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4 Voorbije activiteiten

Samen	met	 zo’n	45	andere	 vogelliefhebbers	 luisterde	 ik	
op	 vrijdagavond	 19	 oktober	 geboeid	 naar	 de	 uiteenzet-
ting	 van	 Jelle	Harder.	De	Nederlander	 uit	 het	Gooi,	 een	
bevlogen	 verteller	 en	 overduidelijk	 gepassioneerd	man,	
kwam in OC Hemelsdaele in Werken meer vertellen over 
een	van	onze	meest	exotisch	ogende	vogeltjes,	de	 ijsvo-
gel. De avond was een aaneenschakeling van verrassen-
de	weetjes,	interessante	inzichten,	leerrijke	informatie	en	
prachtig	beeldmateriaal.

Beide	 geslachten	 ijsvogel	 vallen	 op	 door	 hun	 prachtige	
kobaltblauwe, iriserende bovenvleugels en rug in contrast 
met	de	helder	oranje	wangen,	borst	en	buik.	Vrouwtjes	
onderscheiden	zich	van	de	mannetjes	door	hun	roodoran-
je	ondersnavel.	De	jongen	lijken	erg	goed	op	hun	ouders,	
maar	zijn	te	herkennen	aan	hun	doffere	kleuren,	kortere	
snavel	en	zwart-grijze	pootjes.

IJsvogels	 zijn	 getalenteerde	 vissers	 die	 het	 liefst	 vanop	
een	overhangende	tak	hun	prooi	(vooral	visjes,	maar	ook	
kreeftjes,	 garnalen	 en	 zelfs	 een	 zeldzame	muis)	 bespie-
den.	Bevindt	die	zich	wat	verder	af,	dan	kunnen	ijsvogels	
ook	kort	bidden	of	 ‘wiekelen’,	zoals	bijvoorbeeld	ook	de	
torenvalk doet. IJsvogels produceren kleine, zeer fragiele 
braakballen	die	de	schubben	en	graatjes	van	hun	prooien	
bevatten.

De vogels houden van vooral stromend water omdat ze 
daar naast voedsel ook een geschikte nestgelegenheid 
kunnen vinden. In rechte oeverwanden maken ze op mi-
nimum een halve meter boven het wateroppervlak met 
hun	 snavel	 verticale	 inkepingen	 en	 graven	 zo	 een	 nest-
gang,	die	meestal	licht	oploopt	en	zo’n	80cm	diep	kan	zijn.	
Doordat de losse aarde met de poten naar buiten wordt 
geharkt,	 ontstaat	 uiteindelijk	 een	ovalen	opening.	Wan-
neer	er	geen	 ideale	broedlocatie	voorhanden	 is,	nemen	
ijsvogels	hun	toevlucht	tot	de	wortelkluiten	van	omgeval-

len bomen, holtes onder steigers of bruggen en zelfs in de 
uitlaat van een woonboot!

IJsvogels produceren 2 tot 3 broedsels per seizoen (uit-
zonderlijk	zelfs	4!)	en	leggen	daarbij	4	tot	8	eieren.	Na	18	à	
21	dagen	komen	de	eieren	uit.	De	jongen	blijven	26	dagen	
in het nest en houden elkaar warm door een ‘caroussel’ te 
vormen. Ze worden gevoederd door beide ouders, die de 
prooien	met	de	kop	voor	aan	hun	jongen	aanbieden.	Dat	
doet	het	mannetje	trouwens	ook	wanneer	hij	een	vrouw-
tje	tot	paren	wil	verleiden.	IJsvogels	worden	gemiddeld	2	
jaar	oud,	maar	 in	Noord-Brabant	 (NL)	werd	 in	1992	een	
‘Belgische’	ijsvogel	gevangen	die	toen	21	jaar	oud	was!

Over	 het	 algemeen	 doen	 de	 ijsvogels	 het	 niet	 slecht.	
Strenge	winters	zijn	echter	fataal	voor	de	soort,	al	herstel-
len	de	populaties	zich	nadien	relatief	snel.	Het	valt	op	dat	
de	 laatste	 jaren	 veel	meer	 derde	broedsels	 voorkomen,	
en dat de territoria kleiner worden. Langs een waterloop 
werden	op	een	afstand	van	zo’n	700	m	vijf	broedparen	ge-
teld. Zou de opwarming van de aarde hier voor iets tussen 
zitten?

Nu	in	onze	waterlopen	voldoende	voedsel	voor	de	ijsvo-
gel	te	vinden	is,	blijkt	het	ontbreken	van	nestlocaties	het	
grote struikelblok voor de soort. Als natuurwerkgroep 
proberen	we	dan	ook	de	vogels	een	handje	te	helpen	en	
natuurlijke	 oevers	 nestklaar	 te	 maken.	 De	 oever	 wordt	
met een spade recht afgestoken en met een grondboor 
met gepaste diameter wordt op voldoende afstand boven 
het water een aanzet gemaakt voor een nestgang. Andere 
opties	zijn	kunstwanden	van	hout	of	beton,	of	het	omtrek-
ken van bomen om de wortelkluit geschikt te maken. Een 
stevige	tak	boven	het	water	vormt	ten	slotte	een	geschik-
te visplaats. En nu maar hopen op broedsucces!

Bedankt,	Jelle,	voor	de	fijne	avond!

De blauwe schicht

Filip Declerck
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Gezenderde rode wouwen en kerkuilen
OC Volcraeven in Oostkerke liep op 16 november aardig vol 
voor	de	lezing	van	gastspreker	Stef	Van	Rijn.	In	het	eerste	
deel	van	de	uiteenzetting	focuste	Stef	op	een	onderzoek	
met	gezenderde	kerkuilen	waaraan	hij	deelneemt.	Door	
een	combinatie	van	zenders,	nestcamera’s	en	inventarisa-
ties	van	muizenholen	 in	omliggende	percelen,	proberen	
Stef	en	zijn	collega’s	een	beeld	te	krijgen	van	het	dieet	van	
de	kerkuilen	 in	verschillende	 regio’s.	Uit	de	 (voorlopige)	
resultaten	blijft	de	kwaliteit	van	de	graslanden	dé	belang-
rijkste	factor	voor	voedselvoorziening	voor	zowel	kerkui-
len als torenvalken. Hooiland, dat op doordachte manier 
en	 tijdstippen	 wordt	 gemaaid,	 geeft	 duidelijk	 de	 beste	
resultaten.	Veld-	en	andere	muizen,	die	als	basisvoedsel	
voor	de	vogels	dienen,	zijn	daar	de	talrijkste	prooien.	Na-
tuurlijke	ruigtes	zijn	voor	de	vogels	minder	goed	bejaag-
baar	doordat	de	prooien	niet	zo	goed	zichtbaar	zijn	tussen	
de hogere begroeiing.
De	 grootste	 belemmering	 voor	 het	 onderzoek	 zijn	 de	
afmetingen	 van	 de	 huidige	 zenders	 (die	 voor	 sommige	
vogels	misschien	hinderlijk	 kunnen	 zijn)	 en	de	beperkte	
levensduur	van	de	batterij.	Als	nachtelijke	jager	komt	de	
kerkuil	vanzelfsprekend	niet	aanmerking	voor	zendertjes	
met	zonnepaneeltjes.	Maar	hopelijk	brengt	de	technolo-
gie hiervoor in de toekomst een oplossing.

Na	de	pauze	vertelde	Stef	vol	vuur	over	 zijn	 ‘hobbypro-
ject’	dat	ondertussen	al	20	 jaar	 loopt:	het	opvolgen	van	
de	populatie	rode	wouwen	in	de	Belgische	Oostkantons.	
In	de	jaren	’70	waren	er	naar	schatting	nog	10	broedparen	
te	vinden,	maar	ondertussen	is	de	populatie	toegenomen	
tot zo’n 400 in 2018. De typische kenmerken van het land-
schap	 met	 zijn	 kleinschalige	 landbouw,	 kleine	 dorpjes,	
beekdalen	 en	 natte	 graslanden	 zijn	 blijkbaar	 het	 ideale	
habitat voor deze roofvogels.
Aangezien	het	broedsucces	de	laatste	jaren	onveranderd	
blijft,	 moet	 de	 verklaring	 voor	 de	 stijging	 in	 het	 aantal	
exemplaren elders gezocht worden. De voedselbeschik-

baarheid	speelt	hierbij	ongetwijfeld	een	grote	rol:	muizen,	
woelratten	 en	 jonge	 kramsvogels	 zijn	 hier	 talrijk,	 waar-
door	een	relatief	klein	jachtgebied	lijkt	te	volstaan.
Door rode wouwen te zenderen, verzamelt Stef niet al-
leen	 informatie	 over	 hun	 gedrag	 in	 België,	maar	 ook	 in	
hun	 winterverblijfplaatsen	 in	 Spanje.	 De	 zenders	 geven	
de	mogelijkheid	om	de	najaars-	en	voorjaarstrek	mooi	in	
kaart te brengen. Het verschil tussen de wat aarzelende 
trekroutes	van	jonge	wouwen	en	de	bijna	kaarsrechte	lij-
nen van de meer ervaren vogels is zeer opvallend. Onder-
tussen	weten	we	ook	dat	er	‘hotspots’	bestaan	in	Spanje	
waar	tientallen	tot	honderden	rode	wouwen	uit	heel	Eu-
ropa samenkomen om de winter door te brengen.
Bij	deze	vogels	ligt	de	levensduur	van	de	zenders	stukken	
hoger	doordat	zonnepaneeltjes	wel	nuttig	zijn.	Als	je	weet	
dat	een	rode	wouw	20	à	25	jaar	kan	worden,	betekent	dat	
nog een schat aan data voor de toekomst.

Wie meer wil weten over het zenderonderzoek van Stef 
kan op Facebook de pagina ‘Milans royaux des cantons de 
l’est	-	Rotmilane	in	Ostbelgien’	volgen.	Er	bestaat	ook	een	
YouTube-kanaal	van	Stef	Van	Rijn	met	prachtige	beelden	
van rode wouwen.

Filip Declerck
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Ik ben een boekenwurm. Op rommelmarkten en in kring-
loopwinkels	ben	 ik	altijd	op	 zoek	naar	oude	en	 speciale	
boeken.	 Zo	 vond	 ik	 een	heel	 leuk	boekje:	 “uit	 de	 voge-
lenwereld”.	 Aangezien	dit	 boekje	 uitgegeven	 is	 in	 1940,	
hanteert	het	een	oude	schrijfwijze	van	het	Nederlands.

In het eerste deel worden een aantal vogels uitvoerig be-
sproken.	 Met	 titels	 als:	 ‘Het	 gemoedelijke	 roodborstje’,		
‘De	lustige	merel’,	‘De	wielewaal,	een	zonnevogel’,	die	op	
zijn	minst	tot	de	verbeelding	spreken.

Een tweede deel gaat over het nut van de vogels, gevaren 
voor vogels en bescherming.

Bij	het	 lezen	van	het	boekje	moet	 je	natuurlijk	 rekening	
houden met de mentaliteit van de mens tegenover de na-
tuur rond 1920. Vooral na het lezen van het tweede deel 
kom	je	tot	de	conclusie	dat	er	niet	zoveel	veranderd	is.

Daar	 klabettert	hoog	boven	het	dichterlijk	 ruischen	een	
rauwe, scherpe zang, verre van weemoedig, helder en 
krachtig	als	trompetgeschal,	maar	somtijds	schor	als	kik-
kergekwaak: Karre – karre – kiet – kiet – kiet!

Wie	kent	dat	liedje	niet?	De	kinderen	zingen	den	vogel	na:

Karre – karre – kiet – kiet 
Mijn	huisje	staat	in	’t	riet	–	riet! 
En niemand die het ziet – ziet!

