en	bijgehouden	in	een	speciaal	schriftje.	
Omdat het intussen al wat laat geworden is vertrekken wij 
als	eerste	terug	naar	huis.	Terwijl	ik	aan	het	fietsen	ben	zie	
ik plots tot mijn grote verbazing op een houten paal een 
klein,	grappig	bruin	vogeltje	zitten.	Ik	rem	en	zie	zijn	grote	
geelgroene ogen. En dan vliegt hij weg. Ik denk dat het 
een steenuiltje was en jij?

Roosfien (9 jaar)
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Torenvalk op muizenjacht
Dit	vrouwtje	heeft		er	een	succesvolle	 jacht	op	zitt	en,	de	
muis	heeft		iets	minder	geluk.	Dat	is	de	natuur.	Deze	foto	is	
genomen in Lampernisse, Diksmuide.

Joost Schamp

Ga en vermenigvuldig u!
Elegante verschijningen op De Blankaart in Woumen. Op 
maandag 17 juli zijn er 17 lepelaars in vol ornaat te be-
wonderen vanuit de kijkhut. De dinsdag zijn het er 20 en 
de woensdag maar liefst 30. Een mengeling van volwas-
sen en jonge vogels.

Door de droogte komen er aan de ‘uitsprong’ bij de kijk-
hut nooit geziene mini-eilandjes tevoorschijn, die meteen 
ingepalmd	worden.	De	lepelaars	maken	een	heel	erg	witt	e	
indruk.	Fantasti	sch	hoe	die	vogels	hun	pak	zo	net	weten	te	
houden.	Met	hun	grote	bek	tussen	hun	verenkleed	zitt	en	
ze in groepjes te rusten. Kan ik goed geloven; je zou van 
minder druk fourageergedrag al nerveus worden!

Het ranke slanke gezin steltkluten amuseert zich kostelijk. 
De bende kieviten laat hun zalige klanken horen. Twee 
grutt	o’s	gaan	gewoon	kopje	onder	in	hun	zoektocht	naar	
lekkers. Nog een beetje en ze houden hun adem langer 
in dan ik. De schapen liggen op het droge, en daarmee 
bedoel ik het gebruikelijke eilandje dat nu voor de gele-
genheid een schiereiland geworden is. Het plaatje klopt.

Tekst: Sharon Kesteloot
Foto: Miguel Depoortere 

Juveniele	roodborstt	apuit
Dit	 is	een	 juveniele	Roodborstt	apuit	die	 ik	 spott	e	 in	 (al-
weer!) de Rapestraat. Er waren zeker nog een drietal vol-
wassen koppeltjes aanwezig, maar van het aantal jongen 
ben ik niet zeker. Het was ook de eerste keer dat ik het 
typische ‘fwiet - krrr krrr’ goed kon beluisteren. Lichtom-
standigheden en afstand waren verre van ideaal, maar ik 
ben toch blij dat ik ‘m op foto heb.

Filip Declerck
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Roger Janssens werkt mee als ringer van het Kbin aan het 
wintagproject	bruine	kiekendieven	van	het	Insti	tuut	voor	
Natuur- en Bosonderzoek (INBO) onder leiding van Anny 
Anselin. Toen een gezenderde bruine kiekendief in het 
voorjaar in De Moeren opdook, kwam Roger verschillen-
de malen vanuit het meetjesland naar hier om de data te 
proberen downloaden. Tijdens één van de vele momen-
ten dat hij moest wachten op de gezenderde roofvogel, 
zag hij dit leuke treintje knobbels...

Foto: Roger Janssens

Treintje knobbels

De Blankaart op stelten
Al	een	ti	jdje	hoopte	ik	eens	een	steltkluut	te	zien.	Ik	had	
gehoord dat er in De Blankaart gespot waren en besloot 
dan ook om op 11 juli eens een kijkje te gaan nemen. Bij 
het begin van mijn wandeling had ik al geluk en zag ik er 
één in het ondiepe water bij de Knokkebrug. Deze bleef 
rusti	g	verder	eten	zodat	ik	de	ti	jd	kreeg	om	een	paar	foto’s	
te nemen. Het voedsel van de steltkluut bestaat uit slak-
ken, insecten en wormpjes. Bij ons broedt hij niet, maar 
wel in meer zuidelijke landen zoals Spanje en Turkije. 
Daarom	kan	je	hem	bij	ons	enkel	aantreff	en	vanaf	begin	
april tot half augustus. De enorm lange, roze poten die 
bijna	de	helft		van	zijn	 lichaamslengte	uitmaken,	zijn	het	
meest opvallend aan de vogel. Verder maken het zwart-
wit verenkleed en de rechte, zwarte bek de steltkluut tot 
een heel aparte en mooie vogel die iedereen eens zou 
moeten zien.

Seppe Bultynck

Dan	sta	je	daar,	muissti	l,	vooral	niet	bewegend,	wachtend	
tot die blauwe reiger nietsvermoedend nog een stapje 
dichter	bij	 je	 lens	komt.	Adrenaline	 sti	jgt,	want	 je	weet	
dat alle omstandigheden goed zijn voor die perfecte foto: 
het licht, de achtergrond, de vogel… Dan druk je af en… 
merk je dat de reiger net zijn tong naar jou uitstak!

Tom Bovens

Smeerlapke
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Herkenning

De	ringmus	is	te	herkennen	aan	zijn	witte	wang	met	zwar-
te	vlek	erop,	zijn	kastanjebruine	kruin	en	de	smalle,	witte	
halsband	die	hij	in	zijn	nek	heeft.	Ook	heeft	hij	onder	zijn	
snavel een zwarte bef, die niet doorloopt tot op zijn borst-
kas,	maar	stopt	ter	hoogte	van	de	witte	halsband.		Hij	 is	
zuiverder getekend dan de huismus. De ringmus (14 cm) 
is ook iets kleiner dan de gewone huismus (16,5 cm) en in 
tegenstelling tot deze laatste soort, is er geen uiterlijk ver-
schil	waar	te	nemen	tussen	de	mannetjes	en	de	wijfjes.

Bioptoop

De ringmus houdt van kleinschalig cultuurlandschap met 
knotwilgen, elzen, hakhout en boomgaarden. Ringmus-
sen zijn holenbroeders en moeten het dus hebben van 
boomholtes en spleten in gebouwen. Hagen en doornige 

struiken zijn een must in de onmiddellijke omgeving van 
de	nestlocatie.	Meidoorn	is	ideaal	voor	onze	kleine	geve-
derde	vriend.	De	soort	heeft	de	gewoonte	om	vanuit	een	
struik korte voedselvluchten te maken en dan snel terug 
in de struik te duiken. 

Voortplanting

Het	 legsel	 van	 de	 ringmus	 bestaat	 uit	 drie	 tot	 zes	 fijn-
gevlekte,	 witte	 en	 glanzende	 eieren.	 Het	 wijfje	 broedt	
meestal twee- tot viermaal per jaar en neemt het uitbroe-
den van de eieren volledig voor haar rekening. Ringmus-
sen blijven ook partners voor het leven. Paartjes kunnen 
zowel een eigen plekje zoeken, of in groepjes van 10 tot 
50 koppels een kleine broedkolonie opstarten, waarbij ze 
dicht bij elkaar vertoeven.

