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4 Voorbije activiteiten

Zondag	28	januari	2018,	de	eerste	activiteit	van	het	jaar	
was er eentje in samenwerking met Regionaal Landschap 
Westhoek (sinds begin dit jaar de fusie tussen het Regi-
onaal Landschap IJzer & Polder en Regionaal Landschap 
West-Vlaamse Heuvels). Het weer viel beter mee dan 
voorspeld, de weergoden waren ons alvast goed gezind. 
Miguel Depoortere, Projectmedewerker biodiversiteit en 
soortgerichte	acties,	leidde	de	wandeling	die	vertrok	van-
uit Roesbrugge. De aanwezigen waren van allerlei pluima-
ge, het is te zeggen: jong en oud(er), met verschillende 
achtergrond,	maar	allemaal	waren	het	natuurliefhebbers.	
Miguel liet ons op de parking voor we vertrokken al een 
grote foto zien van de geelgors. Dit is het boegbeeld van 
het project akkervogels en we hoopten dan ook om deze 
vogel te zien te krijgen.

Bij de eerste graanakker aan de Kleine St.-Omaarstraat 
hielden we halt en gaf Miguel uitgebreid uitleg over 
graanvelden, de groenbemester “Japanse haver” en de 
beheerovereenkomsten van de Vlaamse Landmaatschap-
pij. Het is ook aan dit eerste veld dat we een enkele geel-
gors zagen rondvliegen. Ons boegbeeld was gespot! Al 
snel zagen we ook enkele andere vogels zoals de rietgors. 
Gelukkig waren er enkele telescopen mee, zodat we de 
vogels van dichtbij konden zien zonder ze te verstoren. 

Vogels in de vlucht herkennen blijkt niet simpel te zijn. 
De simultaantellingen, georganiseerd door de Provincie 
West-Vlaanderen, vragen toch wel wat ervaring! Geluiden 
kennen bleek ook belangrijk te zijn. De zang van de geel-
gors werd afgespeeld via een app en is nu bij iedereen in 
het	geheugen	gegrift.	Ook	werd	een	keep	eerst	gedeter-
mineerd als een vink, maar de verschillen werden door 
middel van een vogelgids aangetoond. 

Miguel toonde ons ook een ideaal broedgebied voor de 
geelgors. Een dichte, gesloten haag, die ook vlak tegen de 

grond voldoende dichtgegroeid is, biedt de ideale broed-
gelegenheid voor een koppeltje geelgorzen. Voor de op-
komst van de prikkeldraad werden hagen gevlochten om 
te voorkomen dat het vee door de dichte, ondoordring-
bare haag kon ontsnappen. Het vlechten zorgt dan weer 
voor de het ideale broedplek. De cursus hagen vlechten is 
tegenwoordig weer hip!

Aan de Zuidstraat zagen we een groepje van 15 geelgorzen 
rondvliegen. Tegen de grijze achtergrond waren de gele 
kleuren van onze kleine gevleugelde vriend niet zichtbaar, 
maar het moment dat ze landden, dat ze geen lucht, maar 
een gewas of grond als achtergrond hadden, werd de gele 
kleur toch eventjes zichtbaar.

We begonnen aan de terugtocht en staken een veld vol 
Japanse haver over, de landbouwer was hier uiteraard van 
op de hoogte en had zijn goedkeuring gegeven. Iedereen 
was het eens, dit was een leerrijke en aangename wande-
ling. Net als die enkele geelgorzen die we gezien hadden, 
was	de	tijd	voorbij	gevlogen.

(St)akkerexcursie
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Op 16 februari sloegen natuurwerkgroep ‘De Kerkuil’ en 
fotoclub ‘CoxyPics’ de handen in elkaar door natuurlief-
hebbers	en	hobbyfotografen	bij	elkaar	te	brengen	tijdens	
een	 voordracht	 rond	 natuurfotografie.	 Een	 schot	 in	 de	
roos,  want een 65-tal gegadigden verzamelden om 19.30 
op de eerste verdieping van het Duinenhuis in Koksijde.
Spreker van dienst was Joost Schamp, landschaps- en 
natuurfotograaf.	Tijdens	de	korte	 introductie	door	Frank	
Laleman, komen we te weten dat Joost (oorspronkelijk 
afkomstig	uit	Harelbeke,	en	sinds	2000	inwoner	van	Oost-
duinkerke)	 sinds	 jaar	 en	 dag	 bezig	 is	 met	 fotografie.	 In	
2004	zei	hij	het	analoge	tijdperk	vaarwel	en	koos	hij	reso-
luut	voor	de	digitale	fotografie.
Joost kondigt het verloop van de avond aan en vliegt er 
vervolgens meteen in: De aanwezigen worden verwend 
met	 een	 prachtige	 slideshow	 waarin	 waanzinnige	 land-
schappen en foto’s van verschillende diersoorten de revue 
passeren: dodaars, aalscholver, kleine karekiet, grasmus, 
grutto,	putter,	buizerd,	torenvalk,	kraanvogels,	steenuil	…	
We	worden	er	stil	van.
Na het bekijken van deze reeks, overlopen we ze nog even 
om de technische details te bespreken. We krijgen bij elke 
foto	tips	over:	wanneer	je	het	best	gebruik	maakt	van	uit-
gesteld	fotograferen,	lange	of	korte	sluitertijd,	het	al	dan	
niet	gebruiken	van	een	filter,	de	betekenis	van	‘het	blauw	
uurtje’,	hoe	je	panorama-foto’s	het	beste	kan	nemen	…	Dit	
is boeiend!

Tijdens de pauze, waarin we kunnen genieten van een 
drankje naar keuze, gaan sommigen (inclusief ondergete-
kende) al eens piepen naar het materiaal dat door Joost 
meegenomen	wordt	als	hij	op	pad	gaat:	zijn	camouflag-
etent,	 het	 camouflagekleed	 dat	 onmiddellijk	 wordt	 uit-
getest	en	geen	betoog	hoeft:	dat	 is	een	must-have	voor	
elke natuurfotograaf! Later vertelt Joost ook over zijn er-
varingen met de drijvende schuilhut: Dat hij soms steeds 
achteruit moet stappen omdat de watervogels té dicht 

komen om te kunnen fotograferen of dat hij ze naast zijn 
been ziet zwemmen, op zoek naar eten. Het is duidelijk: 
dit	is	een	fantastische	camouflage!
Wanneer we allemaal terug plaatsgenomen hebben, gaan 
we verder met de besprekingen. Bij de landschapsfoto’s 
worden	we	gewezen	op	het	effect	dat	bewegende	wolken	
(of de zee) kunnen hebben op het resultaat van de foto.
Voor	de	 fotografie	van	dieren,	komen	 (naast	de	drijven-
de	schuilhut)	ook	andere	observatietechnieken	aan	bod.	
Vaak spelen geduld en ervaring je hierbij parten. Als je 
lang genoeg observeert, weet je op den duur waar ze vaak 
gaan	zitten.	Joost	raadt	ons	aan	om	thuis	al	eens	te	oefe-

nen in het observeren van bewegingen. En wanneer je er 
met de wagen op uit trekt, is de rijstzak een niet te missen 
gadget.
Uiteraard is een schuilhut ook steeds een ideale plaats om 
te observeren. Zo slaagde Joost er eens in om parende 
ijsvogels te fotograferen vanuit de kijkhut aan de waran-
deputten	in	Oostkamp.	Het	feit	dat	je	het	best	heel	vroeg	
opstaat (om 5u ter plaatse?!) en soms toch een paar uur 
moet wachten, heb ik niet gehoord.
Wat	een	boeiende	lezing.	Het	hoeft	geen	uitleg	dat	mijn	
materiaal die avond meteen werd klaargelegd om de vol-
gende dag op stap te gaan.

Eveline Follet

Voordracht Joost Schamp
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Op	woensdag	28	februari	werd	een	activiteit	op	punt	ge-
zet, bestaande uit twee delen. In het eerste deel werd 
het soortenbeschermingsplan (SBP) voor de grauwe kie-
kendief uit de doeken gedaan voor het grote publiek. 
Natuurwerkgroep De Kerkuil werkt mee aan dit soorten-
beschermingsplan. Coördinator van dit project is Kristof 
Goemaere van Anteagroup en hij kwam uitleg geven over 
de stand van zaken van dit plan. 

Dit plan is enkel van toepassing voor De Moeren in Veur-
ne. Hier worden subsidies toegekend aan landbouwers die 
in willen stappen in beheerovereenkomsten. Momenteel 
liggen voor bijna 150 hectare aan beheerovereenkomsten 
in het gebied vast (48,63 hectare beheerovereenkomsten 
“vogelakker” en 99,92 hectare voor de andere beheero-
vereenkomsten met grasstroken en faunavoedselgewas). 
Dit	resultaat	is	een	realisatie	de	Vlaamse	Landmaatschap-
pij.  Vogelakkers zijn velden met brede stroken grassen en 
kruiden, afgewisseld met brede stroken luzerne. De luzer-
ne kan geoogst worden en dienst doen als veevoeder.

Momenteel hebben we geen broedgevallen meer van de 
grauwe kiekendief in Vlaanderen. Alle maatregelen die 
getroffen	werden,	spelen	in	het	voordeel	van	deze	vogel.	
De Moeren zijn wel al druk bezet door bruine kiekendie-
ven, de vraag is of er nog plaats is voor grauwe kieken-
dieven. Deze laatste is kleiner dan de bruine kiekendief 
en komt pas een kleine maand later terug van zijn over-
winteringsgebied	 in	Afrika.	 In	Groningen,	waar	 Stichting	
Grauwe	Kiekendief	actief	is,	is	er	plaats	genoeg	en	zitten	
ze niet in elkaars territorium. We zijn benieuwd naar wat 
2018	ons	te	brengen	heeft.

In deel twee kwam Wouter Vansteelant, medewerker van 
Stichting	 Grauwe	 Kiekendief,	 ons	 uitleg	 geven	 over	 het	
Meetnet Agrarische Soorten (MAS).  Dit komt er op neer 

dat er 2 keer 5 minuten geteld dient te worden op uitge-
zette	punten.		Van	dit	punt	dienen	waarnemingen	binnen	
de 300 meter genoteerd te worden met een code van 0 
tot en met 5. Code 0 staat voor een niet plaatsgebon-
den individu, code 1 staat voor een volwassen individu 
in broedbiotoop, code 2 staat voor een paar in broedbi-
otoop, code 3 staat voor territoriaal gedrag, code 4 staat 
voor nestaanduidend gedrag en code 5 staat voor een 
nestvondst. Deze waarnemingen mogen enkel gebeuren 
bij goed weer, vanaf zonsopgang tot maximaal 5 uur na 
zonsopgang.

Het spreekt voor zich dat hier enige ervaring nodig is om 
de waarnemingen goed te kunnen interpreteren. Ook 
kennis van geluiden van vogels is noodzakelijk om dit tot 
een goed resultaat te kunnen brengen. De uitslag van dit 
meetnet is uiteraard wel van groot belang, zeker omdat 
we dit tegen het model van onze noorderburen kunnen 
vergelijken.