Ginds	buigen	de	rietstengels.	Kijk	goed	toe	en	volg	de	be-
weging	van	de	halmen,	want	we	krijgen	waarschijnlijk	een	
karekiet	te	zien.	Hij	heeft	iets	buitengewoons	gehoord	aan	
den	kant	en	wil	weten	wat	er	gaande	is.	Hoe	zouden	wij	
den	karekiet	zijn	nieuwsgierigheid	ten	kwade	duiden?	In	
zijn	dicht	rietwoud	brengt	het	 leven	zoo	weinig	afwisse-
ling,	dat	hij	geen	gelegenheid	ongebruikt	laat	om	het	da-
gelijksch	gebeuren	op	den	oever	af	te	spieden:	parmanti-
ge	waterhoentjes,	grazende	koeien	en	vooral	dat	voor	den	
karekiet	onbegrijpelijk	natuurraadsel,	het	menschenvolk!	
Vlug	schuift	hij	tegen	een	hoogen	riethalm	omhoog	alsof	
hij	met	een	koordje	opgetrokken	werd,	en	even	vlug	glijdt	
hij	 weer	 naar	 beneden.	 Heb	 je	 hem	 gezien?	 Bijna	 zoo	
groot als een merel, maar slanker, met kaneelbruine bo-

venzijde,	bruinwitten	buik	en	witte	keel.	Zoo	is	de	groote	
of	dubbele	 karekiet,	 soms	 rietlijster	 geheeten	 (Acrocep-
halus	arundinaceus	L.).

Doorgaans vat een zingende karekiet post op een hoogen 
rietstengel	boven	’t	rietbosch	uit.	Heele	dagen	zit	hij	aan	
zijn	 soortgenooten	 luide	 te	 verkondigen,	dat	 zij	 niets	 te	
stellen	hebben	in	het	gebied	waarover	hij	regeert.	’t	Is	een	
bezienswaardige	verschijning:	hij	blaast	zijn	keel	op,	laat	
bijwijlen	staart	en	vleugels	hangen,	steekt	den	bek	als	een	
bazuin	in	de	lucht	en	draait	het	kopje	van	links	en	rechts,	
alsof	 ’t	 zingen	hem	veel	 inspanning	 kostte.	Bij	 ’t	minste	
onraad	zakt	hij	weg	in	het	riet,	waar	hij	zich	in	veiligheid	
weet. Weken achtereen heb ik een grooten karekiet aan-
getroffen,	altijd	op	hetzelfde	takje	van	een	vlierstruik,	op	
den	boord	van	een	smallen	duinvijver,	waar	hij	’t	hart	uit	
zijn	lijf	zat	te	schetteren.

Kleine	 karekieten	 of	 rietvinkjes	 worden	 ook	 talrijk	 aan-
getroffen	(Acrocephalus	streperus).	Van	boven	eveneens	
kaneelbruin	 en	 van	 onderen	 geelwit,	 zijn	 deze	 vogels	
vooral	 door	 hun	 veel	 kleinere	 gestalte	 dadelijk	 van	 den	
grooten	karekiet	te	onderscheiden;	ze	zijn	kleiner	dan	een	
musch.	(Groote	karekiet:	17	cm,	kleine	karekiet:	13	cm).	
De	zang	heeft	veel	weg	van	het	refrein	van	den	grooten	
soortgenoot,	 al	 klinkt	 hij	wat	 stiller	 en	drukker.	 Ik	 houd	
van het lied der karekieten. Honderden meter ver hoor 
je	den	grooten	karekiet	zingen	tot	laat	in	den	avond.	Zelfs	
’s	 nachts	 schijnen	 sommige	 kleine	 karekieten	 allerminst	
aan	 slapen	 te	denken;	 ze	houden	nog	 liever	 repetitie	 in	
den	maneschijn	samen	met	de	nachtegalen	en…	puiden,	
die	“Hollandsche	nachtegalen”!	Maar	kom,	gelukkig	 is	 ’t	
nog	geen	nacht.	Vlug	’t	roeibootje	in	en	op	zoek	naar	een	
nest in het dichte riet. Dat van den grooten karekiet staat 
altijd	boven	’t	water,	terwijl	de	kleine	minder	aan	’t	wa-
ter gebonden is en ook nestelt in biezen, struikgewas of 
knotwilgen	aan	den	waterkant.	We	treffen	het!	Dicht	bij	
de plaats waar we straks dien hansworst zagen schuile-
vinkje	spelen,	vinden	we	een	komvormig,	diep	nest,	stevig	
tusschen drie rietstengels gevlochten met van boven een 
naar	binnen	uitspringenden	rand.	Dat	hebben	we	nog	bij	
geen	anderen	vogel	aangetroffen.	Heeft	de	bouwer	daar-

Karekieten van den rietkant foto Tom Bovens: grote karekiet
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mee	zijn	nest	willen	versieren?	Welneen!	Die	rand	belet,	
dat	eieren	of	jongen	uit	het	nest	zouden	rollen,	wanneer	
de wind de riethalmen heen en weer slingert. Om dezelf-
de	reden	is	het	nest	ook	zoo	diep.	Wie	heeft	dat	aan	de	
karekieten	wijsgemaakt?	Wie	 heeft	 hun	 die	 doelmatige	
voorzorg	leeren	nemen?

De weervoorspellers vinden in den stand van ’t karekie-
tennest aanduidingen nopens het weer gedurende den 
aanstaanden zomer. Hoor ze maar orakelen : staat het 
nest hoog boven den waterspiegel, dan verwacht de ka-
rekiet veel nat; zit het laag, dan staat een droge zomer 
voor de deur. ’t Gebeurt niet zelden, dat het zoogezegde 
voorgevoel van den vogel gansch bedrogen uitvalt en het 
nest	erbarmelijk	onder	water	geraakt.	Beklagenswaardi-
ge	weerprofeet!	Een	jongen	vroeg	me	laatst	:	“is	’t	waar,	
meneer, dat het nest met lussen aan de riethalmen vast-
gemaakt	wordt,	 zoodat	 het	met	 het	 rijzende	water	 kan	
omhoogschuiven?”	 Zoover	 heeft	 de	 karekiet,	 spijtig	 ge-
noeg, nog niet gedacht. En hoe hem dat aan ’t verstand 
gebracht?

Karekieten	zijn	zomervogels.	In	de	tweede	helft	van	April	
komen ze hier aan uit Afrika; de groote verlaat onze stre-
ken al in Augustus en de kleine in September.

Einde Mei, begin Juni broeien man en pop beurtelings op 
de	vier	tot	zes	groenachtige,	bruingestippelde	eieren.	In-
dien	de	waterratten	het	nest	niet	verstoord	hebben,	ko-
men	na	veertien	dagen	de	jonge	karekieten	uit	de	schaal.	
Lang voordat ze kunnen vliegen, verlaten ze al het nest : 
ze	klauteren	en	klefferen	op	de	riethalmen	met	de	behen-
digheid	van	koordendansertjes	en	zelden	of	nooit	neemt	
er één een ongewenscht bad. Inmiddels worden ze nog 
door de ouders opgepast en geaasd.

Wat	 eten	 de	 karekieten	 wel?	 Waterinsecten,	 vliegen,	
muggen,	waterjuffers,	spinnen,	slakjes,	larven,	allerlei	ge-
dierte dat ze op ’t riet en op andere waterplanten aantref-
fen. Aanhoudend schuiven ze zoekend langs de stengels, 
die	ze	met	beide	klauwtjes	omklemmen,	kop	omhoog	of	
kop omlaag, ‘t is hun om ’t even. Ze verrichten wonderen 
van evenwicht en van acrobatenkunst. De karekieten heb-
ben	korte	vleugels	en	zijn	daarom	maar	flauwe	vliegers.	
Zelden	 verlaten	 ze	 dan	ook	 hun	 rietdomein.	 “Elk	 in	 zijn	
vak,”	zegt	de	karekiet,	“de	zwaluwen	vliegen,	de	karekie-
ten klimmen!”

Onder geen enkel voorwendsel mogen deze vogels ge-
vangen of verontrust worden, want ze genieten de volle  

wettelijke	bescherming.

Andere	zangers,	die	men	in	’t	rietland	hoort,	zijn	:	de	riet-
gors, de rietzanger en de boschrietzanger.

Zie	je	aan	den	waterkant	een	vogeltje	zitten,	iets	grooter	
dan een musch, met  roestbruinen rug, zwarten kop en 
schijnbaar	witten	halskraag,	 en	hoor	 je	dat	 vogeltje	 iet-
wat	weemoedig	en	zagend	zijn	eentonig	gezang	herhalen	
:	“tlu	-tlu	–	tsie,	tlu	–	tlu	–	tsiet	–	tiet”	of	een	variante	daar-
van,	dan	heb	je	met	een	rietgors	(Emberiza	schoeniclus	L.)	
te	doen.	Zijn	nest	staat	in	gras	en	brandnetels.

In	’t	polderland	komt	vrij	algemeen	en	veelvuldig	de	riet-
zanger	(Acrocephalus	schoenobeanus	L.)	voor.	Hij	is	nage-
noeg zoo groot als de kleine karekiet, maar onderscheidt 
er	zich	van	door	zijn	roestbruinen	rug.	De	rietzanger	fra-
zelt	heel	druk	en	stijgt	soms	al	zingend	in	de	lucht.	Nooit	
broedt deze vogel in ’t riet, maar wel in bramen, brandne-
tels en biezen aan den waterkant.

Nu	nog	een	woordje	over	een	onzer	beste	zangvogels,	na-
melijk	over	den	boschrietzanger	 (Acrocephalus	palustris	
Be.).

E.	H.	Camerman	schreef	hierover	:	“Dit	vogeltje,	een	ver-
tegenwoordiger	 van	 de	 talrijke	 familie	 der	 rietzangers,	
komt terug uit Afrika omstreeks den 10en Mei en vormt 
met	den	vliegenvanger	en	het	zevenzangertje*	de	achter-
wacht	onzer	zomervogels.	Het	vestigt	zich	in	de	graanvel-
den	met	boomen	omringd.	Een	korenakker,	bij	voorkeur	
met	 wilgen	 begroeide	 grachten	 bezoomd,	 is	 zijn	 gelief-
koosd	verblijf	(vandaar	de	naam:	wilgensijsje).	Daar	hoort	
men,	wanneer	de	rogge	bloeit,	zijn	onverpoosd	gekweel	
bij	 dage	 en	 zelfs	 bij	 nachte;	 zoo	 teeder	 en	 zacht	 is	 het,	
dat	men	het	nauwelijks	honderd	schreden	ver	vernemen	
kan.	Wil	men	het	geheel	en	duidelijk	hooren,	dan	behoeft	
men tot op enkele stappen afstand te naderen, wat niet 
moeilijk	is,	daar	de	zanger	zich	schuilhoudt	in	’t	dichtste	
van het loover of van het koren. En ’t is het hooren waard. 
De	loktoon,	de	waarschuwroep,	de	noodkreet,	brokjes	uit	
den zang van allerhande vogels, van de verschillende soor-
ten vinken, gorzen, leeuweriken, roodstaarten, musschen, 
meezen, kwikstaarten, zwaluwen, van spreeuw, merel, 
nachtegaal,	kwartel	en	patrijs;	het	 twistend	geschreeuw	
der boommusschen, die ’s avonds in de bladeren vech-
ten, daartusschen al eens geroepen en dan geluiden, die 
gelijken	op	’t	kwaken	der	groene	puiden	of	op	’t	wetten	
eener zeis, en andere meegebracht uit Afrika. Dit alles, 
tot een aardig mengelmoes samengeweven, ontgalmt dit 
wonder	gorgeltje	zoo	getrouw	en	zoo	juist,	dat	een	vogel-
liefhebber	 er,	 in	 verrukking,	 uren	 lang	 op	 luisteren	 kan.	
Gelooflijk	is	het,	wat	Brehm	en	Naumann,	twee	Duitsche	
vogelkenners,	 schrijven,	 dat	 de	 zang	 dezer	 toonkunste-
naars	bestaat	uit	meer	dan	1000	stukken…’t	is	heel	zeker	
een	vogeltje	dat	meest	noten	op	zijn	zang	heeft!”

*noot	 :	het	zevenzangertje	 is	de	spotvogel	 (Hypolaïs	hy-
polaïs	L.)

