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4 Voorbije activiteiten

Zaterdag 11 januari was het weer Zeevonktijd! Zo-
als gewoonlijk wisten we op voorhand niet wat we 
zouden doen, behalve dat we een hamer moesten 
meebrengen. Het werd al snel duidelijk dat we rond 
torenvalken zouden werken. Er waren meer volwas-
senen aanwezig dan anders: blijkt dat zij medewer-
kers van Natuurwerkgroep De Kerkuil waren die ons 
kwamen helpen met deze activiteit.

We werden onderverdeeld in twee groepen, toeval-
lig de jongens en de meisjes. De jongens verdwenen 
onmiddellijk met enkele begeleiders. De meisjes ble-
ven achter met een heel deel planken en nagels. We 
gingen nestkasten maken! Timmeren kan ik al, want 
ik heb al eens iets op school moeten maken en help 
mijn papa soms in de tuin. Ik vond het zeer leuk om 
een nestkast te maken en de handen uit de mouwen 
te steken voor een goed doel! Ik had zelf nog nooit 
een nestkast voor een torenvalk gemaakt, maar voor 
andere vogels had ik er wel al in elkaar gestoken. 
We mochten alles zelf doen en konden hulp vragen 
aan de begeleiders als het ons niet lukte. Ik vond het 
persoonlijk ook niet zo moeilijk om zo’n nestkast te 
maken omdat alles redelijk logisch in elkaar zat. Het 
enige wat je nodig had, was een beetje armspieren 
en dan kwam alles wel goed.

Toen de nestkasten klaar waren, kregen we een Po-
werPoint te zien over de torenvalk. Ik ben veel nieu-
we interessante dingen te weten gekomen, zoals het 
“bidden”, de zeer krachtige klauwen en de zware ge-
vechten met andere roofdieren om hun prooi te pro-
beren af te pakken.

Vooral het “bidden”, het ter plaatste blijven hangen 
in de lucht om prooien te zoeken, heeft indruk op mij 
gemaakt. We hebben hier een filmpje van gezien. Zo-
wat alle lichaamsdelen van de torenvalk waren in be-

weging terwijl hij in de lucht hing: lichaam, vleugels, 
staart … alles bewoog, behalve zijn kop! Die kon hij 
heel stil houden om zijn prooi aandachtig op te spo-
ren of te volgen.

Toen de jongens terug waren, vertrokken wij naar 2 
boerderijen om er onze zelfgemaakte nestkasten op 
te hangen. We zijn begonnen met te bepalen in wel-
ke richting de nestkasten geplaatst moesten worden. 
Daarna zochten we de ideale boom waar we de kast 
in konden hangen. Toen de nestkast eenmaal in de 
boom vastgemaakt was (op een goeie 3,5 m hoog-
te), strooiden we turf in de nestkasten zodat er een 
goeie laag op de bodem lag. Dat hebben torenval-
ken blijkbaar graag. Tenslotte controleerden we of de 
nestkast goed vastgemaakt was en gingen we naar 
de volgende plaats.

Het was een grote meerwaarde om de nestkast mee 
te gaan plaatsen. Zo weet je tenminste wat er ge-
beurt met je nestkast en weet je waar hij hangt. An-
ders zou het maar half werk geweest zijn. Als al het 
werk gedaan was, gaf dat een supergoed gevoel! Je 
voelt je een deel van een groter geheel, verbonden 
in een groep.

Het zou me echt zalig lijken om te weten of “mijn” 
nestkast bewoond wordt. Daarnaast zou het ook een 
superleuke ervaring zijn om te zien hoe de jongen er 
in het echt uitzien. Als het kan, zou ik eventueel ook 
wel eens mee willen gaan om jonge torenvalken te 
ringen. Het leukste aan de hele activiteit vond ik de 
nestkasten maken en de PowerPoint bekijken, want 
daar heb ik het meeste bijgeleerd.
 

Scrolan Destailleur
Zeemonster

Torenvalkenactiviteit
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Roofvogelwandeling
De eerste publieke activiteit van NWG De Kerkuil in 
het jaar 2020 is er alvast eentje die de recordboeken 
in gaat. De roofvogelwandeling die in samenwerking 
met Natuurpunt Groot Staden op 12 januari plaats-
vond, trok een ongeziene massa geïnteresseerden 
aan. De parking van Houthulstbos veranderde net 
voor 9 u. beetje bij beetje in een overvolle verzamel-
plaats van deelnemers. Het moet gezegd zijn, vogels 
zijn hot momenteel en het is een feit dat onder die 
vogels de roofvogels het meest tot de verbeelding 
spreken. Het was een terugzien van ex-cursisten van 
de cursussen roofvogelherkenning die de voorbije 
jaren hebben plaatsgevonden, van leden van de na-
tuurwerkgroep en er waren nieuwe mensen. Er wer-
den meer dan 70 aanwezigen geteld!

Roofvogels kan je echter niet bestellen op een wan-
deling, dan spelen locatie en het weer een heel be-
langrijke rol. Hier en daar zijn wel wat spettertjes 
gevallen, maar dat deerde de aanwezigen zeker niet. 
Onder de organisatoren en deelnemers waren ver-
schillende mensen aanwezig die een telescoop mee 
hadden, wat een grote meerwaarde was. Roofvogels 
zijn altijd schuw. Je geraakt er nooit al wandelend 
dicht bij, dus een verrekijker of een telescoop zijn ze-
ker een must als je wil genieten van deze prachtige 
vogels.

We waren nog maar net het bos uit, of de eerste 
roofvogel werd al gemeld. Een “kiekendief” werd 
er geroepen, maar het bleek een buizerd te zijn die 
bijna over ons vloog. Vanaf toen werden de buizerds 
bij de vleet gespot, maar uiteindelijk klopten we af 
op 8 verschillende individuen. We zagen zowel bleke 
varianten als donkerdere types. Soms vloog hij over, 
andere keren zat hij op een paaltje te rusten. Dan 
kwamen de telescopen wel goed van pas om hem in 
detail te bekijken.

Andere soorten roofvogels dan de buizerd hebben 
we helaas niet gezien. De grootste kanshebber, die 
zich evenwel niet liet zien, was de torenvalk. Ook 
sperwer, slechtvalk en blauwe kiekendief behoorden 
tot de mogelijke roofvogels, maar deze wilden blijk-
baar niet in de spotlight staan. De waarnemingen van 
de wandeling worden doorgegeven aan Natuurpunt 
De Bron in kader van de jaarlijkse roofvogelinventa-
risatie.

Onder begeleiding van meerdere gidsen maakten 
we een mooie wandeling langs de randen van zowel 
oud als nieuw bos. Een opvliegende houtsnip en een 
nijlgans die bovenop een dode boom stond, zorgden 
voor een leuke afwisseling van waarnemingen. De 
kippen die op het militair domein liepen, zorgden 
voor een komische noot onder de aanwezigen. Nee, 
deze waren hier niet geplaatst als lokprooi voor roof-
vogels …

Aan het einde van de wandeling werd er onder de 
aanwezigen gepolst naar de interesse om een roof-
vogelcursus te volgen. Deze interesse bleek vrij groot. 
Er zal dus een cursus roofvogelherkenning plaatsvin-
den in Houthulst! Meer hierover op pagina 27.
Bedankt aan de aanwezigen!

Wim Bovens
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ObsMapp / waarnemingen.be
Op donderdag 23 januari verwelkomde bioloog, ringer, 
Kerkuil-medewerker, Natuurpunter, allround-vogelaar en 
zelfverklaard Westhoek-fan Diederik D’Hert een 25-tal 
geïnteresseerden voor een uiteenzetting over waarne-
mingen.be en ObsMapp. Voor wie het nu in Keulen hoort 
donderen: geen paniek. Alles wordt hieronder (hopelijk) 
duidelijk.

Tot niet zo heel lang geleden hielden natuurliefhebbers 
hun waarnemingen van dieren of planten dikwijls bij in 
kleine notitieboekjes. Deze handgeschreven kleinoden la-
gen vaak decennia stof te verzamelen, en de schat aan 
informatie erin werd amper nog geraadpleegd. In 2008 
kwam daar verandering in toen waarnemingen.be van 
start ging. Deze website bood (en biedt nog altijd) de mo-
gelijkheid om natuurwaarnemingen digitaal in te voeren. 
De teller staat ondertussen op 37 miljoen!

Dat invoeren van data gebeurt op een drietal manieren. 
Eerst zijn er de laagdrempelige telacties, zoals bv. het Gro-
te Vogeltelweekend van Natuurpunt, waarbij aan grote 
groepen niet-specialisten gevraagd wordt om gegevens 
op grote schaal in te voeren. Deze ‘citizen science’ (bur-
gerwetenschap) biedt onderzoekers gigantische hoeveel-
heden data die ze nooit zelf of met een team zouden kun-
nen verzamelen. Daarnaast zijn er projecten voor een heel 
gespecialiseerd publiek. Daaronder vallen bv. de trektel-
lingen, waarbij op een vastgelegde locatie en periode alle 
overvliegende vogels worden geregistreerd. En ten slotte 
zijn er de zogenaamde ‘losse waarnemingen’. Dat zijn de 
gegevens die gebruikers ongestructureerd en los van be-
staande projecten ingeven, vaak voor eigen gebruik.

