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Gevlederde vrienden in de kijker
Op 15 maart kwam Kristof Goemaere, bestuurslid van
de zoogdierenwerkgroep van Natuurpunt, een boeiende voordracht geven in Het duinenhuis in Koksijde over
vleermuizen. Deze beestjes zijn de enige niet-vogels die
een project vormen van NWG De Kerkuil. Ook onze secretaris en vleermuizenkenner Antoon Ternier was uiteraard
aanwezig op de voordracht.
Kristof vertelde gepassioneerd over zijn ervaringen met
vleermuizen. Deze zoogdieren “genieten” van de hoogste
graad beschermingsmaatregelen voor dieren in Europa.
Volledige kolonies kunnen door een kleine ingreep, zoals snoeiwerk, verdwijnen. Het aantal waarnemers die
vleermuizen op soort kunnen brengen, is echter beperkt.
Daarom wordt soms aangenomen dat een soort niet meer
in Vlaanderen voorkomt, terwijl er hier of daar nog een
kleine kolonie gehuisvest is. Zo worden soorten soms herontdekt in onze streken.

Vele soorten vleermuizen hebben holtes nodig in bomen
om de dag door te brengen of om een winterslaap in te
houden. In Vlaanderen hebben we geen (oer)oude bossen, aangezien zowat elk bos platgebombardeerd werd in
de oorlog. Het zijn net in dergelijke bossen dat de meeste
holtes in bomen te vinden zijn. Bomen als de Amerikaanse eik krijgen relatief vrij snel holtes die geschikt kunnen
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zijn voor vleermuizen, maar door bosbeheer wordt deze
exoot vrij snel verwijderd.
Bij vleermuizen gebeurt de paring in het najaar, maar de
eigenlijke bevruchting vindt pas plaats in het voorjaar.
Deze zoogdieren krijgen maximaal 2 jongen per jaar, maar
meestal blijft het bij 1 exemplaar. Je mag ze dus zeker niet
over dezelfde kam scheren als gewone muizen. Bij een
ramp herstelt een kolonie zich dus maar heel traag. Enkel
de vrouwtjes en de jongen verblijven in een kolonie, het
mannetje leeft solitair. Een voordeel is wel dat een vleermuis oud kan worden, zeker in vergelijking met de huismuis. Gewone muizen halen gemiddeld maar een leeftijd
van 1-3 jaar, terwijl leeftijden van 15-20 jaar bij vleermuizen frequent voorkomen.
Wat me vooral is bijgebleven, is dat je ook overdag in het
bos kan rondwandelen met een batdetector, omdat er
soorten zijn die overdag, terwijl ze “rusten”, lustig verder
kibbelen.
Na de pauze had Kristof het vooral over de verschillende manieren om vleermuizen waar te nemen. Aangezien
batdetectoren niet in massaproductie gemaakt worden,
kan de prijs van een goed toestel makkelijk oplopen. Een
standaardmodel kost rond de 200 euro, terwijl een goed
toestel makkelijk 1500 tot 2000 euro kost. Natte en droge
geluiden, het speelt allemaal een rol in het determineren
van een soort met een batdetector. Onze gastspreker laat
ons duidelijk het verschil tussen deze 2 klanken horen.
Infrarood nachtkijkers zijn ook niet goedkoop, maar kunnen dan wel weer handig zijn bij het tellen van aantallen
die in een kolonie gehuisvest zijn en één voor één uitvliegen als het donker wordt.
We sluiten de avond af met enkele videos met geluid van
verschillende soorten vleermuizen. Een leerrijke avond!

Voorbije activiteiten

Zwerfvuilactie
Zaterdag 17 maart, voor wie het zich niet kan herinneren:
die dag was het was beestig koud, veel wind en af en toe
wat miezerige regen of smeltende sneeuw. Toch trotseerden 10 enthousiaste kerkuilleden de waarheden die Sabine Hagedoren aangekondigd had.
Plaats van afspraak was voor het derde jaar op rij aan de
kerk van Steenkerke. Het parcours van 8 km bleef ook ongewijzigd ten opzichte van de vorige 2 jaren. Om zo efficiënt mogelijk te werken, splitste onze groep zich weer op
in 3. Elke groepje had zo ‘slechts’ een kleine 3 kilometer
aan zwerfvuil op te ruimen.

zwerfvuil gevonden wordt. Veel te veel!
Zoals elk jaar spanden blikjes van Jupiler de kroon. Ook
Redbull blijft een populair zwerfvuilblikje. Indien er statiegeld zou zijn op plastic flessen en blikjes, zouden we
aardig wat verdiend hebben. Het valt wel op dat je veelal
ongezonde producten als zwerfvuil vindt, zoals frisdrank,
alcohol en sigaretten. Een glazen fles biomelk of een herbuikbare linnen winkeltas kom je niet tegen. Het vreemdste item dat we tegengekomen zijn langs de weg, was een
dakgoot van 3,5 meter.
Na de zwerfvuilactie hadden we toch wel een warme choco (of een biertje) verdiend! Zonder af te spreken zagen
we elkaar weer in een plaatselijke tearoom in Steenkerke.
Verhalen werden uitgewisseld terwijl iedereen langzaam
opnieuw warm kreeg. Unaniem werd er beslist dat deze
opruimactie zeker het trotseren van het barre weer waard
was. Je doet een goede daad, met aangenaam volk en je
geeft dan ook nog eens een financieel duwtje in de rug
voor de vereniging.
Stad Veurne nodigde iedere deelnemer uit voor een
slotmoment met drink om 17u in het Stadskantoor De
Seylsteen. Moe maar voldaan!

Voorzien van handschoenen, grijpers, vuilzakken en
pmd-zakken trok elk groepje gemotiveerd op pad. Het
mloet gezegd zijn, sinds er bermmeesters actief zijn in
Veurne, is het zwerfvuil langs bepaalde bermen serieus
geminderd. Bart Goudeseune, lid van Natuurwerkgroep
De Kerkuil en bermmeester in Veurne, had in de voormiddag reeds meegelopen met Natuurpunt en in de namiddag deed hij mee met NWG De Kerkuil. Van dedicatie
gesproken... Dit neemt niet weg dat er nog steeds veel

Voorbije activiteiten
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Voordracht bruine kiekendieven
Donderdag 22 maart vond de voordracht van Anny Anselin plaats in Oostkerke in OC Volcraven.

dan de dag waarop het 1ste ei in dat nest uitkwam.

Wingtags
Wingtags of vleugelmerken zijn gekleurde plaatjes met
een unieke combinatie van letters en codes. Deze plaatjes
worden bevestigd door een erkende (lokale) ringer op een
specifieke plaats, zowel in de linker- als rechtervleugel van
de Bruine Kiekendief. De jonge roofvogel wordt hierbij
niet verwond, hij of zij heeft er geen last van tijdens het
vliegen. De plaatjes zijn gemaakt van zacht plastiek. Op
het moment dat we de jongen van vleugelmerken voorzien, worden er ook nog enkele andere metingen gedaan.
Weetje:
Wist je dat een Bruine Kiekendief tot 17 jaar kan worden?

De jonge Bruine Kiekendief wordt uiteraard ook geringd.
Het geslacht van het jong wordt afgeleid van de afstand
tussen de pootnagels. Vrouwtjes zijn groter dan mannetjes en krijgen een grotere ring. Om de leeftijd van de jongen in te schatten maken we gebruik van groeitabellen.
De vleugellengte is hierbij richtinggevend (gemeten van
hoek tot vleugeltop) en er volgt een reconstructie in de
tijd: de geschatte leeftijd van de vogel minus 32 dagen is
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Elk jong wordt vervolgens gewogen, het gewicht is indicatief voor de algemene conditie van het jong. Ook bij de
Bruine Kiekendief geldt de natuurwet dat alleen de sterksten overleven. De mate waarin de jongen onder stresserende omstandigheden (veel regen, weinig eten …) zijn
opgegroeid kunnen we afleiden uit de zogeheten ‘hongermaliën’. Dit zijn witte streepjes die je kan tellen op de
vleugelpennen. Losse borstveertjes uit het nest worden
tenslotte meegenomen voor verder genetisch onderzoek.
En dan is het hopen dat we binnen enkele jaren de gewintagde jongen als jongvolwassen Bruine Kiekendief terug
zien. In het vakjargon heet dit een ‘terugmelding’…
Om het broedend wijfje niet te verstoren en om geen predatoren naar het nest te lokken met onze geur, wordt het
nest van de Bruine Kiekendief niet gecontroleerd op het
aantal gelegde eieren. Ook mislukte broedsels worden
niet opgevolgd. Er zijn teveel factoren die het wel of niet
slagen van het broeden beïnvloeden:

Voorbije activiteiten

•
•
•

1 van de ouders is onvruchtbaar
de eieren werden in een vroege fase weg geroofd
het nest bevond zich in maaigras …

Waarom is het belangrijk om de jongen van de
Bruine Kiekendief te wingtaggen?
Zonder wingtags valt een vogel niet te identificeren. Door die unieke wingtagcombinatie kan
dat wel. Het aanbrengen van wingtags kadert
in een breder onderzoek van het Instituut voor
Natuur- en Bosonderzoek (INBO) m.b.t. Bruine
Kiekendieven. Voor Vlaanderen zijn de regio’s
Meetjesland en De Moeren belangrijk.