Vogel in de spotlight

De ringmus (Passer montanus)
Zeg niet te gauw, het is weer een... mus. De ringmus lijkt goed op de gewone huismus, maar er zijn 
toch vele verschillen. 

Vogel in de spotlight

Gewone huismus mannetje

Juveniele ringmus
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Voedsel

De ringmus is voornamelijk een zaadeter die zijn dieet in 
de zomer aanvult met insecten. In de winter vind je hem 
vaak terug op voederplakjes of in groep op graanvelden. 
De techniek die de ringmussen hierbij toepassen, staat 
bekend als “roller feeding” waarbij ze van achteraan in 
de groep steeds de eersten vliegend voorbijsteken. Met 
enige verbeelding zie je hier dan een lus die zich al rollend 
voortbeweegt.

Status

De	ringmus	staat	als	“niet	bedreigd”	op	de	internationa-
le Rode Lijst van de IUCN, alleen al omdat de vogel een 
reusachtig	groot	verspreidingsgebied	heeft	dat	 reikt	van	
Europa tot Azië. In Vlaanderen staat de ringmus echter 
op de rode lijst als zijnde “achteruitgaand” en na tellin-
gen	dit	jaar	door	het	Instituut	voor	Natuur-	en	Bosonder-
zoek,	zal	de	ringmus	gecategoriseerd	worden	als	“ernstig	
bedreigd”. De toekomst ziet er dus niet zo denderend uit 
voor deze kleine vogel.

De ringmus telt negen ondersoorten. De Passer montanus 
montanus is de ringmus die bij ons voorkomt.

Wat kunnen we doen?

De	ringmus	is	een	regelmatige	gast	op	de	voedertafel	 in	
de	tuin.	Vooral	zonnebloempitten	en	gemengd	zangvogel-
zaad zijn in de winter erg in trek.

Richt je tuin ringmusvriendelijk in door bijvoorbeeld een 
dichte haag met inheemse doornige struiksoorten aan te 
planten, zoals meidoorn en sleedoorn. Deze haag biedt 
een	 uitstekende	 beschutting	 tegen	 een	 foeragerende	
roofvogel. Hang enkele mussennestkasten op in de buurt 
en zorg voor voldoende rommelige hoekjes in de tuin. 

Enkele weetjes

* In haar verovering van de Oude Wereld vanuit 
haar vermoedelijke bakermat - de vallei van de Gele 
Rivier	in	China	-	heeft	de	ringmus	10.000	jaar	lang	
van de uitbreiding van de landbouw gebruik ge-
maakt.	 In	Bulgarije	zijn	tijdens	opgravingen	in	een	
grot	 beenderresten	 van	 ringmussen	 aangetroffen	
in een laag uit 30.000 vóór Christus. Het is niet ge-
weten wanneer de ringmus voor het eerst in België 
werd gemeld.

* In 1958 zag Mao Zedong dat ringmussen graan-
korrels meepikten. Prompt vaardigde de Grote 
Roerganger het bevel uit om de soort uit te roeien. 
In april 1958 werden 3.000.000 Chinezen gemobili-
seerd	om	in	drie	dagen	tijd	met	alle	mogelijke	mid-
delen ringmussen te verdelgen: schieten, vangen, 
vergiftigen,	 lijmen	 en	 op	 slaapplaatsen	 verstoren	
met	 aanhoudend	 pannengekletter	 tot	 ze	 van	 uit-
putting	letterlijk	uit	de	lucht	vielen.	Alleen	al	in	en	
rond	Beijing	werden	tijdens	deze	driedaagse	mus-
senoorlog 800.000 ringmussen gedood. Schoolkin-
deren kregen de taak om elke dag twee dode ring-
mussen aan te leveren om hun vaderlandsliefde te 
betuigen.	Ironisch	genoeg	kwamen	er	na	deze	actie	
opeens plagen in de landbouw (insecten) en werd 
er een heuse campagne opgestart (met voorlich-
ting	in	scholen)	om	de	ringmussen	terug	te	krijgen.

* Op 28 januari 1997 werden in de haven van Ant-
werpen 1.236.000 panklare ringmussen (18,5 ton) 
met een waarde van 82.500 euro in beslag geno-
men. De sinistere lading kwam uit China en was 
bestemd voor Italië, waar de vogels gefrituurd als 
snack zouden worden verkocht. Ook in november 
1993 werd een lading van 2 miljoen voor consump-
tie	verpakte	ringmussen	(32	ton)	onderschept	in	de	
haven	van	Rotterdam.	De	handelswaarde	van	deze	
lading werd geschat op 186.000 euro.

Bronnen: Wikipedia
ANWB Vogelgids, 

Natuurpunt website.
Tekst en foto’s: Wim Bovens

Vogel in de spotlight

Geel: Alleen broedgebied. Groen: Standvogel.Lichtblauw: Wintergast
Kaartje: Wikipedia
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17foto’s Wim Bovens
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BBQ 20 jaar NWG De Kerkuil
Natuurwerkgroep De Kerkuil is in 1997 ontstaan uit de 
MINA-raad van de stad Veurne. Het startproject van de 
vereniging was het project “kerkuilen”. Vanuit dit project 
dienden zich nieuwe projecten aan. Wat als een kleine lo-
kale	vereniging	startte,	groeide	uit	tot	een	vrij	grote	regio-
nale vereniging. Vandaag de dag telt de natuurwerkgroep 
meer	dan	900	leden!	Hoog	tijd	om	dit	te	vieren	met	leden,	
medewerkers	en	het	bestuur.	De	organisatie	van	deze	bar-
becue	 is	pas	op	punt	gesteld	nadat	het	vorige	tijdschrift	
uitgekomen is, vandaar dat het niet aangekondigd was. 
Via een mailing van de nieuwsbrief werd een uitnodiging 
verstuurd. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan steeds via 
de gekende website.

Er was een grote diversiteit van aanwezigen op de barbe-
cue,	het	is	te	zeggen,	er	waren	“oude	rotten”	en	“groene	
blaadjes”.	Hiermee	wordt	niet	de	leeftijd	van	de	aanwezi-
gen	bedoeld,	wel	het	tijdstip	waarop	men	lid	is	geworden	
van De Kerkuil. Iedereen had wel 1 gemeenschappelijke 
interesse, de natuur. Een gespreksonderwerp zoeken was 
dus geen onoverkomelijke uitdaging.

Aangezien het 20-jarige bestaan van de natuurwerkgroep 
voor iedereen een feest moet zijn, werd er gekozen voor 
een	all-in	formule	met	zelfbediening.	De	deur	van	de	koel-
wagen die gevuld was met drank, werd door iedereen 
gevonden. Spontaan werden de glazen wijn bijgevuld of 
werd er met hapjes rondgegaan. Het bleek een succes-
formule.

Na	de	aperitief	nam	Wim	Bovens	even	het	woord	om	kort,	
maar gemeend, alle leden te bedanken voor hun steun, 
alle medewerkers te bedanken voor hun onmisbare inzet 
en uiteraard het bestuur te bedanken voor alles in goede 
banen te leiden, voor en achter de schermen!

Daarna	 zorgde	 Anny	 Anselin	 van	 het	 Instituut	 voor	 
Natuur- en Bosonderzoek voor een mooie speech om 
NWG De Kerkuil te bedanken voor de enorme inzet van de 
voorbije jaren voor het kiekendievenproject. Anny leidt 
het wingtagprogramma en kwam dan ook op de proppen 
met een gepast geschenkje.