Ingegeven waarnemingen worden ook beschikbaar ge-
maakt voor alle andere gebruikers (en dat zijn er onder-
tussen zo’n 46 000). Met enkele eenvoudige muisklikken 
kun je bv. zien welke zoogdiersoorten in jouw gemeente 
al werden gezien, hoe het gesteld is met de evolutie van 
de paddenpopulatie in West-Vlaanderen, hoe een Bok-
kenorchis er precies uitziet of waar je het meeste kans 
maakt om een Grote Mantelmeeuw te zien. Verder is het 

natuurlijk zo dat natuurstudie dé basis is voor natuurbe-
scherming, dus hoe meer data er zijn, hoe gerichter be-
heerteams of conservators soorten kunnen helpen en de 
biodiversiteit beschermen.

De website biedt ook de mogelijkheid om foto’s te uploa-
den. Via AI (‘artificial intelligence’ of kunstmatige intelli-
gentie) wordt de soortnaam van het afgebeelde dier of 
plantje zo goed als mogelijk bepaald. Natuurlijk is mense-
lijke controle vaak nodig, en daar zorgen de 94 ‘admins’ of 
beheerders voor. Zij valideren – als dat mogelijk is – hand-
matig elke ingevoerde foto.

Wie graag onmiddellijk en ter plaatse 
zijn waarnemingen wil invoeren, kan 
de app ObsMapp (iObs voor Apple- 
gebruikers) op zijn smartphone instal-
leren. Je geeft de soort aan, voert het 
aantal exemplaren in, voegt wat extra 
gegevens over het gedrag toe, en je 
gps koppelt er een exacte locatie aan 
vast. Eens thuisgekomen stuur je alle 
data door naar je account van waar-
nemingen.be, en je lijstje wordt netjes 
aangevuld. Makkelijk, toch?

Filip Declerck
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Bescherming van fauna - Jan Rodts
Hoog bezoek in OC Volcraven op 12 februari! Voormalig 
directeur en huidig woordvoerder van Vogelbescherming 
Vlaanderen én eindredacteur van Mens en Vogel, Jan 
Rodts, kwam spreken over ‘zijn’ vereniging die algemeen 
als ‘advocaat van de natuur’ wordt beschouwd. Die wer-
king concentreert zich rond vier pijlers. Op de eerste plaats 
vormt voor mensen het samenleven met wilde dieren in 
sommige gevallen een heuse uitdaging, denken we maar 
aan de conflicten tussen pluimveehouders en vossen, of 
de (terug)komst van de wolf naar ons land. Daarnaast 
pleit Vogelbescherming ook voor een betere natuurwet-
geving én een efficiëntere handhaving ervan. Ten derde 
probeert de vereniging soorten en individuen zo goed als 
mogelijk te beschermen. Dat gebeurt bv. in de VOC’s. Tot 
slot vormt ruimte voor de natuur en groene infrastructuur 
de vierde pijler.

Jan probeerde met een negental  concrete thema’s te il-
lustreren hoe Vogelbescherming Vlaanderen zich inzet.

In Vlaanderen blijft de illegale vogelvangst een aanzienlijk 
probleem. Tijdens de najaarstrek worden spreeuwen uit 
het noorden met lokvogels, lokaas en dubbele slagnet-
ten soms massaal gevangen. De vogels worden daarna 
doodgeknepen, gestroopt en voor consumptie verkocht 
aan particulieren en restaurants. Ook vinken en andere 
zangvogels zijn soms het slachtoffer van speciaal opge-
stelde, haast onzichtbare mistnetten. Daarna worden de 
vogels verkocht. Via snellere procedures kunnen betrapte 
overtreders nu veel vlotter door het gerecht veroordeeld 
worden.

In de vogelhandel wordt er frequent gesjoemeld met 
pootringen. Wanneer een jong uit het ei komt, moet een 
kweekring (met daarop geboortejaar, bond en identifica-
tienummer) binnen de 10 dagen worden aangebracht. Bij 
vogels die (illegaal) in het wild gevangen werden, wordt 
soms geprobeerd een andere ring aan te brengen. Be-
staande kweekringen worden ook doorgezaagd om bij 
andere vogels te worden aangebracht en af en toe wor-
den kweekringen met geweld over de pootjes van oudere 
vogels geperst, wat natuurlijk ernstige verminkingen als 

gevolg heeft. Bij controles worden ‘verdachte’ vogels door 
de natuurinspectie in beslag genomen en overtreders be-
boet.

Vogelbescherming zet zich ook actief in voor de bescher-
ming van vogelnesten, het vrijwaren van trekroutes en in 
stand houden van natuurgebieden. Naast het roven en 
verkopen van eieren is dankzij Vogelbescherming Vlaan-
deren nu ook het verzamelen van eieren van wilde vogels 
verboden. De organisatie voorziet verder ook kunstnes-
ten voor o.a. huiszwaluwen en huismussen. Het belang 
van trekroutes wordt duidelijk door de waardevolle ge-
gevens die trektelposten (zoals ‘de 253’ in de Maatheide 
in Lommel) verzamelen. Deze data kunnen worden aan-
gewend bij het opmaken van bezwaarschriften, bv. tegen 
de geplande inplanting van windturbines langs gekende 
vogeltrekroutes. Mede dankzij de inzet van Vogelbescher-
ming ten slotte zijn de kustpolders, met hun unieke mi-
croreliëf en natte graslanden, door de Vlaamse regering 
beschermd tegen scheuren en ophogen.

Hierna kwam de jacht in Vlaanderen aan bod. Jan ver-
duidelijkte verschillende termen en legde het verschil uit 
tussen jacht en bestrijding. Daarna focuste hij op enkele 
onderwerpen die voor Vogelbescherming Vlaanderen in 
de wet aan aanpassing toe zijn, met name de lijst van de 
te bestrijden soorten (waar de kievit nog altijd op prijkt), 
het uitzetten van gekweekte fazanten voor de jacht, de 
(tijdelijke) bescherming van de patrijs en de afspraken 
rond de vossenjacht. Als laatste kwam ook het gesjoemel 
met jachtplannen aan bod. De jacht blijft een heikel on-
derwerp, en dat werd ook duidelijk tijdens de presenta-
tie. In het aanwezige publiek zaten verschillende jagers en 
vertegenwoordigers van wildbeheereenheden die af en 
toe kritische vragen stelden, wat zorgde voor een vurig, 
maar respectvol debat waar beide partijen naar elkaar 
luisterden.

De laatste onderwerpen – de bescherming van roofvogels 
en de kerkuilenwerking – sloten volledig aan bij de doel-
stellingen van NWG De Kerkuil. Jan schetste de geschie-
denis van de wettelijke bescherming van de roofvogels in 
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België (die sinds 1966 trouwens allemaal beschermd zijn), 
en de spijtige gevallen waar diezelfde vogels met hagel, 
vallen, klemmen of gif toch nog worden verwond of af-
gemaakt. Een strijd die nooit helemaal gestreden is, dui-
delijk … Met de kerkuilen gaat het gelukkig wel de goede 
kant uit (zoals je ook kon lezen in het vorige tijdschrift, nr. 
86 jan-maa 2020)! Vogelbescherming Vlaanderen plaats-
te sinds het begin van de werking al zo’n 3000 nestkasten 
voor kerkuilen, en in 2018 waren die een thuis voor 1045 
broedgevallen. Het is wachten op de landelijke totalen 
voor 2019, die hoogstwaarschijnlijk nog een stuk hoger 
zullen liggen.

Alle aanwezigen, en dat waren er een 50-tal, zullen be-
amen dat Jan Rodts op een uiterst aangename manier een 
zeer interessante en leerrijke lezing heeft gebracht. 

Bedankt, Jan!

Filip Declerck

Meer weten? Zelf aan de slag?

Jan sloot af met een oproep om de werking van de op-
vangcentra voor vogels en wilde dieren (VOC) te blijven 
ondersteunen. Vrijwilligers kunnen meer info vinden op 
www.vogelbeschermengel.be. 

Ook voor het transport van gewonde dieren kunnen vrij-
willigers zich melden bij het Wildlife Taxi Team. Op 25 april 
wordt er een infosessie georganiseerd in het kasteel van 
De Blankaart. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden 
door een mailtje te sturen naar afdelingenteam@vogel-
bescherming.be. Meer info via de fb-pagina van Wildlife 
Taxi Team West-Vlaanderen.

Mee huismussen tellen? Tijdens het weekend van 4 en 5 
april is er opnieuw een mussentelweekend. Meer info op 
www.mussenwerkgroep.be

Meer weten over jachtplannen? www.schietinactie.be

zaterdag 8 februari 2020

Met twee medewerkers van onze natuurvereniging heb-
ben we deelgenomen aan deze tweede interessante  
IJsvogeldag.

Als eerste spreker kwam bioloog en neurowetenschapper 
Willem Hendrik Gispen aan bod. Hij stelde zijn nieuw boek  
“Mijn IJsvogeldagen” voor waarin hij de sporen van de IJs-
vogel in de cultuurgeschiedenis uit de doeken doet. Dit 
vanaf de Griekse oudheid, via de late oudheid, de kerste-
ning en de middeleeuwen tot heden.

Frans van Erve en Henk Moller Pillot hadden het over eco-
logie en verplaatsingspatroon van dit bijzonder mooie vo-
geltje.