De Bruine Kiekendief is 1 van de weinige roofvogels die de winter in het verre Afrika doorbrengen
en dan naar onze contreien terugkomen. Vanaf
eind maart kunnen we ze opnieuw spotten boven
de velden in De Moeren. Bruine Kiekendieven blijven meestal een drietal maand in hetzelfde broedgebied. Via wingtags willen we bepaalde gegevens
over het doen en laten van de Bruine Kiekendief
in kaart brengen: het aantal nesten, hoeveel jongen, wanneer komen ze terug, zijn er verschillen
tussen jonge en volwassen vogels? Hebben ze een
bepaalde voorkeur qua habitat? Broeden ze altijd
op dezelfde plek?

gere periode het actiefst naar voedsel zoeken. In
de broedperiode voorzien ze eerst hun vrouwtje(s)
van voedsel en daarna de jongen. De vrouwtjes
gaan pas jagen als de jongen groter zijn (einde
broedfase). Meestal vertrekken de vrouwtjes ook
vroeger naar warmere oorden, terwijl de jonge
Bruine Kiekendieven hier nog wat onder de hoede van het mannetje blijven. Achterliggende hypothese zou kunnen zijn dat de vrouwtjes na het
broeden eerst hun eigen conditie op peil moeten
krijgen vooraleer ze aan de jaarlijkse trek kunnen
beginnen. Voor meer gedetailleerde informatie
over dit onderzoek verwijzen we je graag door
naar de facebookpagina: “Bruine Kiekendief”

Het volgen van gezenderde vogels levert natuurlijk
ook heel wat informatie op. Via een zendertje kunnen gegevens over hun reistraject tijdens de trek
bijgehouden worden. Deze info kan dan met gegevens van vogels uit andere gebieden (zoals Zweden) vergeleken worden. Het vangen van een volwassen Bruine Kiekendief is echter zeer moeilijk!
Het is een ware kunst, die slechts zeer weinigen
onder de knie krijgen. En de zenders zelf vormen
een dure aangelegenheid.
Nog een kleine warme oproep!
De huidige cijfergegevens in het INBO onderzoek
zijn sterk afhankelijk van de broedcondities voor
de Bruine Kiekendief in het algemeen en de beschikbaarheid van vrijwilligers - zoals mensen van
de natuurwerkgroep de Kerkuil - om gewingtagde
vogels op te sporen in het bijzonder.
Met andere woorden, als je denkt een Bruine Kiekendief met wingtags gespot te hebben, neem als
de bliksem notitie van de locatie waar je de vogel
zag. Of liever nog, neem een foto en bezorg de
foto aan info@natuurwerkgroepdekerkuil.be zodat je waarneming verder kan opgevolgd worden.
Alvast bedankt voor de medewerking!

Na 7 jaar registreren weten we al ’t één en ’t ander.
De mannelijke Bruine Kiekendief is bijvoorbeeld
interessanter om te taggen dan het vrouwtje. Het
zijn immers de mannetjes die gedurende een lan-

Graag nog een dankwoord aan Anny Anselin om
deze voordracht vol passie te brengen.

Voorbije activiteiten

Angélique Blomme
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Nacht van de steenuil
Met 32 waren we aanwezig op Nacht van de Steenuil in
het Fazantenhof in Houthulst. De weergoden waren ons
goedgezind want was een mooie, windstille avond. Ideaal om op stap te gaan, maar eerst, een korte PowerPoint
over de kleinste uil van Vlaanderen.
De meeste aanwezigen kennen de steenuil al langer dan
vandaag, maar toch werd de voorstelling gesmaakt. De
reacties op de foto’s die getoond werden hoe expressief
een steenuil kan zijn, vielen in goede aarde. Kwaad, romantisch, stijf en grappig, de foto’s hadden eigenlijk geen
nood aan verdere uitleg.
Voor we op zoek gaan naar de steenuilen, kunnen we
eerst nog genieten van een Steenuilke, een blond degustatiebiertje van brouwerij De Ryck. Isabel van Uilenwerkgroep De Bron had zelfgemaakte steenuilenkoekjes meegebracht.
Tijd om op stap te gaan met gidsen van dienst: Michaël
Parmentier en Wim Desmidt. Beiden wonen in Houthulst
en kennen de streek als geen ander. Het was even doorstappen tot we aan het steenuilengebied kwamen.

maar op een redelijk grote afstand.
Omdat het zo’n zacht weer was, kwamen we hier en daar
wel wat padden tegen die op weg naar een poel waren.
Zelfs een salamander kruiste ook onze weg. Al deze dieren
werden uiteraard naar de overkant van de straat geholpen.

De ster van de avond was geen steenuil, maar een bosuil!
Luid roepend hoorden we hem dichter en dichter komen.
Zijn ogen reflecteerden hoog in de bomenrij. Het was een
mannetje dat aan het roepen was, maar geen vrouwtje in
de buurt om te antwoorden. Volgens onze lokale gidsen
was er ook nog nooit een vrouwtje gehoord. Plotseling
besloot de bosuil naar een andere groep bomen te vliegen aan de overkant van de straat. Hij vloog zowaar over
ons! Iedereen heeft hem dan ook duidelijk kunnen zien.
De ster van de avond heeft een leuke show gegeven!
Na de wandeling konden de dorstigen nog nagenieten
van... een Steenuilke!

De lokale steenuilen wilden niet bijster goed meewerken
deze avond desondanks ze toch in de spotlight gezet werden. Toch werden er op zijn minst 2 exemplaren gehoord,
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Braakballen pluizen
Een stralende lentedag, ideaal weer om ’s avonds de BBQ
aan te steken: geen zuchtje wind, toch maakten 7 natuurliefhebbers andere plannen: “Braakballendeterminatie
onder leiding van Patrick Claeys in kinderboerderij De
Lenspolder”. Onze Noordenburen zouden het over uilenballendeterminatie hebben. Geef toe dit klinkt wat minder ‘vies’.
We geven de braakballen een kans en luisteren met veel
interesse naar de uitleg. Uitleg over uilen, hoe ze eruitzien, waar we ze kunnen zien en niet onbelangrijk, wanneer kunnen we ze zien! Om op een foto te zien wanneer
ze het meest ‘gespot’ kunnen worden, moeten we ze eens
goed in de ogen kijken:
• gele ogen: we kunnen ze ook al overdag waarnemen
• oranje ogen: let vooral goed op bij valavond
• zwarte ogen: meestal op jacht midden in de nacht.
De jacht, daarover gaat het vervolg: de prooi, veelal een
muis, die in de snavel van de uil terecht komt, wordt in
een keer doorgeslikt. De twee magen die de uil rijk is, maken het onderscheid tussen wat smakelijk is en wat niet
verteerbaar is. Het onverteerde wordt geëlimineerd, jawel uitgebraakt… Willen we weten wat op het menu van
de uil stond, dan moeten we de braakbal bekijken, daar
gaan we…
Sommigen moesten eerst een figuurlijke drempel over,

maar al gauw ontpoppen we ons als echte archeologen
op zoek naar schatten! En of we wat vinden, halve schedels en hele botten, de ene na de andere. Ze zijn slechts
anderhalve centimeter groot maar iedereen blijkt even
enthousiast.