Twee	 getagde	 flessen	 wijn	 wer-
den overhandigd aan het bestuur. 
Dit zijn echter geen wingtags, dit 
moeten winetags zijn!

Er was meer dan genoeg eten, ook de drank geraakte niet 
op.	Na	de	hoofdmaaltijd	werd	er	binnen	nog	een	koffie	
of thee geschonken met een lekker stukje cake. Net op 
tijd	 om	 enkele	 regendruppels	 te	 ontwijken.	 In	 de	 zaal	
werden foto’s geprojecteerd van de voorbije 20 jaar. Dit 
zorgde	voor	heel	wat	nostalgie	onder	de	“oude	rotten”	en	
werd de nieuwsgierigheid naar de werking bij de “groene 
blaadjes” aangewekt. Het was een geweldige dag!

NWG De Kerkuil
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La Lorraine, Frankrijk, eind juni 2017. Dirk Werbrouck en 
ik	staan	op	één	van	onze	jaarlijkse	observati	eplaatsen	in	
de blakende zon. Geen streepje schaduw te vinden in de 
eindeloze graanvelden. De telescoop in de aanslag, de ver-
rekijker in de hand. Onze ogen zijn getraind in het speuren 
naar grauwe kiekendieven. Daarvoor zijn we hier: grauwe 
kiekendieven	spott	en,	hun	nestlocati	es	vastleggen	en	be-
scherming rond de nesten plaatsen. Eind juni zijn we een 
dikke week te velde te vinden in de directe omgeving van 
Seraucourt. We krijgen de morele steun van een kranige 
tachti	gjarige	dame,	Janine,	die	ons	’s	avonds	telkens	ver-
gast	op	een	lekkere	warme	maalti	jd.	Janine	verzet	hemel	
en aarde om de landbouwers te overtuigen van het nut 
van de grauwe kiekendief, om de nesten van deze zomer-
gasten op te volgen, om er een kooi rond te mogen plaat-
sen zodat de jongen niet uitgemaaid worden bij het oog-
sten. Want uiteindelijk is de oogst al lang binnengehaald 
en is er al opnieuw ingezaaid vooraleer de jongen het nest 
verlaten hebben en de kooien weggenomen kunnen wor-
den.

Door het hete, droge 
voorjaar zijn alle graan-
gewassen veel vroeger 

rijp dan gewoonlijk. Zeker de 
goudgele gerst en tarwe staan 

ongeduldig te wachten op de pik-
dorser. Bij onze aankomst waren 

een aantal velden al afgereden. Er waren 
ook velden bij waar in het voorjaar baltsgedrag 

werd waargenomen. 

Daar staan we dan, te turen en te braden in de zomer-
zon. We krijgen een jagend vrouwtje bruine kiek in het 
vizier. Spannend! Zou ze voor onze ogen een prooi kun-
nen slaan? Uit het niets verschijnt een mannetje grauwe 
kiek	dat	het	 vrouwtje	op	een	elegante,	 acrobati	sche	en	
kordate manier duidelijk maakt dat ze niet welkom is in 
zijn territorium. Duidelijk territoriaal gedrag. Het vrouw-
tje bruine kiek druipt af. Even snel als zij verdwijnt, ver-
schijnt nu een boomvalk op het toneel, die op zijn beurt 

het	mannetje	grauwe	kiek	asserti	ef	te	verstaan	geeft		dat	
hij daar de scepter zwaait. Nu kiest de grauwe kiek het ha-
zenpad. Dirk en ik houden onze blik gericht op de grauwe 
kiek. Even zijn we hem kwijt, maar dan duikt hij opnieuw 
op en zien we hem een kraai wegjagen. We vragen ons af 
of	de	kraai	te	dicht	bij	een	nest	genaderd	is.	Een	hele	ti	jd	
later weten we nog niets meer. We besluiten ’s anderen-
daags terug te keren. Het mannetje is er opnieuw en na 
uren observeren, afmeten en zoeken, vinden we het nest. 
Hoera!	Drie	paar	ogen	kijken	ons	aan.	Prachti	g,	die	donzi-
ge	jongen.	Nest	gelokaliseerd	dus,	ti	jd	om	de	bescherming	
te plaatsen. Gelukkig zijn Dirk en ik na al die jaren goed op 
elkaar ingespeeld en is de kooi vlot geplaatst.

Tijdens de rest van ons verblijf is ons humeur opperbest 
en het weer wisselvallig. We slagen erin in totaal 6 nesten 
te lokaliseren en te beschermen: 3 in gerst, 3 in tarwe. Eén 
van de nesten in tarwe hebben we verplaatst naar een 
aangrenzend braakliggend terrein, omdat de landbouwer 
in	kwesti	e	niet	wou	dat	er	een	kooi	geplaatst	zou	worden.	
Volgens plaatselijke bronnen is de medewerking gestopt 
door een uit de hand gelopen ruzie tussen voor- en tegen-
standers	 van	windmolens.	 Of	 hoe	 een	 politi	eke	 agenda	
eff	ect	heeft		op	een	vogel	die	er	geen	pluim	mee	te	maken	
heeft	.	

Uiteindelijk blijkt 2017 een succesvol broedjaar te zijn. 
Janine houdt de gegevens netjes bij en volgt de nesten 
op. Het gemiddeld aantal uitgevlogen kuikens per nest is 
2,3.	Dit	jaar	ligt	dit	cijfer	zeker	hoger;	in	zeker	de	helft		van	
de nesten zijn 4 of 5 jongen uitgevlogen. Op één enkele 
plaats lagen 3 juvenielen dood in de onmiddellijke omge-
ving van de kooi. Verdachte overlijdens; er liepen banden-
sporen tot aan de kooi… Laat ons hopen dat de overige 
twee	ti	jdig	het	nest	hebben	kunnen	verlaten.	En	dat	we	
volgend	jaar	opnieuw	van	de	parti	j	mogen	zijn!

Geert Martens 

Nestbescherming grauwe kiekendief

rijp dan gewoonlijk. Zeker de 
goudgele gerst en tarwe staan 

ongeduldig te wachten op de pik-
dorser. Bij onze aankomst waren 

een aantal velden al afgereden. Er waren 
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Werkgroep Grauwe Kiekendief

Willem is een vrijwilliger voor de Werkgroep Grauwe 
Kiekendief. De Werkgroep Grauwe Kiekendief is in 2005 
opgericht om beschermingswerk met gericht onderzoek 
naar	 grauwe	 kiekendieven	 zowel	 nationaal	 als	 interna-
tionaal	 te	ontwikkelen.	Oprichter	en	directeur	Ben	Koks	
was centrale gastspreker op “Rakkers van de Akkers” in 
Diksmuide op 9 oktober 2014, waar NWG De Kerkuil me-
deorganisator was. Ben Koks vertelt: “We doen dit al sinds 
1990,	er	zitten	dus	al	heel	wat	jaartjes	werk	in.	Wat	ooit	
begon	vrije	tijd	is	nu	doorgegroeid	naar	een	professionele	
staf met 12 betaalde krachten en meer dan 250 toegewij-
de vrijwilligers.” In navolging van dit werk is een succesvol 
concept voor Akkervogelbeheer ontwikkeld; met name 
in de akkers van Oost-Groningen zijn verschillende vor-
men	van	natuurbeheer	in	agrarisch	gebied	in	de	praktijk	
gebracht.	De	werkgroep	heeft	laten	zien	dat	het	mogelijk	
iets	 substantieels	 te	 doen	 voor	 vogels	 in	 modern	 agra-
risch	gebied	en	heeft	erg	veel	kennis	over	de	ecologie	van	
kiekendieven	op	twee	continenten	weten	te	verzamelen.	
Deze kennis wordt gebundeld in een uitdijende hoeveel-
heid papers.