Lambert Cox vertelde hoe zijn werkgroep in natuurge-
biedje De Groene Punt in de regio Helmond een broedsel 
heeft kunnen redden met een “drijvende bak” gevuld met 
visjes en hoe hij een paradijsje voor ijsvogels heeft aange-
legd in een voormalig industriegebied (zie natuurkanaal.
nl).

Perry de Kort had het over het gebruik van kunststof keer-
wanden om een ijsvogelwand te maken.

Corné van Oosterhout vertelde hoe hij een weegexperi-
ment met ijsvogels uitvoerde. Bijzonder mooi fotomateri-
aal en uitleg over zijn experiment vind je op zijn site 
www.ijsvogels.nl

Een bijzonder boeiende lezing gaf Peter van den Akker 
over het Bekenproject in de omgeving van Twente, een 
ideaal gebied voor ijsvogels. Google voor meer uitleg naar 
Twentse vogelwerkgroep.

Tot slot had Jelle Harder, coördinator ijsvogels, het over 
onderhoud van ijsvogelwanden, monitoring en invulllen 
van monitoringsformulier (zie vwggooi.nl voor meer uit-
leg).

Jef Desaever

Tweede landelijke IJsvogeldag (Velp - NL)
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We bereikten in 2019 opnieuw een mijlpaal en overschre-
den voor het eerst in ons 35-jarig bestaan de 4000 en later 
in 2019 ook de 5000 dieren. Op alle vlakken merkten we 
een sti jging op: van egels tot jonge roofvogels, van zang-
vogels tot duiven en meeuwen. Topmaand juli bracht ons 
maar liefst 1148 dieren, topdag 26 juli een onwaarschijn-
lijk aantal van 67 nieuw binnengebrachte dieren. 

De voorbije jaren werkten we steevast goed samen met 
de vrijwilligers van NWG De Kerkuil. Zij helpen ons op re-
gelmati ge basis met het transport van projectsoorten in 
nood en zijn vaak zelf het aanspreekpunt voor leden en 
sympathisanten van NWG De Kerkuil. In dit arti kel belich-
ten we een aantal projectsoorten en hun aanwezigheid in 
ons Opvangcentrum. 

Nest jonge bruine kiekendieven: Aan het nestje bruine 
kiekendieven werd eerder al een volledig arti kel gewijd. 
Na een verblijf van een kleine drie weken werden de 4 
jongen vrijgelaten. Een week later werd één bruine kiek, 
het vrouwtje, een tweede maal binnengebracht. Zij werd 
vermoedelijk aangereden, kon bij ons aansterken en werd 
opnieuw vrijgelaten. Het wordt uitkijken naar terugmel-
dingen! 

Uitzonderlijk jaar voor uilen: In de jaren 2011-2018 wer-
den er jaarlijks zo’n 5 à 7 nestjongen van uilen binnen-
gebracht in ons Opvangcentrum. Het ging dan steeds om 
bosuil, kerkuil, ransuil en steenuil. 

We kregen echter nooit eerder zoveel jonge uilen over de 
vloer als in 2019: 16 in totaal! We waren dan ook zeer te-
vreden om 3 bosuilen, 3 ransuilen, 6 kerkuilen en 2 steen-
uilen vrij te kunnen laten. Eén ransuil en steenuil waren 
reeds te fel verzwakt en sti erven na aankomst. Drie van 
de jonge kerkuilen kwamen uit Alveringem (NWG De Ker-
kuil), de andere drie uit Heuvelland. Het grote aantal jon-
ge uilen in opvang is zonder twijfel gelinkt aan de grote 
aantallen muizen. 

Ook dagroofvogels doen het goed: We plaatsten 2 jon-
ge slechtvalken terug op de Oostendse broedlocati e. Ook 
kregen we in 2019 twee jonge sperwers toevertrouwd, 
afzonderlijk van elkaar gevonden en binnengebracht. Een 
unicum! Op 6 juni stond plots iemand aan de deur met 
zes jonge torenvalken. Ze kregen al snel gezelschap van 
een zevende jong van een andere locati e. Eind augustus 
konden ze allemaal vrijgelaten worden. Succes! 

Zwaluwen en gierzwaluwen: Ook bij de zwaluwen merk-
ten we in 2019 een sti jging in het aantal binnengebrach-
te vogels op in vergelijking met de 9 voorgaande jaren, 
namelijk 62. Gemiddeld kregen we er de jaren daarvoor 
slechts 34,5 binnen. Bij de 62 binnengebrachte zwaluwen 
gingen het in 46 gevallen of 74% over een nestjong. Eind 
juli kwam een medewerkster 5 jonge boerenzwaluwen 
langsbrengen. In totaal kregen we 10 jonge boerenzwa-
luwen binnen, waarvan er 6 opnieuw vrijgelaten konden 
worden. Er werden ook 23 huiszwaluwen als nestjong 
geregistreerd. Ook hier haalden we een slaagpercentage 
van 56%. Van de 13 jonge gierzwaluwen kregen er 11 de 
vrijheid. Gemiddeld bleven zij tussen de 16 en 17 dagen in 
ons Opvangcentrum. Jonge boerenzwaluwen bleven ge-
middeld 31 dagen en jonge huiszwaluwen 29 dagen. 

We kijken ernaar uit in de toekomst verder samen te wer-
ken met de vele vrijwilligers van Natuurwerkgroep De Ker-
kuil. Samen kunnen we heel wat betekenen voor de uilen, 
dagroofvogels, zwaluwen en andere projectsoorten van 
de werkgroep! 

VOC Oostende

Projectsoorten in Opvangcentrum voor 
Vogels en Wilde Dieren Oostende
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Algemeen
Nee nee nee, je moet hem nog niet zoeken, wanneer je dit 
boekje ontvangt is hij er nog niet.
De bosrietzanger is een trekvogel die houdt van allerlei 
soorten vegetaties, liefst op licht vochtige bodems. De 
bosrietzanger komt pas in België toe vanaf half mei uit zijn 
overwinteringsgebieden die zich in Oost-Afrika bevinden.  
Je vindt hem dan vooral in ruige, droge rietkragen met 
veel brandnetels en wilgenroosjes en vooral in gemengde 
begroeiing in de omgeving van water. Lengte: 13 tot 15 cm
Spanwijdte: 18 tot 21 cm
Lichaamsgewicht: 11 tot 15 gram

In België is de bosrietzanger tweemaal zo talrijk als de 
kleine karekiet. Hij arriveert een paar weken later en ver-
trekt een maand eerder dan de kleine karekiet. Het is dus 
de trekvogel met het kortste verblijf. Gemiddeld brengt de 
bosrietzanger slechts 55 dagen op zijn broedplek door. De 
rest is hij onderweg of in Afrika

Herkenning
Er is geen verschil tussen het mannetje en het vrouwtje.
De bosrietzanger is kleiner en slanker dan een mus. Ver-
war de bosrietzanger niet met de kleine karekiet, hij lijkt 
er als twee druppels water op. Je moet hem horen om 
zeker te zijn dat het een bosrietzanger is.
Hij is iets groter dan de kleine karekiet maar met iets kor-
tere snavel, hogere achterkruin, meer peervormig lichaam 
en langere vleugels. Hij heeft een korte gelige voorwenk-
brauwstreep en oogring, die samen een ‘bril’ vormen, wit-
te keel contrasterend met gewolkte borst, lichte handpen-
toppen (die de lange vleugelpunt benadrukken), helder 
crème tot wit onderlichaam en lichte poten. Hij is egaal 
olijfbruin van kleur op de vleugels en de rug.

Bij veldwaarnemingen is hij alleen met zekerheid te on-
derscheiden op basis van gevarieerde imitatiezang en 
habitat. Van dichtbij zijn subtiele kenmerken de kortere 
dikkere snavel, iets meer grijsgroene tint in het bruin (ten 

opzichte van de geelrode tint bij de kleine karekiet), iets 
gelere flanken, iets rondere kopvorm en soms licht geelro-
ze poten (grijzer bij de kleine karekiet).
De vogelringers maken gebruik van de handpenprojectie 
en vleugelformules om zekerheid te hebben 

Leefwijze
Het nest van de bosrietzanger is diep, komvormig van 
gras en dunne stengels en enkele dierenharen, het is ge-
vlochten tussen stengels of twijgen van netels en struiken, 
maar ook wel boven water. De ondersteunende stengels 
steken niet door het nest heen, ze maken geen deel uit 
van de binnenwand zoals bij de karekieten, maar het is 
aan een soort hengsels opgehangen. Het nest bevindt zich 
gewoonlijk op een hoogte van ongeveer 30-60 cm.
Eind mei, begin juni wordt slechts één legsel van 3 tot 6 

De bosrietzanger
foto Wouter Faveyts

bosrietzanger: foto Wouter Faveyts

kleine karekiet: foto Norbert Roothaert

Voorbije activiteiten
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eieren geproduceerd. De eieren zijn witachtig groen tot 
blauwachtig grijs en grof olijfbruin gevlekt. De jongen ver-
schijnen na circa 12 dagen. Ze worden door beide ouders 
met insecten gevoederd en vliegen na 10-14 dagen uit. 
Eenmaal uit het nest worden ze nog enige tijd gevoerd. 
Deze soort wordt soms door de koekoek geparasiteerd.
Wanneer zijn nest verstoord en beschadigd is, begint hij 
geen nieuw legsel zoals de meeste andere vogels maar hij 
vertrekt onmiddellijk terug naar Oost-Afrika.
Niettegenstaande zijn kort verblijf heeft de bosrietzanger 
ongeveer het hoogste broedsucces van alle zangvogels 
(65%).