We passen de zonet verkregen informatie toe en aan de
hand van een schema kunnen we zien welke muis door
de uil werd gegeten. Sommigen determineren sneller dan
anderen. Mocht nog iemand twijfelen bij determinatie
van de schedeltjes: neen, een vogel heeft geen tanden...
De woelmuis, de spitsmuis, een enkele ware muis en als
bij wonder vindt de jongste van het gezelschap een ‘specialleke’. Op dit moment is het zelfs nog niet geweten wat
het juist was… Spannend!
Na heel wat gepluis, gepruts, gelach en gezoek, kan de
balans worden opgemaakt. In de 7 braakballen werden
volgende prooien ontdekt:
• spitsmuis: 20 onderkaken + 16 schedels = 16 spitsmuizen
• woelmuis: 34 onderkaken + 17 schedels = 17 woelmuizen
• ware muis: 2 onderkaken = 1 ware muis
We kunnen dus besluiten dat we een BBQ hebben gemist
maar oh zoveel rijker geworden zijn aan informatie over
muizen en pluizen!
Nele Decorte

Voorbije activiteiten
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Daguitstap weide- en akkervogels
Om 7.30 u vertrekken we op de carpoolparking Bakkerijmuseum voor deze unieke eendagstocht.

kikker, verscholen in de ondiepe plas. Verderop woelt een
karper het water om.

Op de E34 ter hoogte van km paal 22,8 ligt een Canadese
gans op het linker rijvak dicht bij de vangrails met opgeheven kop het verkeer gade te slaan.Niet echt een plaats om
uit te rusten. We verwittigen VOC Raversijde en vragen
hulp om een lokaal opvangcentrum te contacteren om
het dier op te halen...
Het wordt een schitterende dag met veel zon. Kenny Hessel (ANB/ INBO) wordt onze veldgids in de speurtocht
naar akker- en weidevogels.
Een opvliegende buizerd verwelkomt ons op de weg naar
de parking van Melsele (Beveren). We voelen ons in ‘the
mood’.

We verplaatsen ons naar een vlakte aan de rand van
een opgespoten zandplaat. Bij de ontwikkeling van de
Waaslandhaven werd het gebied deels opgespoten als
industriegebied. Dit gebied geldt als compensatie voor
de natuurwaarden die bij de grote infrastructuurwerken
(1980-1990) in en rond de haven verloren gegaan zijn. Het
gebied vormt een buffer tussen Kallo en de haven.
De alarmroep van een grasmus schrikt ons op. We spotten boompieper, fitis en koolmees en horen een tjif-tjaf
verscholen tussen de takken van een wilg. Verderop stapt
een groenpootruiter sierlijk op zoek naar wat eetbaars.
Een kleine zilverreiger trekt onze aandacht. We horen een
kleine karekiet, verscholen in het riet aan de rand van de
dijk. Hier is vos geweest: de uitwerpselen zijn bijzonder
vers.

Het Groot Rietveld (80 ha) is samen met het nabijgelegen Rietveld Kallo een paradijs voor bedreigde moerasen zangvogels die nestelen in het riet. Vroeger reikten de
Scheldeschorren tot hier. Nu, na de inpoldering, bepalen natte weiden, sloten en rietkragen het landschap. We
spotten witgatje, zwartkop, fuut, Cetti’s zanger, Canadese
gans, meerkoet, tafeleend, kuifeend, krakeend en knobbelzwaan op de plas. Verderop probeert een mannetje
kuifeend een vrouwtje te versieren. Twee mannetjes bergeend jagen op eenzelfde vrouwtje dat snel probeert te
ontkomen. Verderop nog twee baltsende bergeenden.
Ondanks de laatste natte weken en het gure weer zit de
lente duidelijk in de lucht!
Verder, op een rietpluim, pronkt een blauwborst. Dichtbij,
in het riet, schuilt een rietgors. Achter de gelig verdorde
rietkraag, op de natte weilanden, spotten we een mannelijke grauwe gans. Een visdiefje neemt een duikvlucht om
zijn prooi te pakken te krijgen en scheert rakelings over
het water. Een idyllisch plaatje...
We genieten van het concert van groene kikker en meer-
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Kenny vraagt: ‘Gaan we even naar een porseleinhoentje
luisteren?’ We zijn benieuwd, keren terug naar de parking,
stappen in de wagens, rijden enkele kruispunten verder
en stappen uit in de berm nabij een druk verkeersknooppunt. Een geïmproviseerde ‘vogelkijkhut’? Waarachtig!
De fluitende roep van het ‘spikkelkipje’, verscholen achter de omheining en een dicht rietveld! ‘Hwiet! Hwiet!’

Voorbije activiteiten

Wonder bij wonder, want deze zeldzame kleine ral is een
nachtroeper! Kenny, je bent een ‘krak’!
Een mannetjes merel vliegt over... De koekoek roept van
heel dichtbij.
We rijden dichter naar de havendokken. In de Verrebroekse plassen (verdronken weiland met voedselrijk water)
spotten we een kolonie broedende aalscholvers op een
takkenbos van afgeknotte wilg. Een kleinere kolonie lepelaars huist in de onmiddellijke buurt. Kleine zilverreiger waadt in het water. Geoorde fuut duikt en verdwijnt
onder water. Kokmeeuw, dwergmeeuw en zilvermeeuw
(juveniel en adult) vliegen over de plas. Een eenzame dodaars dobbert op het water. Aan de andere kant van de
dijk vliegen oeverzwaluwen af en aan. De nestopeningen
zijn duidelijk te zien in de rechte, opstaande wand van een
overgebleven aarden wal. In de onmiddellijke buurt liggen
twee reuzenschepen aan de ketting. Hier gaan natuur en
industrie hand in hand. De uitbreiding van de haven heeft
nieuwe nestlocaties voorzien. Voor hoe lang nog?
We rijden verder naar Drijdyck en Putten-West (52 ha) en
de Zoetwaterkreek (18 ha) in de Oud-Polder Arenberg,
grenzend aan de Puttenweiden en de compensatie weidenhoek. Dit gebied is afgebakend (elektrische draad) ter
bescherming van de kievit.

We zien er scholekster, grutto (foto), blauwe reiger, tureluur, kluut en smient. Drie buizerden vliegen op thermiek.
Verderop fladderen vele Kieviten over de natte weiden.
Gele kwikstaart en vink dichtbij. Een veldleeuwerik stijgt
hoog in de lucht en ontsnapt aan ons zicht. Drie kemphaantjes bewegen in de wei. Wat verder waadt een groenpootruiter door de plas. We spotten een wintertaling. Bij
het verlaten van dit gebied genieten we van de baltsende
grutto. Hoog in de lucht hangt een torenvalk...
Kenny gidst ons naar een ‘bruin’ café waar we picknicken.
De bazin is verwonderd over de kleine ‘groep’: “5 man?”
Maar ik sta mijn ‘mannetje’!
De verse aspergesoep smaakt. Jammer van het drukke
verkeer. Blijkbaar lijdt het dorp onder de ‘sluikrijders’
(vrachtwagenchauffeurs die tol proberen te ontlopen).
Het trieste eind van wat ooit een ‘rustige’ dorpsstraat
moet geweest zijn...

We rijden naar de Prosper-polder (170ha), een gebied dat
samen met de Hedwige-polder (295 ha) 465 ha beslaat.
Dit laaggelegen gebied is dagelijks onderhevig aan eb en
vloed. Tot 2020 wordt hier gebouwd aan grensoverschrijdend natuurgebied van internationaal belang. We spotten
gele kwikstaart. De hellingen en taluds van de dijken zien
wit van het vruchtpluis van klein hoefblad. De rood aangelopen bloeistengels steken kleurrijk af tegen het frisse
groen van het gras. We zien slobeend, zomertaling, pijlstaarteend, brandgans, nijlgans, wulp, zilvermeeuw, kleine mantelmeeuw, zwarte kraai , kauw, huismus, houtduif
en holenduif. We horen putter, kneu en winterkoning. In
dit gebied komt ook de rugstreeppad voor.