Kortom,	het	was	een	boeiende	avond	vol	informatie.	Nu	
hopen dat die grauwe kiekendief snel tot broeden komt!

SBP Grauwe kiekendief + M.A.S.
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Filip Declerck (°1978) woont in Koekelare. Hij is getrouwd 
met	Marie	en	heeft		een	dochtertje	van	7,	Rozie.	Van	op-
leiding	is	Filip	germanist	en	hij	geeft		Nederlands	en	Engels	
in de derde graad van het VTI van Diksmuide. Hoewel de 
liefde	voor	natuur	er	alti	jd	al	was,	rolde	Filip	pas	een	vier-
tal	jaar	geleden	echt	de	wereld	van	natuurorganisati	es	en	
-werkgroepen in. Een algemene verkennerscursus bij NP 
De Bron was een eerste aanzet. Al snel volgden heel wat 
meer opleidingen en workshops, meestal met vogels of 
natuurbeheer als centrale thema’s. Via Patrick Claeys, de 
kernverantwoordelijke voor Koekelare, werd Filip uitein-
delijk medewerker bij NWG De Kerkuil.

Het liefst van al gaat Filip, gewapend met verrekijker, 
telescoop en / of fototoestel, alleen of met een groepje 
mede-‘sti	lle	genieters’	op	zoek	naar	leuke	waarnemingen	
…	van	(meestal)	vogels,	maar	ook	insecten	en	soms	eens	
paddenstoelen. Als vrijwilliger bij De Kerkuil steekt hij het 
liefst	de	handen	uit	de	mouwen	ti	jdens	het	plaatsen	en	
controleren van kerkuilenbakken, het speuren naar brui-
ne kiekendieven en weide- en akkervogels en het opspo-
ren van territoria van steenuiltjes. Daarnaast helpt hij ook 
af en toe mee bij beheerswerken van NP Ruidenberg, NP 
Torhout en NP De Bron. 
Verder houdt Filip ook veel van muziek (liefst met gitaren) 

en lezen, en is hij fan van single malt whisky (met mate!) 
en diepzeeduiken, al komt van dat laatste maar weinig 
meer in huis sinds hij zich meer boven water in natuur is 
gaan verdiepen. In de toekomst wil Filip vooral graag nog 
heel veel bijleren en ontdekken over de natuur, over de 
projectvogels van NWG De Kerkuil en over hoe aangepast 
beheer soorten kan aantrekken, redden of in stand hou-
den. De kans dat je hem dus binnenkort op een cursus, 
lezing of in het veld tegenkomt, is bijzonder groot.

foto Patrick Claeys

Nieuw bestuurslid

Meldpunt aanwezigheid zwaluwen
Natuurwerkgroep De Kerkuil 
heeft		een	meldpunt	aangemaakt	
op haar website om de aanwe-
zigheid van zwaluwen door te 
geven. We hopen zo ongekende 
nesten in kaart te brengen in ons 
werkingsgebied. 

Alle gemeenten in het groen aangeduid behoren tot het 
werkingsgebied van NWG De Kerkuil vzw.

Samen	met	het	aanmaken	van	dit	meldpunt,	is	een	fl	yer	
ontwikkeld	 die	 dit	 meldpunt	 aankondigt.	 Op	 deze	 fl	yer	
is er ook info terug te vinden over het plaatsen van een 
mestplank,	inclusief	ti	ps	and	tricks.

Hoe werkt het?

U	surft		naar	www.natuurwerkgroepdekerkuil.be	en	 links	
bovenaan de pagina staat de knop “meldpunt zwaluwen”.
U klikt op deze knop en komt op een pagina terecht met 
uitleg over huiszwaluwen, boerenzwaluwen, oeverzwalu-
wen en gierzwaluwen. U vult een minimum aan gegevens 
in en klikt op “verzenden”.

Indien het om huiszwaluwen gaat, zal een medewerker 
van NWG De Kerkuil vzw in het seizoen langskomen om te 
kijken of er een bewoond nest is en indien van toepassing, 
subsidieformulieren invullen voor u.
Voor boeren-, oever- en gierzwaluwen wordt er gekeken 
of we iets voor deze kleine rakkers kunnen betekenen. 

De zwaluwen zullen u dankbaar zijn!
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Verrassing
Eti	enne	Ocquet	was	er	begin	januari	met	zijn	camera	op	
uit getrokken om wat foto’s te nemen in de havengeul in 
Nieuwpoort. Hij zag toen een wulp en een tureluur die hij 
op de gevoelige plaat wilde vastleggen. Bij het bekijken 
van de foto’s was de overvliegende scholekster een leuke 
verrassing!

Eti enne Ocquet

Boomkruiper

Goudhaantje
Dit goudhaantje liet zijn ijle piepjes horen in de begroei-
ing langs het vlonderpad naar de vogelkijktoren in De 
Blankaart.	Gewoon	even	blijven	sti	lstaan	was	al	voldoen-
de om het vogeltje uit zijn dekking te krijgen. Het nader-
de me tot op minder dan twee meter. Jammer genoeg is 
het beestje even beweeglijk als stoer, waardoor een min 
of meer scherpe foto maken geen sinecure was. Laat ons 
zeggen dat op de meeste beelden vooral takjes te zien 
waren... Uiteindelijk ben ik toch heel blij met dit shot. Ja, 
het kon heel wat scherper, maar de fotogenieke houding 
maakt alles goed.

Filip Declerck

De boomkruiper, een onopvallend klein vogeltje met een 
vrij lange gebogen snavel, ideaal om kleine wormpjes en 
insectjes te vangen. Hij klautert met schokjes de boom-
stammen naar omhoog. Eenmaal boven, vliegt hij terug 
naar onderen want in tegenstelling tot de boomklever 
verplaatst de boomkruiper zich niet ondersteboven. 
Boomkruipers	komen	vooral	voor	in	oude	loo�	 ossen	en	
parken	 en	 gelukkig	 ook	 in	 het	 park	 waar	 ik	 regelmati	g	
rondwandel.

Tom Bovens
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Dit	 is	 een	 kraanvogel,	 gespot	 in	 Parc	 du	Marquenterre.	
Deze vogel is bij ons vooral bekend als een trekker. Hij 
trekt tussen maart en april en oktober en december over 
ons	land.	Deze	95-	120	cm	lange	vogel	heeft		een	spanwijd-
te	van	2	meter	en	prachti	ge	blauwgrijze	veren.	De	achter-
kant van zijn kop is zwart en zijn keel is wit. De kraanvogel 
is een omnivoor en eet dus van alles: granen, aardappe-
len, insecten en zelfs een kikker gaan naar binnen. De 
koppeltjes zijn trouw aan elkaar en begroeten elkaar elk 
jaar	dan	ook	hartelijk	met	een	prachti	ge	paringsdans.	Ze	
broeden in West-Europa en Oost-Azië.

Seppe Bultynck

Strandleeuwerik - Sneeuwgors
Iedereen	heeft		al	wel	gehoord	van	de	veldleeuwerik,	het	
vogeltje dat bij veel mensen jeugdherinneringen oproept, 
maar de strandleeuwerik klinkt minder bekend in de oren. 
Het is dan ook een vogeltje dat hier enkel in de winter-
maanden te zien is. Zelf had ik hem nog nooit gezien en 
het	werd	hoogti	jd	om	daar	verandering	in	te	brengen.	Op	
onze	stranden	kan	je	hem	ook	tegenkomen,	maar	ti	jdens	
een uitstapje met mijn vriend Patje naar Oye Plage, bij 

Duinkerke, Noord-Frankrijk, kruiste hij ons pad. Fotoge-
niek is hij wel met zijn gele kopje. 

Tussen de strandleeuweriken zaten ook enkele sneeuw-
gorzen. Deze mooie gorsjes zijn ook een streling voor het 
oog, het was dan ook een topdagje!

Wim Bovens

Hierbij	een	foto	van	een	kramsvogel	die	regelmati	g	in	de	
tuin kwam (eind februari, begin maart) om de resterende 
wilde appeltjes te komen opeten.

Jan Vanbaelenberghe

Kramsvogel

Kraanvogel

strandleeuwerik sneeuwgors
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Vroeger werd je ongetwijfeld kwaad als een broer of zus 
je dagboek gelezen had. Nu zal je eerder kwaad worden 
als je broer of zus je laatste Facebookpostje niet geliked of 
op	zijn	minst	gelezen	heeft	.	Tijden	veranderen,	maar	net	
omdat er meer en meer persoonsgegevens online komen 
te staan en grote bedrijven zoals Facebook en Google (en 
anderen) hier maar al te graag gebruik van maken, komt 
er een Europese privacywetgeving. Deze zal ook afge-
dwongen worden bij bedrijven en verenigingen die niet 
in Europa gehuisvest zijn. Onder persoonsgegevens die 
NWG	De	Kerkuil	heeft		van	haar	leden	wordt	verstaan:

• naam
• adres
• e-mail
• telefoonnummer
• lidnummer
• foto’s	(bij	acti	viteiten	of	controles	nestkasten)

Bij	andere	verenigingen	kan	dat	gaan	van	medische	att	es-
ten, tot schoenmaten, geslacht, ....

Dataregister en communicati e

Alle persoonsgegevens die een vereniging bijhoudt, die-
nen in kaart gebracht te worden. Bij NWG De Kerkuil komt 
dit voor leden enkel neer op naam en adresgegevens (om 
het	ti	jdschrift		op	te	sturen)	en	eventueel	een	emailadres	
voor de nieuwsbrief. Indien de betaling van het lidgeld via 
een overschrijving gebeurt, is het rekeningnummer van 
het lid ook gekend. Wees gerust, deze gegevens worden 
nooit doorgespeeld aan derden voor commerciële doel-
einden. Enkel de overheid krijgt de ledenlijst te zien om-
dat	onze	subsidies	daarvan	afh	 angen.	Deze	lijst	mag	dan	

ook door de overheid voor niets anders dan voor subsi-
diedoeleinden gebruikt worden. Het in kaart brengen van 
deze gegevens zal dus betrekkelijk eenvoudig zijn. Wel 
moet er ook nog bepaald worden hoelang deze gegevens 
bijgehouden zullen worden, waar ze opgeslagen worden, 
wie eraan kan en waarvoor ze gebruikt worden.
Door nieuwe leden zal er een privacyverklaring onderte-
kend moeten worden die al het bovenstaande formuleert 
in klare taal. Een lid van de vereniging moet ook de mo-
gelijkheid hebben een klacht in te dienen bij de Privacy-
commissie indien deze meent dat zijn persoonsgegevens 
fouti	ef	werden	verwerkt.
Belangrijk is ook dat er expliciete toestemming nodig is 
om persoonsgegevens te mogen verwerken. Wat bete-
kent	dit	in	prakti	jk?	Dit	mag	bijvoorbeeld	niet	in	het	ti	jd-
schrift		gezet	worden:	‘Als	lid	van	NWG	De	Kerkuil	geeft		u	
automati	sch	 toestemming	om	 foto’s	 te	 laten	publiceren	
waarop u herkenbaar bent. Indien u geen foto’s van uzelf 
in	het	ti	jdschrift		wil,	dan	laat	u	dat	weten.’	 	Dit	mag	dus	
niet! Het spreekwoordelijke “Een nee heb je, een ja kan 
je krijgen” is hier duidelijk van toepassing. Om persoons-
gegevens te verwerken en in orde te zijn met de nieuwe 
privacywetgeving, gaan we dus moeten uitgaan van een 
‘neen’ en expliciet om een ‘ja’ moeten vragen.