Geheim

Opdat deze steppekiekendieven in alle rust hun nakome-
lingen groot zouden kunnen brengen, werd het broedge-
val geheim gehouden. Dit is bewonderenswaardig goed 
gelukt! Landbouwgebieden monitoren is in het algemeen 
minder	 populair	 bij	 vogelspotters,	 Werkgroep	 Grauwe	
Kiekendief vult dat gat voor een zeer aanzienlijk deel. Een 
uitgestrekt hooiland of gerstveld kan door een kiekendief 
aanschouwd worden als ‘de steppes van Kazachstan’. Het 
stilhouden	 van	 locaties	 van	 zeldzame	 vogels	wordt	 niet	
door elke vogelaar geapprecieerd, maar in dit geval heerst 
er vooral begrip. Het Groningse koppel zou ongetwijfeld 

voor honderden toeschouwers hebben gezorgd die hen 
op	de	gevoelige	plaat	willen	zetten,	maar	een	nest	heeft	
rust nodig en geen publiek. Hopelijk kan dit in de toe-
komst ook nog geheim (lees discreet) gehouden worden, 
als de steppekiekendieven terug besluiten naar Gronin-
gen te trekken. Hordes vogelfotografen die willen scoren, 
kunnen in Nederland voor serieuze overlast in natuurge-
bieden en bij vogels zorgen.

Best gedocumenteerd broedgeval

Het broedgeval werd van het begin goed opgevolgd door 
onder	andere	geluidsopnames	te	maken,	filmbeelden	te	
schieten en foto’s te trekken. Door deze geregistreerde 
data kan iedereen mee genieten van één van de groot-
ste gebeurtenissen uit de vogelwereld van de laatste de-
cennia in ons deel van Europa. De ornithologische wereld 
werd	eens	goed	wakker	geschud	met	fantastisch	nieuws!	
“Dit broedgeval is met grote voorsprong de best gedocu-
menteerde nieuwe broedvogelsoort in Nederland ooit!” 
dixit	Ben	Koks.

Voor het eerst heeft een steppekiekendief in West-Europa gebroed, met name in het Nederlandse Groningen. 
Dit is meteen ook het eerste bekende broedgeval op een akkerveld. Normaal gezien broedt de steppekieken-
dief enkel op de steppes van Oost-Europa en Azië. Einde mei ontdekte Willem Pier Vellinga het koppel in een 
perceel wintergerst. Dit is niet zomaar een soort die geleidelijk zijn areaal uitbreidt, zoals de zeearend, dit is 
een unicum. 

Steppekiekendief zorgt voor wereldnieuws
Drie van de vier uitgevlogen jongen hangen rond, wachtend op voedsel - fotograaf Theo van Kooten

Ben Koks heeft net het nest gevonden 
en toont vijf jonge steppekieken - fotograaf André Eijkenaar
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Zuivere steppekiekendieven

Steppekiekendieven kunnen kruisen met grauwe of blau-
we kiekendieven, maar in Groningen was dit niet het  
geval. Hier betrof het een zuiver mannetje en een zuiver 
vrouwtje	steppekiekendief.	Dit	maakt	het	broedgeval	ex-
tra	bijzonder.	Een	paar	jaar	geleden	heeft	een	mannetje	
steppekiekendief al eens geprobeerd om een vrouwtje 
grauwe kiekendief te verleiden in de buurt van Finster-
wolde,	maar	het	mannetje	heeft	toen	echter	een	blauwtje	
gelopen.	Volgens	Dick	Forsman,	dé	Finse	roofvogelexpert,	
kunnen uit kruisingen van mannetje steppekiekendief en 
vrouwtje blauwe of grauwe kiekendief vruchtbare man-
netjes ontstaan. Over hybride vrouwtjes heerst er nog 
wat onduidelijkheid en dit dient nog verder onderzocht te 
worden. Om zeker te zijn dat het in dit geval in Groningen 
om	 zuivere	 steppekiekendieven	 gaat,	 heeft	 Werkgroep	
Grauwe	Kiekendief	diverse	roofvogel-experts	naar	foto’s	
van dit Nederlandse koppeltje laten kijken. Unanimiteit 
troef: twee zuivere steppekiekendieven die beide in 2015 
geboren zijn. In het ornithologische jargon spreekt men 
dan van een koppel derde kalenderjaar. Dit werd afgeleid 
uit het verenkleed en de oogkleur. Er is ook DNA van de 
jongen (stuitveertjes) en ouders (ruipennen) verzameld 
die ze nog verder gaan laten analyseren.

De vondst

In Nederland vinden er elk jaar tellingen voor het akker-
vogelmeetnet	 plaats	 en	 net	 tijdens	 deze	 telling	merkte	
Vellinga het mannetje steppekiekendief op. Het mannetje 
is vrij makkelijk te herkennen door zijn zwarte wig aan de 
top	van	zijn	grijswitte	vleugels.	Ook	zijn	vlucht	verschilt	in	
die	van	de	grauwe	kiekendief	en	is	bijna	“meeuwachtig”	
te	noemen.	Het	wijfje	is	veel	moeilijker	om	met	zekerheid	
te	determineren.	De	combinatie	van	souplesse,	snelheid	
en	reactievermogen	maken	van	deze	roofvogel	een	waar	
juweeltje.

Vooral het broedgedrag van het mannetje steppekieken-
dief sprong in het oog van Vellinga. Samen met Ben Koks 
vond hij de dag nadien het nest in een veld met winter-
gerst. Daarna zijn medewerkers van Werkgroep Grauwe 
Kiekendief	in	actie	geschoten	en	hebben	ze	het	nest	be-
schermd tegen predatoren zoals vos, steenmarter en kat. 

Dit	doen	ze	door	een	grote	kooi	te	zetten	rond	het	legsel.	
Dit zorgt er tevens voor dat de gerst niet plat valt door 
zware wind of regen. Valt de gerst plat, dan is het nest 
gedoemd te mislukken. De ene primeur volgde de andere 
op: Nooit eerder werd een nest van steppekiekendieven 
waar ook ter wereld beschermd. “Zonder deze bescher-
ming was het nest, dat in een behoorlijk open veld gele-
gen was, in handen gekomen van een roofdier” stelt Ben 
Koks. “Aan de sporen hebben we later ook kunnen zien 
dat er vossen bij het hek zijn geweest”. De werkgroep is 
ook de eigenaar van het veld met wintergerst heel dank-
baar omdat hij zo enthousiast meewerkte en het belang 
van	dit	broedgeval	erkende.	Hij	heeft	immers	bij	het	oog-
sten een groot stuk wintergerst laten staan.