Uit den vogelenwereld door J. Dierckx

Dorien Vanpetegem

foto Wim Bovens: kleine karekiet
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De	bruine	kiekendief	heeft	zich	herpakt	in	het	werkings-
gebied	 en	 de	 populatie	 is	 gestegen	 naar	 een	 nieuw	 re-
cordaantal	van	68	koppels.	Het	droge	en	warme	voorjaar	
én	zomer	van	2018	heeft	echter	geen	goed	gedaan	aan	de	
muizenpopulatie	waardoor	een	groot	deel	van	de	nesten	
bruine	kiekendief	mislukt	is.	In	2018	tellen	we	bijgevolg	17	
mislukte	nesten	-	een	betreurenswaardig	record	-	ten	op-
zichte	van	8	mislukte	nesten	in	2017.	Het	positieve	nieuws	
is dat het aantal succesvolle broedgevallen in 2018 (32 
om	precies	te	zijn)	gestegen	is	ten	opzichte	van	2017	(30)	
waardoor het ondanks de vele mislukte nesten toch een 
geslaagd	broedseizoen	blijkt	te	zijn.	In	2017	waren	er	31	
broedgevallen	in	de	polders	met	de	hoogste	concentratie	
ooit	in	De	Moeren,	waar	bijna	elk	veld	tarwe	of	gerst	zijn	

eigen koppel bruine kiekendieven had. In 2018 waren er 
27 broedgevallen in de polders en lagen de nesten iets 
meer	verspreid.	Het	grote	verschil	tussen	deze	2	jaren	ligt	
in	de	IJzervallei.	In	2017	waren	er	13	broedparen,	terwijl	
er maar liefst 22 gevonden werden in 2018. Het aantal 
territoriale koppels dat niet tot broeden overging, bleef 
quasi	gelijk:	5	koppels	in	2017,	6	in	2018.

Spreiding over de gemeenten

Terwijl	in	2017	het	epicentrum	van	de	broedgevallen	in	de	
polders in De Moeren lag, zien we een kleine uitdeining 
van	dat	gebied	richting	Houtem	en	Leisele	in	2018.	Veurne	
blijft	ook	in	2018	het	populairst	onder	de	bruine	kieken-

Project	bruine	kiekendief	2017	-	2018: 
Populatie	in	stijgende	lijn
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dieven met 13 broedgevallen, gevolgd door Diksmuide 
met	10	broedgevallen,	 Lo-Reninge	haalt	 een	derde	plek	
met	6	broedgevallen.	Ook	in	Frankrijk,	in	de	Franse	Moe-
ren	werd	een	koppel	met	4	jongen	succesvol	beschermd.

Graan blijft het meest geliefd

Laat	er	geen	twijfel	over	bestaan,	zowel	in	2017	(55	%)	als	
in	2018	(45	%)	verkiezen	de	bruine	kiekendieven	in	onze	
contreien om in graan te broeden. Door het warme en dro-
ge	 voorjaar	 in	 2018	 stond het gras hoger dan het graan 
en	zijn	31	%	van	de	bruine	kiekendieven	in	maaigrasland	
of	hooiland	gaan	broeden.	Wat	betekent	dat	slechts	24	%	
van	de	bruine	kiekendieven	 riet	 verkozen	heeft	om	hun	
nest in groot te brengen. Het hoge percentage broedge-
vallen in maaigrasland/hooiland speelt uiteraard mee in 
het	hoge	aantal	mislukte	nesten	in	2018	(17).	

Mislukte broedgevallen

Waarom nesten in grasland een hoge mislukkingsgraad 
kennen, is te verklaren door het feit dat er vroeger ge-
maaid wordt dan er gedorst zou worden op een graan-
veld. Een tweede reden is dat gras lichter is van structuur 
en rapper plat valt. Dit zorgt ervoor dat de nesten mak-
kelijker	bereikbaar	zijn	voor	predatoren,	zowel	vanuit	de	
lucht als vanop de grond. Een andere reden waarom er 
zoveel	mislukte	nesten	waren	dit	jaar	kan	verklaard	wor-
den door de zichtbaarheid/bereikbaarheid van het nest. 
Door het uiterst warme weer waren zowel gerst als tarwe 
vroeger	dorsrijp	en	 zijn	er	meerdere	vierkanten	nestbe-
scherming	blijven	staan	(11	in	2018	tov	3	in	2017).	Als	er	
op een veld met graan na het dorsen een vierkant van 10 
op	10	blijft	staan,	is	dit	makkelijk	te	bereiken	door	preda-
toren of zelfs door personen met met minder goede be-
doelingen.	Predatoren	zullen	ongetwijfeld	door	het	droge	
weer	en	slecht	muizenjaar	een	groter	jachtgebied	hebben	
gehad en meer risico’s hebben genomen om een prooi te 
verschalken om aan hun eigen kroost te geven.
In	sommige	gevallen	is	het	niet	mogelijk	het	broedsucces	
te achterhalen. Dit kan door onbereikbaar terrein of door 
gebrek	aan	mankracht	en/of	tijd.	Vandaar	dat	we	het	heb-
ben	over	een	minimum	broedsucces	van	68	%	in	2017	en	
60	%	in	2018.

Nestgemiddelde

Als we 2017 en 2018 naast elkaar leggen dan zien we dat 
er ongeveer evenveel nesten gecontroleerd werden. Van 
deze	nesten	kunnen	we	met	zekerheid	het	aantal	jongen	
bepalen.	Het	nestgemiddelde	blijft	de	laatste	2	jaren	qua-
si	 stabiel	 op	 ongeveer	 3,65	 jongen	 per	 nest.	 Een	 mooi	 
gemiddelde!
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Koekelare

In 2017 waren de medewerkers van de kern van Koekela-
re zeer enthousiast over een koppel bruine kiekendieven 
dat	regelmatig	in	hun	gemeente	te	zien	was.	Na	opsporing	
van	dit	broedpaar	bleek	dat	het	nest	op	een	50-tal	meter	
buiten de gemeente lag en dus op Gistels grondgebied. 
Toch hebben de medewerkers van Koekelare uiteraard dit 
nest	mee	beschermd	onder	begeleiding	van	de	projectco-
ordinator.	Dit	was	het	laatste	nest	jongen	dat	beschermd,	
geringd	 en	 getagd	werd	 in	 2017.	Drie	 jonge	 bruine	 kie-
kendieven werden succesvol grootgebracht: 2 werden ge-
ringd en getagd, de 3de kon op dat moment al vliegen en 
had het nest verlaten. De kern van Koekelare is vanaf nu 
klaar om zelfstandig kiekendieven op te volgen.

De eerste terugmelding van een getagde kiekendief in 
2018 vond plaats in Booitshoeke, Veurne. Tot grote verba-
zing	bleek	deze	kiek	één	van	de	2	getagde	jongen	uit	2017	
Gistel	 te	 zijn!	 Sommige	 kiekendieven	blijven	 een	 jaartje	
in	Afrika,	maar	deze	 jonge	dame	dacht	 daar	 dus	duide-
lijk	anders	over.	Toch	altijd	leuk	om	een	jong	terug	te	zien	
waarvan	je	het	nest	beschermd	hebt!

Het broedseizoen 2018 is ondertussen volop aan de gang 
en weer wordt er boven Koekelaars grondgebied een kop-
pel kiekendieven waargenomen. Deze keer is het raak! 
Koekelare	heeft	zijn	eerste	opgevolgde	broedgeval	bruine	
kiekendief!	 Drie	 jonge	 bruine	 kiekendieven	 werden	 ge-
ringd,	waarvan	er	2	van	wingtags	voorzien	zijn.	De	derde	
was nog iets te klein om te vleugelmerken.

Ramskapelle

2018	was	een	slecht	jaar	voor	Ramskapelle,	al	zag	het	er	in	
het	begin	van	het	broedseizoen	niet	slecht	uit.	Vijf	koppels	
vertoefden	er	 in	de	Hemmepolder.	Helaas	zijn	er	2	kop-
pels niet tot broeden gekomen. Deze werden dan ook be-
schouwd als territoriale koppels. Een derde koppel broed-
de er in tarwe. Net aan de overkant van de IJzer zat er 
een	koppel	in	maaigrasland	met	een	mannetje	met	2	rode	
wingtags.	Dit	mannetje	was	een	5de	kalenderjaar	kieken-
dief	(geboren	in	2014)	en	werd	nu	pas	voor	het	eerst	te-
ruggezien.	Het	viel	op	dat	dit	mannetje	enorme	afstanden	
aflegde	om	 te	gaan	 jagen,	een	 showbeest!	Helaas	werd	
zijn	 nest	 uitgemaaid,	 maar	 dan	 is	 hij	 heel	 Ramskapelle	
door elkaar gaan schudden. 

Hij	werd	gespot	terwijl	hij	met	andere	mannetjes	vocht	of	
achter	andere	wijfjes	aanvloog.	Het	koppel	bruine	‘kieken’	
in	de	tarwe	heeft	dan	zijn	nest	verlaten.	Twee	nesten	ble-
ven er over. In een veld gerst werd een koppel meerdere 
keren hevig baltsend waargenomen. Ook nestmateriaal 
werd aangebracht. Een passerende velduil werd onmid-
dellijk	van	het	veld	gejaagd	door	het	vrouwtje	bruine	kiek-
dief.	Als	de	tijd	 rijp	was	om	het	nest	 te	 checken,	waren	
beide kiekendieven verdwenen. Geen spoor meer van het 
nest	of	de	ouders.	Hier	moet	iets	gebeurd	zijn	wat	aan	het	
oog	ontsnapt	is.	Er	bleef	nog	1	nest	over	in	tarwe.	Bij	con-
trole	van	het	nest	bleken	4	jonge	‘kiekjes’	aanwezig,	maar	
10 dagen later bleef er nog maar 1 over, 2 lagen er dood 
op het nest en van de laatste was er geen spoor meer te-
rug te vinden. 

Moeder	en	vader	sloegen	tijdens	deze	actie	alarm	boven	
het	 veld,	 dus	 ze	 waren	 beide	 nog	 aanwezig…	 Hopelijk	
wordt 2019 toch iets beter voor Ramskapelle!

Wim Bovens
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Afval bestaat niet

En dat gaat zeker op voor de braakballen van kerkuil. 
Doorgaans	 worden	 ze	 gretig	 door	 de	 natuur	 gerecupe-
reerd,	het	begint	al	met	larven	van	motjes	die	van	de	ha-
ren	leven.	Maar	ook	voor	natuurliefhebbers	met	een	zwak	
voor	muizen	zijn	ze	om	van	te	smullen!

Uilen verteren zoals gekend hun prooiresten op een apar-
te manier. Na het binnenspelen van de prooi komen vacht 
en	beentjes	er	terug	uit	als	een	braakbal.	Aan	de	hand	van	
de	beentjes,	in	het	bijzonder	dan	de	schedeltjes,	kunnen	
de prooien van muizen probleemloos worden gedetermi-
neerd.	Die	braakballen	bevatten	dus	niet	alleen	 interes-
sante	informatie	over	het	dieet	van	de	uil	(welke	soorten,	
verhouding	 tussen	de	soorten,	…),	het	biedt	 liefhebbers	
tegelijk	 waardevolle	 informatie	 over	 welke	muizensoor-
ten er voorkomen in de buurt.

Om	een	beeld	te	krijgen	van	de	diversiteit	aan	muizen	in	
een omgeving is het pluizen van braakballen dan ook de 
meest	 efficiënte	 methode.	 Uilen	 doen	 niet	 anders	 dan	
muizen	vangen	en	zijn	er	dan	ook	verdraaid	goed	in.	Ker-
kuilenbraakballen	zijn	daarbij	nog	eens	extra	interessant	
aangezien kerkuilen, in tegenstelling tot onze andere ui-
len,	niet	vies	zijn	van	spitsmuizen.	Op	deze	manier	krijg	je	
via het pluizen van kerkuilenbraakballen dus een behoor-
lijk	 zicht	op	het	 volledige	palet	 aan	muizen	 in	het	 land-
schap. Het enige knelpunt om er aan te beginnen, is dat 
er	een	kerkuil	moet	zitten	in	het	gebied	waar	je	de	muizen	
in kaart wil brengen. 