GDPR	oft	ewel	AVG
De kans is groot dat u de laatste dagen wel iets hebt horen vallen over GDPR of AVG. GDPR staat voor General 
Data Protecti on Regulati on. In het Nederlands kiest met voor AVG en dit staat dan weer voor Algemene Veror-
dening Gegevensbescherming. In het kort is dit de nieuwe, verplichte Europese privacywetgeving. Dit mag dan 
“saaie” kost lijken, het is van heel groot belang, zowel voor een zaak of een vereniging, als voor u persoonlijk. 
Deze nieuwe wetgeving start op 25 mei 2018. NWG De Kerkuil houdt u graag op de hoogte en zal er ook alles 
aan doen om te voldoen aan de nieuwe wet.
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Recht van de betrokkene

Elk	lid	heeft	het	recht	om	toegang	te	krijgen	tot	zijn	eigen		
persoonsgegevens en deze aan te passen. Dit is bijvoor-
beeld	een	adreswijziging.	Het	 lid	moet	ten	alle	tijde	zijn	
persoonsgegevens kunnen opvragen en in elektronische 
vorm toegestuurd kunnen krijgen. Een belangrijke wij-
ziging	 is	dat	elk	 lid	ook	het	recht	heeft	om	‘vergeten’	te	
worden. Dan dient alle data van deze persoon verwijderd 
te worden.

Wettelijke grondslag voor het verwerken van persoons-
gegevens

Voor alle verwerking van persoonsgegevens dient be-
paald te worden met welk doel ze verwerkt worden. De 
persoonsgegevens verwerken voor het lidmaatschap en 
het	 tijdschrift	 heeft	 een	 contractuele	 basis.	 Worden	 ze	
verwerkt	voor	de	subsidies	van	de	vereniging,	dan	heeft	
dit	een	wettelijke	basis.	Deze	bepaling	dient	in	het	data- 
register opgenomen te worden. Dit register is dan ook 
een verplicht item dat als eerste opgevraagd zal worden 
bij een klacht of controle.

Datalekken en beveiliging

Het spreekt voor zich dat al deze persoonsgegevens uiter-
mate goed beveiligd moeten worden. Dit wil zeggen dat 
kasten waar persoonsgegevens bewaard worden, moeten 
op slot kunnen. Laptops en computers waar persoons-
gegevens opstaan, dienen voorzien te zijn van een pas-
woord. Documenten met persoonsgegevens moeten ook 
een paswoord krijgen. Cloudtoepassingen dienen extra 
beveiligd te worden. Paswoorden voor cloudtoepassingen 
mogen	 bijvoorbeeld	 niet	 automatisch	 door	 de	 browser	
ingevuld worden. Ook mag er niet meer dan 1 persoon 
per account kunnen inloggen: iedereen die toegang krijgt 
tot cloudbestanden, moet een uniek paswoord en login 
hebben. Dit paswoord en login moet ook door de gebrui-
ker zelf bepaald kunnen worden en mag niet gegenereerd 
worden door de cloudtoepassing. Indien er een datalek 
plaatsvindt, bijvoorbeeld laptop wordt gestolen, moet dit 
binnen 72 uur na de opmerking van het datalek gemeld 
worden aan de privacycommissie en moeten alle leden 
hiervan	verwittigd	worden.

In praktijk voor NWG De Kerkuil vzw

Het bestuur van NWG De Kerkuil vzw draait op volle toe-
ren om volledig in regel te zijn met de nieuwe Europese 
privacywetgeving.	 Iedereen	 zal	 ook	 verwittigd	 worden	
van maatregels die genomen zullen worden om aan alle 
voorwaarden	 te	 voldoen.	 Zeker	 is	 al	 dat	 bij	 activiteiten	
kenbaar gemaakt zal moeten worden of er een foto van 
u	genomen	mag	worden	voor	publicatie	in	het	tijdschrift	
of op de website. Ook zal er toestemming gevraagd moe-
ten worden ‘op papier’ vooraleer er een nestkast bij u 

thuis geplaatst zal worden. Een groot voordeel is echter 
dat enkel mensen onder deze nieuwe Europese privacy-
wetgeving vallen. Vogels doen voorlopig nog niet moeilijk 
en mogen zonder toestemming gefotografeerd worden. 
Voor persfotografen is hier uiteraard een uitzondering ge-
maakt: zij mogen mensen wel zonder toestemming foto-
graferen op evenementen.

Er staan serieuze geldboetes op het niet naleven van deze 
Europese privacywetgeving en dit willen we uiteraard 
vermijden. Er zal geen heksenjacht plaatsvinden om ie-
dereen te controleren, maar we gaan uit van een “beter 
voorkomen dan genezen”-mentaliteit. NWG De Kerkuil is 
wel opgelucht dat het maar een minimum van persoon-
lijke	 gegevens	 van	 haar	 leden	 heeft	 in	 vergelijking	 met	
enkele andere verenigingen. Verenigingen die medische 
gegevens nodig hebben, die stamboomonderzoek doen, 
die doodsprentjes verzamelen, fotoclubs, die krijgen het 
vast moeilijker...

We houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

NWG De Kerkuil

foto van BBQ vorig jaar die wel nog gebruikt 
mag worden, want niemand is herkenbaar
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In	2016	hadden	we	af	te	rekenen	met	een	heel	natte	pe-
riode. In 2017 kregen we te maken met een uitzonderlijk 
warm en droog voorjaar. In maart braken we alle records 
met een temperatuur van 9.2 °C. Tussen 18 en 20 april 
kregen we dan weer nachtvorst. Einde mei volgden dan 
weer temperaturen die op sommige plaatsen boven de 

30 graden uitkwamen. Deze temperatuurschommelingen 
gecombineerd met de weinige neerslag die gevallen is, 
zorgde voor een heel raar en droog voorjaar.

Broedgevallen:

Er is geen vooruitgang geboekt ten opzichte van het slech-
te jaar van 2016, we gaan er zelfs een broedgeval op ach-
teruit. Er zijn 4 nestkasten ingenomen door kauwen.

Veurne	heeft	zich	licht	hersteld	en	behaalt	terug	5	broed-
gevallen. Hier zijn ook 2 nestkasten weggehaald die ver-
sleten waren en enkel bewoond werden door kauwen. 
Twee andere nestkasten hadden hun dienstjaren erop zit-
ten en werden vervangen door nieuwe exemplaren.

Diksmuide	 heeft	 een	 tik	 gekregen	wat	 te	 verklaren	 kan	
zijn door een inname van enkele nestkasten door kauwen 
en een nestkast die uit de boom gevallen is.

Nieuwpoort	heeft	er	een	broedgeval	bij	ten	opzichte	van	
2016 en evenaart zo de recordhoogte van 2015

Torenvalken 2017
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Gemiddelde temperatuur 2017 Normaalwaarden

# broedgevallen 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Veurne 7 10 16 14 10 11 14 11 9 10 6 2 5
Alveringem 1 3 4 2 2 4 4 4 3 3 4 2 1
Lo-Reninge 4 3 8 6 8 12 10 6 4 5 2 2
Diksmuide 8 5 12 13 11 15 15 9 9 10 12 14 10
Koksijde 1 0 1 0 1 1 1 0 2 1 0
Houthulst 2 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1
De Panne 1 1 2 0 0 0 2 1 1 0 1 2
Kortemark 1 1 1 1 1 0 2 0 0 1 1 1 1
Nieuwpoort 0 3 3 4 3 4 4 6 5 6
Middelkerke 1 1 0 0 0 1 0 1 0
Totaal 23 24 45 40 39 46 50 36 27 34 36 29 28
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Nestgemiddelde:

Als we puur naar het nestgemiddelde kijken, bereiken we 
de op één na hoogste score sinds 2005 met een gemiddel-
de van 3,6 pulli per nest. Het is van 2009 geleden dat we 
nog dergelijk gemiddelde behaalden.
Diksmuide, Lo-Reninge en Kortemark scoorden het beste 
met een gemiddelde van 4 pulli per nest. Maar 3 nesten 
in heel het werkingsgebied konden 6 pulli grootbrengen 
en	2	van	deze	nesten	werden	in	Nieuwpoort	aangetroffen.	
Diksmuide had het andere nest van 6 jongen. In Koksijde 
vond er geen broedgeval plaats.

Nestkasten:

De nestkast die verdwenen was uit Lo-Reninge, hangt 
ondertussen	terug	en	heeft	een	succesvol	broedgeval	ge-
kend in 2017. In Noordschote en in Keiem zijn er nog 2 
nestkasten naar beneden gevallen voor het broedseizoen. 
Deze werden in de wintermaanden terug hersteld en op-
nieuw aangebracht.

Aantal pulli

Het aantal pulli is gezakt naar 86, maar hier dient wel 
rekening gehouden te worden met de 5 broedgevallen 
uit	 Veurne,	 die	 enkel	 bevestigd	 zijn	maar	 niet	 geteld	 of	
geringd. Met een nestgemiddelde van 3,6  pulli per nest 

over 5 nesten zouden er een 18-tal jongen niet meegere-
kend geweest zijn, wat het totaal dan weer boven de 100 
zou kunnen doen uitkomen.
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Deze keer was het niet moeilijk om een vogel uit te kiezen 
om	in	de	spotlight	te	zetten.	Met	de	verhuis	van	het	se-
cretariaat naar De Blankaart, was het logisch om de roer-
domp uit te kiezen. Vroeger kon je bij valavond in de riet-
kragen rond de Blankaart het geluid van een misthoorn 
horen. Toen dacht men dat dit een spook was en joeg het 
menig mens de stuipen op het lijf. Ondertussen weten we 
dat dit spook de roerdomp is, een schuwe vogel die zich 
nauwelijks	laat	zien.	Anderzijds	is	hij	ook	fantastisch	goed	
gecamoufleerd	en	gaat	hij	helemaal	op	in	het	riet,	wat	het	
nog	moelijker	maakt	om	hem	te	spotten.	Zijn	kruin	is	zwart	
en hij is voorzien van een zwarte snorstreep. Als we hem 
vergelijken	met	andere	reigerachtige	vogels,	heeft	hij	een	
dikke hals en losse keelveren. Zijn lichaam is lichtbruin tot 
gelig met donkerbruine vlekken, soms in streeppatroon. 
Als je hem in de vlucht kan waarnemen, zie je zijn geban-
deerde	ondervleugels	goed.	Hij	heeft	relatief	korte	poten.

Deze uiterst zeldzame broedvogel van de lage landen be-
hoort tot reigers (Ardeidae). Net als de blauwe reiger trekt 
hij zijn nek in naar de romp toe als hij vliegt. Soms wordt 
hij ook wel de rietreiger genoemd. Als hij merkt dat hij 
gezien	wordt,	blijft	de	 roerdomp	stokstijf	 staan	met	zijn	
snavel hoog de lucht in. Staat hij op dat moment in het 
riet, zie je hem nauwelijks nog staan.