Leefgebied
Ze verkiezen natte ruigtevegetatie met veel brandnetels, 
koninginnenkruid, wilgenroosje, kattenstaart, fluiten-
kruid, moerasspirea, soms korenvelden, riet en enkele 
bosjes van wilgen of elzen. Droger en meer bebost terrein 
dan de kleine karekiet.

Voedsel
Insecten (vliegende), spinnen etc, soms (additioneel) 
ook bessen. Al scharrelend door de ruigte pikken ze de 
insecten van blaadjes af zodra ze die tegenkomen. Hij 
foerageert ook in struiken.

Vogeltrek
De bosrietzanger is een langeafstandstrekker bij uitstek. 
De trek begint vanaf begin augustus via Zuidoost-Europa 
naar Oost-Afrika (‘s nachts) de Sahara over. 
Hij vliegt wel niet in één trek door naar Oost-Afrika maar 
uiteindelijk maakt hij toch ook die enorme reis van on-
geveer 7.500 kilometer. Ze maken een tussenstop op het 
Iberische schiereiland voordat ze de Middellandse zee en 
de Sahara oversteken.
Het overwinteringsgebied ligt halverwege Tanzania langs 
de zuidoostkant van Afrika tot Port Elizabeth (Zuid-Afrika), 

niet op Madagaskar. Dit vraagt veel energie van dit vogeltje 
en de jongen kunnen dit in augustus nog niet aan. Daarom 
vertrekken de ouders eerst en laten de jongen hier achter. 
De bosrietzanger weegt ongeveer 15 gram voor zijn ver-
trek en het gewicht bij aankomst is ongeveer nog 8 gram. 
Eenmaal de jongen aangesterkt zijn (op gewicht), dit is 
ongeveer een maand later, vertrekken de jongen ook naar 
Oost-Afrika. De bosrietzangers beschikken blijkbaar over 
een goed gps-systeem.
Ook eigenaardig is dat de bosrietzanger naar Oost-Afri-
ka trekt en de rietzanger naar West-Afrika en niet omge-
keerd.

Verspreiding en aantal
De bosrietzanger komt voor in laaglandgebieden in Cen-
traal Europa; van Midden-Frankrijk tot Zuid-Zweden en 
van Nederland tot aan de Oeral (ongeveer 69 graden oos-
terlengte). Niet in Zuidwest-Europa. In Engeland komt de 
bosrietzanger alleen nog maar in het uiterste zuiden voor.
De dichtheden op de kleigronden zijn veel hoger dan op 
de zandgronden. In zeer bosrijke omgeving hebben bos-
rietzangers weinig te zoeken. Als pioniervogel profiteert 
deze soort snel en soms massaal van tijdelijk beschikbare 
biotopen. De aantallen wisselen daarom per gebied vaak 
sterk van jaar tot jaar. Landelijk gezien vertonen de aan-
tallen geen duidelijke ontwikkeling.
In Nederland werd het aantal broedparen geschat op 
70.000 - 110.000

Wat kunt u doen
Overheden en terreinbeheerende organisaties kunnen 
zorgen voor voldoende natte ruigtevegetatie zodat de 
bosrietzanger een broedplek in België blijft behouden. 
Maaien van riet en ruigte in de broedtijd is uit den boze, 
hierdoor worden vaak nesten van bosrietzangers uitge-
maaid. Er zou niet eerder dan begin augustus gemaaid 
mogen worden.

Conclusie
Vergeet niet na 15 mei op zoek te gaan en de zang te be-
luisteren van deze uiterst interessante imitator.

Tekst: Dela Ruelle Willy 
Bronnen: vogelwachtuden.nl, vogelbescherming.be,  
Sovon, De vogelgidsen Petersons & De slimste vogelgids 
van Jan Rodts en Waarnemingen.be

foto Wouter Faveyts

foto Wouter Faveyts

foto Wouter Faveyts



12 Artikels

De gierzwaluw is één van de projectsoorten bij NWG De 
Kerkuil vzw. De projectwerking is echter kleinschaliger en 
specifieker, waardoor niet elke medewerker ermee te ma-
ken heeft. Koekelare had pas vanaf 2012 een contactper-
soon (Gerdi Staelens). De eerste actie was een telling van 
huiszwaluwen in 2013. De jaren nadien volgden andere 
acties zoals het plaatsen van nestbakken voor kerkuil, to-
renvalk en steenuil, inventarisatie van steenuilterritoria, 
opvolging van bruine kiekendieven ... De lokale werking is 
gegroeid (met een fijn team), en ook de opvolging van de 
gierzwaluwen krijgt nu meer aandacht.

Tijdens de zomermaanden van 2018 en 2019 zijn er door 
verschillende medewerkers waarnemingen geweest van 
gierzwaluwen in het centrum van Koekelare. De geziene 
aantallen varieerden van 4 tot 13. Uiteindelijk werd maar 
één nestlocatie gevonden. Deze bevindt zich in een ge-
bouw dat in 2020 zal worden gesloopt. Het aantal geziene 
gierzwaluwen in de zomer van 2019 laat vermoeden dat 
er nog andere nestlocaties zijn. 

De gierzwaluw voelt zich prima thuis tussen de mensen 
en heeft in het verleden zijn natuurlijke nestplaatsen 
(oude, holle bomen en spleten in rotsen) verlaten om zich 
in huizen en andere gebouwen te vestigen. De gierzwa-
luwen hebben hierbij een voorkeur voor hogere gebou-
wen, met een vrije aanvliegroute naar de nestopening. De  
nestruimte is in donkere holten of een gat in de muur, in 
anker- en stellinggaten van hoge gebouwen en torens, 
in daken met een paar kapotte dakpannen of muursple-
ten en in nissen onder en tussen daklijsten. Nieuwbouw,  
renovatie van oudere gebouwen en strengere voorwaar-
den voor isoleren zorgen ervoor dat er in Vlaanderen 
steeds meer nestplaatsen verloren gaan. Het ophangen 
van een gierzwaluwenkast is een mogelijkheid om de 
gierzwaluw aan nestgelegenheid te helpen. Gierzwaluw-
kasten zijn er in verschillende vormen, zowel voor inbouw 
als om op te hangen. In het gebouw geïntegreerde nest-
gelegenheid kan gebruikt worden bij nieuwbouw, maar 

vraagt wel architectonisch maatwerk. Het gebruik van 
speciale nestdakpannen vraagt, nog meer dan bij nestste-
nen, maatwerk op het gebied van de aan te brengen loca-
tie. De kans op oververhitting is bij de dakpannen groot. 
Hangmodellen worden daarom het meest gebruikt. Deze 
worden bij voorkeur geplaatst op een hoek of langs de 
kant van een gebouw gericht op het noorden of het oos-
ten. Deze koele, schaduwrijke zijden vermijden dat er 
hitte kan ontstaan in de kleine broedruimte. Als nestge-
legenheden tussen 9 en 19 uur in de schaduw blijven on-
der bijvoorbeeld een dakrand of dakgoot, kunnen andere 
windrichtingen overwogen worden 

Naast het eigenlijke nest is ook de functionele leefomge-
ving van belang om het nest in stand te houden. Die vol-
doet idealiter aan de volgende eisen: 
 • Gierzwaluwen hebben een vrije uitvliegroute 
van minimaal 3 meter onder de uitvliegopening van het 
nest en minimaal 1 meter breed nodig, omdat ze niet 
direct vanuit het nest kunnen opstijgen en zich daarom 
eerst naar beneden laten vallen. 
 • Er mogen geen belemmerende elementen in 
de in- en uitvliegroute zoals bomen, vlaggenmasten, stei-
gers, etc zijn. Bij broedlocaties naast wegen is het van be-
lang dat de uitvliegopening hoog genoeg is, zodat er geen 
verkeersslachtoffers kunnen vallen. 

Om de gierzwaluwen in Koekelare nestgelegenheid aan 
te bieden in hun leefgebied (zone met de meeste waar-
nemingen) werd ter plaatse nagezien welk(e) gebouw(en) 
hiervoor meest geschikt is/zijn, rekening houdend met 
alle aanbevelingen qua nest-
locatie. Eén gebouw, op 200 
m van de gevonden nestlo-
catie, voldoet aan alle eisen. 
Om praktische redenen werd 
geopteerd voor nestbakken 
type Tulan. 

Gierzwaluwen in Koekelare
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Omdat Natuurwerkgroep De Kerkuil de laatste jaren al 
veel nestkasten plaatste, werd aan de gemeente Koeke-
lare gevraagd of het mogelijk was om de kosten te dragen 
voor 4 nestkasten. Een dossier met alle nodige informa-
ti e werd opgemaakt en ingediend. Tijdens een monde-
ling onderhoud met de burgemeester en de schepen van 
milieu werden redenen en doelstelling verduidelijkt. 

Het ophangen van nestkasten past ook in het duurzaam-
heidsbeleid van de gemeente Koekelare. De uitvoering 

was een mooie samenwerking: de gemeente kocht 4 nest-
kasten aan, zelf heb ik ze geschilderd in de kleur van het 
gebouw, het ophangen op 27 januari 2020 gebeurde met 
behulp van een hoogtewerker en werd gecoördineerd sa-
men met de schepen van openbare werken, de technische 
dienst en de groendienst. ‘Dank je wel!’ aan iedereen die 
mee dit project steunde. 