Voor	de	centrale	en	noordelijke	Westhoek	heeft	Natuur-
werkgroep de Kerkuil dat alvast goed voor de bakker, want 
de	soort	is	er	behoorlijk	verspreid	aanwezig.	

Voor u geplozen

Dit	voorjaar	polste	ik	eens	bij	Wim	Bovens	of	het	niet	mo-
gelijk	was	 om	 braakballen	 te	 rapen	 tijdens	 de	 jaarlijkse	
controles van de nestbakken. De kennis over de versprei-
ding van de muizen in de Westhoek is immers niet al te 
best.	Tegelijk	komen	er	een	aantal	zeldzame	soorten	voor,	
maar is er te weinig zicht op hun verspreiding om ze even-
tueel	een	duwtje	in	de	rug	te	kunnen	geven.	Wim	reageer-
de enthousiast en bezorgde me deze zomer braakballen 
van	43	locaties.	Het	aantal	braakballen	varieerde	van	een	
halve	braakbal	tot	enkele	tientallen	per	locatie.	Van	iede-
re	portie	werden	er	maximaal	15	geplozen;	de	rest	werd	
terugbezorgd	 om	 te	 pluizen	 bij	 educatieve	 activiteiten.	
Daarnaast	raapte	ik	nog	een	extra	portie	in	de	loods	van	
het ANB in Woumen. 

In totaal werden een dikke 330 braakballen verwerkt, 
waaruit	1311	prooien	werden	geïdentificeerd	(gemiddeld	
3,9	prooien	per	braakbal).	Daar	waren	(maar)	4	vogels,	3	
mollen	en	1	kikker	bij.	Al	de	rest	waren	muizen	en	ratten,	
verspreid over maar liefst 16 soorten. 

Logischerwijs	werden	in	grotere	porties	braakballen	meer	
soorten	 muizen	 aangetroffen.	 Sommige	 muizensoorten	
zijn	echter	erg	 zeldzaam	en	de	kans	dat	een	kerkuil	net	
zo’n	bijzonderheid	aan	de	haak	slaat	is	dan	niet	erg	groot.	
Er	zijn	ook	soorten	die	voornamelijk	in	biotopen	leven	die	
kerkuilen niet zo vaak frequenteren. De vraag stelt zich 
dan	 ook	 ‘wanneer	 heb	 je	 genoeg	 braakballen	 geplozen	
om	min	of	meer	het	volledige	plaatje	te	hebben’.	Figuur	1	
suggereert dat dat omslagpunt vanaf een hondertal prooi-
en	begint	te	komen	–	daar	begint	de	trendlijn	immers	af	
te	vlakken.	Dat	aantal	correspondeert	dan	met	een	25-tal	
braakballen	per	locatie.	In	de	zoogdierenatlas	(Verkem	et	
al.	2003)	legde	men	de	lat	op	150	prooien,	dus	een	40-tal	
braakballen.

Kleine zoogdieren in de centrale Westhoek
foto: Natasja Cosman
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Analyse van meer dan 34 kilo prooien

Muizen	en	ratten	kunnen	worden	onderverdeeld	in	3	groe-
pen: woelmuizen, ware muizen en spitsmuizen. Woelmui-
zen	maken	in	absolute	aantallen	meer	dan	de	helft	uit	van	
het	aantal	prooien.	Spitsmuizen	zijn	goed	voor	1/3	en	de	
ware	muizen	voor	1/8.	Niet	alle	muizen	zijn	echter	even	
dik	en	sappig,	zeker	als	je	weet	dat	de	bruine	en	zwarte	rat	
tot de groep van de ware muizen behoren. Als we grofweg 
een	 inschatting	maken	op	basis	van	het	gemiddelde	ge-
wicht per soort, dan komen we tot andere verhoudingen. 
De	kleinere	spitsmuizen	zijn	dan	maar	goed	voor	1/8	van	
de biomassa, ware muizen leveren 1/4 en de woelmuizen 
bijna	2/3.	Leuk	weetje:	de	1304	gevonden	muizen	en	rat-
ten	wogen	samen	bij	leven	en	welzijn	naar	schatting	meer	
dan 34 kilogram!

Woelmuizen

Uit de groep van de woelmuizen trof ik de woelrat, aard-
muis, veldmuis, ondergrondse woelmuis en rosse woel-
muis aan. De veldmuis is de absolute koploper (of pech-
vogel)	van	dienst,	want	maar	liefst	75%	van	de	verorberde	

woelmuizen	behoort	tot	deze	soort,	goed	voor	40%	van	
het totaal aantal prooien. Veldmuis is een erg algemene 
soort en werd overal gevonden, met uitzondering van een 
aantal	locaties	in	Koekelare	(wat	wellicht	te	wijten	is	aan	
de beperkte aantallen braakballen die uit die hoek kon-
den	worden	onderzocht).	Op	de	tweede	plaats	komt	de	
forsere	aardmuis,	goed	voor	16%	van	de	woelmuizen	(en	
8%	van	het	totaal	aantal	prooien).	Aardmuizen	wagen	al	
eens	 een	 sprongetje	 in	 het	 poldergebied	maar	 zijn	 pas	
in	 behoorlijke	 aantallen	 te	 vinden	 vanaf	 de	 randen	 van	
de	polders.	Dat	patroon	is	ook	herkenbaar	bij	de	onder-
grondse en rosse woelmuis, die weliswaar in bescheide-
ner	 aantallen	 werden	 aangetroffen.	 De	 woelrat	 was	 de	
zeldzaamste van de woelmuizen, daarvan werd amper 1 
exemplaar gevonden in Nieuwpoort. Dat is toch wel wat 
eigenaardig gezien het een typische bewoner is van voch-
tige	gebieden	met	veel	slootjes.	Het	kan	uiteraard	zijn	dat	
er	dit	jaar	genoeg	veldmuizen	makkelijk	te	vangen	waren	
zodat de uilen niet veel moeite deden om de waterkanten 
af te speuren. 

Ware muizen

De groep van de ware muizen is vertegenwoordigd door 
5 soorten: bosmuis, huismuis, dwergmuis, bruine rat en 
zwarte rat. De bosmuizen waren met 115 stuks de alge-

foto Bram Conings: aardmuis
foto Bram Conings: bosmuis

Figuur 1 - Aantal soorten kleine zoogdieren (links) versus 
het totaal aantal prooien (onderaan) van de 44 geplozen 
braakbalpartijen.
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meenste prooi, op verre afstand gevolgd door de zwarte 
rat	(22)	en	dwergmuis	(20).	Bruine	rat	en	huismuis,	beide	
erg algemene soorten, waren met telkens slechts 7 stuks 
de zeldzaamste ware muizen. Dit staat in contrast met wat 
velen in de tuin, het kippenhok of op zolder ervaren en 
kan wellicht verklaard worden door het feit dat deze soor-
ten vaker in de buurt van bewoning voorkomen en kerkui-
len	liever	in	het	open	veld	gaan	jagen.	Merkwaardig	is	ook	
dat er uit de braakballen van het poldergebied nagenoeg 
geen dwergmuizen kwamen. Nochtans voelt de soort zich 
prima	thuis	in	ruige	rietgrachten	en	structuurrijke	oever-
zones	die	er	in	overvloed	aanwezig	zijn.	Mogelijk	is	dit	ook	
te	wijten	aan	de	lage	aantallen	braakballen	uit	de	polders;	
dwergmuizen	maken	immers	maar	1,5%	uit	van	het	totaal	
aantal	prooien	en	dan	moet	je	wel	al	één	en	ander	pluizen	
vooraleer	je	er	eens	eentje	tegenkomt.

Spitsmuizen

Van	 de	 spitsmuizenfamilie	 werden	 huisspits-,	 bosspits-,	
dwergspits-,	 veldspits-	 en	 waterspitsmuis	 aangetroffen.	
Bosspitsmuis	(in	feite	zijn	er	2	soorten,	maar	heel	moei-
lijk	te	onderscheiden)	was	goed	voor	17%	van	het	totaal	
aantal	 prooien,	 huisspitsmuis	 voor	 13%.	 Beide	 soorten	
komen overal algemeen voor. De dwergspitsmuis is de 
allerkleinste	muis	in	onze	contreien,	hij	weegt	maar	even-
veel als een stuk van 10 eurocent! De kerkuilen laten ze 
daarom wel niet links liggen. Deze soort werd in kleinere 
aantallen gevonden maar ook verspreid over de regio. De 
veldspitsmuis	(4	stuks)	en	waterspitsmuis	(3	stuks)	zijn	erg	
zeldzame	soorten	en	het	is	dan	ook	erg	fijn	om	ze	in	dit	
verslag te kunnen vermelden. 

De	 veldspitsmuis	 heeft	 een	 uitgesproken	 voorkeur	 voor	
kleinschalige,	 open	 landschappen	 met	 vegetaties	 met	
goed	ontwikkelde	kruidlaag.	Denk	hierbij	 aan	de	betere	
bloemrijke	 bermen	met	 toch	wat	 dekking	 van	 struweel	
of houtkanten in de buurt. Een echte ambassadeur dus 
van een gevarieerd landschap waar nog wat structuur en 
randjes	 aanwezig	 zijn.	 Vlaanderen	 ligt	 overigens	min	 of	
meer	aan	de	noordgrens	van	zijn	verspreidingsgebied,	in	
Nederland	komt	de	soort	nog	enkel	voor	in	Zeeuws-Vlaan-
deren	(op	een	geïsoleerde	populatie	in	Overijssel	na).	

De	waterspitsmuis	leeft,	zoals	de	naam	zegt,	aan	de	wa-
terkant.	 Niet	 alleen	 foerageert	 hij	 langs	 de	 oevers,	 hij	
zoekt	zijn	prooi	ook	al	duikend	onder	water.	Bijzonder	is	
ook	 dat	 de	 soort	 giftig	 speeksel	 heeft	waarmee	 hij	 ook	
grotere prooien kan verlammen om ze vervolgens op 
te peuzelen. Het spreekt voor zich dat een dier dat zich 
voedt	met	waterbeestjes	proper	water	nodig	heeft	en	dat	
is	meteen	ook	de	reden	waarom	hij	in	Vlaanderen	zo	zeld-
zaam	is	geworden.	De	locaties	waar	de	soort	in	de	braak-
ballen	is	aangetroffen,	liggen	wellicht	niet	toevallig	nabij	
de	nog	vrij	gave	poldergebieden	met	erg	veel	grachtjes:	
het Komgrondengebied van Lampernisse, de Drie Mussen 
in de Handzamevallei en Beerst Blote. 

Tot slot

Hoe	meer	braakballen	je	per	locatie	kan	onderzoeken	en	
hoe	meer	 jaar	 na	 elkaar	 je	 dat	 kan	 volhouden,	 hoe	be-
ter	 je	 een	 zicht	 kan	 krijgen	 op	 veranderingen	 in	 het	 di-
eet.	 Die	 veranderingen	 kunnen	 het	 gevolg	 zijn	 van	 een	
natuurlijke	wisselende	muizenstand	(zoals	gekend	van	de	
veldmuis,	het	stapelvoedsel	bij	uitstek)	maar	ook	van	het	
veranderen	van	de	kwaliteit	van	het	 jachtgebied.	 In	een	
egaler landschap zullen immers minder soorten een ge-
schikt	plekje	vinden	en	is	de	uil	daardoor	gevoeliger	voor	
populatieschommelingen	van	een	beperkt	aantal	soorten	
prooien.	Hoe	diverser	het	jachtterrein,	hoe	meer	alterna-
tieven	 om	 ondanks	 populatieschommelingen	 in	 de	 ene	
soort	toch	voldoende	voedsel	bijeen	te	sprokkelen.	

Daarnaast	 is	 het	 ook	 altijd	nuttig	om	meer	 gegevens	 te	
verzamelen over het voorkomen van de zeldzame soor-
ten,	 in	 het	bijzonder	de	water-	 en	 veldspitsmuis.	Welis-
waar	moet	je	telkens	door	een	berg	braakballen	heen	om	
er	slechts	enkele	te	vinden	maar	dergelijke	soorten	zetten	
de	Westhoek	uitdrukkelijk	op	de	kaart	als	ambassadeurs	
van natuur in het agrarisch gebied. 