De	roerdomp	is	verzot	op	kleine	visjes,	amfibieën,	kleine	
zoogdieren en kleine vogels. Ook insecten, en dan voorna-
melijk libellenlarven, staan op het menu. De roerdomp is 
het	actiefst	bij	zonsopgang	en	zonsondergang.	Als	het	op	
zijn broedgebied aankomt, stelt de roerdomp hoge eisen. 
Uitgestrekte rietvelden met zowel jong als ouder riet waar 
ondiepe plassen aanwezig zijn en waar het waterpeil niet 
te veel schommelt, genieten van zijn voorkeur.

Een roerdomp krijg je over het algemeen makkelijker te 
horen dan te zien, vooral in het broedseizoen. Van be-
gin april tot begin juni kan je in de vroege ochtend en bij 
valavond	zijn	baltsroep	waarnemen.	Het	is	het	wijfje	dat	
het nest bouwt. Ze legt tot 6 eieren die bebroed worden 
vanaf het eerste ei gelegd is. De jongen komen dus niet 
gelijktijdig	uit	het	ei	gekropen.	Eens	de	jongen	uit	het	ei	
zijn, zal de roerdomp vaker in vlucht waar te nemen zijn 
tijdens	 zijn	 jacht	 naar	 geschikt	 voedsel.	 Je	 zal	 dan	 ook	
merken	dat	hij	een	snellere	vleugelslag	heeft	dan	de	blau-

De Roerdomp (Botaurus stellaris)

Vogel in de spotlight
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we	 reiger	en	dat	hij	 redelijk	brede	vleugels	heeft.	Roer-
dompen zijn meestal polygame vogels, wat wil zeggen dat 
de mannetjes met verschillende vrouwtjes paren. Meest-
al neemt het mannetje niet deel aan de broedzorg.

Het makkelijkst kan je de roerdomp zien in de winter. Dit 
omdat er op dat moment meer roerdompen aanwezig zijn 
in onze gebieden, maar ook omdat hij het dan moeilijker 
heeft	om	eten	te	vinden.	Ze	moeten	dan	uit	noodzaak	wel	
eens het riet verlaten.

Het gericht aankopen en natuurherstel van voormalige 
broedgebieden	 kan	de	ongunstige	 situatie	 van	de	Roer-
domp in Vlaanderen doen keren. Er moet gestreefd wor-
den naar het creëren van grotere, meer aaneengesloten 
moerasgebieden met uitgestrekte en waterrijke rietlan-
den. Het territorium van een mannetje in het broedsei-
zoen kan immers gemakkelijk 10 tot 20 ha bedragen. De 
werken in en rond de Blankaart zullen de roerdomp zeker 
ten goede komen.

Roerdompen zijn in West-Europa grotendeels standvogels, 
die hier in milde winters voldoende voedsel vinden. Bij 
strenge vorst echter wordt dit moeilijker en sterven vaak 
veel	roerdompen.	Herstel	van	de	populatie	na	een	strenge	
winter	kan	vijf	tot	tien	jaar	duren.	 In	Nederland	werden	
recent een aantal roerdompen van een zender voorzien, 
hieruit bleek dat de meeste vogels inderdaad in Neder-
land overwinteren, maar er zijn er ook die in Engeland en 
zelfs tot in Marokko vliegen en daar de winter doorbren-
gen (www.vogelbescherming.nl). Tijdens strenge winters 
trekken Oost-Europese vogels vaak naar West-Europa.

Er is een SoortenBeschermingsProgramma (SBP) voor deze 
karakteristieke	moerasbewoner	vastgesteld	op	19	decem-
ber 2016 door minister Schauvlieghe. Dit programma stelt 
3 mogelijke broedgevallen voorop voor De Blankaart. Hier 
stelt	zich	de	vraag	of	drie	broedparen	realistisch	zijn.	Met	
name het voorziene broedpaar rond de vijver kan in vraag 
gesteld worden, gelet op de troebelheid van het water 
in	dit	gebied.	Dit	soortenbeschermingsprogramma	heeft	
als	doel	bij	 te	dragen	aan	een	populatie	 roerdompen	 in	
Vlaanderen. De gewestelijke instandhoudingsdoelstel-
ling stelt 75 broedparen roerdomp voorop in Vlaanderen, 

terwijl er de laatste jaren 17 tot 37 broedparen werden 
waargenomen.

Veel eigen waarnemingen heb ik nog niet gedaan in Bel-
gië, maar er is veel kans dat je er eentje kan waarnemen in 
de	Kleiputten	van	Ploegsteert	in	de	winter.	Mijn	mooiste	
waarneming komt echter uit Georgie, Batumi, meerbe-
paald uit de Chorokhi Delta. Dit gebied is de monding van 
een rivier met vele moerassen, zompige en droge graslan-
den met veel struiken, een kasseistrand en de Zwarte Zee. 
Ideaal gebied om watervogels waar te nemen. Bij het naar 
buiten	 rijden	 van	 het	 gebied,	 stootten	 enkele	 vogelaars	
met wie ik het gebied bezocht op een roerdomp die vlak 
langs de weg zat. Onmiddellijk nam hij zijn gekende pose 
aan,	stokstijf	met	snavel	 in	de	 lucht.	 Ik	zat	op	de	passa-
gierszetel	en	de	chauffeur	had	zijn	raampje	gelukkig	open	
staan. Ik had net genoeg afstand om scherp te stellen en 
net	 genoeg	tijd	 om	1	 foto	 te	maken	 voor	 de	 roerdomp	
alsnog het hazenpad boven zijn gekende pose verkoos.
Het resultaat mag er zeker zijn: onderstaande foto is niet 
bijgesneden. Zo zie je maar dat je als fotograaf ten alle 
tijde	op	je	hoede	moet	zijn.	Deze	foto	was	dan	ook	veel-
besproken onder de aanwezige vogelaars in Batumi, want 
ook	daar	is	het	geen	evidentie	om	een	roerdomp	voor	de	
camera te krijgen.

Bronnen: wikipedia, SBP op www.natuurenbos.be en de 
website van Natuurpunt.

Tekst en foto’s:
Wim Bovens

Vogel in de spotlight
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Overzicht van enkele resultaten van het 
bruine kiekendiefproject in 2017

Dispersieonderzoek door gebruik van kleurmerken 
(wingtags)

Het kleurmerkenonderzoek, gestart in 
2011, wordt gecoördineerd door het In-
stituut	 voor	 Natuur-en	 Bosonderzoek,	
in nauwe samenwerking met de Werk-
groep Roofvogels Zeeland (coördinator 
Henk Castelijns), de Natuurwerkgroep 
De Kerkuil (coördinator Kris Degraeve) en 
recent	ook	de	Groupe	ornithologique	et	
naturaliste Nord-Pas de Calais -GON- (co-
ordinator	 Christian	 Boutrouille),	 en	met	
medewerking van verschillende Vogel-

werkgroepen van Natuurpunt.Studie en natuurfotogra-
fen, de Belgische Ringdienst en de Nederlandse Ringcen-
trale. De kleurmerken werden geleverd door het Centre 
d’Etudes	Biologiques	in	Chizé	(Frankrijk).	Er	is	ook	samen-
werking met de Regionale Landschappen Meetjesland en 
IJzer & Polder.

Wij kleurmerken juveniele Bruine Kiekendieven om te 
weten hoe hun dispersie verloopt. Vertoont de soort een 
plaats-	en	habitattrouw?	Waar	en	hoe	ver	gaan	ze	als	adult	
broeden ten opzichte van hun geboorteplaats? En blijven 
ze dan als adult in dezelfde omgeving broeden? Gaan ze 
broeden in hetzelfde type habitat waarin ze geboren zijn: 
riet, graan of grasland? Een aantal van die gegevens (af-
standen,	 habitattrouw)	 worden	 momenteel	 nog	 verder	
uitgewerkt. Hier geven we een update van het aantal te-
rugmeldingen en getagde jongen in 2017.

Terugmeldingen in het voorjaar 2017

Tot voor het broedseizoen 2017 werden sinds 2011 een 
totaal van 642 juveniele Bruine Kiekendieven gekleur-
merkt. Hiervan hebben we er tot het einde van 2016 niet 
minder dan 98 van teruggezien. Het aantal terugmeldin-
gen uit het voorjaar 2017 wordt weergegeven in Figuur 
1. In totaal werden tussen januari 2017 en juni 2017 al 
32 verschillende vogels teruggezien, 15 mannetjes en 17 
wijfjes.	 Bijna	 de	 helft	 daarvan	 (15)	 zijn	 derde	 kalender-
jaarsvogels (3 KJ). Van die 32 vogels worden er 18 voor het 
eerst	teruggemeld,	8	mannetjes	en	10	wijfjes.	De	leeftijds-
verdeling van de teruggemelde vogels wordt per geslacht 
weergegeven in Figuur 1.

Teruggemelde vogels worden zowel gewoon overvliegend 
als broedend geobserveerd. Van beide zijn de gegevens 
interessant om de overleving te bepalen, maar voor het 

Ondertussen is het zevende jaar van het bruine kiekendiefproject bijna voorbij. In deze bijdragen brengen we 
nieuws over twee onderzoeksthema’s: de dispersie en het landschapsgebruik/trekroutes & overwinteringsge-
bieden.

Figuur 1. Aantal terugmeldingen in 2017 (n=32) per leeftijdsklas-
se-KalenderJaar (2KJ tot 7 KJ) van mannetjes (rood) en wijfjes 

(blauw).
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plaats-en habitatonderzoek zijn de broedende vogels 
natuurlijk	het	“nuttigst”.	Van	hen	kunnen	we	de	afstand	
geboorteplaats/broedplaats bepalen en weten we ook 
in welk habitat ze hun nest maken. Tussen de terugmel-
dingen	zitten	er	altijd	wel	enkele	“speciaaltjes”	die	dit	on-
derzoek	boeiend	maken	en	stimulerend	werken.	Tegelijk	
roepen ze meer vragen op en geven aanwijzingen dat alles 
wel wat complexer is dan op het eerste zicht lijkt en we 
voor conclusies zeker rekening zullen moeten houden met 
de	detectiekans.	Twee	jongen	(beide	mannetjes)	uit	een-
zelfde	nest	gingen	respectievelijk	op	10	en	en	op	70	km	
van hun geboorteplaats broeden. Twee andere ‘ broertjes  
daarentegen, kwamen beide terug naar hun geboortege-
bied. Twee jongen geboren in Zeeland in 2017 gingen als 
volwassen vogel (3 KJ) in Noord-Frankrijk broeden. Beide 
brachten succesvol jongen groot. Die werden getagd door 
Christian	Boutrouille	van	de	GON.	Dit	 jaar	kregen	we	er	
weer	 een	 aantal	 “tweede	 generatie”	 tagjongen	 bij,	 dus	
jongen waarvan minstens één van de ouders getagd is. 
Deze	gegevens	zijn	interessant	voor	genetisch	onderzoek	
naar verwantschappen. Van bijna alle jongen die wij tag-
gen hebben we namelijk borstveerstalen en dat zijn er on-
dertussen dus al heel wat.