Patrick Claeys, Koekelare 

Als nieuw bestuurslid stel ik mezelf graag kort even voor. 
Ik ben Fanny, ondertussen bijna 38 jaar, mama van Marthe 
(11) en Oscar (9) en getrouwd met Christophe. Wij wonen 
in Nieuwpoort in een straat waar de buren nog met elkaar 
over de muur praten, de kinderen samen op straat spe-
len en de voordeuren ondertussen open blijven staan. In 
2003 studeerde ik af in de orthopedagogie en de voorbije 
12 jaren werkte ik als contextbegeleidster in de bijzonde-
re jeugdzorg. Sinds kort combineer ik die job met losse 
opdrachten als extern voorzitt er van het cliëntoverleg, 
voor de Vlaamse overheid. De weg naar het VOC is mij 
niet vreemd en zo ben ik, na het binnenbrengen van een 
kerkuil, in contact gekomen met NWG De Kerkuil. Ik werd 
medewerkster en kreeg de kans om regioverantwoorde-
lijke van Houthulst te worden. Mijn kennis van vogels is 
beperkt, maar mijn enthousiasme is groot en ik leer snel 
bij. De controles van de kerkuilen, het tellen van de huis-
zwaluwen, het helpen opvolgen van bruine kiekendieven 
zijn de dingen waar ik het komende seizoen erg naar uit-
kijk. Daarnaast kan ik oprecht genieten van het kijken naar 
‘onze’ tuinvogeltjes in combinati e met een goeie kop kof-
fi e of van een strandwandeling met mijn paard.

Fanny Declerck

Nieuw bestuurslid Fanny Declerck

Natuurwerkgroep De Kerkuil is op zoek naar een loods / 
opslagruimte waar “werkuilen” hun gang kunnen gaan. 
Ideaal is een locati e waar we:

 * aanhangwagen en ladders kunnen plaatsen
 * nestkasten kunnen maken en stockeren
    (stroom zou hier een grote meerwaarde zijn)
 * tenten, tafels en ander materiaal een plekje
    kunnen geven

In een ideale wereld ligt deze loods midden in het cen-
trum van het werkingsgebied, maar alle opti es kunnen 
bekeken en besproken worden.
Uiteraard kan er huur betaald worden, hoewel dit bedrag 
niet onuitputt elijk is. Het bestuur van NWG De Kerkuil zal 
hierin nog een standpunt innemen naargelang de locati e.

Heeft  u weet van of beschikt u over een dergelijke locati e, 
dan graag een seintje naar:

info@natuurwerkgroepdekerkuil.be

De Kerkuil zoekt ...



14 Artikels

3,2 kilometer. Dat is de afstand die we te voet af te leggen 
hebben. “Peanuts,” denk je dan, “op een goed half uur is 
dat geklonken.” Euh... niet dus!

Dag 1 van een telreeks van 10 over een periode van 2 
maanden. We verzamelen om 9 u. aan De Boot in Mer-
kem. Het is bewolkt maar droog en de temperatuur is best 
aangenaam te noemen voor de tijd van het (voor)jaar. Het 
ziet ernaar uit dat het fluiten wordt naar een échte winter. 
Jammer toch wel. Het is de bedoeling dat we met z’n allen 
een traject aflopen van aan De Boot tot aan Knokkebrug. 
Door de weiden. Eén iemand onder de hoogspanningslij-
nen, de anderen links en rechts ervan geflankeerd, telkens 
met een aantal meter afstand tussen hen. Doel: vogels 
spotten. Dode vogels. Vogels die tegen de hoogspannings-
lijnen gevlogen zijn. Met andere woorden: hoofden naar 
beneden, blik geconcentreerd naar de grond gericht. Niet 
evident voor de vogelaars onder de aanwezigen die veel 
liever met de neus in de lucht rondlopen! 

Zoals ik al zei, bedraagt de te controleren afstand 3,2 ki-
lometer, dwars door weiden. Wie ooit voet gezet heeft in 

weiden of er enigszins een beeld van heeft, weet dat wei-
den er niet altijd even vlak bij liggen en vaak afgebakend 
worden door beekjes en grachten. Riet en prikkeldraad 
horen er ook bij. Dat is hier niet anders. De ene waterpar-
tij is al wat breder of dieper dan de andere. We zouden 
een wel heel flinke aanloop moeten nemen om dan ge-
zwind over het riet en de grachten te springen. Aangezien 
er van dat ‘gezwind’ weinig te merken zou zijn, kiezen we 
ervoor om twee ladders mee te zeulen. Nu ja, van zeulen 
is weinig sprake: de ladders zijn van aluminium en het ge-
wicht ervan valt echt goed mee. Bovendien dragen we de 
ladders om beurten. Teamwork dus. 

Maar goed, je hebt ondertussen al begrepen dat een half 
uur voor die afstand onder die omstandigheden net iets 
te optimistisch ingeschat is. 

Op deze eerste aflevering van de reeks zijn er 10 paar 
ogen opgedaagd. Eerst troont Wim ons mee ‘naar de 
andere kant’, waar we een stukje weide afstappen. Een  
beetje als opwarmertje, zeg maar. Daarna begint het 
echte werk. We nemen de ladders en stappen - zonder 

Onder hoogspanning
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te blijven haperen - over prikkeldraad. So far so good! 
Wim geeft ons uitleg: “Roep als je een slachtoffer vindt. 
Dan houdt de hele kolonne halt. Er wordt een stokje ge-
plaatst als we de restanten daar laten liggen (wegens te 
veel of te groot) om een dubbeltelling bij een volgende 
ronde te vermijden. We nemen een foto, bij voorkeur met 
een lat naast de verenpartij indien enkel veren gevonden 
worden. Dan worden zoveel mogelijk veren opgeraapt en 
‘vliegen’ die in een genummerde enveloppe. Als de vogel 
ter plekke om één of andere reden niet of niet meer gede-
termineerd kan worden, gebeurt dat achteraf.”

We stellen ons op en ik 
werp nog even een blik op 
de hoogspanningslijn. De 
fire-flies wapperen in de 
wind. Ze werden vorig jaar 
opgehangen naar aanlei-
ding van de resultaten van 
de tellingen toen. Evenveel 
tellingen in dezelfde perio-
de als dit jaar: maar liefst 
142 slachtoffers. Om dat 
aantal zo drastisch moge-
lijk naar beneden te halen, 
hing Elia, de netwerkbe-
heerder, fire-flies op, tel-
kens op een afstand van 10 
meter. Als je daar zo onder 
loopt, dan zie je die dingen 
niet alleen duchtig heen en 
weer slaan, je hoort ze nog 
ook. Je zou kunnen zeggen 

dat je wel een uil moet zijn als je er nu als vogel nog in 
slaagt om tegen die hoogspanningslijnen te bonjouren! 

Het gras staat nog kort, dus dat scheelt een hoop bij het 
screenen. De broeken liggen er behoorlijk zompig bij. Za-
lig, het geluid van rubberen laarzen die in het water ‘ge-
sleept’ worden! Onze zintuigen worden verwend: we rui-
ken de natte weiden, voelen hoe de wind onze wangen 
streelt, horen de fire-flies en het getsjilp en gefluit links 
en rechts van ons. We zien hazen op het allerlaatste mo-
ment uit hun schuilplaats schieten en onze adem stokt 
toch heel even. Het lijkt wel of die beesten eruit gekata-
pulteerd worden! Ook de fazanten tonen hun opvliegend 
karakter, zij het minder snel en veel luidruchtiger. Er zijn 
niet meteen slachtoffers te melden 
en de eerste hindernis wordt vak-
kundig genomen. Door de meesten 
toch. Ondergetekende laat hier al 
meteen een steek vallen. Ze let niet 
op waar ze haar voet neerpoot en 
verliest heel even haar evenwicht. 
Gevolg: nat been en nat gat! Had ze 
haar regenbroek toch maar meege-
nomen! 

En zo stapt de olijke bende verder: hoofden gaan heen en 
weer om de grond af te speuren en ondertussen slingeren 
de woordspelingen en andere grapjes in het rond. 

Hindernissen worden al dan niet vlot genomen: onder en 
over prikkeldraad, met of zonder gebruik te maken van de 
ladders, al dan niet grijpend naar een uitgestoken hand ... 
Puur avontuur. 

Dik twee uur later staan we aan de Knokkebrug. In totaal 
werden 2 slachtoffers gevonden: een merel en een kievit. 
Wat een verschil: bij de eerste ronde vorig jaar stond de 

teller meteen al op 45! 
Zouden de fire-flies hun 
nut al bewezen hebben? 
De volgende tellingen 
werpen daar vast en ze-
ker meer licht op, maar 
eerst klinken we erop! 
Wordt vervolgd.

Sharon Kesteloot

fire-fly
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Dat 2019 een boerenjaar was voor de kerkuil is ondertus-
sen al door iedereen geweten. Houthulst was hier geen 
uitzondering op, integendeel. Ook hier waren de contro-
les een groot succes. Alle 9 nestkasten werden gecontro-
leerd en alle 9 kasten hadden ook effectief een broedge-
val. Een totaal van 46 pulli zijn in Houthulst uitgevlogen. 
In heel het werkingsgebied waren dat er meer dan 400. 
Het enthousiasme van de bewoners waar een broedgeval 
plaatsvond, gaf een boost van energie en motivatie!