Bij de kaartjes (zie volgende pagina’s):

De	grootte	van	de	taartjes	geeft	aan	hoeveel	prooien	er	in	
totaal	op	die	 locatie	werden	geïdentificeerd.	Hoe	groter	
de taart, hoe meer kans dat ze een goed beeld geven van 
de	muizendiversiteit	op	die	locatie.	Hoe	kleiner	de	taart,	
hoe minder braakballen en prooien, en hoe minder kans 
dat	ook	minder	algemene	soorten	worden	aangetroffen	
en	de	taart	dus	een	beeld	geeft	van	de	werkelijke	diver-
siteit. Op de achtergrond worden de ecoregio’s weerge-
geven (blauw= polders, roze=zandleemstreek, groen= 
zandstreek).	Per	groep	van	muizen	wordt	vervolgens	de	
verhouding tussen de soorten weergegeven met de ver-
schillend	gekleurde	taartpuntjes.	

Floris Verhaeghe
Torhoutstraat 124

8610 Kortemark
Floris.Verhaeghe@vlaanderen.be

foto Bram Conings: waterspitsmuis
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Kleuren op het natuurfestival
Zoals	beloofd	posten	we	enkele	winnaars	van	de	kleurwedstrijd	van	het	natuurfestival	in	Duinpanne	op	za-
terdag	6	oktober	2018.	Ik	zeg	duidelijk	enkele	winnaars,	want	één	voor	één	waren	het	allemaal	kunstwerkjes	
die	ingeleverd	werden.	We	willen	bij	deze	alle	kinderen	bedanken	die	even	de	tijd	genomen	hebben	om	de	
tekening	zo	mooi	mogelijk	in	te	kleuren.	Mochten	al	deze	kleurvariaties	van	uilen	bestaan,	zou	de	wereld	een	
pak	fleuriger	zijn!
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Evenwichtsoefeningen van jonge grauwe kiekendief 
op de beschermingskooi - foto NWG De Kerkuil
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Veldkenmerken en beschrijving van de boomklever

Met	zijn	gedrongen	gestalte	lijkt	de	boomklever	het	mid-
den te houden tussen een mees en een specht.  De boom-
klever	heeft	een	typisch	silhouet:	hij	ziet	er	halsloos	uit,	
heeft	een	grote	kop,	een	lange,	krachtige,	beitelvormige	
snavel	en	een	korte,	 recht	afgesneden	staart.	Hij	 is	 snel	
en	actief.
De	grootte	van	de	boomklever	-	de	afstand	tussen	de	sna-
velpunt	 en	 het	 staarteinde	 -	 varieert	 tussen	 de	 13,5	 en	
14,5	cm		(gemiddeld	14	cm	dus).	Zijn	gewicht	is	23	gram.	
Ter	vergelijking:	een	huismus	weegt	 tussen	de	24	en	40	
gram.

Zijn	 kleurrijk	 verenpak	 springt	 in	 het	 oog:	 hij	 heeft	 een	
blauwgrijze	 kruin	 en	bovenzijde	 (vandaar	 soms	ook	wel	
‘blauwe	specht’	genoemd)	en	een	izabelkleurige	onderzij-
de	met	roodbruine	flanken.	Bij	het	volwassen	mannetje	is	
de	achterflank	scherp	begrensd	oranjebruin.		Verder	heeft	
hij	een	brede	zwarte	oogstreep	(doet	hem	een	beetje	aan	
Zorro	denken)	met	lichte	wangen	en	keel.	Bij	het	volwas-
sen	 vrouwtje	 is	 de	 achterflank	minder	 scherp	 begrensd	
oranjebruin.	Verder	is	zij	identiek	aan	het	mannetje.	Ook	
de	staarthoeken	zijn	wit.

Het vliegbeeld van de boomklever is golvend, snel en 
speels, gekenmerkt door een vooruitstekende kop en re-
latief	grote,	afgeronde	vleugels.		

In	 ons	 werkingsgebied	 kan	 hij	 voornamelijk	 waargeno-
men worden in en rond de omgeving van het Calmeynbos 
(De	Panne),	rond	de	Blankaart	(Diksmuide)	en	het	Vrijbos	
(Houthulst).

De	totale	Nederlandse	boomkleverpopulatie	wordt	nu	ge-
schat op ongeveer 16.000 tot 20.000 paren. Dat is bedui-
dend meer dan de 5.000 tot 6.000 paren die in de periode 
1973	-	1977	werden	vastgesteld.	Deze	toename	is	onder	
andere te danken aan het ouder worden van bossen. 
Ten opzichte van de meeste andere vogelsoorten die een 
achteruitgang kennen is de boomklever ‘een vogel in op-
mars’. 

Leefgebied

De	boomklever	komt	vooral	voor	in	oude	loofbossen,	met	
hoog	opgaand	 loofhout,	 gemengd	hout	 in	 bosrijke	 stre-
ken, met grove en gespleten schors en in het westen aan 
de binnenrand van de duinen. Ook parken en grote tuinen 
met	eik	of	beuk	kunnen	geschikt	zijn.	

Naaldbossen	zijn	in	Vlaanderen	minder	in	trek.	Wanneer	
de	boomklevers	 zich	eenmaal	ergens	hebben	gevestigd,	
verdwijnt	hun	laatste	tikkeltje	zwerflust.	Worden	ze	door	
sterkere soortgenoten uit hun territorium verdreven, dan 
zouden	ze	nog	liever	als	landlopers	aan	de	zijlijn	wachten	
op een nieuwe kans dan dat ze zouden emigreren. Dit ter-
wijl	er	misschien	op	enkele	kilometers	afstand	een	perfect	
leefgebied ligt vol nieuwe kansen.

De boomklever foto Willy Dela Ruelle
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Leefwijze

Deze	inheemse	vogel	klimt	‘schoksgewijs’	op	boomstam-
men, ook met de kop omlaag. In tegenstelling tot spech-
ten	en	boomkruipers	gebruikt	hij	zijn	staart	niet	als	steun.	
Hij	 wandelt	 over	 de	 boomschors	 waarbij	 hij	 zich	 afwis-
selend	met	de	ene	of	de	andere	poot	blijft	vasthouden.	
Dit	kan	dankzij	zijn	stevige,	korte	poten	met	relatief	lange	
tenen	en	lange	nagels	waardoor	hij	een	goede	grip	heeft	
op boomschors. Vooral de zeer lange klauw aan de ach-
terteen	is	hierbij	van	belang.	

Spechten	 en	 boomkruipers	 klimmen	 ook	 ‘schoksgewijs’,	
maar	er	is	altijd	een	moment	waarop	ze	beide	poten	te-
gelijk	loslaten.
Boomklevers	leggen	voedselvoorraden	aan	waarbij	ze	elk	
item	apart	verstoppen.	Onderzoek	heeft	aangetoond	dat	
boomklevers	 de	 exacte	 locatie	 van	 hun	 verstopplaatsen	
tot 30 dagen kunnen onthouden.
Jonge	 boomklevers	 zijn	 erg	 vroegrijp.	 Ze	 hebben	 geen	
jeugdkleed	en	verlaten	dus	het	nest	met	hetzelfde	veren-
kleed als hun ouders. Jonge vogels kunnen al heel vroeg 
een	territorium	innemen.	Er	zijn	gevallen	bekend	van	jon-
ge boomklevers die minder dan twee weken na het uit-
vliegen al ‘gepaard’ waren met een volwassen exemplaar 
en er een eigen territorium op nahielden.

Voedsel 

De	boomklever	haalt	prooien	met	zijn	snavel	uit	spleten	
en	scheuren	 in	de	schors.	Desnoods	rukt	hij	daarbij	een	
stuk	schors	los.	Hij	eet	vooral	kevers,	oorwormen,	twee-
vleugelige insecten, mieren, rupsen, eieren en larven. Ook 
spinnen	en	kleine	weekdieren	staan	op	zijn	menu.	Als	in-
secteneter	moet	hij	zich	in	de	winterperiode	echter	tevre-
den stellen met plantaardig voedsel. Het dieet wordt in de 
herfst	en	de	winter	in	belangrijke	mate	aangevuld	met	za-
den	en	noten	zoals	zaadjes	van	coniferen,	esdoorn,	linde	
en	haagbeuk,	maar	ook	met	beukennootjes,	hazelnoten	
en	eikels.	Daar	legt	hij	een	voedselvoorraad	van	aan.	Hij	
drukt	de	noten	in	gaten	en	hamert	ze	open	met	zijn	krach-
tige	 snavel.	 Het	 kloppend	 geluid	 dat	 hij	 daarbij	 maakt,	
doet denken aan een specht. Soms voedt de boomklever 
zich ook met het sap van es, esdoorn, populier en berk.
Tijdens	de	koudste	maanden	van	het	jaar	stellen	we	met	

plezier vast dat de boomklever een trouwe gast is van 
onze	voedertafel	waar	hij	zich	tegoed	doet	aan	vet,	pinda-
nootjes	en	zwarte	of	gestreepte	zonnebloempitten.

Het broeden

Boomklevers	vind	 je	het	hele	 jaar	door	 in	paren.	Boom-
holtes	 -	 vaak	 oude,	 verlaten	 holtes	 uitgehakt	 door	 de	
grote bonte of zwarte specht –komen in aanmerking als 
nestlocatie.	De	ingang	wordt	grotendeels	op	maat	dicht-
gemetseld	met	een	soort	specie.	Het	gaatje	wordt	zo	klein	
dat de volwassen vogels er precies doorheen kunnen. De 
specie	is	niet	van	de	minste:	de	combinatie	speeksel	van	
de boomklever en leem vormt een keihard mengsel dat 
zelfs	een	mensenhand	niet	kan	afbreken.	Die	gedroogde	
‘modder’ wordt steenhard en verhindert grotere soorten 
(spreeuwen,	spechten)	om	het	hol	binnen	te	dringen.	Het	
metselwerk	 wordt	 enkel	 door	 het	 vrouwtje	 uitgevoerd,	
een taak die enkele dagen in beslag neemt. De nestholte 
zelf is een komvormig bouwsel en dat binnenin bekleed 
wordt met droge bladeren en houtschilfers (vaak schors 
van	den).	Dit	materiaal	beschermt	het	nest	vermoedelijk	
tegen	 parasieten.	 De	 boomklever	 kan	 ook	 gemakkelijk	
verleid	worden	met	een	nestkastje.	Het	 is	zelfs	mogelijk	
het broedproces te volgen met de nestkast ‘Cyprus’. Aan 
de	zijkant	daarvan	zit	een	deurtje	met	daarachter	plexig-
las.		Per	dag	2	of	3	keer	kort	even	kijken	is	prima.	Op	die	
manier is de verstoring tot een minimum beperkt. Ook 
standaard	 koolmezenkasten	 (met	 diameter	 32	mm)	 zijn	
uitermate geschikt. Een te kleine invliegopening beitelt 
de	boomklever	naarstig	groter.

Gewoonlijk	 legt	het	vrouwtje	zes	tot	negen	rood	gestip-
pelde	melkwitte	eieren	die	enkel	door	haar	worden	be-
broed.	Doorgaans	is	er	één	legsel	per	jaar,	soms	twee.	De	
jongen	worden	door	beide	ouders	verzorgd	en	blijven	23	
tot	25	dagen	in	het	nest.	De	jonge	vogels	hebben	weinig	
zin	 in	avontuur;	ze	blijven	liever	onder	moeders	paraplu	
en	worden	‘geduld‘	in	de	periode	dat	ze	eigenlijk	de	wijde	
wereld zouden moeten intrekken.

Wat kan jij doen voor de boomklever?

