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(Roof)vogels kijken op survivalkamp
In de week van 10 tot 14 augustus organiseerde Sport
Vlaanderen Woumen (De Rhille) samen met Natuurpunt
IJzervallei en het Bezoekerscentrum van de Blankaart een
heuse survivalvijfdaagse. Een 15-tal kinderen leefde een
hele week in, met en van de natuur. Als medekasteelbewoner werd ook NWG De Kerkuil gevraagd om een handje
toe te steken, waar we vanzelfsprekend graag op in gingen. Wim en Filip boksten op dinsdag 11 augustus een
voormiddagje (roof)vogels kijken in elkaar.
Tijdens een korte wandeling leerden de kinderen met een
verrekijker omgaan, wat minder evident is dan de meeste mensen wel denken. Aan de hand van foto’s en silhouetten maakten ze ook kennis met de ‘Big Five’ van de
Blankaart: buizerd, torenvalk, bruine kiekendief, sperwer
en slechtvalk. Dat werden de doelen van de dag. Bij elke
soort werd kort iets verteld over het uiterlijk en de jachtstrategie. Eens die vijf roofvogels stevig ingeprent waren,
gingen we op ontdekking.

Er was ook tijd voor een spel. De kinderen werden in duo’s verdeeld, kregen een ‘staart’ aan de broeksband, en
moesten proberen het lint van de andere te roven. Wat
een overgave! Bij een tweede ronde was het elk voor zich
en herkenden we de verschillende roofvogelstrategieën
in het spel van de kinderen: sommigen bleven op z’n buizerds rustig afwachten tot ze konden toeslaan, anderen
laveerden bliksemsnel tussen de obstakels en probeerden
als echte sperwers een prooi te bemachtigen en nog anderen kozen in ware slechtvalk-stijl voor de directe aanval.
Tegen de middag was het energiepeil danig geslonken,
maar gelukkig wachtte aan het Blankaartkasteel een meer
dan welgekomen verfrissing. Het was fijn om met zo veel
jeugdig enthousiasme op pad te mogen gaan!

De hittegolf had echter niet enkel op de rood aangelopen
kinderen (én hun begeleiders) de nodige impact, maar
ook de hoofdrolspelers van de dag bleven wijselijk verborgen op de koelste plaatsen. Uiteindelijk werden toch twee
buizerds en een torenvalk gespot, maar verder bleek het
voor de lokale roofvogelpopulatie die dag te heet. Toch
waren verschillende kinderen erg geïnteresseerd en we
kregen heel wat vragen. Ook de telescopen waren voortdurend bezet, en grote zilverreigers, aalscholvers en verschillende steltlopertjes werden aandachtig bestudeerd.

Filip Declerck
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Op stap met Vormingplus
Natuurwerkgroep De Kerkuil werd gecontacteerd door
Vormingplus om een roofvogelwandeling te begeleiden
op woensdag 19 augustus. Heel even zag het er naar uit
dat deze wandeling niet zou kunnen plaatsvinden omwille
van de coronamaatregelen. Dankzij de goede (en strenge)
organisatie viel deze wandeling dan toch niet in het water.
Slechts 15 mensen mochten deelnemen, moesten verplicht een mondmasker dragen en uiteraard de nodige
afstand houden. Een begeleider van Vormingplus vergezelde ons op de wandeling om er zeker van te zijn dat de
voorzorgsmaatregelen te allen tijde gerespecteerd werden. De provincie West-Vlaanderen had voor iedereen
(ontsmette) verrekijkers voorzien. Deze bleken, op twee
na, niet nodig. De meeste deelnemers hadden immers
hun eigen verrekijker mee. Hier en daar was er iemand
met een beetje voorkennis over vogels.
Vol goede moed vertrokken we op pad, de verrekijker om
de hals. Toen we halt hielden aan een uitkijkpunt over
weilanden, merkten we een steenuil op die zat te roesten
bovenop een weidepaaltje. Het was toen 10 uur. Een primeur: dit was de eerste keer dat we een steenuiltje konden waarnemen op een roofvogelwandeling. Hoewel het
uiltje op grote afstand zat, heeft iedereen hem kunnen
zien.