Het is geweten dat niet alle uitgevlogen kerkuilen het eer-
ste jaar overleven, maar met meer dan 400 uitgevlogen 
exemplaren is de kans op veel overlevers natuurlijk wel 
ietsje groter. Een groot deel van deze overlevende jongen 
moet dus op zoek naar een eigen plekje, een eigen terri-
torium. Om hen hierbij een handje te helpen, besloten we 
op zoek te gaan naar nieuwe locaties waar we nestkasten 
zouden kunnen ophangen. Houthulst heeft een opper-
vlakte van 55,89 km², hier kunnen dus gerust nog enkele 
locaties voor kerkuilennestkasten bij komen. Veel schuren 
verdwijnen, moderniseren en worden volledig afgesloten, 
maar Houthulst is DE regio waar open schuren nog fre-
quent voorkomen. 

We planden een datum, bereidden ons voor via Google 
Maps (oriëntatie is nu eenmaal geen van mijn kwaliteiten 

en voorbereiding is nodig opdat we geen 5x dezelfde route 
zouden rijden) en vertrokken optimistisch op een queeste 
naar perfecte locaties waar de kerkuil welkom was. 

Overal waar we een open schuur zagen, niet te dicht bij 
de reeds bestaande locaties of drukke banen, stopten we 
en belden we aan. We gaven de bewoners wat uitleg over 
de natuurwerkgroep, wie we waren en wat we deden. 
Vrijwel iedereen reageerde enthousiast en was bereid om 
een kerkuilnestkast in hun schuur te laten hangen. Foto’s 
van de locaties werden genomen, contactgegevens wer-
den genoteerd en het laatste tijdschrift van De Kerkuil 
werd nog geschonken aan de bewoners van de toekom-
stig nieuwe locaties. Zo sloten Hendrik en ik de dag af met 
9 nieuwe locaties!

Rekening houdend met de broedperiode die zich onge-
veer situeert vanaf eind maart wilden we er geen gras 
over laten groeien en werd er hout aangekocht voor de 
nieuwe kasten. Goed voor een totaal van 15 nieuwe kas-
ten, waarvan minimum 9 voor Houthulst. 

Op 30 januari, een dag die startte met een prachtige 
zonsopgang, werd er afgesproken om de eerste kasten te 
hangen. Nog voor we vertrokken werd er reeds druk ge-

Nieuwe kerkuilnestkasten in Houthulst
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speculeerd over het aantal kasten dat we die dag zouden 
hangen (de ene speculeerde al iets zelfzekerder dan de 
andere). 

Hendrik, Wim en ik staken de nestkasten ter plekke in el-
kaar en het invlieggat werd uitgezaagd waar nodig. On-
dertussen brak Joop zich het hoofd (figuurlijk) over de 
werkwijze om de nestkast op zijn plaats te hangen. Emily 
assisteerde waar nodig en legde alles vast op de gevoelige 
plaat. Teamwork noemen ze dat!

Bij de eerste kast al bleek het helemaal niet zo evident te 
zijn om een 25 kg zware kerkuilkast een paar meter bo-
ven de grond, staand op een ladder te bevestigen aan een 
houten balk of een betonnen wand. Brute kracht was hier 
niet toereikend, een katrol des te meer. 

Eenmaal aan het werk waren we niet meer te stoppen. 
De bewoners kwamen vol interesse kijken en sommige 
waren zelfs bereid om alvast wat eten voor de kerkuil te 
voorzien zodat ze de weg sneller zouden vinden. Iemand 

anders zag dan weer dat nestkasten hangen ons hongerig 
maakte en bracht ons zelfgebakken wafels, van moeder 
de vrouw weliswaar. 

Joop bracht een update over de Nederlandse benaming 
van een aantal zaken, zoals rolbandmaat (cfr rolmeter) en 
sinaasappelkistjeshout (cfr houten bakje). Het gebruikelij-
ke mopje dat de kast wekelijks gestofzuigd diende te wor-
den, werd gesmaakt, alsook de frietjes die we als beloning 
na het harde werk opaten over de middag.

Gespreid over 2 dagen konden we in totaal 7 nieuwe ker-
kuilkasten ophangen, 1 kast staat on hold tot het vee op 
de weide staat en 1 kast kon nog niet opgehangen worden 
omdat de storm Ciara een stuk van het dak vernield had.
 
Een leuk weetje is dat 3 van de 17 kasten van Houthulst 
gehangen werden binnen eenzelfde familie, namelijk bij 
de ouders en hun 2 zonen die nu elk een eigen kerkuilen-
nestkast hebben. Een jaarlijks familiaal wedstrijdje om ter 
meest pulli dringt zich op.

De kasten hangen, de bewoners van de locaties zijn trots 
en hoopvol en ik vertrouw erop dat de kerkuilen hun weg 
wel zullen vinden. Ik ben toch echt wel fier op mijn kastjes 
bij mijn mensen uit “mijn regio”.
 
Wordt ongetwijfeld vervolgd!

Fanny Declerck
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Als je met mensen over zwaluwen praat, dan zijn de me-
ningen over het aantal heel verschillend. Je hoort zowel 
‘Er zijn er minder dan vroeger!’, als ‘Er zijn er meer’. Kun-
nen beide partijen gelijk hebben?
We bekijken even de telcijfers 2019 en de vorige jaren bin-
nen ons werkingsgebied.

De totaalcijfers tonen aan dat 2019 een topjaar was voor 
de huiszwaluwen, er zijn nog nooit zoveel nesten geteld 
in het huidig werkingsgebied. Er was een stijging van iets 
meer dan 6%. Deze vaststelling is er ook bij verschillende 
andere werkgroepen en regio’s. Stilletjes hoopt iedereen 
dat deze positieve trend zich verderzet. Bij deze tabel zijn 
er echter 3 bemerkingen. 

Ten eerste: deze tabel herneemt niet de telcijfers Lange-
mark-Poelkappelle in de periode 2009-2011. Daarom zijn 
de totaalcijfers van deze periode verschillend t.o.v. de ta-
bel in tijdschrift 77 bladzijde 23. 
Ten tweede: omdat in Houthulst de telling van huiszwalu-
wen pas begon vanaf 2009 en voor een betere leesbaar-
heid zijn de gegevens pas vanaf 2009 hernomen. Alle ja-
ren zijn te consulteren via de projectverslagen in vorige 
tijdschriften en op de website. 
Ten derde: helaas zijn vorige zomer in 2 (deel)gemeenten 
de huiszwaluwnesten niet geteld. Als er rekening gehou-
den wordt met de telcijfers 2018 van deze gemeenten, 

dan zouden we voor 2019 een theoretisch aantal hebben 
van (minstens?) 1603 nesten. Bij deze een oproep aan 
mensen om zich kandidaat te stellen om mee de zwalu-
wen te tellen en zich te melden bij Wim Bovens of de con-
tactpersoon van je woonplaats.

Veurne

Na een dieptepunt in 2014 zet de stijgende trend bij de 
huiszwaluwen zich langzaam door, met 5,5% in 2019. In 
Houtem vond geen telling van zwaluwen plaats, het reële 
aantal ligt dus nog hoger. Op grondgebied Veurne zijn er 
sterke verschillen. Na het verdwijnen van de huiszwalu-
wen in 2009 in Booitshoeke, is er na 10 jaar afwezigheid 

Zwaluwen 2019
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een kolonie van 16 nesten. Dit is natuurlijk fantastisch en 
kan ook een opsteker zijn voor andere deelgemeenten 
waar geen huiszwaluwennesten meer zijn. Steenkerke 
kende een stijging van 10%, Avekappelle en Veurne van 
maar liefst 50%. Bulskamp zag het aantal nesten met 70% 
toenemen, omdat op één locatie 17 nesten meer gebouwd 
werden. De Moeren zag een stijging van 11%, waar tevens 
opvalt dat er veel verloop is tussen de locaties.

Helaas zijn er ook grote dalers, met name Beauvoorde van 
59 nesten naar 39 nesten en Eggewaartskappelle van 26 
nesten naar 11 nesten. In andere deelgemeenten bleef de 
populatie ongeveer stabiel.
Opmerkelijk zijn de locatieveranderingen in de stad Veur-
ne. In 2018 waren er 33 locaties met huiszwaluwen, in 
2019 waren er 43 locaties. Tien plaatsen erbij, hoor ik je 
zeggen. Niets is minder waar, in realiteit zijn er 8 locaties 
waar in 2019 geen huiszwaluwen meer waren en zijn er 
18 locaties die in 2019 voor de eerste keer nesten huis-
zwaluw hadden.

Helaas zijn er in Veurne minder boerenzwaluwen, een da-
ling van ongeveer 15% (vergelijking zonder Houtem 2018 
en 2019, respectievelijk 481 en 408 nesten boerenzwaluw 
op 80 locaties).

Nieuwpoort

Op grondgebied Nieuwpoort was er, na de grote daling 
in 2018, een klein herstel van de huiszwaluwenpopulatie. 
Ramskappelle kende een stijging van 8%, St-Joris 57%. 
Toch was er in Nieuwpoort zelf een daling van 59%.
De meeste huiszwaluwen komen voor in Ramskappelle 
(76%), gevolgd door St-Joris (18%) en Nieuwpoort (6%).