Wat verderop parkeren we aan de voet van de dijk en
wandelen langs de Zoetendijk van de Doelpolder tot aan
de vogelkijkhut. Geen nieuwe waarnemingen. De vlinders
fladderen ons om het hoofd. Het lijkt idyllisch, een ‘vergeten’ landschap, maar de koeltorens van Doel zijn dreigend
dichtbij.
Het is drukkend warm. In een rommelig oud cafeetje drinken we een fris biertje. De excentrieke eigenaar-archeoloog verwelkomt ons met zijn gezin. Hij vertelt ons over
zijn strijd om dit gebied en de woningen van dit straatdorp
voor de uitbreiding van de haven te vrijwaren. Er is geen
toekomst. Of toch...? Er is hier geen prijslijst. Of toch...?
Een vrijwillige bijdrage voor de drank volstaat.
Verhit maar voldaan wandelen we de dijk terug en werpen een laatste blik op de polder.
Het was een fijne, leerrijke dag met een rijk gevuld programma.
Ongeveer 70 weidevogels, eenden en steltlopers werden
gespot. Ik ben blij dat ik er bij was.
Dank aan Kenny voor de degelijke begeleiding en aan Jef
voor de organisatie!
Chris Dumon

Voorbije activiteiten
Door u gespot
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Heropfrissingswandeling roofvogelcursus
De Kerkuil bood een opfrissingscursus aan voor de cursisten die vorig jaar deelnamen aan de cursus roofvogelherkenning. Een twintigtal geëngageerde mensen gingen
maar al te graag op deze uitnodiging in. Links en rechts
werd er onderling gepolst wie zijn cursus nog eens ter
hand had genomen om alle soorten te herhalen voor deze
wandeling. De weergoden waren ons alvast zeer gunstig
gezind, nu de roofvogels nog...
Vol goede moed vertrokken we op pad onder begeleiding
van Wim Bovens. De eerste roofvogel konden we snel
spotten in de weide achter het kasteel. Het was de spilfiguur van de cursus, de bruine kiekendief (vrouwtje)!
Heel ver vlogen nog enkele stipjes, onze begeleider kon
ze determineren, maar voor “ons” was dit toch wat te ver.
“Geen nood, we zullen ze strakjes van veel dichter zien”
zei Wim zelfzeker. We geloven hem op zijn woord...

mee hier in de lucht hing. Genieten met volle teugen was
de boodschap! Nu was het ijs gebroken, het tij gekeerd,
roofvogels werden lans alle kanten gespot. Een torenvalk
kwam even bidden, een buizerd vloog langs op zoek naar
wat thermiek en een sperwer was aan het jagen op enkele
kleine vogeltjes.
We waren halverwege de wandeling en hadden al 7 soorten gezien. Dat is 1 soort meer dan tijdens de cursus! Toen
zagen we geen slechtvalk of zwarte wouw, maar wel een
visarend. Er werd druk overlegd, maar unaniem werd besloten om even een verfrissend ijsje te gaan lekken in ‘Het
Madeliefje’. Nog voor we koers zetten naar de lekkernij,
werd onze aandacht afgeleid door een grote roofvogel die
pal boven ons kwam thermieken. Hij liet zich goed van alle
kanten zien. Onze gids werd lichtelijk euforisch, het was
een rode wouw die kwam paraderen boven onze neuzen!

Het duurde nu wel even voor we nog een roofvogel zagen,
misschien was het wel te warm voor hen? Hadden ze allemaal al gegeten? We speurden elk paaltje in de weide
af, maar vonden geen roofvogels. Roofvogels of niet, een
wandeling in de natuur met dergelijk weertje is altijd leuk!
Eens we al een flink eind gewandeld hadden, keerde
het tij. Daar waren ze, de stipjes van weleer. Deze keer
kwamen ze tot vlak boven ons vliegen. Puntige vleugels,
lengtestrepen over hun lichaam en een rode broek aan...
Boomvalken! Er vloog nog een grotere roofvogel bij, onze
gids wierp een blik op dit exemplaar en maande ons aan
om goed te kijken naar de staart van deze grote jongen.
Bruine kiekendief? Buizerd? Nee hoor, dit was een zwarte
wouw! Mooie soort om hier te spotten. Deze vogel vertoeft al een tweetal weekjes in de buurt, maar wat vriendelijk van hem om ons even te komen begroeten! Achter
de zwarte wouw vloog opeens een grote, stoere boomvalk zonder rode broek. Het was een slechtvalk die plots
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Maar liefst 8 soorten roofvogels werden gespot op deze
wandeling! Je zou haast zeggen dat ze “gereserveerd
werden”. Voldaan keerden we na het ijsje terug naar het
kasteel. Alle elementen voor een topnamiddag waren
aanwezig: fantastisch weer, leuk gezelschap, prachtige
waarnemingen. Meer moet dat niet zijn!
Eveline Follet

Voorbije activiteiten

min. 50 cm

Mestplank huiszwaluwnest

Tip 1: Een plankje met spanschroeven op de
vensterbank voorkomt gaten boren in muren

Patrick Claeys

Patrick Claeys

Tip 2: Een zandbakje vergemakkelijkt het
opruimen van de mest

Een mestplank verhindert dat mest rechtstreeks neervalt op bijvoorbeeld terras, voetpad, tuinmeubilair ... Als mest
neervalt op een locatie waar dit niet storend is, is een mestplank uiteraard niet vereist. Of het nu om natuurlijke nesten
of kunstnesten gaat, de basisregels blijven dezelfde:
De mestplank moet:
•
•
•
•

zeker een breedte hebben van 25 à 30 cm
een lengte hebben van 50 cm bij een enkel nest, 70 cm bij een dubbel nest
minstens 50 cm onder de invliegopening van het nest opgehangen worden
op 1 à 2 cm van de muur opgehangen worden, anders is er kans dat onder de plank een nieuw nest gebouwd wordt

Het midden van de mestplank voorzie je net onder de invliegopening bij een enkel nest, en tussen de twee nesten bij
een dubbel exemplaar.
Het is aangeraden om de mestplank:
•
•
•
•

stevig op te hangen, want ze is onderhevig aan wind
alleen op te hangen gedurende de periode van aanwezigheid van de huiszwaluwen (vanaf einde maart)
in het najaar (indien ze heel het jaar door blijft hangen) te ontdoen van de zwaluwmest. Waar wind en regen vrij
spel hebben, zal de mest uit elkaar vallen en als stofdeeltjes meegevoerd worden met de wind
op te hangen op een vlot bereikbare plaats en/of hoogte. De vereiste 50 cm afstand onder de invliegopening is een
minimum. Een mestplank kan perfect bijvoorbeeld 2 m onder een nest hangen, ter hoogte van een vensterbank.
Zo kan je de plank makkelijk plaatsen, schoonmaken en wegnemen. Hoe groter de afstand mestplank-nest, hoe
breder en langer de mestplank moet zijn, omdat de wind de neervallende mest wat opzij laat terechtkomen.

Meer informatie over zwaluwen, kunstnesten en mestplanken: info@natuurwerkgroepdekerkuil.be

In de kijker

tekst en foto’s: Patrick Claeys en Wim Bovens
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De blauwborst (Luscinia svecica)
Iedereen kent ongetwijfeld het roodborstje, maar de
blauwborst, die zeker even mooi is, zo niet mooier, is
minder gekend. Dat komt vooral omdat het geen huis- en
tuinvogel is, maar een bewoner van waterrijke gebieden
waar ze in wat zompige terreintjes met een dichte vegetatie voorkomen. Ze behoren beide tot de familie van de
vliegenvangers en de onderfamilie van de tapuiten. In het
voorjaar is het mannetje gemakkelijk te herkennen aan
zijn helderblauwe keel en borst, afgezet met een zwarte
en roestbruine band. ‘s Winters vervaagt de blauwe kleur.
Midden in dit blauw bevindt zich een witte vlek, de ster
genaamd. Hoger in het noorden komen blauwborsten
voor met een oranje ster, dit is een zeldzame doortrekker
uit Scandinavië. We spreken dus van de witgesterde en
de roodgesterde blauwborst. Een ander opvallend kenmerk dat je ook goed op de foto onderaan rechts op deze
pagina kan zien, is de roestbruine basis van de staart die
eindigt in een dikke brede zwarte band. Het jong van een
roodborst en een blauwborst lijken heel fel op elkaar. De
jonge vogel is bijna volledig donkerkleurig met witte vlekjes, maar heeft een kenmerkend staartpatroon. In de winter lijken de mannetjes op de vrouwtjes, de blauwe borst
heeft dan plaats gemaakt voor een witte keel.

slakjes en larven, maar in het najaar eet hij ook wel bessen en zaden. Je kan hem dus terugvinden in natte, insectenrijke gebieden. Een geleidelijke overgang van rietmoeras naar struweel blijkt een uitstekend leefgebied, maar
ook in rietgrachten naast begraasde weides kan je de
blauwborst terugvinden.Ook in akkers met bijvoorbeeld
koolzaad is de blauwborst terug te vinden. Dit zorgt in
het broedseizoen voor prachtige kleuren, rood, blauw en
geel, een droom voor een schilder of fotograaf. De totale
populatie van deze mooie vogel wordt geschat op 3000