Het broedgeval

Zoals eerder vermeld werd de hele periode van het broe-
den uitgebreid gedocumenteerd om zoveel mogelijk te 
weten te komen van de ecologie van deze unieke soort. 
Door het ruipatroon van het vrouwtje onder de loep te 
nemen, is er vastgesteld dat het eerste ei tussen 6 en 8 
mei gelegd werd. De nestbescherming is er pas gekomen 
op 17 juni, toen de jongen 5 tot 11 dagen oud waren. Er 
werden	 5	 jongen	 in	 het	 nest	 aangetroffen.	 Begin	 juli	 is	
de gerst gedorst terwijl medewerkers en vrijwilligers van 
de werkgroep aanwezig waren om te voorkomen dat de 
jongen in de molen van de pikdorser terecht zouden ko-
men. Twee jongen konden op dat moment reeds vliegen, 
terwijl de andere twee nog net niet konden vliegen. Het 
vijfde	 jong	was	op	dat	moment	 al	 enige	tijd	overleden.	
De 4 juvenielen zijn alle 4 vrouwtjes, werden ondertus-
sen ook alle 4 geringd en voorzien van zwarte kleurringen 
met	witte	 inscriptie.	Dat	 zorgt	ervoor	dat	 ze	op	afstand	
herkenbaar zullen zijn. De zorgen over de pas uitgevlogen 
steppekiekendieven zijn nog niet voorbij. Ongeveer 10 tot 
15 procent van de jongen laat zich ’s nachts nog verrassen 
door een vos. Als we het geluk een beetje aan onze zijde 
hebben, slapen ze ’s nachts bovenop de rand van de nest-
bescherming. Uit ervaring bij grauwe kiekendieven weten 
we dat als ze dit doen, slechts één tot twee procent van 
de	 uitgevlogen	 jongen	 sneuvelt.	 Ondertussen	 heeft	 het	
mannetje op 30 juli het gebied verlaten en werden nog 2 
van	de	4	jongen	en	het	wijfje	af	en	toe	gezien	op	4	augus-
tus. Vanaf 6 augustus waren ze allemaal weg.

Steppekiekkuikens vechten om prooi - 
Ruurd Jelle van der Leij-Ruben Smit Productions

Jonge steppekiek krijgt een zwarte kleurring 
met witte inscriptie - fotograaf Griet Nijs
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Oost-Europa

De steppekiekendief is een zeldzame doortrekker bij ons 
in België en zelfs in ons deel van de wereld. Toch worden 
er	de	laatste	jaren	meerdere	steppekiekendieven	ti	jdens	
de trek gezien. Zowel in De Moeren als in Ramskapelle 
zijn ze al gespot. Een aantal van deze zeldzame kieken-
dieven hebben zelfs in Nederland overwinterd in de af-
gelopen twee jaar. Waarom het Groningse koppel net in 
intensief akkerbouwgebied is gaan broeden, duizenden 
kilometers	van	hun	oorspronkelijke	broedplaats,	blijft		een	
mysterie. Er is nog een broedgeval in Finland op meer dan 
2000 km van ons verwijderd. Ook bleek er een broedge-
val in noordoosten van Wit Rusland, het eerste zekere 
broedgeval in dit land sinds 1916, ook daar is dit mega-
nieuws.	Wit	Rusland	ligt	relati	ef	dichtbij	Finland.	Voor	de	
andere broedgevallen moet je naar de steppes van Oost-
Europa en Azië trekken. Volgens Dick Forsman lijkt het 
erop	 dat	 de	 populati	e	 steppenkiekendieven	 in	 Oost-Eu-
ropa en Azië langzaam naar het westen oprukt. Maar 
het is nog te vroeg en er zijn nog te weinig gegevens om 
deze conclusie te trekken. Dick Forsman getuigt over de 
situati	e	in	Finland:	“Hier	 in	Finland	kwamen	dit	voorjaar	
honderden steppekiekendieven aan, dus hoopten we op 
een	 fantasti	sch	 broedseizoen.	 Spijti	g	 genoeg	 waren	 de	
populati	es	van	knaagdieren	enorm	laag	aan	de	westkust	
en enkele weken nadat ze opdaagden, verdwenen de kie-
kendieven.	Slechts	1	bevesti	gd	broedgeval	bleef	er	over.”	
Het zouden er enkele meer geweest kunnen zijn, maar de 
dichtheid vogelkijkers in Nederland en België is hoger dan 
in Finland.

Achteruitgang

Ornithologen stellen een enorme achteruitgang vast van 
het aantal steppekiekendieven in hun overwinteringsge-
bieden in India en Afrika. Ook als broedvogel doet deze 
kiekendief het niet goed in grote delen van Kazachstan, 
voornamelijk door intensivering van de landbouw. Or-
nithologen maken zich grote zorgen want ook andere 
soorten die aan de steppes gebonden zijn, geraken in 
moeilijkheden.	 De	 Europese	 broedvogelpopulati	e	 kent	
een sterke achteruitgang en in bepaalde delen van haar 
Aziati	sche	 verspreidingsgebied	 krijgt	 de	 soort	de	 laatste	
jaren ook rake klappen. Tijdens het overwinteren in India 
en	Afrika	worden	ze	verstoord	door	pesti	cidengebruik	en	
verlies	aan	grasland	door	overbegrazing	of	afb	 randen.

Favoriete eten

De status van de soort in Rusland is niet gekend. Volgens 
Vladimir	 Galushin,	 dé	 Russische	 roofvogelspecialist,	 fl	o-
reert de landbouw in Rusland niet en komen er grote 
gebieden braak te liggen. Daar ontstaat nu op korte ter-
mijn een gebied dat duizend keer zo groot is als de Oost-
vaardersplassen in Nederland. De voormalige landbouw-
grond geraakt begroeid met struweel en dit trekt op zich 
kleine zangvogels aan. Laat dit nu net de voornaamste 
voedselbron zijn voor de steppekiekendief, terwijl andere 
kiekendieven zich eerder focussen op muizen. Het man-
netje uit Groningen joeg vaak op boerenerven, vooral op 
zwaluwen en mussen. Hij deed dit als een sperwer, wat 
een totaal ander gedrag is dan de andere soorten kieken-
dieven in Europa. Ook werden er in de braakballen van 
de steppekiekendieven resten gevonden van ringmus en 
gierzwaluwen.

Soortenbeschermingsplan

In Vlaanderen hebben we een soortenbeschermingsplan 
Grauwe Kiekendief. Ben Koks en zijn werkgroep stelden 
hun	experti	se	hiervoor	ter	beschikking.	Er	werd	ook	een	
vogelakker in het leven geroepen in de vorm van een 
beheerovereenkomst tussen landbouwers en de Vlaam-
se Landmaatschappij (VLM). Deze akkerrand komt er 
naar voorbeeld van het Groningse model dat zijn nut al 
bewezen	heeft	.	”Er	zijn	veel	meer	vogels	die	afh	 ankelijk	
zijn geworden van akkers”, zegt Ben Koks “en dat bete-
kent	dat	deze	soorten	extreem	kwetsbaar	zijn	voor	onze	
intensieve landbouwmethoden. Samen met Vlaamse on-
derzoekers hopen we de komende winters ook de nodi-
ge blauwe kiekendieven te kunnen vangen om met een 
GPS/GSM-zender hun habitatgebruik goed te kunnen vast 
stellen. Zonder die kennis zullen we nooit goed kunnen 
inschatt	en	hoe	eff	ecti	ef	agrarisch	natuurbeheer	in	akker-
land is.” Hopelijk mogen we hier in Vlaanderen binnen-
kort ook de grauwe kiekendief verwelkomen en wie weet, 
de steppenkiekendief als toemaatje! Natuurwerkgroep 
De Kerkuil is er klaar voor!