De populatie boerenzwaluwen heeft zich terug opgewerkt 
van 230 naar 328 nesten, een stijging van 43%. Hiermee 
nadert het record uit 2006 met 367 nesten. De boeren-
zwaluwen komen het meest voor te Ramskapelle (59%), 
gevolgd door St-Joris (23%) en Nieuwpoort (18%).

Diksmuide

Het totale huiszwaluwenaantal te Diksmuide is licht ge-
daald. Nochtans zijn er grote verschillen naargelang de 
deelgemeenten. Beerst, Diksmuide, Lampernisse en 
Nieuwkappelle tonen een dalende trend, terwijl Kaasker-

ke, Leke, Sint-Jacobskappelle en Woumen een toename 
kennen. In Woumen bedraagt de stijging 3%. Deze deel-
gemeente heeft meteen ook het grootste aantal locaties 
op Diksmuids grondgebied, Kaaskerke heeft dan weer het 
hoogste aantal nesten.

Koksijde

Koksijde bereikt bijna de telcijfers zoals 2017. De terugval 
in 2018 was te wijten aan bouwwerken aan een gebouw 
te Oostduinkerke waar een grote kolonie gevestigd was. 
In 2019 heeft deze kolonie zich hersteld. Ook in Wulpen 
is een stijging merkbaar De aantallen in hoofdgemeente 
Koksijde zijn stabiel gebleven.
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Alveringem

Alveringem heeft voor 2019 het beste telcijfer sinds het 
begin van de tellingen, met een stijging van 32%. Oorzaak 
is een spectaculaire groei van een kolonie in Stavele. In 
2017 waren daar 19 nesten, in 2018 al 30 nesten en in 
2019 is er een een verdubbeling naar 62 nesten vastge-
steld. Deze kolonie huiszwaluwen is hiermee de grootste 
binnen het werkingsgebied NWG De Kerkuil vzw. Stavele 
had hiermee in 2019 een stijging van 76%. Ook in Izen-
berge steeg met 73%. Fortem is stabiel gebleven, maar te 
Alveringem zelf is er een daling van 22%.

Lo-Reninge

Sinds 2011 neemt de huiszwaluwpopulatie in Lo-Reninge 
toe. In vergelijking met 2009 zijn er nu 89% meer huis-
zwaluwen. Van een comeback gesproken. Noordschote en 
Reninge zijn stabiel gebleven qua aantal. In Pollinkhove is 
op één locatie de kolonie gehalveerd, een terugval van 18 
naar 8 nesten. In Reninge was het omgekeerd, een locatie 
groeide van 4 naar 9 nesten. Ook in Lo werden meer nes-
ten geteld, van 105 naar 125.

De Panne

In 2019 werd in De Panne geen telling uitgevoerd. In 2017 
en 2018 was er een daling zichtbaar. Of deze dalende 
trend zich verderzette in 2019 is niet geweten. Iemand 
kandidaat om mee te tellen in 2020?

Koekelare
 

De gemeente Koekelare had in 2019 een stijging van 30%, 
mede door het feit dat een nieuwe kolonie zich vestigde. 
Gelukkig waren de eigenaars zwaluwvriendelijk, want de 
nestlocaties waren geenszins ideaal. Een paar nesten wer-
den gebouwd tegen het rolluik van een raam, waardoor 
dit niet meer op of neer kon.

Houthulst

De huiszwaluwenpopulatie in Houthulst is de laatste drie 
jaar redelijk stabiel. In deelgemeente Merkem was de 
verhuis van 13 koppels van de ene locatie naar de andere 
opvallend te noemen. Houthulst en Merken hebben res-
pectievelijk 5 en 4 nesten meer dan in 2018.
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De gemeente Koksijde gaf al jaarlijks een premie voor 
broedende huiszwaluwen. Nu heeft het college van bur-
gemeester en schepenen de goedkeuring gegeven om 
ook een jaarlijkse premie van 10 tot 50 euro voor boeren-
zwaluwen te geven. 

Ook voor broedende kerkuilen is er een premie voorzien.
Deze premie voor kerkuilen is uniek voor West-Vlaande-
ren. 

We zijn Koksijde dan ook erg dankbaar voor dit initiatief 
en hopen dat andere gemeenten van ons werkingsgebied 
de subsidies voor zwaluwen willen overwegen of op zijn 
minst willen behouden!

Opgelet: verschillende websites geven weer dat inwoners 
de premie krijgen voor het ophangen van een nest(kast). 
Dit is foutief, er moet effectief een broedgeval zijn voor de 
premie verkregen kan worden.

Artikels Artikels

Kortemark

In Kortemark zijn geen nestlocaties van huiszwaluw ge-
kend, er was wel een waarneming van een rondvliegende 
huiszwaluw in de omgeving Bufferbekkens – park Span-
jaardbeek. Dit is zeker een gebied om op te volgen.

Nog een paar weetjes

De top 5 van het aantal huiszwaluwnesten op één locatie 
bedraagt respectievelijk 62, 51, 44, 43 en 39 nesten (zie 
tabel). Als de zwaluwen er vliegen, is dit meer vliegver-
keer dan een gemiddelde dag in Zaventem.
Binnen het werkingsgebied zijn er 42 kunstnesten voor 
huiszwaluw in gebruik, wat 2,7% is van het totaal aantal 
bewoonde huiszwaluwnesten.
Stad Veurne heeft het grootste aantal locaties huiszwalu-
wen (41), gevolgd door Stavele (20), Lo (17), Alveringem 
(16) en Koekelare (16).

Deelgemeenten waar (voorlopig nog) geen huiszwa-
luwnesten bekend zijn, werden in dit rapport niet vermeld:  
Beveren-aan-de-IJzer, Bovekerke, Klerken, Oostkerke,  
Oudekappelle, Stuivekeskerke en Vladslo.

Besluit

2019 was een goed huiszwaluwenjaar, nog nooit werden 
zo veel huiszwaluwnesten geteld. Toch is er in 11 van de 
46 deelgemeenten een daling. Ook zijn er 8 deelgemeen-
ten zonder huiszwaluwen.

Deze cijfers betekenen dus inderdaad dat iedereen gelijk 
heeft: er zijn zowel ‘minder’ als ‘meer’ huiszwaluwen. Het 
is maar hoe je het bekijkt ...
 
Stavele 62 Fortem 18
Reninge 51 Pervijze 16
Lo 44 Sint-Jacobskapelle 16
Kaaskerke 43 Booitshoeke 16
Ramskapelle 39 Veurne 16
Zande 36 Koekelare 15
Izenberge 29 Avekapelle 15
Nieuwkapelle 27 Houthulst 14
Bulskamp 26 Koksijde 13
Oostduinkerke 25 Esen 11
Beauvoorde 25 Steenkerke 11
Woumen 24 Alveringem 10
Wulpen 24 Eggewaartskapelle 9
De Moeren 24 Pollinkhove 8
Beerst 22 Nieuwpoort 6
Diksmuide 22 Noordschote 6
Sint-Joris 21 Keiem 3
Leke 21 Houtem ?
Merkem 32 De Panne ?
Lampernisse 19

Patrick Claeys,
Koekelare

Goed nieuws uit Koksijde!
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Ons blauw pimpelmeesje
Hoewel de pimpelmees vooral een bosvogel is en zijn 
voedsel hoog in de boomtoppen zoekt, bezoekt hij graag 
voedertafels en amuseert hij de toeschouwers met zijn 
levendig, acrobati sch gedrag. Zo ook bij Karine. Hij weet 
zich onder elke hoek aan opgehangen voedsel vast te 
klampen en eet van alles. Mooi om waar te nemen in 
de tuin in zijn azuurblauw, citroengeel uniform. Door de 
zwarte oogstreep op de witt e achtergrond weet hij zich 
van andere mezen te onderscheiden. Naast boomholtes 
broedt hij ook graag in nestkastjes maar dan met een in-
gang die zo klein is dat de mus of koolmees ze niet in be-
slag kunnen nemen.

Foto:  Karine Vanbeveren
Tekst: Willy Dela Ruelle

Smoorverliefde pad!
Wie denkt dat dieren niet verliefd kunnen worden op 
een andere soort, zelfs een andere familie, heeft  het mis. 
Deze pad (bovenaan) viel lett erlijk op de kikker (onder-
aan). Hoogstwaarschijnlijk waren het de lange, slanke, at-
leti sche benen van de kikker die alle realiteitsbesef van 
de pad uitgewist hebben. De pad verkiest hier een glad-
de huid, zonder al teveel wratjes. Maar als je eens goed 
nadenkt en eerlijk bent, zou je ook niet liever een kikker 
kussen dan een pad? 

Wim Bovens

Een kleine meneer, een grote zanger
Het winterkoninkje is ons op één na kleinste vogel-
tje.  Door zijn geringe groott e heeft  de winterkoning - in 
tegenstelling tot wat zijn naam doet vermoeden - vaak 
meer van strenge winters te lijden dan andere soorten en 
in lange vorstperioden is de sterft e soms groot. Na een 
periode van milde winters is de populati e echter wel snel 
op peil en we mogen hem op dit ogenblik tot een van 
onze talrijkste broedvogels rekenen.  Het is een standvo-
gel, die vooral gebieden met veel geboomte, ondergroei, 
heggen of houtwallen bewoont. Zijn voorkeur gaat vooral 
naar klimopstruiken waarin een kogelvormig nest wordt 
gebouwd. Hij verraadt zijn aanwezigheid door zijn luide, 
krachti ge, explosieve en melodieuze zang die circa 5 se-
conden aangehouden wordt en met tussenpozen wordt 
herhaald.