Aan	de	Westkust	vestigde	zich	een	mannetje	uit	Zeeland	
als broedvogel, en werden dit jaar meerdere terugmel-
dingen	opgetekend,	wat	uiteraard	stimulerend	werkt.	Dit	
komt	bijna	 zeker	 door	 de	 verhoogde	observatie-intensi-
teit.	 Een	aantal	 oudere	 vogels	 (meer	dan	4	KJ)	 vestigen	
zich jaar na jaar binnen een afstand van minder dan 10 km 
van	de	eerste	locatie	waar	ze	als	adult	broedend	werden	
waargenomen.	Dit	 jaar	waren	er	tijdens	trek-	en	winter-
periode geen terugmeldingen uit Afrika maar er werden 
wel vogels gezien in Zuid-Spanje (Andalusia) en nabij de 
Ebro-Delta. Tijdens de najaarsperiode (september-okto-
ber) werden eerste kalenderjaarvogels waargenomen in 
Ierland, aan de monding van de Thames en in Gallicië. We 
zijn benieuwd of we daar later nog verder meldingen van 
zullen krijgen.

Kleurmerken van jongen in 2017

2017 werd een topjaar voor het kleurmerken met niet 
minder dan 162 getagde jongen in 50 nesten. De combi-
natie	van	een	relatief	goed	broedseizoen	met	verhoogde	
inspanningen bij alle medewerkers was daar niet vreemd 
aan. In het bijzonder aan de Westkust waren de aantallen 
gekleurmerkte jongen hierdoor veel hoger dan de andere 
jaren!
Ook in Noord-Frankrijk, waar we vorig jaar het wingtag-
project	demonstreerden	bij	de	Groupe	ornithologique	et	
naturaliste Nord-Pas de Calais (GON), werden dit jaar 22 
jongen gekleurmerkt. Ook Zeeland scoorde (zoals steeds) 
goed en dankzij de inspanningen van plaatselijke ringers 
aan de Oostkust werd hier toch ook in 5 nesten getagd. 
Een overzicht vind je in Tabel 1.

Regio’s # jongen # nesten
NO-Vlaanderen 28 9
Oostkust 18 5
West-Middenkust 44 14
Zeeland 50 15
Noord-Frankrijk 22 7
Totaal 162 50

Tabel 1. Aantal gekleurmerkte jongen in de verschillende regio’s 
in 2017

Ook in 2018 gaan we verder met het kleurmerken van jon-
ge kiekendieven en hopen we opnieuw een aantal inte-
ressante terugmeldingen te ontvangen. Een gedetailleer-
de uitwerking van de resultaten tot en met 2017 zou dan 
ook gereed moeten zijn.

Onderzoek naar homerange en teeltenkeuze bij het ja-
gen en migratie door gebruik van zenders

Onderzoek	 tijdens	 het	 broedseizoen	 naar	 homerange	
en	 landschapsgebruik	 tijdens	 het	 jagen,	 en	 naar	 de	mi-
gratieroutes	en	overwinteringsgebieden,	startte	in	2013.	
Het	wordt	uitgevoerd	door	het	 Instituut	voor	Natuur-en	 
Bosonderzoek in nauwe samenwerking met LifeWatch, 
Werkgroep Grauwe Kiekendief (Groningen) en het In-
stitute	 for	 Biodiversity	 and	 Ecosystem	Dynamics	 van	 de	
Universiteit van Amsterdam, waar de door ons gebruikte 
UvA-Bits loggers worden gemaakt en online-faciliteiten 
worden	 geboden	 voor	 allerlei	 visualisaties,	 dataopslag,	
en analyses. We zenderen volwassen vogels om te weten 
welke	 landschapselementen	 zij	 tijdens	 de	 broedperio-
de	gebruiken,	en	dit	vooral	 in	relatie	met	foerageren-en	
voedselaanwezigheid. We bekijken hoe groot hun home-
range	is	en	of	die	in	oppervlakte	en	vorm	varieert	tijdens	
de verschillende fasen van de broedperiode (broeden, 
kleine jongen, oudere jongen, uitvliegperiode). Daarnaast 
verzamelen	we	gegevens	over	de	migratieroute	en	aan-
wezigheid in overwinteringsgebieden. In totaal werden in 
het Noord-Oostvlaams Krekengebied (B) al 6 Bruine Kie-
kendieven van een logger voorzien, en in Groningen (NL) 
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4 vogels. Daarvan werden er een aantal recent niet meer 
teruggezien.	Loggers	functioneren	maar	een	beperkt	aan-
tal	jaren	en	er	kan	natuurlijk	ook	sterfte	bij	de	vogels	op-
treden,	 in	 het	 bijzonder	 tijdens	 de	 trekperiode.	Dit	 jaar	
waren er twee mannetjes terug in onze gewesten, “Jozef” 
en	“Ben”.	Van	beide	konden	we	alle	informatie	uit	de	log-
ger leeghalen.

Zendervogel Jozef

Foto: Guy Flohart

Alhoewel alle geloggerde Bruine Kiekendieven interes-
sant zijn, is Jozef zonder meer een zendervogel met een 
verhaal.	Hij	is	ook	de	langste	“in	functie”.	Gevangen	door	
ringer Kjell Janssens in juni 2013 nabij Waterland-Oude-
man (NO-Vlaanderen, B) draagt hij al 5 jaar een nog wer-
kende (Uva-Bits) logger. We geven hier een overzichtje 
van zijn doen en laten sinds 2013. Zijn gedetailleerde ge-
gevens	over	landschapsgebruik	tijdens	de	broedperiode,	
en	 van	migratie-overwintering,	 zullen	 in	 detail	 verwerkt	
worden	en	gepubliceerd	in	wetenschappelijke	artikels	(zie	
verder). In 2013 begon Jozef aan een nest in raaigras dat 
echter na een zwaar onweer werd verlaten in de eifase. 
Zijn	wijfje,	Mia,	was	 ook	 gezenderd	 in	 2013,	 een	 kleine	
maand voor Jozef. Na zwerfperiode van enkele weken in 
de wijdere omgeving, herbegon het koppel vrij laat aan 
een nieuw nest, deze keer in een tarweveld dat net ten 
noorden van het raaigrasland lag. Om de beide gezen-
derde	 vogels	 zo	 lang	mogelijk	 te	 kunnen	 volgen	 tijdens	
het grootbrengen van het jong, en om dus vooral preda-
tie	te	vermijden,	werd	een	zone	van	10	x	10m	rond	het	
nest	afgezet	met	een	elektrische	afsluiting.	Mia	verliet	het	
broedgebied echter zeer snel nadat het jong geboren was. 
Als de jongen nog heel klein zijn, jaagt enkel het manne-
tje	 en	 neemt	het	wijfje	 de	 prooi	 over.	Daarna	 fileert	 ze	
de	aangebrachtte	prooi	op	voorhand	tot	hapklare	brokjes,	
die ze dan aan de kleine jongen voedert. Jozef bleef dus 
wel muisjes aanbrengen, en wierp die bij het nest, maar 
die waren veel te groot voor het nog heel kleine jong. We 
besloten het donskuiken met reepjes vlees bij te voede-
ren tot het zelfstandig de door Jozef geleverde muizen 
aankon. Het was een laat nest en het enige uitgekomen 
jong vloog hierdoor pas uit eind augustus. Ben foerageer-
de	tijdens	het	grootbrengen	van	het	jong	bijna	uitsluitend	
over een uitgestrekt zaadgrasperceel - dat veel veldmui-

zen herbergde- op een 500 m van het nest. Ook Toren-
valk, Buizerd en andere Bruine Kiekendieven kwamen hier 
voedsel zoeken. Deze vogels werden wel door de blijkbaar 
dominante Jozef voortdurend weggejaagd. In de lente van 
2014	kwam	Jozef	terug	met	interessante	informatie	over	
zijn trekroute en overwinteringsgebied, dat in West-Mali 
lag. Hij begon deze keer te broeden in de rietkraag van 
een kreek, op nauwelijks enkele honderden meters van 
zijn nest in 2013. Ook hier ging het mis en herbegon hij 
in een nabijliggend tarweveld. Opnieuw jaagde hij op-
vallend veel boven twee zaadgrasvelden in de omgeving. 
Na het oogsten telden we ook hier hoge dichtheden aan 
veldmuisholletjes. De drie vrij grote jongen werden echter 
gepredeerd, dus weer een mislukking, alhoewel we over 
het jachtgedrag toch vrij veel gegevens konden verzame-
len. In 2015 kwam Jozef opnieuw terug, en begon te broe-
den in diezelfde kreek van 2014, maar iets noordelijker. 
Van plaatstrouw gesproken! Weer mislukte dit broedsel 
(hoogstwaarschijnlijk al met jongen-het nest was moei-
lijk bereikbaar), maar deze keer kwam geen tweede nest 
meer. Hij jaagde deze keer opvallend weinig boven een 
dichtbij liggend zaadgrasperceel, en bij het tellen van mui-
zenholletjes bleken de aantallen daar zeer laag te zijn. Jo-
zef vloog in de nazomer 2014 plots twee keer zo’n 120 km 
naar het zuidwesten, waarbij hij enkele dagen doorbracht 
in de polders van de Noord-Franse kuststrook tussen Ca-
lais	en	Duinkerke,	en	in	de	Moeren.	Hij	overnachtte	er	in	
bietenvelden, maar vloog erna terug naar het NO-Vlaam-
se krekengebied.

Het werd voorjaar 2016 en ondanks grondig zoeken was 
er geen spoor van Jozef. In augustus echter kregen we via 
de	antenne	van	het	basisstation	in	het	krekengebied	heel	
even contact, maar een geschikte kans om de logger te 
downloaden viel in het water door verstoring van wan-
delaars.	En	daarna	was	er	geen	contact	meer…Waar	had	
Jozef dan wel gebroed in 2016? Zou hij nog terugkomen? 
Werkte	zijn	logger	nog?	Begin	2017	wachtten	we	vol	span-
ning	op	zijn	komst.	Tot	alles	een	onverwachtte	wending	
kreeg. Guy Flohart, een Franse ornitholoog, had begin 
mei in de Westvlaamse Moeren, vlak bij de grens, een 
gezenderde bruine kiekendief gefotografeerd. Het bleek 
niemand minder dan Jozef te zijn. Hij had al een nest 
(maar waarschijnlijk nog zonder eieren of in een begin-
stadium) in een raaigrasperceel, dat echter begin mei was 
gemaaid. Toen we ter plaatse kwamen was hij al opnieuw 
bezig met nestbouw in een nabijgelegen tarweveld, maar 
hij was soms lange periodes afwezig. Al gauw werd het 
duidelijk dat hij bigaam was en nog een tweede graannest 
had, in gerst, een anderhalve kilometer verderop, en daar 
ook met nestmateriaal naartoe vloog. Na een aantal po-
gingen om de gegevens uit de logger te downloaden lukte 
het ons uiteindelijk en kregen we zicht op Jozefs doen en 
laten	tijdens	 de	periode	najaar	 2015	 tot	 voorjaar	 2017.	
Wat bleek? Hij had in 2016 gebroed in een tarweperceel 
in de Moeren, nauwelijks een kilometer van zijn tarwe-
nest in 2017. Waren zijn uitstapjes dan een soort verken-
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ning? Of is Jozef misschien geboren in de Moeren en had 
daar al eerder gebroed voor hij naar het NO Vlaamse kre-
kengebied	kwam?	Toen	we	hem	vingen	werd	zijn	leeftijd	
geschat op 3-4 jaar, dus hij had al voordien kunnen ge-
broed hebben. We zullen dit natuurlijk nooit weten, maar 
het is wel intrigerend. Uit de gegevens van zijn logger leer-
den we dat hij de laatste twee winters opnieuw enkele 

maanden doorbracht in zijn “stekje” in West-Mali, op een 
boogscheut van de Mauretaanse grens in de Afrikaanse 
Sahelzone, waar hij ook de twee jaren ervoor overwinter-
de. Uiteindelijk bracht Jozef dit jaar in een van de twee 
graannesten 3 jongen groot, die geringd en getagd wer-
den door Jeroen Arnoys van de Natuurwerkgroep De Ker-
kuil en succesvol uitvlogen.