De boomklever is een uitgesproken bosvogel. Toch duikt 
de	soort	ook	vaak	op	 in	 tuinen	en	parken,	zeker	bij	een	
bosrijke	omgeving.	Een	oude	boom	in	de	tuin	(liefst	met	
spechtengaten)	of	een	nestkast	kan	zeker	een	boomklever	
aantrekken. In de winter komt de boomklever ook vaak 
naar voederplaatsen. Vooral vetbollen, hazelnoten en pin-
danootjes	scoren	goed.	Door	hun	specifieke	manier	van	
voedsel	 zoeken	 (op-	 en	 neer	 klauteren	 van	 boomstam-
men)	kan	je	het	voedsel	best	op	maat	aanbieden.	 	Zoek	
een boomstam met enkele gaten en stop daar hazelno-
ten, ongezouten pinda’s of vet in. Succes gegarandeerd!

Willy Dela Ruelle
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Geen	rood-,	maar	blauwborst
Deze	musgrote	vogel	met	zijn	fraai	gekleurde	blauwe	bef,	
nestelt	op	een	verborgen	plekje	op	de	grond	tussen	dichte	
vegetati	e.	Het	is	een	vogel	van	vochti	g	terrein.	De	blauw-
borst	met	een	witt	e	vlek	op	de	borst	(wit-gesterde)	komt	
hier	het	meest	voor.	In	Scandinavië	en	oostelijker	komt	de	
roodgesterde	ondersoort	voor.	Deze	is	gespot	in	Frankrijk.	
Bij	 de	 vroege-morgen	wandelingen	 in	mei	werd	 hij	 nog	
gespot	 in	 de	 decantati	ebekkens	 van	 de	 suikerfabriek	 in	
Veurne.

Foto: Marleen Bliek
Tekst: Willy Dela Ruelle

Zwart en wit: de kluut
Op	het	eiland	Ile	De	Ré,	gelegen	ten	zuid-westen	van	Frank-
rijk,	dat	verbonden	is	met	een	brug	ter	hoogte	van	La	Ro-
chelle,	heb	ik	ten	noorden	van	het	stadje	La	Couarde	-	met	
veel	geduld	-	deze	bijzonder	sierlijke	vogel	met	zwart-wit-
te	tekening	en	omhoog	gebogen	snavel	kunnen	spott	en.	
Hij	komt	ook	bij	ons	voor	(Nieuwpoort,	De	Blankaart).	Hij	
foerageert	 in	 slibrijke	geti	jdegebieden,	plaatselijk	ook	 in	
grote	 aantallen	 in	 zoet	 water.	 Met	 zijn	 gebogen	 snavel	
weet	hij	zijn	voedsel	met	een	maaibeweging	van	zijn	kop	
uit	de	modderbodem	te	fi	lteren.	Prefereert	ca	10cm	diep	
water,	maar	kan	dankzij	zijn	zwemvliezen	ook	zwemmen.

Foto: Eti enne Ocquet 
Tekst: Willy Dela Ruelle

Mooier kan niet
Dit	 Baardmannetje	 is	 gespot	 aan	 de	 Viconiahoeve.	 Het	
is	een	bezoeker	aan	(uitgestrekte)	rietvelden.	Deze	soort	
dankt	zijn	naam	aan	de	zwarte	baardstreep	van	het	man-
netje.
In de zomer leven deze vogels van insecten, maar in de 
herfst	stelt	hun	maag	zich	in	op	het	eten	van	rietzaden.	Zij	
hebben een lange getrapte staart en zwarte anaalstreek.
Trekt	na	het	broeden	door	in	groepjes.

Foto: Luc Corneillie
Tekst: Willy Dela Ruelle



21Door u gespot

Groot	was	mijn	verbazing	toen	ik	eind	augustus	melding	
kreeg van een grauwe kiekendief in de IJzervallei tussen 
Beveren	en	Stavele.	Op	28	augustus	trok	ik	er	in	de	voor-
middag	naartoe	en	ik	had	geluk,	hij	zat	er	nog.	Het	betrof	
een	 juveniel	die	af	en	 toe	 foerageerde.	Dit	 jonge	exem-
plaar	verbleef	er	enkele	dagen	en	vele	natuurliefh	 ebbers	
zijn	 via	 waarnemingen.be	 deze	 prachti	ge	 vogel	 komen	
bewonderen en fotograferen. Zo kon ik ook deze foto’s 
maken.

Marc Glorie
Beveren-aan-de-IJzer

Grauwe kiekendief in IJzervallei

De douchende duif
Juli	2018.	Het	 is	al	een	hele	ti	jd	 (te)	droog	en	plots	val-
len daar de eerste regendruppels sedert overdreven lang.  
Eerst	 aarzelend,	 daarna	 krachti	ger.	 Een	 hou�	uif	 nestelt	
zich	op	de	schutti		ng	in	de	tuin.	Ze	maakt	het	zich	gemakke-
lijk.	En	dan	zie	ik	iets	wat	ik	nog	nooit	heb	gezien:	een	duif	
die	een	duidelijk	meer	dan	deugddoende	douche	neemt!	
Ze	kantelt	naar	links,	heft		haar	rechtervleugel	helemaal	op	
en	plooit	die	zowaar	bijna	op	haar	rug.	Het	is	alsof	er	ana-
tomisch	iets	niet	meer	klopt.	Ze	blijft		muissti	l	zitt	en,	laat	
de	regendruppels	op	haar	oksel	en	ondervleugel	druppe-
len…	Daarna	draait	ze	zich	traag	om;	nu	is	de	andere	kant	
aan	de	beurt.	Een	ti	jd	later	legt	ze	haar	pluimen	netjes	in	
de plooi. En dan herbegint het ritueel. Ze houdt het wel 
een	half	uur	vol.	De	regen	ook.	Ik	voel	me	een	gluurder…

Geert Martens

Serieus,	een	draaihals?
Zomer 2018. Ik ga naar de keuken die uitzicht biedt op 
de	 tuin.	 Mijn	 blik	 dwaalt	 kort	 naar	 buiten	 en	 ik	 moet	
even	met	mijn	ogen	knipperen:	zie	ik	nu	een	draaihals?	Ik	
schuifel	langs	de	muur	naar	de	living	om	mijn	fototoestel	
te	halen.	 Eens	 terug	merk	 ik	 dat	 de	 vogel	 in	 kwesti	e	 er
	–	gelukkig-	nog	zit.	En	jawel,	een	draaihals!	

Topwaarneming!

Een	grijns	van	geluk	verschijnt	op	mijn	gezicht…
Patje Buf



22

Veurne

De	huiszwaluwen	in	Veurne	lijken	nog	opgedoken	te	zijn	
dit	voorjaar,	en	hebben	een	gelijkaardig	aantal	nesten	ge-
bouwd	als	vorig	jaar.	Beauvoorde,	
De	Moeren	en	Veurne	telden	wat	minder	nesten	(-12,	-8	
en	-5),	maar	dit	werd	gecompenseerd	door	extra	nesten	
in	Avekapelle	(+4),	Steenkerke	(+6)	en	Houtem	(+8).	

Boerenzwaluwen gingen er op het grondgebied Veurne 
dit	jaar	zelfs	op	vooruit!	Er	werden	20	extra	nesten	geteld.	
Beauvoorde	verloor	ook	hier	een	twintigtal	nesten	maar	
herbergt	nog	steeds	het	grootste	aantal	(109!)	nesten.	
In De Moeren werden 25 nesten minder geteld en Buls-
kamp had er 5 minder, maar alle andere gemeenten gin-
gen er op vooruit!
Houtem	heeft	 een	 sterke	 populatie,	waarbij	 in	 2017	 64	
nesten geteld werden en in 2018 maar liefst 91!
Ook	Booitshoeke	heeft	een	bloeiende	kolonie	met	84	nes-
ten	(15	extra	ten	opzichte	van	2017).

Nieuwpoort

In	Nieuwpoort	is	het	verhaal	iets	minder	optimistisch	dan	
in	Veurne.		De	huiszwaluwen	in	Sint-	Joris	halveerden	van	
44 naar 21 nesten. In Ramskapelle en Nieuwpoort bleven 
de	aantallen	gelukkig	gelijk.	Na	enkele	jaren	(sinds	2014)	
van	meer	dan	40	nesten	in	Ramskapelle,	zitten	we	nu	he-
laas weer op de aantallen van de periode daarvoor.

De	 populatie	 boerenzwaluwen	 is	 er	 ook	 behoorlijk	 op	
achteruit	 gegaan	 in	 vergelijking	met	 de	 voorbije	 6	 jaar,	
en	 zit	 ook	hier	 terug	op	het	niveau	van	2012-2013.	 	Bij	

 Zwaluwen vermist... of toch niet?

Artikels Artikels

Dit voorjaar was het “groot” nieuws (bron: vrt.be): Tienduizenden boeren- en huiszwaluwen werden vermist, en het 
vermoeden bestond dat er iets gebeurd was tijdens de trek van de vogels vanuit Afrika naar onze regio’s. De eerste aan-
komstpiek ligt normaalgezien in maart, maar dit jaar waren de zwaluwen uitzonderlijk laat en was er zelfs in mei nog 
geen sprake van een aankomstpiek.  Zijn de zwaluwen dit jaar uiteindelijk nog aangekomen, of zijn ze echt verdwaald 
geraakt? We nemen er even onze regionale gegevens bij.
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de	boerenzwaluwen	is	vooral	Ramskapelle	getroffen.	Van	
191	nesten	naar	“slechts”	112.	Ook	Sint-Joris	doet	het	hier	
niet	goed,	met	een	daling	van	30	nesten	(59	in	2018)	te-
genover	2017	(89	nesten).	Hopelijk	kunnen	deze	kolonies	
zich herstellen! 

Diksmuide

De huiszwaluwen in Diksmuide doen het nog steeds goed 
en	hun	aantallen	blijven	 sinds	een	aantal	 jaar	 stabiel	of	
gaan licht vooruit.
Beerst	verliest	een	tiental	nesten	(in	1	kolonie),	en	alle	an-
dere	deelgemeenten	blijven	constant	of	gaan	goed	voor-
uit.	 In	 Sint-Jakobskapelle	 bijvoorbeeld	 werden	 in	 2013	
nog	29	nesten	geteld,	 in	2017	nog	3,	en	dit	 jaar	konden	
we	er	opnieuw	9	 tellen!	Ook	 in	Pervijze	 stabiliseert	 het	
aantal	na	een	daling	vorig	jaar	(2016	-	47,	2017	-	33,	2018	
-	42).	In	Lampernisse	en	Diksmuide	werden	eveneens	5	en	
7 extra nesten geteld.

Koksijde

In	 Koksijde	 is	 het	 dramatisch	 gesteld	 dit	 jaar.	 Een	 stal,	
waar	een	grote	kolonie	gehuisvest	was,	werd	dit	 jaar	af-
gebroken en dat merkten we meteen: de huiszwaluwen 
kelderden in Oostduinkerke van 35 nesten naar 5. Ook in 
Wulpen	is	er	voor	het	derde	opeenvolgende	jaar	een	da-
ling in het aantal nesten: van 60 nesten in 2015, naar 40 
in 2018. 

Alveringem

Zo’n	150	nesten,	dat	is	het	aantal	dat	de	laatste	vijf	 jaar	
in	Alveringem	geteld	wordt.	Dit	jaar	zijn	het	er	weer	wat	
meer	 dan	 vorig	 jaar	 zelfs:	 in	 Alveringem	 zelf	 en	 Stavele	
steeg	het	aantal	nesten	met	respectievelijk	8	en	5	tellin-
gen	tot	50	en	54	nesten.	Dit	is	positief	nieuws.	Stavele	ver-
loor	de	laatste	jaren	aan	een	hoog	tempo	nesten:	in	2014	
waren	er	nog	77	nesten	terwijl	vorig	jaar	een	dieptepunt	
kende met 49 nesten. 