De blauwborst is vrij schuw en leeft meestal verborgen in
het riet. In het broedseizoen zet het mannetje zich graag
op een hoogte en begint uitbundig te zingen. Tijdens de
balts vliegt hij dan omhoog uit het riet, zingt uit volle borst
om even verder met gespreide start en vleugels neer te
komen. De roep van de Blauwborst is een kort ‘tek’. De
zang, vaak in baltsvlucht, is een gevarieerd, liefelijk muzikaal wijsje, vrij hoog.
Zijn voedsel bestaat voornamelijk uit insecten, wormen,
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Vogel in de spotlight

tot 3700 paartjes. In de jaren 70 waren er slechts 500-700
broedparen in Vlaanderen (Anselin & Vermeersch 2009).
De soort broedt in moeilijk toegankelijk gebied vanaf april
tot in juli. Jaarlijks zijn er 1 of 2 legsels met elk 3 tot 7 eieren. De broedduur bedraagt maar een kleine 2 weken en
beide ouders doen aan broedzorg. Het nest wordt goed
verborgen tussen de vegetatie op de grond gemaakt. Het
nest wordt aan de binnenkant afgewerkt met paardenhaar en/of pluisjes. De jongen blijven na het uitkomen
nog een tweetal weken op het nest. De blauwborst trekt
tussen einde juli en begin september weg naar het Iberisch Schiereiland of naar West-Afrika, ten zuiden van de
Sahara. De roodgesterde richt zich tijdens de trek meer
tot het oostelijke gedeelte van de Middellandse Zee. Vanaf maart komen ze terug.
De soort doet het de laatste decennia vrij goed en heeft
een behoorlijke opmars gemaakt. Zelfs in die mate dat hij
van de rode lijst geschrapt is. Het moet niet altijd slecht
nieuws zijn!

Mijn fietsspeurtocht bleek dan uiteindelijk toch niets voor
niets geweest. Vlak voor ik in Ramskapelle aankwam, een
honderdtal meter voor ik de Frontzate moest verlaten,
op een 500 meter van bij mij thuis, zat daar, op een betonnen paaltje, een mannetje blauwborst te zingen! Een
grijns verscheen tussen mijn twee oren, de fiets werd aan
de kant gezet. De camera werd opgesteld en het mannetje
blauwborst bleef heerlijk zingen vanaf zijn betonnen paaltje. Verschillende foto’s werden gemaakt, maar vooral de
speurtocht is me bijgebleven. Ik beschouw de vele kilometers fietsen dan ook niet als “verloren”, dit was natuurbeleving ten top. Genieten van het mooie weer, de mooie
vogeltjes en uiteraard de mooie foto’s.

De prachtige kleur blauw die deze vogel kenmerkt, komt
men niet zo vaak tegen bij inheemse vogels. Behalve bij
de ijsvogel en bij de gaai kan ik mij niet direct een andere
vogel met dergelijke kleur inbeelden. Ik herinner mij dan
ook nog goed dat men mij vertelde dat je de blauwborst
kon waarnemen op de Frontzate, het fietspad op de oude
spoorwegberm tussen Nieuwpoort en Diksmuide. Op dat
moment woonde ik nog in Ramskapelle, deelgemeente
van Nieuwpoort waar de Frontzate passeert. Vol goede
moed ging ik gepakt en gezakt op pad met mijn camera.
Goed voorbereid had ik mij de zang van de blauwborst in
mijn geheugen gegrift. Ik moet eerlijk bekennen, de moed
zakte me even in de schoenen toen ik bijna in Diksmuide
aangekomen was, maar nog geen blauwborst had kunnen
spotten. Tot ik iets in het riet zag opvliegen. Blauwborst,
CHECK! Maar het was helaas geen mannetje. Het vrouwtje heeft de felle blauwe borstkast en keel niet. Ik was blij
en teleurgesteld op hetzelfde moment. Bovenstaande
foto heb ik op dat moment kunnen nemen. Gedurende
een lange tijd heb ik dit vrouwtje geobserveerd om te kijken of er ook een mannetje in de buurt was... Helaas. Om
voor het donker thuis te zijn, draaide ik mijn fiets om en
fietste ik met dubbel gevoel richting Ramskapelle terug.

Vogel in de spotlight

foto Koen Devos: juveniele blauwborst

foto Miguel Demeulemeester: juveniele blauwborst
Tekst en foto’s (tenzij anders vermeld): Wim Bovens
Bronnen: Wikipedia, Vogelbescherming
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IJsvogelproject 2018
Voorgeschiedenis
In het tijdschrift nr 76 van juli 2017 kon u lezen dat het
ijsvogelproject van start is gegaan met een inventarisatie van 50 km oever van onbevaarbare waterlopen rond
Nieuwpoort. Hier werd gezocht naar geschikte locaties
om de oever “ijsvogelklaar” te maken. Er werden een 20tal locaties geselecteerd die mits kleine aanpassingen geschikt zouden kunnen bevonden worden.
De tweede ronde
Een tweede inspectie, deze keer vanaf de oever en niet
vanaf het water, bracht op sommige locaties nog enkele
ongeschikte elementen naar boven. Vooral rust ontbrak
op vele plaatsen door de aanwezigheid van een straat of
fietspad . Ook werd er gekozen om slechts 1 locatie binnen een straat van 400 meter ijsvogelklaar te maken aangezien dit heel territoriale vogels zijn.

nestkast voor ijsvogel
€ 80) en zijn te verkrijgen via Vivara. Ze zijn vervaardigd uit
beton. Om dit model te gebruiken aan een oever, dient er
meer uitgegraven te worden om de nestkast op zijn plaats
te brengen. We opteren dus voor de natuurlijke wijze
waar we de ijsvogel aanzetten om zelf zijn nestlocatie uit
te graven.

Uiteindelijk werden 5 oevers reeds aangepakt en staat er
een mooi project voor de deur aan de Koolhofput.
Aangezien de ondergrond van de oevers vrij stevig is,
werd er voor de 5 locaties die reeds klaargemaakt werden, gekozen om op natuurlijke wijze te werken:
•
•
•
•

de over recht af te steken met een spade
alle begroeiing te verwijderen
20 cm tunnel voor te graven
een tak in de oever aan te brengen

Nestkast?
Een andere optie zou geweest zijn om met nestkasten
te werken die speciaal voor ijsvogel ontwikkeld werden.
Deze nesten zijn echter vrij duur in aankoop (ongeveer
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onderzijde nestkast
Op bovenstaand model ziet u duidelijk dat de tunnel naar
de nestruimte onder een lichte hoek van 10 à 20 graden
geplaatst is. Dit voorkomt inregenen. Aan de onderzijde
is kippengaas bevestigd om te voorkomen dat de holtes
opgevuld worden met aarde.

Artikels

Deze nestkast werd voorlopig niet gebruikt, maar staat
wel ter beschikking voor een locatie waar het wel opportuun is om ze te gebruiken.
Voorbereiding natuurlijk nest
De oeverwanden van de uitgekozen locaties zijn voldoende hoog om speling van het waterpeil op te vangen. De
nestingang moet zich uiteraard altijd boven de hoogst mogelijke waterstand bevinden. Heel deze oeverwand werd
verticaal afgestoken zodat predatoren (waaronder ratten)
onmogelijk de nestingang kunnen bereiken. Dit werk kan
het makkelijkst uitgevoerd worden van in het water. een
waadpak is hierbij geen overbodige luxe.

Enkel een tak ontbreekt nog om de locatie af te werken,
maar deze tak is noodzakelijk om aan alle eisen van de
ijsvogel te voldoen. Deze tak is multifunctioneel:
•
•
•
•

plek om te waken/rusten
plek om te paren
plek om van te jagen
plek om visjes tegen dood te slaan

Deze locaties zijn nu klaar om de ijsvogel te verwelkomen
en hem een geschikte broedplaats aan te bieden. Dit had
niet gekund zonder de medewerking van de Vlaamse Milieu Maatschappij. Wij zijn hen dan ook heel dankbaar!