Zendervogel Ben

Ben werd in 2016 begin mei gevangen en geloggerd door 
ringer Kjell Janssens nabij Boekhoute in het NO-Vlaamse 
Krekengebied. Van hem hebben we nog maar twee jaar 
gegevens, maar gezien hij die twee jaar na elkaar succesvol 
broedde konden we gedetailleerde gegevens van zijn vol-
ledige broedcyclus verzamelen, tot en met de fase waarin 
de jongen het nest verlieten en hij ze nog geregeld voed-
sel bracht. Ben bouwde in 2016 eerst een nest in raaigras, 
maar nadat het perceel gemaaid was verhuisde hij een 
500m zuidelijker naar een tarweveld waar hij herbegon. 
Hij had een succesvol broedsel en drie jongen werden ge-
ringd	en	getagd	door	 respectievelijk	Walter	Desmet	van	
de Vogelwerkgroep NO-Vlaanderen en Filiep T’Jollyn van 
INBO. In 2017 was Ben eind maart al terug, en kon Roger 
Janssens de logger volledig leegmaken. Ben overwinterde 
ook in west Mali, maar toch een stuk zuidelijker dan Jozef. 
Hij	startte	nestbouw	in	een	brede	rietkraag	...	op	nauwe-
lijks 300m van zijn tarwenest in 2016. Ben had deze keer 
een	getagd	wijfje,	geboren	in	2015	en	afkomstig	uit	een	
kreek nabij Nieuw Namen in Oost-Zeeuws-Vlaanderen. In 
2016	werd	ze	een	tijdje	nestbouwend	waargenomen	na-
bij Assenede (zo’n 30 km zuidwestelijk) maar nadien niet 
meer gezien. Nu broedde ze dus nabij Boekhoute, op een 
7,5 km noordwest van haar nestbouwplaats in 2016. Ben
en zijn getagde vrouw hadden een succesvol broedsel 
met vier jongen die geringd en getagd werden door het-
zelfde duo als in 2016, en waarvan er zeker drie overleef-
den. Beide jaren was de maximale homerange van Ben 
ongeveer 3x3 km2, waarbij hij vooral over tarwevelden 
foerageerde, soms tot 5 km ver. In beide jaren konden 
we verschillende maanden gegevens verzamelen over de 
landschapskeuze	 tijdens	 het	 broedseizoen.	 Gezien	 Bens	
nest te ver was om via antennes de gegevens naar het 
basisstation	door	te	geven,	werd	het	basisstation	afgekop-
peld en mobiel gebruikt. Tijdens beide broedseizoenen 
van Ben stond ringer Roger Janssens van de Vogelwerk-
groep	NO-Vlaanderen	 in	voor	het	regelmatig	“manueel”	
downloaden van de data. Ondertussen werd er begonnen 
met	een	gedetailleerde	uitwerking	van	de	migratieroutes	
en overwinteringsgebieden van alle beschikbare gegevens 
van de 10 geloggerde Bruine Kiekendieven, onder coördi-
natie	van	Wouter	Vansteelant	 in	samenwerking	met	het	
INBO en andere experten van de Werkgroep Grauwe Kie-
kendief.	De	gegevens	over	het	landschapsgebruik	tijdens	
het broedseizoen (in NO-Vlaanderen én Groningen) wor-
den volgend voorjaar uitgewerkt.

Anny Anselin

Locaties Jozef in 2016 rood / 2017 blauw

merk op hoe Jozef blijkbaar gebruik maakt van visuele land-
kenmerken en niet in vogelvlucht naar zijn eindbestemming 
vliegt
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Misschien	is	het	ti	jd	om	eens	die	juiste	verrekijker	of	te-
lescoop te kiezen. Tal van merken én prijzen beweren 
de	beste	zijn.	Veel	kijkers	zijn	vandaag	best	ok	…	Wat	 is	
ideaal voor jou?

Hier	moet	je	op	lett	en.	De	cijfertjes:	

1. Dakkant of Porro?

Alle oudere kijkers zijn Porro kijkers. Ze zijn breed en 
zwaar. De lens aan de voorkant van de kijker draait het 
beeld om. Het prisma corrigeert dit en zet het beeld terug 
rechtop. 
De meeste kijkers zijn nu Dakkant kijkers: de lenzen & het 
prisma liggen in 1 rechte lijn. Ze zijn slanker & compacter.  
Door de extra ingebouwde lenzen verlies je een beetje 
licht.

2. Vergroti ng 8x, 10x …

Bijna alle verrekijkers vergroten 8 of 10 maal. Dwz dat je 8 
of 10 keer dichter komt. Een lepelaar op 100m zie je met 
een 8x op 12,5m, met een 10x pronkt hij op 10m. De 10x 
trekt de vogel wel dichter, maar met de 8x is je beeld sta-
bieler, met meer licht én een groter gezichtsveld.
Voor bossen & tuinen is een 8x ideaal, wil je op een grote 
afstand observeren, zoals bergen of meren, kan een 10x 
nutti		ger	zijn.	Kies	bij	een	10x	wel	voor	een	betere	kwali-
teitskijker!

Wil	je	een	nog	grotere	vergroti	ng,	dan	schudt	het	beeld	zo	
veel,	dat	je	al	vlug	een	stati	ef	nodig	hebt.		
Telescopen	voor	observati	e	–	alti	jd	op	stati	ef	–	vergroten	
15 tot 70 keer. De betere sterrenkijkers starten aan 120 
keer	vergroti	ng.
Ook zoom-verrekijkers bestaan, bv 7 tot 24x, maar ze ge-
ven een heel donker & bibberend beeld met een klein ge-
zichtsveld. Ik ben geen fan.
Tip	van	Jeroen	:	8x	vergroti	ng	is	meestal	voldoende.	Wil	
je hoger? Kies dan voor topkwaliteit die de ongemakken 
compenseert.

3. Objecti ef : 21, 30, 42, 50 … 

Op elke kijker staat een formule : bv 8x32 of 10x40. Het 
eerste	getal	is	de	vergroti	ng,	het	2de	de	diameter	in	milli-
meter	van	het	objecti	ef,	de	grote	lens.
Hoe	groter	de	objecti	efdiameter,	hoe	meer	licht	er	door	
de kijker tot aan je ogen kan.
Om de echte helderheid te vergelijken, meten we de Uit-
trede	Pupil.	Dit	is	de	Objecti	efdiameter	/	Vergroti	ng.	Hoe	
groter het getal, hoe helderder je beeld zal zijn.
Bv:	 8x56	 ->	 56/8	 =	 uitt	rede	 pupil	 7.	 Dit	 is	 een	 heldere	
kijker, maar door de grote lenzen meteen heel groot & 
zwaar.	Vaak	gekozen	door	jagers,	zitt	end	bij	schemerlicht.
Bv	:	10x25	=>	25/10	=	uitt	rede	pupil	2,5.	Deze	minikijker	
met kleine lensjes vergroot meer dan de vorige grote kij-
ker, maar is minder helder. Een compacte zakkijker voor 

Hoe kies je de juiste verrekijker?
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wandelingen,	 fi	etstochten	…	 Straks	meer	ti	ps	 bij	 hoofd-
stukje ‘pupil”! 

4. Pupil 

Als	opti	cien	wil	 ik	het	kort	over	je	pupil	hebben.	Bij	nor-
maal licht hebben we een pupildiameter van 2.50 mm, 
maar als het donker wordt, vergroot onze pupil. Bij een 
30-jarige tot 7mm, maar bij een 60-jarige maximum 4mm.  
Als je door een kijker kijkt, denken onze ogen dat het wat 
donkerder is & vergroten onze pupillen. Een jongere zal 
daarom beter zien door een kijker met grote oculairlen-
zen = de lens waardoor je kijkt. Bij een oudere persoon is 
dit minder belangrijk.
Wat	 is	de	 link	 tussen	 jouw	pupil	&	de	uitt	redepupil	 (zie	
“objecti	ef”)?	Zodra	de	uitt	redepupil	groter	is	dan	je	eigen	
pupil,	is	het	gemakkelijker	te	observeren.	Is	de	uitt	redepu-
pil kleiner dan jouw pupil, dan moet je meer zoeken. Dan 
valt er minder licht op je oog dan je zou willen.

5. Gewicht

Hiervoor heb ik maar 1 regel: “de beste kijker is deze die je 
meeneemt”. Natuurlijk zal een kijker met een grote objec-
ti	ediameter	helderder	zijn	én	zelfs	een	groter	gezichtsveld	
geven, maar als hij te groot en zwaar wordt, riskeer je hem 
thuis te laten. Kies een minikijker als je vooral overdag bij 
helder weer grote tochten maakt of voor een evenement.  
Met een degelijke 32 tot 42mm past je verrekijker nog 
perfect in je jaszak en stoort hij niet rond je hals. Vogel-
spott	ers	 zullen	hiermee	het	 gelukkigst	 zijn.	 Ik	 vind	deze	
meest all-round.
De grote 50 of 56mm kijkers zijn door hun gewicht moei-
lijk te hanteren. Ze hebben hun nut als schemerkijker voor 
uilen,	nachtzwaluwen,	zoogdieren	…		vanuit	de	kijkhut.
Tip : bij een grote kijker kan je opteren voor “bretellen”: 
zo neem je je kijker mee als een rugzakje en snijdt hij min-
der in je nek.

6. Waterdicht?

Elke verrekijker moet minstens spatvrij zijn. Maar als je de 
kijker bovenhaalt om snel bij vriestemperatuur naar klei-
ne zwanen te kijken, dan wil je toch ook niet dat condens 
optreedt? Een goede waterdichte kijker is gevuld met gas: 
dit zorgt ervoor dat er geen vocht in de kijker kan en de 
glazen binnenin dus ook niet kunnen beslaan.