Ben Koks mocht op 23 september de 
Heimans & Thijsse Prijs in ontvangst nemen

Tekst: Wim Bovens

info en nieuwsbrief: www. werkgroepgrauwekiekendief.nl

Nestbescherming wordt rond het nest geplaatst - 
fotograaf André Eijkenaar

Vrouwtje steppekiek brengt een muis naar haar jongen -
fotograaf Theo van Kooten

Deze prijs is een erkenning van het werk van personen, groepen 
van	personen	of	organisati	es	die	een	bijdrage	aan	de	samenleving	

hebben geleverd in de geest van Eli Heimans en Jac. P. Thijsse
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Zwaluwen 2017

In 2017 gaat het aantal nesten weer goed vooruit, sinds 
de sterke daling in 2011 bereiken we nu weer ongeveer 
het niveau van voordien. Enkel in Alveringem gaan de ko-
lonies er terug lichtjes op achteruit. Ook hebben we dit 
jaar opnieuw resultaten van Houthulst (90 nesten) die de 
sterke	stijging	van	dit	jaar	verklaart

Veurne
De Huiszwaluwen in Veurne en de deelgemeenten doen 
het goed. Enkel Houtem en Steenkerke gaan licht achter-
uit (van 23 naar 19 en van 17 naar 14 nesten). In Beau-
voorde (+10) en Avekapelle (+9) steeg het aantal nesten 
het meest. 
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Ook de Veurnse boerenzwaluwen gaan er dit jaar op voor-
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Nieuwpoort
In	 Nieuwpoort	 treedt	 een	 stagnatie	 op	 van	 het	 aantal	
huiszwaluwnesten. In Sint Joris en Ramskapelle gaan ze 
lichtjes achteruit, maar in Nieuwpoort zelf verdubbelt de 
populatie	van	12	naar	24	nesten.	

De boerenzwaluwen in regio Nieuwpoort doen het niet 
slecht. Ramskapelle kreeg er dit jaar meer dan 30 nesten 
bij	(van	158	naar	191	nesten).	In	Nieuwpoort	blijft	de	po-
pulatie	nu	al	jaren	net	onder	de	50	nesten,	wat	dus	een	
stabiele	populatie	aan	het	worden	is.	Sint	Joris	is	wat	wis-
selvalliger, maar herstelt zich na het dieptepunt in 2012.

Diksmuide
Regio Diksmuide doet het even goed als vorig jaar. De 
meeste	gemeentes	blijven	gelijk	of	stijgen	licht,	met	on-
der	andere	een	stijging	van	bijna	10	nesten	 in	Woumen	
en	 Nieuwkapelle.	 Vorig	 jaar	 verdween	 de	 populatie	 in	 
Oudekapelle, en ook dit jaar worden hier geen nesten 
aangetroffen.	

Koksijde
Ook	 in	 Koksijde	 blijft	 het	 aantal	 nesten	 nagenoeg	 gelijk	
(107	in	2016	tegenover	101	in	2017).	Na	de	sterke	stijgin-
gen	sinds	2013	stabiliseert	het	aantal	nesten	nu	stilaan.	
De Boerenzwaluwen verliezen in Koksijde steevast terrein. 
De	populatie	in	Wulpen	is	 in	een	vijftal	 jaar	tijd	zo	goed	
als uitgestorven, in Oostduinkerke zagen we in 2011 een 
grote	crash,	en	exacte	gegevens	ontbreken	hier	de	laatste	
jaren. Enkel de tellingen in Koksijde zelf zijn dit jaar op 
meer als het dubbele uitgekomen in vergelijking met vorig 
jaar!	Hier	is	een	stijging	waargenomen	van	35	nesten	naar	
78	nesten,	en	komen	zo	stilaan	weer	op	het	peil	van	2009.

Alveringem
De zwaluwen in Alveringem doen het nog steeds niet 
goed.	Behalve	een	kleine	stijging	in	Fortem,	dalen	de	po-
pulaties	in	de	alle	gemeenten.	De	populatie	in	Beveren	a/
IJzer is helaas reeds 2 jaar helemaal verdwenen… In 2011 
konden	we	hier	nog	22	nesten	terugvinden.	De	populatie	
in	Alveringem	daalde	dit	jaar	na	de	sterke	stijging	van	vo-
rige	jaren.	We	merken	ook	op	dat	vorig	jaar	op	22	locaties	
nesten gevonden werden, dit jaar slechts op 16.

Lo-Reninge
Lo-Reninge kan opgedeeld worden in 2 groepen: Lo en Re-
ninge waar de huiszwaluwen er dit jaar op vooruitgaan, of 
op z’n minst stabiliseren, en Pollinkhove en Noordschote, 
waar de zwaluwen geleidelijk aan achteruit gaan. Vorig 
jaar was het nog andersom. Het goede nieuws is dat al 
deze	populaties	nu	reeds	enkele	jaren	min	of	meer	stabiel	
zijn,	met	uiteraard	kleine	stijgingen	of	dalingen.	

De Panne
Sinds 2009 worden in De Panne (meer bepaald Adinkerke) 
huiszwaluwen geteld. Sinds 2014 hebben we telkens on-
geveer 30 nesten. Deze aantallen blijven stabiel.
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Koekelare
Sinds 2013 worden ook in Koekelare de huiszwaluwen ge-
teld. In 2015 kende het aantal (getelde) nesten in Zande 
een dieptepunt, maar dit jaar gaan beide deelgemeentes 
er	met	een	tiental	nesten	op	vooruit!	Hopelijk	wordt	deze	
trend	bevestigd	de	komende	jaren!
 

Houthulst
De	tellingen	in	Houthulst	werden	van	2014-2016	tijdelijk	
niet meer opgevolgd. Dit jaar werden de nesten opnieuw 
geïnventariseerd, en het was dan ook een verrassing wat 
het	resultaat	zou	zijn.	De	populatie	in	Klerken,	die	in	2013	
bijna verdwenen was, is ook in 2017 niet meer terugge-
vonden. Houthulst doet het verrassend goed, ondanks de 
sterke	dalingen	tot	2013,	konden	hier	dit	jaar	2	nesten	ex-
tra	geteld	worden!	Ook	de	Houthulstse	zwaluwen	zitten	
nog steeds op het niveau van voor de onderbreking! Goed 
nieuws	hier	dus!	Hopelijk	kan	dit	volgend	jaar	bevestigd	
worden.

Elien Dewitte

De Huismussenwerkgroep Koksijde telde op 19 plaatsen 
in Koksijde de nesten van huis- en boerenzwaluwen voor 
de NWG De Kerkuil uit Veurne. Hier werden 2 nieuwe 
adressen genoteerd. Dit jaar hebben wij heel intensief 
gezocht , wij wilden immers te weten komen waar de 
verdwenen 110 koppels boerenzwaluwen van de laatste 
7 jaar gebleven waren of waar zij eventueel naartoe uit-
geweken waren.