De andere roofvogelsoorten hielden zich wat koest, op de
torenvalk en buizerd na. Van elk hebben we drie exemplaren kunnen bewonderen. Een juveniele torenvalk liet zich
van vrij dichtbij bewonderen terwijl hij af en toe van een
paaltje naar de grond vloog. Even verder waren er twee
juveniele torenvalken bezig met vliegoefeningen. Het bleken echte speelvogels te zijn. Acrobatische toeren volgden elkaar op in en rond een alleenstaande boom. Dan
was er nog een buizerd - hevig in de rui (verenwissel) - die
ons tot tweemaal toe kwam groeten. Ook een juveniele
buizerd die vanop grote afstand even aanzien werd als
een bruine kiekendief, passeerde de revue.
De boomvalk tekende dit jaar niet present als broedvogel
in De Blankaart. We hebben hem dus niet op zijn vaste
stek kunnen aantreffen. Voor de roofvogels op trek, zoals
wespendief, zwarte wouw, rode wouw en visarend was
het nog net te vroeg. Die kunnen we vanaf eind augustus
of begin september verwachten.
Het weer zat goed mee en de omgeving is top! De waarnemingen lagen wat aan de lage kant, maar wat we zagen,
kan zeker tellen!
Wim Bovens

foto: buizerd - Wim Bovens

Voorbije activiteiten
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Bruine kiekendieven 2020
Onzekere start?
Door de COVID-19-maatregelen die vanaf 18 maart vanuit
de regering werden opgelegd, was het even spannend om
te weten of we de bruine kiekendieven dit jaar zouden
kunnen opvolgen of niet. De kiekendieven komen normaliter eind maart toe vanuit hun Afrikaanse overwinteringsgebied. Er werd contact genomen met het kabinet
van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir en met
de hoofdcommissarissen van de 3 politiezones waar onze
vereniging actief is. In de uitgebreide en goed gedocumenteerde mail stonden er verwijzingen naar onder andere het soortenbeschermingsplan (SBP) bruine kiekendief en de subsidie voor 5 grondbroedende vogelsoorten.
Het verdict was duidelijk: een beperkt aantal ervaren medewerkers mocht zich verplaatsen om de bruine kiekendieven in kaart te brengen, uiteraard met bijhorend toelatingsdocument! Opluchting! Al snel kwamen onze vaste

foto: Redgy Vergracht

gasten in hun bekende omgeving toe, maar dit jaar was
toch wel speciaal. Door de lockdown light, was er nauwelijks volk op de baan te bespeuren. In gebieden waar het
normaal vrij druk is, was geen kat te zien. En dat merkten
de kiekendieven uiteraard ook. Sommige koppels kozen
hun nestlocatie dan ook wel heel dicht tegen de weg aan.
Bij de latere versoepelingen van de maatregelen zijn veel
mensen beginnen wandelen en fietsen in eigen streek. Dit
zorgde dan weer voor een hogere verstoring voor de kiekendieven. Al bij al kunnen we echter niet concluderen
dat er veel nesten mislukt zijn vanwege deze uitzonderlijke toestand. De totale populatie die werd gemonitord
is in 2020 gestegen tot 106 koppels! Dat zijn 18 koppels
meer dan in 2019. Van alle nesten zijn er 57 succesvolle
broedgevallen, twee meer dan vorig jaar. Ook het aantal
mislukte broedgevallen kende helaas een nieuw hoogtepunt met 32 stuks.

Zekere broedgevallen, territoriale koppels en broedpogingen
bruine kiekendief IJzer en Polder 2001- 2020
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Spreiding over gemeenten

van heel wat riet langs de perceelsranden, verkiezen we
toch om deze gevallen op “onbekend” te laten staan. Voor
het eerst hebben we ook een koppel in koolzaad gehad.
Dit koppel bracht 3 juvenielen groot. Ook het hooiland in
de IJzervallei wint aan populariteit! Als we de graansoorten onder de loep nemen, kunnen we 21 broedgevallen in
tarwe noteren tegenover 12 broedgevallen in gerst.