7. Coati ng

Op de lenzen zie je paarsgroen laagje. Dit is de ontspie-
gelings-coati	ng.	De	perfecte	coati	ng	bestaat	uit	15	laagjes	
die elk een kleur absorberen en het beeld zo veel mogelijk 
doorlaten. De paarsgroene laag is het restkleur die over-
blijft	.	Hoe	beter	de	coati	ng,	hoe	helderder	het	beeld.	Dit	
maakt het grote verschil tussen een topkijker & een ba-
siskijker.
Even	rekenen:	In	een	kijker	zitt	en	6	lenzen.	Op	elke	voor-	
én achterkant van de lens wordt een beetje beeld weer-
kaatst: dus heb je 12 weerkaatsingen per kijker. 
Een	kijker	zonder	coati	ng	weerkaatst	4%	x	12	lenszijdes	=	
48%	verlies	van	contrast!
Een	 kijker	met	 een	 eenvoudige	 coati	ng	 weerkaatst	 nog	
1.5%	x	12	=	20%	verlies.
Een	betere	kijker	met	multi	coati	ngs	zal	maximum	5%	ver-
lies hebben.
Vaak	zijn	in	de	handel	valse	coati	ngs:	dwz	enkel	de	buiten-
ste zichtbare lens is gecoat. Het ziet er perfect uit, maar je 
contrast	daalt	met	zo’n	40%.	
Goedkope kijkers hebben soms een spiegelende rode coa-
ti	ng:	niet	doen!	Het	is	een	showelement	waarbij	je	vogel	
plots meer donkergroen lijkt. Zoek dan maar het pootjes-
verschil	tussen	een	fi	ti	s	&	tjift	jaf.
Op	 de	 beste	 coati	ngs	 van	 Leica,	 Swarovski,	 Zeiss,…	 ligt	
bovendien een vuil- & waterwerende laag. Dit is wel be-
langrijk als je in regen of sneeuw wil blijven observeren.
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8. Gezichtsveld 

Op een verrekijker staat vaak FOV = Field-of-View. Er zijn 2 
manieren om deze te noteren: 
• Aantal breedtemeters of een afstand van 1km.  
Maw : door de kijker zie je 122m breed als je op 1 km kijkt. 
• Gezichtshoek in graden : vermenigvuldig x17.50 
en het staat in meters.
Hoe groter je gezichtsveld, hoe gemakkelijker je de vogel 
spot, zeker bv. bij opvliegende eenden.
Let op: goedkope kijkers promoten een breed gezichts-
veld, maar wel met heel veel vervormingen en kleurschif-
ti	ngen	aan	de	rand.		Als	je	dan	bv.	een	vliegende	velduil	
volgt,	voel	je	je	al	snel	misselijk…	alsof	je	op	zee	zit.
Zo testen we de breedte én de kwaliteit van je gezichts-
veld vanuit de winkel: je kijkt naar de klok van de Ieperse 
Lakenhallen: kijk dan naar de zijkant van de toren in de 
rand	 van	 je	beeld.	 Bij	 topkijkers	 blijft		 de	 toren	 recht	 en	
scherp; een eenvoudigere kijker toont een afgebogen ge-
bouw	en	meestal	zelfs	kleurschift	ing,	zoals	regenboogjes.

9. Brildrager?

Voor iedereen is het belangrijk dat je kijker soepel plooit 
zodat hij recht voor jouw pupillen staat. Zo vermijd je 
zwarte ringen en geniet je van het breedste gezichtsveld. 
Brildragers draaien de oculairdoppen in zodat de voorste 
lenzen van de kijker heel dicht bij de bril staan.
Wil je toch liever zonder bril kijken, dan kan je bij de be-
tere verrekijkers de rechter & linker kant los van elkaar 
scherp stellen. Zo personaliseer je jouw kijker.  Je kijkerad-
viseur legt het je uit!

10. Alleen voor ver? 

Zelf gebruik ik mijn kijker vaak voor nabij. Door met je kij-
ker naar insecten en planten te kijken op enkele meters 
afstand krijg je het “Erik en het groot insectenboek”-ge-

voel. Ongestoord beland je in deze microkosmos. Doen!  
Zelfs als vergrootglas dient hij: draai eens je kijker om 
en je hebt een loepe voor mossen, vlindereitjes, kriebel-
beestjes	…	

11. Telescopen

De	telescoop	of	spotti		ngscope	vergroot	van	15x	tot	70x.		
Dit	kan	in	zoom	of	met	een	vaste	vergroti	ng.	Vroeger	had-
den	de	vaste	vergroti	ngen	een	breder	gezichtsveld,	maar	
dit verschil is bij de betere merken weggewerkt.
Het	 is	 onmogelijk	 om	met	 zo’n	 grote	 vergroti	ng	 uit	 de	
hand	 te	 kijken.	 Kies	 daarom	 voor	 een	 stevig	 stati	ef.	 Fo-
tostati	even	 zoals	Manfrott	o	 of	 Gitzo	 kunnen	 ook	 dienst	
doen voor je telescoop. Als de kop een bol is, verander 
je hem best naar een videokop: veel makkelijker om een 
bewegend dier te volgen.
Bijna	 alle	 spotti		ngscopes	 zijn	 monoculair,	 d.w.z.	 met	 1	
oculair.	Swarovski	heeft		nu	de	binoculaire	topper	BTX	op	
de markt gelanceerd. Voor lang observeren is hij ideaal 
omdat	 je	met	beide	ogen	tegelijkerti	jd	kunt	observeren.		
De	vergroti	ng	is	35x,	maar	kies	er	meteen	de	extender	bij	
en je hebt een 50x. 

Ben je ook mee met de trend van digiscoping? Dit is het 
fotograferen	 of	 fi	lmen	 door	 je	 telescoop	met	 een	 foto-
toestel of een smartphone. In de winkel merken we dat 
de smartphone het meeste overneemt.  Je kan tegelij-
kerti	jd	observeren	én	fotograferen.	De	vergroti	ng	van	 je	
telescoop	kan	 je	ook	vermenigvuldigen	met	de	opti	sche	
zoom	van	je	smartphone,	bv	50x3	=	150x	vergroti	ng.	Wat	
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allemaal	 kan,	merk	 je	op	digiscoperoftheyear.com.	Voor	
goede digiscoopfoto heb je een telescoop van minimum 
1500€ nodig. Er bestaan universele adapters, bv. van No-
vagrade, voor alle smartphones & telecopen.  Ideaal in 
combinatie	met	Kite,	Bynolyt,	 Steiner,	Meopta	…	 	 Leica,	
Swarvoski, Zeiss ontwikkelden hun eigen koppelingen.

Tip : heb je nog een oude zoomlens van Canon, Nikon, 
Minolta,…	op	zolder?		Koppel	hem	aan	een	‘lenscope’	en	
je hebt meteen een goedkope telescoop. Ook ideaal voor 
natuurfotografen die soms observeren: met een 500mm 
telelens	bekom	je	al	een	vergroting	van	72x.	Super	toch?!	

12. Welke verrekijker is voor mij? 

Wie ben je? Ben je een wandelaar of reiziger? Kies dan 
voor een 8x32 tot 10x40 kijker; denk aan het gewicht.   
Tuur je vaak vanuit een kijkhut of van thuis uit? Kies een 
objectiefdiameter	van	40mm	of	meer:	dit	 toestel	kan	 je	
langer in de schemer gebruiken én je wint een breder ge-
zichtsveld. Het gewicht is minder belangrijk. Overweeg 
snel een telescoop.
Misschien verkies je een speciaalkijker.
• Marinekijker: met de ‘matrozenkijker’ van 7x50 
heb je een stabiel, klaar zicht op zee. Vaak met ingebouwd 
kompas.	De	stikstofvulling	houdt	vocht	en	condens	tegen.
•	 Toneelkijker:	Een	vergroting	van	4x	volstaat	al	om	
de	expressie	van	een	gezicht	te	zien	tijdens	toneel	of	ope-
ra. Zelf raad ik de meer universele 8x21 aan.
• Nachtkijker:  De ingebouwde fotocellen verhelde-
ren het beeld zo extreem dat je in het pikdonker kan zien.  
Het	beeld	is	groen	of	rood,	de	vergroting	1,5	tot	3x.	Niet	
gebruiken bij licht, zelfs een straatlantaarn is te veel! 

•	 Stabilisatiesysteem?	Heb	je	geen	vaste	hand,	dan	
kies	 je	maximum	8x	vergroting	of	een	kijker	met	stabili-
satie,	bv.	Canon.	De	electronica	in	het	toestel	fixeert	het	
beeld. Let wel : een goede kwaliteitskijker zonder electro-
nica verslijt nooit.  

13.  Accessoires?  Onderhoud?

Een degelijke verrekijker vraagt niet veel onderhoud. Als 
de	kijker	gasgevuld	is,	blijft	hij	altijd	stof-	&	condensvrij.		De	
lenzen zelf reinig je met een brilspray & microvezeldoekje, 
geen papieren zakdoekjes. Eerst blaas je zand of vuil weg 
om	krasjes	 te	vermijden.	Een	 lenspen	werkt	antistatisch	
en	heeft	aan	de	andere	kant	een	borsteltje.		Handig!	De	
pen werkt ook goed tegen vingerafdrukken. Gebruik je de 
kijker niet, berg hem op in je tas & zet de doppen op de 
lenzen. Zet je kijker zeker niet lang in de vlakke zon: de 
hitte	verkleurt	de	mantel	&	kan	kleine	scheurtjes	veroor-
zaken.	Ga	ook	 langs	bij	 je	kijkerdealer:	met	plezier	geeft	
hij/zij hem een grondige reiniging. 

Wie is Jeroen Porteman ? 

Hij	is	zaakvoerder	van	Optiek	Porteman	in	Ieper,	een	zaak	
met	 8	 opticiens-optometristen.	 Achteraan	 in	 de	 winkel	
vind je zijn hobbyhoek. Een corner met zo’n 65-tal ver-
schillende verrekijkers & telescopen. Hij is dealer van top-
merken als Zeiss, Leica, Swarovski, Minox, Meopta, Kite, 
Steiner en Bynolyt. Als speciaalzaak van Natuurpunt ge-
niet	 je	 er	 van	 10%	korting	 én	 schenkt	Optiek	Porteman	
extra	10%	voor	aankoop	natuur	in	de	regio.	Daarvoor	win-
nen ze de Groene Pluim van Ieper. 

Meer info?
 
Optiek	Porteman	–	Rijselstraat	12	–	Ieper	-	057	20	09	71
www.porteman.be,	Facebook:	optiekporteman	
Instagram:	#optiekporteman

In maart ging Porteman op zoek naar de sneeuwluipaard 
in Ladakh, Klein-Tibet. Een eco-reis ter bescherming van 
de lokale natuur én een materiaaltest voor Swarovski. Het 
verhaal kan je hier lezen:

www.facebook.com/expeditiesneeuwluipaard

Jeroen Porteman

Artikels
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Ergens halfweg februari maakte mijn hart een spronge-
tje toen ik toevallig even een blik in de tuin wierp. Een 
vogel	die	 ik	nog	nooit	eerder	had	gezien	was	rustig	een	
graantje aan het meepikken op de grond onder de voe-
dertafel!	Zwart	lichaam	…	witte	rug	en	kop	…	de	grootte	
van	een	lijster	…	oranjegele	snavel	…	Ik	overliep	de	soor-
ten die in aanmerking konden komen in mijn hoofd, maar 
kon	er	geen	naam	op	plakken.	Het	diertje	 leek,	ook	qua	
gedrag, wel erg op een merel. Maar merels zijn bij mijn 
weten zwart, of toch ten minste donkerbruin? Het moest 
wel een merel zijn, maar wat was er met dat beestje aan 
de hand? Ik nam enkele foto’s en ging samen met mijn 
goede vriend Google op zoek.