Een volgende stap is het voorboren van de tunnel. Een
aanzet van een 20-tal cm wordt geboord door middel van
een grondboor (6 cm doorsnede). Deze tunnel wordt ook
onder een lichte hoek uitgegraven.

foto: Patrick Debeuf

De toekomst
In samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen werden plannen klaargemaakt om bij de herinrichtingswerken van de Koolhofput in Nieuwpoort, een oever voor de
ijsvogel klaar te maken.
Gebieden waar regelmatig waarnemingen van ijsvogel gebeuren zullen onder de loep genomen worden. Ook hier
zijn reeds contacten gelegd om een oever klaar te maken.
•
•

De Blankaart
Duinpanne

Ook de Handzamevaart behoort tot de mogelijkheid om
te inventariseren.
Wim Bovens

Artikels
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Kerkuilenrapport 2017
Wanneer je dit verslag omtrent de toestand van de kerkuilen 2017 in onze regio leest, zijn de controles van 2018
reeds achter de rug en weten we hoe het de kerkuilen
verging in het nieuwe broedseizoen. Maar eerst het kerkuilenrapport 2017 (met vertraging). Vorig jaar werden
57 broedende kerkuilen in de regio IJzer en Polder geïnventariseerd. Dit waren er twee meer dan het jaar voordien, wat betekende dat de populatie toch nog een stukje
groeide.
De kaap van zestig net niet gehaald
We telden vorig jaar dus 57 koppeltjes kerkuilen in onze
streek. Mooi cijfer, want dit aantal ligt terug iets hoger dan
het jaar voordien toen we 55 koppeltjes telden bij onze
controles. Toch kwamen we in 2016 iets hoger uit, namelijk tot het cijfer van 60 broedgevallen, want toen waren
er vijf paren die het waagden om een tweede broedsel te
beginnen. Met 57 broedgevallen in 2017 zijn we ook best
tevreden.

Diksmuide en Alveringem zijn de kerkuilen rijkste gemeenten
Traditioneel zijn Diksmuide en Alveringem de sterkste gemeenten in de regio. Beide gemeenten beslaan een groot
grondgebied en hebben geen autosnelweg die voor veel
jonge kerkuilen tijdens hun eerste levensjaar nefast is.
Deze twee gemeenten spelen ieder jaar een beetje haasje over, maar dit jaar hebben zo de buit mooi verdeeld.
Beide gemeenten tellen evenveel kerkuilen, namelijk 13
koppels, dus zowel in Diksmuide als in Alveringem. Op ruime afstand volgen de andere gemeenten: zes in Veurne,
alsook in Lo-Reninge en Houthulst, ook Koekelare mag fier
zijn met z’n vier paartjes.
Nieuwpoort was zeer tevreden met een nieuw broedgeval
in de gemeente met maar liefst vijf flinke jongen. Het laatste broedgeval dateerde van 2012. In 2008 was Nieuwpoort nog drie broedpaartjes rijk. Hopelijk een nieuwe
start voor deze gemeente.
Verspreiding broedgevallen 2017 regio IJzer en Polder

Aantal broedgevallen IJzer en Polder
Koekelare; 4
70

Kortemark ; 1
60

60

Veurne; 7

Houthulst; 6

Nieuwpoort; 1
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Alveringem; 13
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De Panne; 2
Koksijde; 2
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middelde leidden. Slechts op vijf locaties waren er grote
nesten van vijf stuks aanwezig en vijf plaatsen met slechts
twee jongen. Opmerkelijk waren de vier locaties, allen in
Alveringem, waar er slechts één pullus aanwezig was in
de nestkast.
In totaal werden 151 jongen geteld in 46 nestkasten, dit
leverde een nestgemiddelde van 3,28 op.
Nestgemiddelde
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5,00
4,14

3,87

4,00

3,223,32

3,27

3,00

3,35

Het eerste broedgeval sinds 2012 in Nieuwpoort

75 % van onze nestkasten zijn niet bezet!
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Om de mooie cijfers wat te temperen, kunnen we het
bezettingscijfers eens van dichtbij bekijken. Drie op vier
nestkasten zijn niet bezet, dit wil zeggen geen broedgevallen maar ook geen recente aanwezigheden van kerkuilen
in de vorm van verse braakballen en ruiveren. De hoogste
bezettingscijfers (27 %) behaalden we in 2015 en 2016, na
het zeer sterke seizoen 2014 met een nestgemiddelde van
meer dan vijf pulli per nest. Het jaar na zo’n topseizoen
volgt er bijna automatisch extra vestigingen van kerkuilen
in onbezette nestkasten. Wanneer we dit bezettingspercentage in de toekomst kunnen verhogen naar 33 % zou
dit een succes zijn. We moeten ook meegeven dat niet
alle nestkasten even goed gekozen zijn qua locatie en dus
niet allemaal even geschikt zijn om uitverkoren te worden
door een koppeltje kerkuilen.

0,00

Spreiding van de nestkasten over de gemeenten
In onze regio hebben onze medewerkers reeds 210 nestkasten opgehangen, bijna allemaal in (ex-)boerderijen.
Diksmuide telt 52 nestkasten, Veurne 41, Alveringem 32,
Lo-Reninge 30.

Nestkasten per gemeente
Gemeente
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Nestgemiddelde boven het langjarengemiddelde
Het nestgemiddelde van 5,02 zal wellicht nog een tijdje
een eenzame piek zijn in onze grafiek van nestgemiddelden. Zo’n jaar komt niet snel terug en dus ook in 2017
niet. Maar met 3,28 jongen per nest mogen zeker tevreden zijn. Het ligt immers net boven het langjarengemiddelde van drie jongen per nest: niet verwonderlijk ook
dat 16 nesten van drie en 16 nesten van vier tot dit ge-

Artikels

2%

4%

6%

3%

Kris Degraeve
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Ransuilen van achter de “Schreve”?
Al jaren zijn er ransuilen die in de winter hun roestplaats
hebben in een bosje langs de ringsloot te Houtem. Ook is
er een koppeltje dat er zijn territorium heeft en er paart.
Een van beide ransuilen heb ik kunnen spotten, maar ik
weet niet of het een vrouwtje of een mannetje is.
De ring is niet duidelijk leesbaar. Misschien komt de uil
van achter de “Schreve“ ?
Michel Lallemant

Zwartkop
Wat ruist daar door het struikgewas? Een grijs vogeltje
met zwarte kop. Weinig inventieve soortnaam-bedenkers
gaven dit vogeltje dan ook de naam: ‘zwartkop’… Ze hadden bovendien het vrouwtje waarschijnlijk over het hoofd
gezien omdat ze aan het broeden was? Zij heeft namelijk
geen zwarte kop maar een bruine. Het grijs-zwarte uiterlijk van het mannetje staat in schril contrast met zijn zangkunsten: zeer helder, warm en kleurrijk, een genot om
naar te luisteren!
Tom Bovens

Merels
Merels zijn alleseters en voeden zich met insecten, regenwormen, bessen en vruchten, brood, zaden, afval en
diverse soorten vogelvoer. Mereljongen verlaten na ongeveer 2 weken het nest, alhoewel ze dan nog niet kunnen vliegen. Ze blijven nog ongeveer drie weken voor hun
voedsel van hun ouders afhankelijk. In die periode is een
kenmerkende roep te horen tussen ouder en jong. Hierdoor verraden ze wel hun aanwezigheid.
Het is altijd leuk te zien hoe een merelouder het jong alles
aanleert. Of dit nu een slak is, een stukje brood of een
vrucht, telkens zie je hetzelfde scenario. Wat voedzaam
is, wordt eerst getoond aan het jong, daarna wordt het
in stukjes gebroken en vervolgens wordt stukje per stukje
aangeboden aan het jong. De foto toont hoe het mereljong een aardbei kreeg als dessert.
Patrick Claeys , Koekelare
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Door u gespot

Reekalfje
“Op het einde van onze eerste tocht met de fluisterboot
in de Biesbosch verscheen plots, uit het groen, deze kleine
schoonheid... Biesbosch, 12 mei 2018.”
Angélique Blomme

Een nieuwe ‘thuis’
Na 20 jaar had de vijverfolie zijn beste tijd gehad. De ‘natuurlijke vijver’ zag er met zijn lage waterstand troosteloos uit. Na lang twijfelen kozen we voor een veel strakkere polyester kuip van 4800 liter. We hoopten dat de vele
salamanders die onze oude vijver bevolkten ook door de
nieuwe gecharmeerd zouden zijn. Al vroeg op het jaar
merkten we heel veel leven op: onze trouwe salamanders
en padden en, jawel, ook ten minste één groene kikker.
Ondertussen weten we dat hij elke avond over ons huisje
waakt of kwaakt.
Frank Laleman

visarend
Een verlengd weekendje in de Biesbosch. Een ideaal moment om wat vogeltjes op de foto te zetten. Een visarend
of een zeearend is altijd wel leuk meegenomen. Deze visarend hadden we hoog in de lucht opgemerkt en dankzij de roofvogelcursus hadden we hem ook herkend, dat
dachten we toch. We hadden het geluk dat hij aan de
overkant in een boom kwam zitten. Nog niet super dicht,
maar zittend in de boom lijkt het makkelijker. Een visarend? Was het maar waar; Het blijkt een buizerd te zijn.
Els Lingier

Door u gespot
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Roosfien is een gedreven tiener met een passie voor de natuur. Die passie uit zich, hoe kan het ook anders op
die leeftijd, in vele vragen en nieuwsgierigheid... Roosfien had de kans om Anny Anselin te spreken, wat het
resultaat daarvan was, leest u hieronder.
Wie is Anny?