Lo-Reninge

Dit	jaar	werden	in	Lo-Reninge	exact	even	veel	nesten	ge-
teld	als	vorig	jaar.	De	populatie	in	Lo	is	in	volle	expansie:	in	
2012	werden	daar	nog	57	nesten	geteld,	dit	jaar	voor	het	
eerst	meer	dan	honderd	(105	om	precies	te	zijn).	In	Renin-
ge	blijft	de	populatie	stabiel	sinds	2014,	met	ongeveer	80	
getelde	nesten.	Enkel	in	Noordschote	en	Pollinkhove	blijft	
de	toch	al	kleine	populatie	wat	zakken	(7	en	19	nesten),	
waardoor	 deze	 moeilijk	 stabiel	 gehouden	 kan	 worden.	
Hopelijk	overleven	ook	deze	kolonies.
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Koekelare

Sinds 2013  worden in Koekelare en Zande ook huiszwa-
luwen	geteld.	En	ook	hier	doen	deze	populaties	het	goed!	
De	populatie	in	Zande	omvat	nu	37	nesten,	in	2017	waren	
dit	er	44	en	in	2016	werden	er	34	geteld.	Dit	lijkt	dus	een	
stabiele	populatie	te	zijn.	In	Koekelare	zelf	worden	elk	jaar	
meer zwaluwen geteld! Waar dat er in 2016 nog 15 nes-
ten waren, is dit in 2018 verdubbeld naar 30 nesten! Laat 
ons	duimen	dat	ook	deze	populatie	groeit.

Houthulst

In Houthulst werd de zwaluwentelling recent opnieuw op-
gestart. In 2017 en 2018 bleef het aantal getelde nesten 
ongeveer	gelijk.	Enkel	in	Merkem	werden	iets	minder	nes-
ten	genoteerd:	73	tegenover	79	vorig	jaar.		De	populatie	in	
Klerken	is	sinds	vorig	jaar	helaas	helemaal	verdwenen.	In	
2013	werden	er	nog	2	nestjes	gespot,	maar	bij	de	nieuwe	
tellingen in 2017 waren ook deze verdwenen. 

De Panne

De Huiszwaluwen in De Panne schommelen de laatste 5 
jaar	rond	de	30	nesten;	een	mooie,	stabiele	populatie.		

Bij	de	Boerenzwaluwen	daarentegen	werd	vorig	jaar	een	
grote piek in nesten geteld, maar deze is helaas helemaal 
verdwenen.	 We	 zitten	 helaas	 terug	 op	 het	 niveau	 van	
2016.

Conclusie

Het	is	een	feit	dat	er	iets	gebeurd	is	in	het	voorjaar	tijdens	
de	trek	van	de	huiszwaluw.	Mogelijks	zijn	de	zwaluwen	tij-
dens	hun	tocht	vanuit	Zuid-	en	Midden-Afrika	bij	het	over-
vliegen van de Sahara in zware zandstormen verzeild ge-
raakt	en	zo	uit	de	koers	geslagen	of	opgehouden.	Al	bij	al	
is het overgrote deel van deze luchtacrobaten toch nog in 
het broedgebied geraakt. Waar er grote verschillen waren 
in	aantallen	met	vorige	jaren,	ligt	de	oorzaak	meestal	aan	
een gebeurtenis ter plekke in het broedgebied. De gro-
te	paniek	van	het	voorjaar	bleek	onterecht,	maar	dit	wil	
helaas niet zeggen dat het goed gaat met de zwaluwen...

Elien Dewitte
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Hoe zouden je beste vrienden je omschrijven in 5 zin-
nen? 

Ik ben recht door zee: ik zeg de dingen zoals ik denk dat ze 
zijn.	Ik	kijk	naar	mensen	zonder	dat	ik	er	op	voorhand	een	
oordeel over klaar heb. Ik ben van mening ‘goeie mensen 
zijn	goeie	mensen,	slechte	mensen	zijn	slecht	mensen’.	
Ik	hecht	heel	veel	belang	aan	non-discriminatie:’	iedereen	
is	gelijk	voor	de	wet’.	Zo	heb	ik	bijvoorbeeld	veel	vrienden	
van vreemde origine. Je kan beter tegen een blok graniet 
redeneren	dan	tegen	mij.	Als	ze	mevan	 iets	willen	over-
tuigen,	moeten	ze	goede	argumenten	hebben.	Eerlijkheid	
staat boven alles. Liegen vind ik niet leuk. Ik heb een hekel 
aan	iets	verbergen.	Rechtvaardigheid	en	vertrouwen	zijn	
ook	belangrijk.	

Wat doe je precies als medewerker van de NWG De Ker-
kuil? Waarom vind je dit belangrijk?

Mijn	vader	was	beroepsmilitair,	ik	ben	al	26	keer	verhuisd	
in	mijn	 leven.	 Ik	ben	geboren	 in	Nieuwpoort,	maar	heb	
weinig	gewoond	aan	de	Kust.	Mijn	vader	werd	uiteinde-
lijk	 	 gekazerneerd	 in	 Limburg.	 Toen	 ik	 een	 jaar	of	 13,14	
was	(dat	is	al	heel	lang	geleden),	zocht	ik	al	tussen	hagen	
en in velden naar eieren en vogelnesten. Ik deed dit met 
een	paar	vrienden.	Ik	heb	altijd	al	interesse	gehad	in	vo-
gels.	Toen	ik	eens	met	mijn	vrouw	een	weekje	op	vakan-
tie	was	aan	de	kust,	zagen	we	dit	huisje	te	koop	staan.	In	
2001	verhuisden	we	naar	Alveringem.	Mijn	vrouw	vond	
hier	werk	en	 ik	uiteindelijk	ook	 in	 Ieper.	Mijn	oude	 lief-
de voor vogels kwam opnieuw naar boven. Vogels zoals 

kerkuilen,	torenvalken,	steenuilen	en	weidevogels	(grutto,	
kievit,	geelgors),	moeten	kansen	krijgen	om	te	groeien	in	
aantal.	Ergens	in	2003	of	in	2004	las	ik	een	artikeltje	van	
Kris	Degraeve	in	‘t	gazetje	van	Alveringem.	Omdat	ik	altijd	
al graag bezig was met vogels, vooral vogels in het wild, 
heb ik contact opgenomen met Kris en zo werd ik uitgeno-
digd voor de ledenvergadering van de NWG De Kerkuil . Ik 
was al lang lid en medewerker van Natuurpunt en ben ook 
lange	tijd	compostmeester	geweest.	Ik	vind	het	belangrijk	
dat bepaalde vogelsoorten, zoals de bruine kiekendief, 
opnieuw	kunnen	broeden	in	ons	gebied.	Ook	het	project	
rond	de	ijsvogel	draag	ik	een	warm	hart	toe.	
De	eerste	7	à	8	jaar	was	ik	gewoon	kerkuilmedewerker	en	
sinds 2012 ben ik secretaris van de natuurwerkgroep. Ik 
hou	eigenlijk	niet	van	verslagen	maken	maar	het	 is	voor	
het	goede	doel.	Tot	2	jaar	geleden	hielp	ik	nog	mee	met	
de infostand van de NWG om nieuwe  leden te werven en 
onze werking beter bekend te maken onder het grote pu-
bliek.	Elk	jaar	ga	ik	samen	met	mijn	vrouw	de	huiszwalu-
wen	tellen	in	Alveringem.	Ik	kan	nu	jammer	genoeg	geen	
veldwerk	meer	doen	door	mijn	versleten	voeten	(NVDR:	
Antoon speelde vroeger ook basket, net zoals ik dit nu 
doe!).	

Als je op pad gaat voor de NWG De Kerkuil welke voor-
werpen heb je dan altijd bij je? En waarom?

Ik	heb	altijd	een	verrekijker	bij	me.	Dat	lijkt	me	logisch.	In	
mijn	auto	ligt	een	hoop	gereedschap	voor	herstellingen.	Ik	
heb	de	voorbije	jaren	veel	kerkuilbakken	opgehangen	met	
Kris, geelgorzen gaan tellen met Roland. Ook met Gilbert 
en Steven ben ik heel veel op pad geweest. 

Heb je een favoriete vogel?

Ik	kan	genieten	van	alle	vogels	in	mijn	tuin,	van	alle	vogels	
in	het	wild.	De	kerkuil	kan	majestueus	vliegen,	de	toren-
valk	kan	prachtig	bidden	in	de	lucht,	maar	ook	tuinvogels	
zijn	mooi.	In	de	winter	hebben	we	een	koppeltje	spreeu-
wen dat telkens terug komt. Ook daar kan ik van genieten. 

Met welke boekentip stuur je me naar huis? 

Mijn	ultieme	tip	is	de	‘ANWB	vogelgids	van	Europa‘.	Ook	
zoekkaarten	vind	ik	zeer	interessant	:	die	kan	je	gemakke-
lijk	altijd	bij	je	hebben.	
Als	je	iets	ziet	en	niet	weet	wat	het	is,	kan	je	het	zo	snel	
opzoeken.	Op	het	 internet	vind	 je	heel	wat	zoekkaarten	
over allerlei thema’s. 

Dankjewel Antoon voor dit boeiend en leerrijk inter-
view!

Roosfien 

Interview met Antoon Ternier
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Steenuilinventarisati	e

Fotoreportage: Best of two worlds

Uilen	en	pluizen	(voor	kinderen	8j	-	12j)

Cursus roofvogelherkenning

Wanneer:	25	januari	2019	om	20u00
Waar: BC De Blankaart, Iepersteenweg 56, Diksmuide
Spreker: Isabelle Binnemans
Inschrijven: via de website 

Omschrijving: Als vervolg op de grootschalige Vlaamse 
steenuilinventarisati	e	van	1998	tot	2000,	wordt	er	na	20	
jaar	 opnieuw	 een	 inventarisati	e	 georganiseerd.	 Om	 de	
resultaten	 correct	 te	 kunnen	 vergelijken	 wordt	 dezelf-

de methode gebruikt al voorheen. Om 
deze methode nog op te frissen, wordt 
er	een	gezamelijke	provinciale	opleiding	
gegeven.	 Er	wordt	 eerst	 een	 stuk	 theo-
rie gegeven. Daarna trekken we in kleine 
groepjes	 in	het	veld	om	de	 theorie	me-
teen	om	te	zett	en	in	de	prakti	jk.	Nadien	
worden de resultaten doorgespoeld met 
een steenuilbierke.

Wanneer: 27 februari 2019 om 19u30
Waar: Huis Proot, Noordomstraat 2, Koekelare
Spreker: David ‘Billy’ Herman
Inschrijven: verplicht	via	de	website	(plaatsen	beperkt)

Omschrijving: Als oprichter van Starling Reizen weet Billy 
als	geen	ander	zijn	passie	voor	zowel	natuur	als	fotografi	e	
over te brengen naar het grote publiek. Voor de pauze zal 
hij	ons	laten	genieten	van	natuurfoto’s	uit	de	Benelux,	na	
de pauze gaan we op reis naar Borneo. Wees voorbereid 
om	een	avond	te	genieten	van	prachti	ge	foto’s	en	straff	e	
verhalen van een getalenteerde en gepassioneerde man.

Wanneer: 6 maart 2019 om 14u00
Waar: Lange Max Museum, Clevenstraat 2, Koekelare
Spreker: Patrick Claeys
Kostprijs:	€	5	per	gezin	voor	kinderen	van	niet-leden	(incl.	
lidmaatschap	2019)	en	grati	s	voor	kinderen	van	leden
Inschrijven: verplicht	via	de	website	(plaatsen	beperkt)

Omschrijving: Deze	 acti	viteit	 bestaat	 uit	 2	 delen.	 Eerst	
wordt	aan	de	hand	van	foto’	s	en	fi	lmpjes	wat	informati	e	
gegeven	over	de	uilen	in	de	streek.	Hoe	kan	je	ze	herken-

nen?	Waar	wonen	ze?	Wat	eten	ze?	Nadien	kan	elke	deel-
nemer	een	“uilenbal”	pluizen,	om	te	ontdekken	wat	onze	
Koekelaarse kerkuil op het menu had. 