Al	snel	 leerde	 ik	dat	 ‘mijn’	merel	een	 leucistische	merel	
was. Leucisme is een pigmentafwijking die ervoor zorgt 
de natuurlijke pigmenten, melanines, (gedeeltelijk) afwe-
zig zijn in bepaalde veren. De oorzaak is een erfelijk ei-
wittekort	waardoor	de	kleurstoffen	zich	niet	vastzetten	in	
de cellen. Leucisme is helemaal niet zo zeldzaam, maar 
wordt vaak gemist omdat de verminderde kleuring amper 
opvalt bij vogels die van zichzelf al eerder bleek zijn. Bij 
zwarte (of donkere) exemplaren, zoals merels, kauwen of 
kraaien, valt het kleurgebrek vanzelfsprekend veel meer 
op.	Het	aantal	witte	veren	kan	variëren	van	enkele,	tot	het	
volledige	verenpak.	Een	leucistisch	dier	heeft	geen	nadeel	
van	 zijn	 afwijking,	 en	 heeft	 dus	 een	 even	 grote	 overle-
vingskans als zijn uitgekleurde soortgenoten. 

 Leucisme komt bij alle diersoorten voor, ook bij de mens, 
en wordt vaak verward met albinisme. Het belangrijkste 
onderscheid tussen de twee kleurafwijkingen is dat albi-
nisme gekenmerkt wordt door rode ogen en een overge-
voeligheid	 aan	 licht.	 Albino’s	 zijn	 ook	 altijd	 volledig	 wit	
doordat ze helemaal geen melanines kunnen aanmaken. 
De oogafwijking zorgt ook voor een slecht zicht, en dat 

verlaagt	de	overlevingskansen	van	albinistische	dieren	na-
tuurlijk enorm. Albino’s worden in het dierenrijk dan ook 
zelden	volwassen.	Wie	dus	een	volledig	witte	variatie	van	
een	bepaald	dier	 ziet,	heeft	hoogstwaarschijnlijk	 te	ma-
ken	met	een	leucistisch	exemplaar.

Het omgekeerde van albinisme komt ook voor, en wordt 
melanisme genoemd. Hierdoor zijn exemplaren veel 
donkerder	 dan	 hun	 soortgenoten.	 Deze	 mutatie	 komt	
frequent	 voor	bij	 reptielen,	 die	door	hun	donkere	 kleur	
sneller opwarmen, en bij sommige nachtvlinders, die zich 
door	 de	 kleurafwijking	 beter	 kunnen	 camoufleren.	 Een	
bekend voorbeeld is de berkenspanner, die in door roet 
vervuilde streken in Engeland meer overlevingskansen 
had	in	de	donkere,	dus	melanistische,	vorm.

Naast leucisme en albinisme komen nog andere kleuraf-
wijkingen	voor,	zoals	‘bruin’	of	‘dilutie’,	maar	die	zijn	enkel	
door gespecialiseerde biologen vast te stellen na grondig 
onderzoek.

Ga	er	na	het	lezen	van	dit	artikeltje	nu	echter	niet	van	uit	
dat	elke	vogel	met	een	witte	vlek	of	wit	verenkleed	een	
kleurafwijking	heeft.	Bij	sommige	soorten	behoort	dat	tot	
hun	natuurlijke	verschijning.	Denk	maar	aan	de	beflijster,	
met	zijn	mooie	witte	keelvlek,	of	sommige	 ‘blonde’	bui-
zerds. Al vind ik mijn merel, die nu al enkele weken in de 
tuin	vertoeft,	stiekem	toch	specialer	…

BRON: Van Grouw, H. (2006, januari). Not every white bird 
is an albino: Sense and nonsense about colour aberrations 
in birds. Opgeroepen op maart 2, 2018, van ResearchGate: 
https://www.researchgate.net/publication/237584017_
Not_every_white_bird_is_an_albino_Sense_and_nonsen-
se_about_colour_aberrations_in_birds

Filip Declerck

Kleurafwijking bij vogels
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Braakballen Pluizen

Daguitstap Linkerscheldeoever
Afspraakplaats: Parking Bakkerijmuseum  Veurne
Waarheen: Linkerscheldeoever
Datum/tijd:	 21 april 2018 - 7u30
Gids:   Kenny Hessel
Inschrijven: www.natuurwerkgroepdekerkuil.be

Wie vorig jaar deelnam aan de daguitstap naar de Linker-
scheldeoever	 zal	 zich	de	heel	 interessante	uiteenzetting	
herinneren van René Maes van Natuurpunt Wase Linker-
scheldeoever (WAL) over onder andere de natuurinrich-
tingsgebieden.
Kenny Hessel (INBO) nam ons in de namiddag op sleep-
touw met een bezoek aan diverse polders en kreken waar 
heel wat weide- en akkervogels te bespeuren vielen.

Dit	jaar	gaat	het	specifiek	over	weide-	en	akkervogels	en	is	
Kenny onze begeleider. In de voormiddag wordt het Groot 
Rietveld bezocht waar we zangvogels zoals Baardman, 
Cetti’s	zanger	en	Snor	maar	mogelijk	ook	Woudaapje,	Bui-
delmees en Roerdomp zullen kunnen bewonderen. Ook 
bezoeken we de Verrebroekse plassen waar een lepelaar-
kolonie huisvest.
’s Middags kunnen we onze picknick eten in een plaatse-
lijke herberg in Verrebroek. In de namiddag bezoeken we 
dan	de	gebieden	Drijdijk,	Putten	west,	Doelpolder	noord	
en Prosperpolder, waar vooral steltlopers de aandacht 
zullen trekken.

We doen aan carpooling en we rijden naar de carpoolpar-
king bij de afrit van Vrasene waar we Kenny omstreeks 9 
uur ontmoeten.

Zoals je ziet een rijkgevuld  programma dat iedereen met 
een warm hart voor weide- en andere vogels zeker zal 
boeien!
Het einde is voorzien rond 17 uur.

Jef Desaever

Artikels

Plaats:   Kinderboerderij De Lenspolder
  Elf-juliwijk 6A
Datum:   18 april 2018 om 19.00 u.
Lesgever: Patrick Claeys

Inhoud workshop:

-  Uilen in de regio:
 steenuil, kerkuil, ransuil, bosuil, velduil en oehoe
-  Muizen
-  Wat zijn braakballen?
-  Pluizen: doel
-  Hoe?
-		 Praktijk
-  Respect voor de natuur
-  Nodige materiaal
-		 Interessante	informatiebronnen

Het aantal deelnemers wordt beperkt tot 20, dus vlug in-
schrijven via de website is de boodschap:

www.natuurwerkgroepdekerkuil.be
foto Angélique Blomme
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Wanneer Uur Wat Waar Extra

18/04/2018 19u00 Braakballen pluizen Kinderboerderij De Lenspolder in 
Nieuwpoort

P 27

21/04/2018 hele dag Daguitstap weidevogels en akkervogels Linkerscheldeoever P 27

02/05/2018 19u30 Vergadering NWG De Kerkuil vzw De Blankaart, Iepersteenweg 56 
Woumen-Diksmuide

7-13/05/18 Controles hotspots bruine kiekendieven Na afspraak met Kris Degraeve
0498 64 50 23

21-27/05/18 Controles torenvalkkasten Na afspraak met Kris Degraeve
0498 64 50 23

28/05-
03/06/18

Controles steenuilennestkasten Na afspraak met Kris Degraeve
0498 64 50 23

04-05/06/18 Ringen steenuilen Na afspraak met Kris Degraeve
0498 64 50 23

11-18/06/18 Controles kerkuilennestkasten
Veurne

Na afspraak met Kris Degraeve
0498 64 50 23

11-18/06/18 Controles kerkuilennestkasten
De Panne

Na	afspraak	met	Peter	Morti	er
0474 44 95 09

11-18/06/18 Controles kerkuilennestkasten 
Nieuwpoort

Na afspraak met Luc David
0493 31 41 26

11-18/06/18 Controles kerkuilennestkasten
Alveringem

Na afspraak met Antoon Ternier
0494 78 98 83

11-18/06/18 Controles kerkuilennestkasten
Lo-Reninge

Na afspraak met Wim Bovens
0476 46 77 21

11-18/06/18 Controles kerkuilennestkasten
Koekelare

Na afspraak met Patrick Claeys
0483 64 46 39

11-18/06/18 Controles kerkuilennestkasten
Houthulst

Na afspraak met Wim Desmidt
0479 72 98 03

11-18/06/18 Controles kerkuilennestkasten
Kortemark

Na afspraak met Jan Vanbaelenberghe
0486 79 43 73

11-18/06/18 Controles kerkuilennestkasten
Koksijde

Na afspraak met Frank Laleman 0498 35 58 80
of Franky Byl 058 52 23 31

11-18/06/18 Controles kerkuilennestkasten
Diksmuide

Na afspraak met Wim Bovens
0476 46 77 21

27/06/18 Ringen kerkuilen Na afspraak met Kris Degraeve
0498 64 50 23

04/07/2018 19u30 Vergadering NWG De Kerkuil vzw De Blankaart, Iepersteenweg 56 
Woumen-Diksmuide

22-29/08
05-08/09/18

Cursus roofvogelherkenning
(zie website)

De Blankaart, Iepersteenweg 56 
Woumen-Diksmuide

05/09/2018 19u30 Vergadering NWG De Kerkuil vzw De Blankaart, Iepersteenweg 56 
Woumen-Diksmuide

07/11/2018 19u30 Vergadering NWG De Kerkuil vzw De Blankaart, Iepersteenweg 56 
Woumen-Diksmuide

Komende activiteiten

Acti	viteitenkalender
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Woordzoeker voor kerkuiltjes

Jonge kerkuiltjes

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

Zoek de 10 verschillende verrekijkermerken en let goed op de schrijfwijze:

SWAROVSKI - KITE - ZEISS - LEICA - NIKON - BUSHNELL - VORTEX - OLYMPUS - STEINER - PENTAX

Komende activiteiten
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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 
Tel 051/54 52 77; GSM 0498/43 32 38 

deblauwespie@euphonynet.be 

           
Biologische Dynamische landbouw 
Agriculture Biologique Dynamique 

EEG-controlesysteemControle Blik BE – BIO – 02 
 

 

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

deblauwespie@euphonynet.be 

           
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

Bij iedere
online aankoop

vanaf € 200
krijg je er een 

gratis vogelgids* bij 
t.w.v. € 35.

* Actie geldig tot 31 maart 2018.
 Eén enkele vogelgids per aankoop.

Webshop

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

nieuwe website
Daarom delen wij cadeautjes uit!

Wij hebben een

Bestel vanaf nu online bij
www.natuurkijkers.be

Dé speciaalzaak van Vlaanderen
met een ruime keuze aan de scherpste prijzen!

Sponsors
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