Roosfien: Wat doe je van werk en in je vrije tijd?

Anny Anselin werkt bij het Instituut voor Natuur- en
Bosonderzoek (INBO) en leidt er ondermeer het onderzoek naar bruine kiekendieven.

Anny: Ik ben ornitholoog, dat is iemand die onderzoek
doet naar vogels. Bij het onderzoekswerk stellen we vragen zoals “Waar zitten welke vogels in Vlaanderen? Doen
de vogels het goed of juist niet? Hebben ze genoeg eten?
Waar broeden ze?”

Roosfien: Anny, kan je jezelf even kort omschrijven?
Anny:
•

Ik ben actief, ik ben met veel zaken bezig.

•

Ik hou wel van wat avontuur en ga graag op reis naar
verre landen, in alle continenten.

•

Ook zeereizen vind ik fantastisch.

•

Spanje is het land waar ik al het meest verbleven heb.

•

Ik ben zeer graag buiten in de natuur.

•

Ik ben meestal welgezind.

Roosfien: Wat is je levensmotto ?

In mijn vrije tijd ben ik graag buiten, wandelen of fietsen
en ik hou van reizen, maar zit ook vaak binnen boeken te
lezen.
Roosfien: Hoe lang doe je dit werk al?
Anny: Ik werkte onder andere een jaar in de vlindertuin
in Knokke-Zoute. Daarna heb ik 8 jaar gewerkt voor het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
(KBIN) op allerlei Europese projecten. Nu werk ik op het
INBO, waar ik ook kort onderzoek gedaan heb naar Canadese ganzen, projecten rond Vogelrichtlijngebieden en
vogelmonitoring. Sinds 2011 coördineer ik een project
rond de bruine kiekendief.

Anny: Mijn levensvisie is dat alles relatief is. Dat maakt
dingen meestal makkelijker, ik bedoel daarmee dat er
veelal iemand anders het nog moeilijker of lastiger in het
leven heeft dan ik.
Ik probeer op een positieve manier naar de dingen te kijken.
Roosfien: Wat vind je  belangrijk in het leven?
Anny: Ik vind echte vriendschap heel belangrijk. En een
goede gezondheid is zeker ook meegenomen!
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Roosfien: Waarom vind je de kiekendief zo bijzonder?

In Europa was mijn grootste roofvogel de monniksgier.

Anny: De bruine kiekendief op zich vind ik niet echt zo
bijzonder, maar omdat hij sterk daalde in aantallen wilden
we weten wat er aan de hand was. Door een project rond
de bruine kiekendief op te starten probeerden we achterhalen hoe dit kwam.

Roosfien: Wat is de kleinste roofvogel die je reeds zag?

Het onderzoek heeft geleid tot adviezen waarmee de
overheid iets kan doen om de bruine kiekendief beter te
kunnen beschermen. De bruine kiekendief is immers een
beschermde vogelsoort. Dit betekent onder andere dat er
volgens de wet niet op gejaagd mag worden. Je mag hem
ook niet vangen met een val of met een net. Hun broedplaats en nest moeten met rust gelaten worden.
Roosfien: Zijn roofvogels slim?
Anny: Slim of dom zijn begrippen die we niet echt kunnen
toepassen op vogels. Ze hebben wel geleerd om op een
voor hen beste manier te doen wat ze (moeten) doen.
De bruine kiekendief bijvoorbeeld, die jaagt vooral op
muizen. Hij vliegt eerst heel traag en duikt dan naar beneden. Een slechtvalk daarentegen vliegt zeer hoog en duikt
zeer snel naar beneden om kleine vogels te vangen. Iedere roofvogel jaagt op een andere manier vanuit een soort
instinct.

Anny: Buiten Europa zijn er een aantal kleine valkjes die
ik niet direct bij naam ken. In Vlaanderen is het smelleken de kleinste, die op een zeer typische manier laag over
de grond vliegt. Bij ons maakt hij echter geen nest, wel in
Noord-Europa .
Roosfien: Wat ga je doen eenmaal je op pensioen bent?
Anny: Ik ben niet bang voor het zogenaamde ‘zwarte gat’.
Ik zal meer tijd hebben om te lezen en ik denk dat ik veel in
de Spaanse Pyreneeën zal verblijven. Ik zal zeker ook nog
als vrijwilliger helpen met het wingtaggen van de bruine
kiekendief en binnen andere projecten of verenigingen,
ook op internationaal vlak.
Roosfien: Wat is je grootste wens?
Anny: Ik hoop gezond oud te worden en dit samen
met familie en vrienden. Ik wil ook graag een keer naar
Batumi(*) om te trektellen. Er kwam altijd iets tussen zodat dit tot nu toe nog niet gelukt is. Ik denk dat ik ondertussen ongeveer de enige Vlaamse vogelkijker ben die
daar nog niet geweest is...
Maar er zijn nog een aantal “speciale” plekken te bezoe-

Roosfien: Welke roofvogel zou je willen zijn?
Anny: Een lammergier. Dat is een grote roofvogel met een
vleugelspanwijdte tot 275 cm! Je vindt hem in bergketens
in Europa, Afrika en Azië. Hij heeft een prachtige rosse
kleur op de borst met heel mooie pluimen en een zeer
uitgesproken blik door zijn speciale ogen.
Daarnaast heb ik ook een boontje voor de gierzwaluw,

ken. Er is al een heel lijstje van.
Roosfien: Wat kunnen we doen om de roofvogels nog beter te kunnen beschermen ?

met hun typisch sikkelvormig silhouet. Zij vliegen duizenden kilometers en slapen heel hoog in de lucht terwijl ze
blijven zweven. Ze rusten dus niet uit op de grond
Roosfien: Wat is de grootste roofvogel die je al hebt gezien in de vrije natuur?
Anny: De Andescondor, een giersoort die je alleen maar
in Zuid-Amerika vindt in het Andesgebergte. Dat is de bekende gier met de kale kop met rode kam en het pluizig
witte sjaaltje rond zijn nek. De vleugelspanwijdte kan tot
320 cm gaan!

Artikels

Anny: Het is belangrijk dat we aan mensen uitleggen dat
roofvogels geen kwaad doen, het is ook niet nodig om er
op te jagen of ze te vergiftigen. Mensen vergeten vaak of
weten niet dat roofvogels ook nuttig zijn: ze vangen muizen, ratten of eten dode vogels op. Door een goede kennis
over hun ecologie kunnen we hun broedgebieden beter
beschermen waardoor hun aantal opnieuw kan toenemen. De bruine kiekendief heeft wel een beetje pech dat
hij zo heet, want hij steelt helemaal geen kippen .
Roosfien
(*) een hotspot voor roofvogeltrek in Georgië waar elk jaar tussen half
augustus en half oktober meer dan 1 miljoen roofvogels geteld worden
bezoek: www.batumiraptorcount.org
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Nacht van de Vleermuis
Waar:

Fazantenhof
Groenebosdreef 7
8650 Houthulst

Om 19.30 u verwelkomen we u graag met een
drankje.

Wanneer:
zaterdag 25 augustus om 19.30 u

Om 19.45 u kunnen de kinderen deelnemen aan
vleermuizenspelletjes en knutselactiviteiten.

Wie:

Om 19.45 u start de PowerPointpresentatie over
vleermuizen, door Antoon Ternier van NWG De
Kerkuil. Dit loopt dus gelijktijdig met de kinderactiviteit.