Wanneer: 13-20-27	maart	en	04	mei	2019	om	19u00
Waar:	Duinenhuis,	Bett	ystraat	7,	Koksijde
Spreker: Wim Bovens
Kostprijs: € 12
Inschrijven: verplicht	via	de	website	(plaatsen	beperkt)

Omschrijving:	Alle	courante	roofvogels	van	België	komen	
aan	bod,	maar	ook	een	paar	dwaalgasten	worden	aange-
haald.	Tijdens	3	avonden	wordt	u	klaargestoomd	voor	een	
dagje	prakti	jkoefening	op	het	domein	rond	de	Blankaart	
in Diksmuide.
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Praktijkopleiding	bruine	kiekendieven

Nacht van de steenuil

Grauwe	kiekendief	-	Van	ei	tot	Afrika
Wanneer: 26 maart 2019 om 19u00
Waar: CC Kruispunt: Maria Doolaeghestraat 2, Diksmuide
Wie: Ben Koks
Inschrijven: via de website

Omschrijving: Ben	Koks	 is	oprichter	van	de	“Werkgroep	
Grauwe	Kiekendief”	 in	Nederland.	Het	 is	al	vier	 jaar	ge-
leden	 dat	 Ben	 zijn	 verhaal	 over	 de	 grauwe	 kiekendief	
kwam	brengen	 in	Diksmuide.	Hij	 beloofde	 toen	om	nog	
eens terug te komen om het Afrikaverhaal ook eens uit 
de	doeken	 te	doen.	Nu	we	dit	 jaar	 voor	het	eerst	 sinds	
2012 een broedgeval van grauwe kiekendief in Vlaande-
ren	hadden	(in	Diksmuide	nota	bene!),	is	het	hoog	tijd	om	
Ben nog eens uit te nodigen. Deze spreker weet als geen 
ander	hoe	hij	 zijn	enthousiamse	naar	een	groot	publiek	
kan overbrengen. 

Elvira	 Werkman	 bracht	 het	 boek	 ‘Man	 op	 de	 dijk’	 uit,	
waarin ze het succesverhaal van Ben Koks helemaal uit de 
doeken doet. Dit boek zal te koop aangeboden worden 
en	u	krijgt	de	mogelijkheid	dit	te	laten	signeren	door	de	
auteur.

In samenwerking met Regionaal Landschap Westhoek, 
stad Diksmuide, het Agentschap voor Natuur & Bos, Antea 
Group en de Vlaamse Landmaatschappij

Wanneer: 30 maart 2019 om 19u30
Waar: De Zoete Inval, P. D. Vanhautestraat 17, Kortemark
Spreker: Geert Martens
Inschrijven: via de website

Omschrijving:  Aan de hand van een PowerPoint wordt de  
steenuil	 in	de	kijker	gezet.	Alle	weetjes	over	de	kleinste	
uil van Vlaanderen worden uit de doeken gedaan. Daarna 
gaan we op zoek naar de steenuil. Er is een grote kans dat 
we	hem	gaan	horen,	maar	misschien	krijgen	we	hem	zelfs	
wel te zien!

Wanneer: 27 april 2019 om 09u00
Waar:	Little	HK	Ranch,	Hemmestraat	43a,	Nieuwpoort
Spreker: Wim Bovens
Inschrijven: verplicht	via	de	website	(plaatsen	beperkt)

Omschrijving:  Deze cursus bruine kiekendieven opsporen 
wordt	georganiseerd	voor	mensen	die	graag	actief	mede-
werker	wensen	te	worden	in	het	kiekendievenproject.	De	
manier van werken wordt uitgelegd en gebieden worden 
verdeeld.	We	starten	met	een	uurtje	theorie	en	dan	trek-
ken we het veld in.
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Activiteitenkalender
Wanneer Uur Wat Waar Extra

02/01/19 19u30 Medewerkersvergadering BC De Blankaart, Iepersteenweg 56, 
8600 Diksmuide

20/01/19 09u30 Akkervogels tellen contacteer: 
info@natuurwerkgroepdekerkuil.be

25/01/19 20u00 Steenuilinventarisatie
Isabelle  Binnemans

BC De Blankaart, Iepersteenweg 56, 
8600 Diksmuide

p 26

17/02/19 09u30 Akkervogels tellen contacteer: 
info@natuurwerkgroepdekerkuil.be

27/02/19 19u30 Best	of	two	worlds	-	fotoreportage
Billy	Herman	-		Starling

Huis Proot, Noordomstraat 2, 8680  
Koekelare

p 26

06/03/19 14u00	-	
16u00

Uilen en pluizen Lange Max Museum, Clevenstraat 2, 8680 
Koekelare

p 26

06/03/19 19u30 Medewerkersvergadering BC De Blankaart, Iepersteenweg 56, 
8600 Diksmuide

10/03/19 NM Infostand NWG De Kerkuil Hoeve	Paepehof	(Kinderboerderij),	 
Veldstraat, 8660 Adinkerke

13-20-
27/03/19 
04/05/19

19u00 Cursus roofvogelherkenning Duinenhuis,	Bettystraat	7,	8670	Koksijde p 26

26/03/19 19u00 Grauwe kiekendief: Van ei tot Afrika-
Ben Koks

CC Kruispunt: Maria Doolaeghestraat 2, 
8600 Diksmuide 
meer info op de website

p 27

30/03/19 19u30 Nacht van de Steenuil De Zoete Inval, Pastoor D. Vanhautestraat 
17, 8610 Kortemark

p 27

14/04/19 NM Infostand kiekendieven Kinderboerderij	De	Lenspolder,	Elfjuliwijk	
6A, 8620 Nieuwpoort

27/04/19 09u00 Praktijk	bruine	kiekendieven Little	HK	Ranch,	Hemmestraat	43a, 
8620 Nieuwpoort

p 27

08/05/19 19u30 Medewerkersvergadering BC De Blankaart, Iepersteenweg 56, 
8600 Diksmuide

03/07/19 19u30 Medewerkersvergadering BC De Blankaart, Iepersteenweg 56, 
8600 Diksmuide

30-31/08	&	
01/09/19

Daguitstap / Weekenduitstap  
Biesbosch

meer	info	in	volgend	tijdschrift

04/09/19 19u30 Medewerkersvergadering BC De Blankaart, Iepersteenweg 56, 
8600 Diksmuide

07/09/19 18u30 BBQ BC De Blankaart, Iepersteenweg 56, 
8600 Diksmuide

06/11/19 19u30 Medewerkersvergadering BC De Blankaart, Iepersteenweg 56, 
8600 Diksmuide

15/11/19 19u30 Topografie	van	de	vogel
Gerald Driessens

Zaal Callicanes
Zuidkapelweg 16, 8630 Veurne

Medewerkers gezocht
Kriebelt	het	ergens	diep	vanbinnen	als	 je	leest	over	al	de	projecten	die	hier	beschreven	worden?	Heb	je	zin	om	de	
handen	ook	uit	de	mouwen	te	steken?	Ongeacht	of	je	veel	of	zelfs	geen	ervaring	hebt,	ben	je	meer	dan	welkom.	Neem	
contact	op	met	het	secretariaat:	 info@natuurwerkgroepdekerkuil.be	en	alle	mogelijkheden	worden	besproken.	Het	
succes	van	de	werking	van	de	vereniging	wordt	gedragen	door	vele	vrijwilligers	met	een	hart	voor	de	natuur.
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Is	het	een	uil?	Is	het	een	zwaluw?
Nee, dat is het niet!

Komende activiteiten Jonge kerkuiltjes

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

Heel wat leden van de Kerkuil reizen de wereld rond op zoek naar hun favoriete vogel. De één 
gaat	naar	Batumi,	de	andere	naar	Oman	of	naar	Extremadura.	Nog	anderen	blijven	dichter	
bij	huis,	zoals	het	zuiden	van	Frankrijk.	Zelf	ben	ik	nog	niet	verder	geraakt	dan	het	Biesbosch	
voor	het	spott	en	van	de	visarend,	die	dan	‘toevallig’	ergens	anders	was...	

Ik	droom	ook	van	verre	reizen	om	speciale	vogels	te	leren	kennen.	Weet	je,	toen	ik	deze	vogel	
voor	het	eerst	op	het	wereldwijdeweb	tegenkwam,	dacht	ik	meteen:	“die	is	de	max!”	Om	die	
in	‘t	echt	te	zien,	moet	ik	wel	tot	op	de	andere	kant	van	de	wereld	geraken.	Hij	leeft		namelijk	
in	Australië!!!

Zeg	nu	zelf,	is	het	geen	schatje?	En	wat	een	blik!	Dit	is	een	uilnachtzwaluw.	

De	uilnachtzwaluw	 is	een	acti	ef	nachtdier,	over-
dag	houdt	hij	zich	liever	schuil	in	het	groen	(bos-
sen	en	soms	parken).	Wanneer	hij	slaapt	tussen	
de	bladeren	of	in	een	hoge	boom	is	hij	moeilijk	te	
spott	en	door	zijn	grijs	verenkleed	met	roodbruine	
vlekjes.	Een	perfecte	camoufl	age!	Mannetjes	en	
vrouwtjes	zien	er	trouwens	hetzelfde	uit.	Volwas-
senen	uilnachtzwaluwen	zijn	ongeveer	34	tot	53	
centi	meter	lang	en	wegen	175	tot	675	gram.
Hij	eet	allerlei	diertjes,	zoals	kleine	knaagdieren,	
kevers	en	hagedisjes.	Hij	gaat	op	jacht	in	de	sche-
mering.	De	uilnachtzwaluw	heeft		een	bijzondere	
tacti	ek	om	zijn	prooi	te	vangen.	Hij	zit	laag	bij	de	
grond	en	wacht	gewoon	tot	er	een	prooi	voorbij	
passeert.	En	dan	gaat	hij	voor	de	verrassingsaan-
val!	 Hij	 komt	 plots	 uit	 het	 niets	 tevoorschijn	 en	
mept	 zijn	 slachtoff	er	 tegen	 de	 grond	 totdat	 het	
diertje	niet	meer	beweegt.
Als	er	gevaar	dreigt,	gaat	hij	plat	op	de	grond	liggen	met	de	snavel	recht	omhoog.	Hij	doet	zelfs	zijn	fel	geeloranje	ogen	
dicht	om	te	hopen	dat	hij	minder	zou	opvallen.	Alsof	hij	denkt	‘ik	zie	jou	niet	dus	jij	mij	ook	niet’.		
Uilnachtzwaluwen	maken	hun	nest	hoog	in	een	boom	met	heel	veel	takjes.	Het	nest	wordt	elk	jaar	opnieuw	gebruikt.	
Een	beetje	opkuisen	en	klaar	is	kees!	Het	vrouwtje	legt	2	tot	4	eitjes,	die	beide	ouders	samen	uitbroeden	in	een	kleine	
maand	(25	tot	30	dagen).	Mama	zit	meestal	‘s	nachts	op	het	nest	en	papa	overdag.	De	ouders	voederen	de	jongen	ook	
samen.	Meestal	vormen	ze	een	paartje	totdat	een	van	de	twee	dood	gaat.	Wist	je	dat	de	kuikentjes	met	hun	achterste	
over	de	nestrand	hangen	om	hun	kakje	naar	beneden	te	laten	vallen?	Dat	is	pas	proper!!!						

Dus:	is	het	nu	een	uil	of	een	zwaluw?	
Het	is	geen	van	beide.	Een	uilnachtzwaluw	behoort	tot	de	familie	van	de	nachtzwaluwachti	gen.	Hij	heeft		geen	grijppo-
ten	zoals	de	uil	die	in	volle	vlucht	zijn	prooi	vangt.	Hij	landt	gewoon	bovenop	de	muis,kikker	of	kever.	Door	zijn	brede	
bek	kan	hij	zijn	prooien	in	een	keer	door	slikken.	

PS Er is nu toevallig wel een Kerkuil-fotograaf in Australië, maar het is nog afwachten of ie er 1 gespot zal 
hebben... We zijn benieuwd!  

Roosfi en
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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 Sponsors

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

Dé speciaalzaak voor al uw 
optische instrumenten

Verrekijkers, telescopen, sterren- 
kijkers, microscopen, loupes, ...

Demonstraties op aanvraag

Bestel via onze WEBSHOP!
www.natuurkijkers.be

Met gratis verzending.

Verrekijkers, telescopen, sterren-
kijkers, microscopen, loupes, ...

info@natuurkijkers.be
www.natuurkijkers.be

Demonstraties op aanvraag
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