Na een oproep in de Krant van West-Vlaanderen en Het 
Laatste Nieuws om eventuele nesten van boeren-, huis- 
en	gierzwaluwen	door	te	geven,	kregen	wij	maar	1	reactie	
uit Wulpen. Wij hebben ook drie nieuwe plaatsen ontdekt 
waar op één plaats 12 nesten boerenzwaluw aanwezig 
waren, in de stallingen van een manege.

De tweede plaats was een privéadres waar in de paarden-
stallen maar liefst 30 nesten van boerenzwaluwen aanwe-
zig	waren,	maar...	 in	14	dagen	tijd	 is	deze	kolonie	uitge-
dund	door	predatie	van	een	uil	tot	6	nesten.

En het derde adres, in Wulpen, waar voor de eerste maal 2 
nesten van huiszwaluwen aanwezig waren. Waarschijnlijk 

een aantal vogels die uitgeweken zijn van de grote kolonie 
bij het klein brugje aan het kanaal Nieuwpoort - Veurne. 
Daar is de druk enorm toegenomen omdat nogal wat huis- 
en ringmussen de nesten van zwaluwen hebben ingeno-
men. Dit deden ze bij gebrek aan geschikte nestgelegen-
heid.

We stellen dus vast dat een aantal boerenzwaluwen uitge-
weken zijn naar andere plaatsen in Koksijde (dorp), maar 
dat 85 % van de 110 koppels voorgoed verdwenen is.
Dit resulteert in 54 nesten van boerenzwaluw (+18) en 14 
nesten van huiszwaluwen (+0). Dit betekent dat weinig 
tot geen jongen terugkeerden naar hun geboorteplaats. 
Dit is op termijn niet goed en kan nefast worden voor de 
kolonie. 

Wij horen nog steeds dat nesten van zwaluwen moedwil-
lig worden vernield, wat bij wet verboden is. Ook het af-
breken ( in volle broedseizoen!! ) van oude stallingen met 
nesten van huiszwaluwen vindt nog steeds plaats. Hope-
lijk kunnen wij volgend jaar met beter nieuws komen.

Eddy Vandenbouhede

Zwaluwen Koksijde

TOP 10 Huiszwaluwen
1 Doom	Jacques Reninge 52
2 Vanheule José Beerst 48
3 Vandewalle Peter Beauvoorde 43
4 Janssens Kris Kaaskerke 39
5 Vanclooster Jeroen Zande 36
6 Bulcke Franky Lo 34
7 Vanhee Wim Ramskapelle 33
8 Beguin Bernard Ramskapelle 32
9 Electriciteitscabine Wulpen 31
10 Michielsen Nieuwkapelle 29

TOP 10 Boerenzwaluwen
1 Vandevelde Charles Sint-Joris 36
2 Monballiu Ivan Ramskapelle 29
3 Cornette	Marc Beauvoorde 25
4 Deeren Jozef Beauvoorde 25
5 Duron Frank Ramskapelle 25
6 Dewicke Joost Ramskapelle 22
7 Bulcke Johan Ramskapelle 21
8 De Decker Adinkerke 20
9 Mattelin	Luc Ramskapelle 19
10 Markey Eric Bulskamp 18
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Babyborrel, of was het een pulliborrel?

Wim	 Declercq	 en	 Katleen	 Ducatteeuw	 verbouwden	 19	
jaar geleden hun huis in Hooglede. Helemaal in de nok 
van het dak, waar ze een kleine kruipzolder gemaakt heb-
ben, hebben ze ook een uilengat voorzien met daarach-
ter	een	functionele	kerkuilenbak.	Wim	heeft	trouwens	al	
deze verbouwingen zelf gedaan.

Dit	 jaar	 heeft	 er	
voor het eerst een 
broedgeval plaats-
gevonden! Drie 
pulli werden bij 
controle in de nest-
kast	 aangetroffen.	
Staf Declerck (13j) 
was de gelukkige, 
want net boven 
zijn bed werden 
de jonge kerkui-
len grootgebracht 
en dat hoorde hij 
maar al te goed! 
Bij het ringen van 
de kerkuilen ble-
ken pa en ma in de 
nestkast van een 

boerderij	in	de	buurt	te	zitten.	Ondertussen	zijn	de	jongen	
al	flink	gegroeid	en	op	10	 juli	stonden	de	kleine	huisbe-
woners ongeduldig in het uilengat, klaar om de wereld te 
ontdekken. Je ziet maar, geduld is een mooie zaak!

Deze uitzonderlijke gebeurtenis moest natuurlijk gevierd 
worden. Via Facebook werden mijn vriend en ikzelf uitge-
nodigd om naar een babyborrel te komen. Of is de juiste 
terminologie een “pulliborrel”? Met plezier zijn we inge-
gaan op deze uitnodiging, waar toch wel heel veel volk op 
is afgekomen!

Dit	was	een	heel	leuk	initiatief.	Bedankt	voor	de	uitnodi-
ging en hopelijk tot volgend jaar!

Eveline Follet
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Meerjarennota 2017-2021: ledenaantallen
Op	 23	 juli	 tijdens	 de	 event	 “Frontzate	 op	 z’n	 Zondags”,	
georganiseerd door het Regionaal Landschap IJzer & Pol-
der, werd er door NWG De Kerkuil aan bekendmaking van 
de werking en ledenwerving gedaan. We haalden genoeg 
leden binnen om de subsidies voor de werking veilig te 
stellen. Elk jaar dient echter aan deze minima voldaan te 
worden, dus we blijven ons inspannen om leden aan te 
trekken.
Per 1000 inwoners van een gemeente hebben we 4  
leden nodig om te voldoen aan de voorwaarden. Maar in 
theorie	hebben	we	ratio	5	nodig	om	“veilig”	te	zijn	en	het	
aantal leden dat zijn lidmaatschap niet vernieuwt, op te 
vangen.

Op	bovenstaande	grafiek	zien	we	de	grijze	kolommen,	die	
staan	steeds	op	4	leden	per	1000	inwoners.	De	gele	geeft	
de	huidige	ratio	aan.

Diksmuide:	De	 stad	heeft	met	71	 leden	een	 ratio	
van	4,25.	Voor	een	ratio	van	5	hebben	we	hier	nog	
13 leden nodig. 

De Panne:	Deze	kustgemeente	heeft	met	76	leden	
een	 ratio	 van	6,96	 en	 zal	 het	 volgende	 jaar	 zeker	
niet in de problemen komen.

Kortemark: Deze gemeente is momenteel aan het 
groeien,	 onze	 naambekendheid	 stijgt	 en	 sinds	 de	
event	“Krekemeersen:	Putten	vol	pit!”	behalen	we	
met	52	leden	een	ratio	van	4,17.	Hier	dienen	nog	11	
leden	bij	te	komen	om	ratio	5	te	halen.

Koksijde: Deze	kustgemeente	heeft	92	leden,	maar	
ondanks	dit	hoge	cijfer	wordt	er	maar	een	ratio	van	
4,16 behaald. Dit valt te verklaren doordat vele 
tweedeverblijvers hun domicilie in deze badstad 
plaatsen.	Om	aan	een	ratio	5	te	geraken,	zijn	er	nog	
19 leden nodig.

Koekelare: Deze gemeente doet het goed! Door ac-
tieve	ledenwerving	zitten	we	hier	aan	een	ratio	van	
10,53wat neerkomt op 91 leden.