NWG De Kerkuil in samenwerking met
Regionaal Landschap Westhoek
met steun van de Provincie West-Vlaanderen

Inschrijven:
www.natuurwerkgroepdekerkuil.be
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Programma:

Om 20.45 u start de wandeling onder begeleiding
van Bart Depestel van het Regionaal Landschap
Westhoek en gaan we op zoek naar vleermuizen
op en rond de boerderij.

Cursus roofvogelherkenning
Plaats: 		
De Blankaart, Iepersteenweg 56,
		8600 Woumen
Data: 		
22-29/08 en 5/09/18 van 19 u tot 22 u
		
08/09/18 van 13 u tot 17 u
Lesgever:
Wim Bovens
Inschrijven:
www.natuurwerkgroepdekerkuil.be
ISM:		
Vogelwerkgroep Natuurpunt De Bron
Kostprijs:
€12,5 inclusief drank en hand-outs

Tijdens 3 avonden wordt u klaargestoomd voor een dagje
praktijkoefening op het domein rond de Blankaart.

In het kader van het project “bruine kiekendief” en met
het oog op een grauwe kiekendief, organiseert NWG De
Kerkuil vzw in samenwerking met de vogelwerkgroep van
Natuurpunt De Bron, een cursus roofvogelherkenning. De
bruine kiekendief is dus de centrale spilfiguur van deze
cursus. Alle courante roofvogels van België komen aan
bod, ook een paar dwaalgasten worden aangehaald.

IJsvogels
Plaats: 		
OC Hemelsdale, Vladslostraat 9,
		8610 Werken
Datum: 		
Vrijdag 19/10/18 om 19.30 u
Spreker:
Jelle Harder
Inschrijven:
www.natuurwerkgroepdekerkuil.be
ISM:		
Regionaal Landschap Westhoek
Kostprijs:
Gratis
Jelle Harder, coördinator van het project “ijsvogels” van
de Nederlandse Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken
komt een voordracht geven over één van de kleurrijkste
vogels die we in onze streken kunnen waarnemen. Met
veel beeldmateriaal komen we meer te weten over het
broedgedrag en de broedplaatsen van ‘de blauwe flits’.

foto: Jeroen Stel

Gezenderde rode wouwen en kerkuilen
Plaats: 		
OC Volcraven, Grintweg 15D
		8600 Oostkerke
Datum: 		
Zaterdag 17/11/18 om 19.30 u
Gids: 		
Stef Van Rijn
Inschrijven:
www.natuurwerkgroepdekerkuil.be
ISM:		
Vogelwerkgroep Natuurpunt De Bron
Kostprijs:
Gratis
Samen met Paul Voskamp onderzoekt Stef Van Rijn al 18
jaar de populatie 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
Belgische vogels werden in kaart gebracht.
Ook de case study omtrent kerkuilen gevolgd
met GPS zenders en camera’s komt uitgebreid
aan bod.

Komende activiteiten
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Activiteitenkalender
Wanneer

Uur

Wat

Waar

04/07/2018

19.30 u

Vergadering NWG De Kerkuil vzw

De Blankaart, Iepersteenweg 56
Woumen-Diksmuide
De Blankaart, Iepersteenweg 56
Woumen-Diksmuide

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

Cursus roofvogelherkenning

25/08/2018

19.30 u

Nacht van de Vleermuis

05/09/2018

19.30 u

Vergadering NWG De Kerkuil vzw

19/10/2018

19.30 u

Voordracht ijsvogels: Jelle Harder

07/11/2018

19.30 u

Vergadering NWG De Kerkuil vzw

17/11/18

19.30 u

Gezenderde rode wouwen en kerkuilen: Stef Van Rijn

Extra

Fazantenhof, Groenebosdreef 7
Houthulst
De Blankaart, Iepersteenweg 56
Woumen-Diksmuide
Zaal OC Hemelsdale, Vladslostraat 9,
Werken
De Blankaart, Iepersteenweg 56
Woumen-Diksmuide
Zaal OC Volcraven, Grintweg 15D
Oostkerke

27
26

27
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De Kerkuil en het Motespook
Verschillende medewerkers van onze natuurwerkgroep
zetelen ook in de milieuraad van hun respectievelijke
woonplaats. Als “Kerkuiler” sta je dan soms mee in voor
zaken die niet expliciet een activiteit van onze natuurwerkgroep zijn, maar wel voor de gemeente. Door de
Koekelaarse milieuraad werd voorgesteld om een nieuwe brochure te realiseren over de lokale gemeentelijke
groenzone: het Motepark.
Dit park onderging de laatste jaren een mooie metamorfose mede met steun van het (toenmalige) Regionaal Landschap IJzer en Polder. De laatste jaren waren bij vleermuizeninventarisaties telkens de gewone dwergvleermuis, de
laatvlieger en de watervleermuis van de partij. De aanwezigheid van vele insecten boven en nabij de twee vijvers
in deze groenzone trekt hen aan. Vleermuizen werden dus
een onderdeel van “De legende van het Motespook” wat
zowel de naam van de brochure is, als de naam van de
natuurzoektocht.

Ter gelegenheid van de “Dag van het Park” op 27 mei werd
deze natuurzoektocht aan pers en publiek voorgesteld en
kon iedereen deze uitvoeren en beleven. Die dag waren
er ook een aantal extra standen om het publiek nog extra informatie te geven. Natuurwerkgroep De Kerkuil vzw
was aanwezig met een stand over vleermuizen, één van
onze projectdieren. Tezelfdertijd organiseerden we nog
een paar extra kinderactiviteiten, die telkens de vleermuis
als onderwerp hadden. Het was leuk om te zien hoe de
kids zich amuseerden met de puzzel, het maken van een
vleermuis of het spelen van het “echospel” gebaseerd op
de echolocatie van een vleermuis.
Bedankt Jan, Dorien en Filip om alles mee in goede banen
te leiden. Wie is nu het Motespook? Dat verklap ik hier
niet, maar doe deze zoektocht zelf bij gelegenheid.
Startplaats en informatie:
Dienst voor toerisme, Sint-Maartensplein 15b, Koekelare.

Er werd 15 maand aan de brochure gewerkt, het resultaat
mag er zeker zijn. Het is echter geen leesboekje. Integendeel, het is een mix van korte informatietekstjes, vraagjes
op kindermaat en verrassende speltips. De antwoorden
op de vragen vormen de oplossing tot de ontknoping van
wie het Motespook is. Deze natuurzoektocht is op maat
gemaakt voor gezinnen met kinderen van 6 tot 12 jaar,
maar is eveneens leuk voor alle andere leeftijden.
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Komende activiteiten

Patrick Claeys, Koekelare

Woordzoeker voor kerkuiltjes
Zoek alle insecten en let goed op de schrijfwijze:
MIER - WESP - BIJ - VLIEG - KREKEL - LIBEL - MUG - VLINDER - BOKTOR - WANTS

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

Jonge kerkuiltjes
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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

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

www.mw-creations.be

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

“U bent in goede handen”
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Natuur- en Dieetwinkel

Bedrijvenlaan 1, 8630 Veurne
058 311 444

Pannestraat 63/65
8630 Veurne
058 31 29 40

www.pgcars.be

Sponsors

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

AVEVE Veurne BVBA
Celien & Stijn

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

Tuin - Dier - Bakplezier

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

EVENT
GRATIS
9 .2 0 1 8
.0
22&23
10u - 18u

Kom de producten
testen en geniet
van aantrekkellijke
promoties !

Dé
alzaak
specia uw
voor al
e
optisch n
ente
instrum

Nederstraat 25
9700 Oudenaarde
+32 (0)55 61 33 13
info@natuurkijkers.be
www.natuurkijkers.be
Natuurkijkers.be is een merknaam van
Optiek Van Ommeslaeghe, Nederstraat 20

Sponsors

Natuurkijkers.be en Swarovski Optik presenteren
de Swarovski Optik Mobile Experience tijdens
het 10 jaar Natuur- en Milieucentrum
De Bourgoyen feest.
Gratis workshops digiscopie
Info en inschrijven via info-be@swarovskioptik.com
Swarovski Optik wandeling
Vertrek elk uur l We brengen de natuur dichterbij.
Volg het event

Natuurkijkers

Ontdek onze nieuwe WEBSHOP! www.natuurkijkers.be
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