Foto:  Karine Vanbeveren
Tekst: Willy Dela Ruelle
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Als klap(ekster) op de vuurpijl
Op Kerstdag 2019 maakten wij een fi etstocht op de grens 
tussen België en Nederland. In Hamont-Achel kregen we 
al een eerste fi kse regenbui te verwerken en het meren-
deel van de tocht hadden we veel tegenwind. Een wegom-
legging aan de Stabrechtse Heide was er dan ook teveel 
aan. We besloten om toch maar voorbij de werfh ekkens 
te fi etsen. Het fi etspad lag er verlaten bij - hoe kon het 
ook anders: dit was immers “verboden terrein” - en op de 
heide was het één en al rust. Geen vogeltje dat wegvloog 
tot we deze beauty zagen zitt en! Op slag was alle regen-, 
wind- en andere ellende vergeten. Van een klap(ekster) 
op de vuurpijl gesproken!

Foto: Marc Vandamme
Tekst: Marianne Vanlanduyt

Een reuzengrote kikker!
Deze foto is genomen ti jdens onze uitstap met de Kerk-
uil begin september in de Biesbosch. In de lente vindt de 
voortplanti ng plaats. De bevruchti ng vindt plaats in het 
water en gebeurt over het algemeen ’s nachts. Wij� es 
produceren ongeveer 600 tot 3000 eitjes per seizoen, die 
in verschillende klompen worden afgezet. De kikker wordt 
geslachtsrijp op een leeft ijd van één tot twee jaar en kan 
in de vrije natuur wel tot twaalf jaar oud worden.

Willy Dela Ruelle

Een echte Belg, de pu� er
Een van de fraaiste schouwspelen in de natuur is een 
groepje putt ers, foeragerend op een grote distel, waarbij 
ze klingelende geluiden maken. Prachti ge foto, Karine! 
Voorzichti g pikken ze de zaden met hun vlijmscherpe sna-
vel uit de bloemhoofdjes, waarna ze met een dansende 
vlucht naar de volgende plant gaan. De Putt er is door zijn 
uitermate kleurrijk (zwart – geel - rood) verenkleed met 
geen enkel andere hier voorkomende vogelsoort te ver-
warren. Vroeger was dit een geliefde kooivogel maar nu is 
hij onvoorwaardelijk beschermd, net als heel wat andere 
vogels.

Foto:  Karine Vanbeveren
Tekst: Willy Dela Ruelle
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Birdathon XL

9 mei 2020
Spot zoveel mogelijk 

soorten vogels en 
geef ze in op 

www.waarnemingen.be

Organisatie Natuurpunt ism NWG De Kerkuil: meer info op www.natuuurwerkgroepdekerkuil.be

Voor wie:
Iedereen met een hart voor vogels

in  (vogelwerk-)groep 
of individueel

Overzichtspagina activiteiten en resultaten:
 www.natuurwerkgroepdekerkuil.be
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Cursus roofvogelherkenning
Plaats:   OC Markthuis, Markt 11
  8650 Houthulst
Data:   13/20/27-04-20 van 19 u. tot 21.30 u.
  02-05-20 van 13 u. tot 16.30 u.
Lesgever:  Wim Bovens
Inschrijven: www.natuurwerkgroepdekerkuil.be
Kostprijs: € 12 inclusief drank en hand-outs

Naar aanleiding van de succesvolle roofvogelwandeling 
op 12 januari 2020, wordt ditmaal een cursus roofvogel-
herkenning gegeven in Houthulst.

In het kader van het project “bruine kiekendief” en met 
het oog op een grauwe kiekendief, organiseert NWG De 
Kerkuil vzw deze cursus. De bruine kiekendief is hierbij 
de centrale spilfi guur. Alle courante roofvogels van België 
komen aan bod, ook een groot deel dwaalgasten worden 
aangehaald.

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

 Les 1  =  algemene inleiding roofvogels
 Les 2 & 3 =  soortenherkenning
 Les 4 =  prakti jkwandeling

Wanneer:

  Zaterdag 16 mei om 18 u. per fi ets in De Moeren 
  afspraak aan ingang Cabour (zie plan op de website)

Gids:   Diederik D’Hert
Organisati e: NWG De Kerkuil en NP Westkust
Kostprijs: Grati s, maar inschrijven verplicht
Inschrijven: www.natuurwerkgroepdekerkuil.be

Zou je ook graag vogels kunnen herkennen op geluid? We gaan op stap met een expert en 
“bekijken” zo vogels met onze oren. Basiskennis vogels is hier wel gewenst.

‘Met je oren naar vogels kijken’

Zaterdag 9 mei 2020

Zie pagina 26

Meer info op www.natuurwerkgroepdekerkuil.be

Birdathon XL
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Kalender
Wanneer Uur Wat Waar Extra

do 07-05-20 19.30 Medewerkersvergadering De Blankaart, Iepersteenweg 56, 8600 Diksmuide

za 9-05-20 hele dag Birdathon XL Hele werkingsgebied p. 26

za 16-05-20 18.00 Met je oren naar vogels kijken De Moeren (per fiets) p. 27

di 07-07-20 19.30 Medewerkersvergadering De Blankaart, Iepersteenweg 56, 8600 Diksmuide

wo 02-09-20 19.30 Medewerkersvergadering De Blankaart, Iepersteenweg 56, 8600 Diksmuide

za 05-09-20 18.30 BBQ De Blankaart, Iepersteenweg 56, 8600 Diksmuide

do 05-11-20 19.30 Medewerkersvergadering De Blankaart, Iepersteenweg 56, 8600 Diksmuide

Sociale media
NWG De Kerkuil gaat mee met zijn tijd en is ondertussen actief op Facebook en Instagram en sinds kort ook 
op Twitter! Jawel, u leest het goed, De Kerkuil tweet!

Op Facebook komen alle belangrijke mededelingen en worden activiteiten aangekondigd. Volg 
ons hier en u blijft ongetwijfeld op de hoogte van het reilen en zeilen van de vereniging.
Heeft u een vraag, dan kan u ons ook via Facebook contacteren. Wij beantwoorden uw vraag zo 
spoedig mogelijk. Account: DeKerkuil

Op Instagram ziet u veel foto’s verschijnen van de werking van de vereniging, vooral tijdens het 
broedseizoen wordt er veel gepost! Maar ook van events en infostandjes zal u hier een beeld 
krijgen. Wie een mooie natuurfoto neemt en bij het posten op Instagram de hashtag #nwgde-
kerkuil zet, maakt kans om zijn/haar foto in het tijdschrift te zien verschijnen. Aan jullie om dit 
tijdschrift nóg mooier te maken! Account: nwg_de_kerkuil

Op Twitter worden vooral rapporten en resultaten gepost. Ook retweets (postjes van andere 
organisaties) die betrekking hebben op onze werking, zullen hier verschijnen. NWG De Kerkuil 
is nieuw in twitterland, maar zal weldra haar stekje goed bemannen! Vergeet ons zeker niet te 
volgen! Account: @NwgDeKerkuil

In memoriam Lode Janssens
Velen kenden Lode als sportmeester Janssens van de school RITO in Diksmuide, 
anderen kenden hem als kanaalzwemmer, nog anderen als gedreven natuurgids 
in De Panne en omstreken. Wij herdenken Lode als medewerker van NWG De  
Kerkuil, waar hij met passie de zwaluwen en kiekendieven monitorde in Booits-
hoeke en omstreken. Onze gedachten gaan uit naar zijn naaste familie.

Controles en ringsessies kerk- en steenuil
Indien u mee wenst te helpen met de controles van steenuilen of kerkuilen, of u wil een ringsessie bijwonen, 
gelieve contact op te nemen met de kernverantwoordelijke van uw gemeente. Deze contactgegevens vindt u 
op pagina 2 (kernen). Exacte data, plaats en tijdstip worden dan met de kernverantwoordelijke afgesproken.
 • Richtdata steenuilencontroles: 25 tot 31 mei 2020
 • Richtdata kerkuilencontroles: 8 tot 14 juni 2020
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Bezoek ons ook op onze Facebookpagina: www.facebook.com/DeKerkuil
en volg ons op Instagram: nwg_de_kerkuil

Uiltje tekenen
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Goens Verzekeringsburo Veurne
Ooststraat 54, 8630 Veurne

T 058 31 16 66
info@goensverzekeringsburo.be

www.goensverzekeringsburo.be

Sights Of Nature 
Natuurpunt Optiekshop

Vlamingveld 89
8490 Jabbeke
050 31 50 01

www.deputter.be

VERREKIJKERS | TELESCOPEN | MICROSCOPEN | ACCESSOIRES
Koop uw instrument met ledenkorting bij Sights Of Nature , of� ceel partner en steun zo Natuurpunt

OFFICIEEL PARTNER

www.kite-optics.be

Adv_Kerkuil2020.indd   1 17/12/2019   12:26:59

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

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 
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deblauwespie@euphonynet.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

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

DVV GoWest
V  E  R  Z  E  K  E  R  I  N  G  E  N

Pannestraat 10 - 8630 Veurne

T. 05 777 77 77

marktplein 8 • nieuwpoort • 058 24 20 88
www.gallery34.be

ADV 63x47.indd   1 31/05/13   18:06
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