Nieuwpoort: Deze kuststad was de laatste 
stad waar we nog leden nodig hadden. Door in  
persartikels	te	verschijnen	en	door	aan	actieve	le-
denwerving	te	doen,	heeft	Nieuwpoort	zich	in	korte	
tijd	met	66	leden	naar	een	ratio	van	5,81	gewerkt.	

Veurne: De stad waar NWG De Kerkuil ontstaan is, 
staat met 166 leden bovenaan de lijst en zal niet 
snel in de gevarenzone komen te staan.

Alveringem: Deze gemeente staat 3de op de lijst 
en beslaat een groot grondgebied, maar de bevol-
kingsgraad is hier lager. Met 44 leden behalen we 
hier	een	ratio	van	8,68.

Houthulst: Deze gemeente bengelt ook onderaan 
de	lijst	en	hier	dient	ook	nog	actie	ondernomen	te	
worden.	Met	 42	 leden	 behalen	we	 een	 ratio	 van	
4,19.	Om	ratio	5	te	behalen,	zouden	er	nog	9	leden	
aangetrokken dienen te worden.

Lo-Reninge: Deze gemeente zit in het zelfde schaal-
tje als Alveringem. De bevolkingsgraad is ook hier 
vrij	 laag,	wat	ratio	8,21	betreft	voor	slechts	27	 le-
den.

Het totaal aantal leden binnen het werkingsgebied be-
draagt ondertussen 728 leden. Ook buiten het werkings-
gebied wordt de werking gesteund, dit vertaalt zich in 218 
lidmaatschappen.	Samengeteld	geeft	dit	946	leden	die	de	
werking van De Kerkuil steunen. Interessant om weten is 
dat	de	ratio	van	4	naar	2	verlaagd	wordt	eens	de	teller	van	
het aantal leden op 1.200 staat. 

Er	is	dus	nog	werk	aan	de	winkel.	Ledenwerving	blijft	een	
belangrijk onderdeel voor de natuurwerkgroep. Je zal ons 
dus meer en meer zien opduiken op allerhande (natuur-)
evenementen en markten.
Men zegge het voort!

4,25

6,96

4,17 4,16

10,53

5,81

14,16

8,68

4,19

8,21

 2
 4
 6
 8

 10
 12
 14
 16

Ledenaantal ratio 4

Reeks3 Reeks4

71 76

52

92 92

66

166

44 42
27

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180

Leden werkingsgebied



28

Wanneer Uur Wat Waar Extra

13/10/17 19u30 Voordracht wilde bijen - Jens D’Haese-
leer - Open milieuraad (organisator)

Spaans Paviljoen, Grote Markt Veurne

08/11/17 19u30 Vergadering De Kerkuil Callicanes - Zuidkapelweg 16, 8630 Veurne
24/11/17 20u00 Gezenderde rode wouwen en Kerkuilen OC Volcraven, Grintweg 15D, 8600 Oostkerke 28

Komende activiteiten

Activiteitenkalender

In september 2015 organiseerde Natuurwerkgroep De Kerkuil een eerste keer een 
basiscursus	fotografie.		Algauw	gevolgd	door	een	tweede	in	De	Panne,	een	derde	
in Diksmuide. Het jaar erna volgenden nog basiscursussen, workshops macrofoto-
grafie,	lessenreeksen	Lightroom	en	het	gebruik	van	de	reportageflitser.	

Omdat gaandeweg de techniek van het fotograferen in de plaats kwam van foto-
graferen	met	de	‘focus	op	mens	en	natuur’	dacht	ik	dat	de	tijd	rijp	was	om	samen	
met Carels Photography een nieuwe fotoclub op te richten.

Bij	het	gemeentebestuur	van	Koksijde	vonden	we	de	nodige	steun	om	vzw	Coxy-
Pics te huisvesten. Weliswaar niet in het Duinenhuis waar we vroeger de meeste 
van onze fotolessen organiseerden maar in het cultureel centrum Taf Wallet in de 
Veurnelaan 109 in Koksijde. Iedereen die zich ooit inschreef voor één van deze 
activiteiten	werd	per	mail	uitgenodigd	voor	het	opstartmoment	dat	doorging	op	
zondag 3 september 2017.

CoxyPics	wil	aan	de	(amateur-)	fotograaf	een	omgeving	bieden	waar	in	een	sfeer	van	vriendschap	de	kunst	van	de	fo-
tografie	in	al	zijn	aspecten	beoefend	kan	worden.	Dit	gebeurt	op	maandelijkse	bijeenkomsten	met	opleidingen,	work-
shops,	lezingen,	deelname	aan	lokale	activiteiten	en	excursies.

Wie	er	niet	bij	kon	zijn	maar	toch	interesse	heeft,	vindt	heel	wat	 informatie	op	de	website	www.CoxyPics.be	of	op	
facebook.

Frank Laleman

CoxyPics

Gezenderde rode wouwen en kerkuilen
Vrijdag 24 november om 20u00
OC Volcraven, Grintweg 15D, 8600 Oostkerke
(achter oud gemeenteschooltje)
In samenwerking met Vogelwerkgroep NP De Bron
Gratis	inkom
inschrijven: www.natuurwerkgroepdekerkuil.be

Samen met Paul Voskamp onderzoekt Stef Van Rijn al 18 
jaar	de	populatie	op	van	Rode	Wouwen	 in	de	Belgische	
Oostkantons.	 Die	 broedpopulatie	 is	 recent	 spectaculair	
toegenomen	 en	 ook	 het	 broedsucces	 ligt	 er	 extreem	
hoog. Dat resulteert in een waarneembare toename en 
uitbreiding van het broedareaal. In 2014 werd gestart met 
het plaatsen van speciale GPS-GSM zenders bij een aantal 
van deze vogels. Zo kon zowel het foerageergedrag, het 
ruimtegebruik als de verplaatsingen op de voet worden 
gevolgd. Maar ook de overwinteringsgebieden van de Bel-
gische vogels werden in kaart gebracht. Ook de case study 
omtrent kerkuilen gevolgd met GPS zenders en camera’s 
komt uitgebreid aan bod
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Doolhof voor kerkuiltjes

Komende activiteiten Jonge kerkuiltjes

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

Moeder kerkuil is op zoek naar haar jongen.
Ze hee�  het moeilijk om de weg te vinden.

Niet verwonderlijk, want het is een echt doolhof waar de pulli in zi� en!
Help jij mama haar jongen te vinden?
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www.boonefaesnv.be

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

 

Noordweststraat 10, 8647 Noordschote 
Tel 051/54 52 77; GSM 0498/43 32 38 

info@deblauwespie.be 

           
Biologische Dynamische landbouw 
Agriculture Biologique Dynamique 

EEG-controlesysteem Controle Blik BE – BIO – 02 
 
 
 
 

 

Noordweststraat 10, 8647 Noordschote 
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Biologische Dynamische landbouw 
Agriculture Biologique Dynamique 

EEG-controlesysteemControle Blik BE – BIO – 02 
 

 
  

info@deblauwespie.be
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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

DE SWAROVSKI BTX TELESCOOP
Met beide ogen samen genieten van een unieke  

intense natuurbeleving.

 

�

�
�
�

BTX oculairmodule is geschikt voor alle  
objectieven van de ATX/STX serie
Kristalheldere optiek met 30 x vergroting
Met hoofdsteun voor langdurig gebruik
Optioneel 1,7 X extender

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

NIEUW

KENMERKEN
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