Verspreiding broedgevallen bruine kiekendief gemeenten in 2020
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Veurne heeft met 28 koppels terug de pole position ingenomen als het aankomt op aantal broedgevallen per
gemeente. Diksmuide zakt naar een verdienstelijke 2de
plaats met 17 paartjes. We merken toch vooral de grote stijging op van broedgevallen in Middelkerke, waar
er 9 koppels gevonden werden. Torhout had zijn eerste
broedgeval sinds onze monitoring, maar helaas mislukte dit nest. Kortemark had voor het eerst in zes jaar ook
opnieuw een broedgeval, maar ook dat mislukte. Alveringem en Nieuwpoort, of eigenlijk Ramskapelle, doen het
ook verbazingwekkend goed met 8 broedgevallen. Voor
beide gemeenten is dit een recordcijfer. Koksijde heeft
ook haar persoonlijk record verbroken en telt 5 broedgevallen. Lo-Reninge heeft er ten opzichte van vorig jaar een
broedgeval bij en Houthulst blijft status quo met 5 broedgevallen. Er werden omwille van de coronamaatregelen
geen koppels opgevolgd in Frankrijk.
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Bijna een kwart van de broedpopulatie van onze contreien begint in grasland te broeden (24 koppels). Grasland
heeft als nadeel dat het niet hoog genoeg groeit en niet
stevig genoeg is van structuur om een nest veilig in groot
te brengen. Bij het minste zuchtje wind zal gras, als het
lang genoeg is, platvallen. Predatoren hebben dan ook
vrij spel bij een broedgeval in gras. Deze nesten mislukken
‘gelukkig’ vrij vroeg op het seizoen en 10 koppels begonnen daarna opnieuw te broeden op een perceel met tarwe in de omgeving. De 14 overige koppels kwamen niet
meer tot broeden in ons werkingsgebied, maar mogelijk
begonnen ze elders opnieuw, of gingen ze rondzwerven.
Op het einde van het seizoen kunnen we toch spreken van
een broedsucces van 62% voor de koppels bruine kiekendieven, met daarboven nog eens 3% waarvan we het resultaat niet weten. Tarwe is bij uitstek het veiligste gewas
voor kiekendieven om succesvol in te broeden, met maar
1 mislukt broedgeval en 20 geslaagde. Er waren dit jaar
ook 14 koppels die niet tot broeden zijn gekomen, maar
wel een territorium bezetten.
Mislukkingen per broedbiotoop bruine kiekendieven IJzer en Polder 2020

Dit jaar verkiest 30% van onze kiekendieven riet om in te
broeden. Van de 16% die in maaigrasland gebroed hebben,
zijn de nesten helaas allemaal mislukt. Maaigras blijft een
zo goed als onmogelijk gewas om kiekendieven in groot
te brengen. Het “onbekende” broedbiotoop in de taartgrafiek heeft dan weer te maken met de waarneming van
pas uitgevlogen juvenielen op locaties waar we geen nest
hebben kunnen vaststellen. Er waren 6 dergelijke locaties
in 2020. Vermoedelijk zal het merendeel van deze koppels
in tarwe gebroed hebben, maar door de aanwezigheid
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Nestgemiddelden

Voor een update zal het wachten worden tot de volgende
broedvogelatlas uitkomt, waarvoor het veldwerk nu verricht wordt. Waar we al zeker van mogen zijn is dat wij
ongeveer 75% van de Vlaamse populatie opvolgen! Daarvoor mogen we ons toch wel eens op de borst kloppen!

Nestgemiddeldde bruine kiekendieven IJzer en Polder 2007-2020
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In het hele werkingsgebied zijn minimum 154 juveniele
bruine kiekendieven uitgevlogen. Het werkelijke aantal
zal een pak hoger liggen, aangezien we niet alle broedlocaties op het nest controleren. Met een gemiddelde van
meer dan 3 juvenielen per nest, kunnen we alleen maar
tevreden zijn. Van 37 nesten kennen we het exacte aantal
jongen. In deze nesten noteerden we samen 118 jongen.
Wingtags
Dit jaar konden we maar liefst 16 verschillende vogels met
wingtags succesvol aflezen. 5 gevleugelmerkte kiekendieven hebben we helaas niet duidelijk genoeg kunnen zien/
fotograferen. Een 60-tal juveniele kiekendieven is dit jaar
voorzien van vleugelmerken. Dat belooft dus voor de komende jaren. Wie dergelijke kiekendief ziet vliegen in het
voorjaar/zomer, mag steeds contact opnemen met het
secretariaat!

Boer met een hart voor de natuur
Meer en meer worden we gecontacteerd door landbouwers zelf met de melding dat er vermoedelijk een kiekendief op hun land broedt. Ook bij boer Olivier was dit het
geval. Verschillende pogingen om een nest te lokaliseren
mislukten, tot het moment dat er zelfs gedacht werd dat
het een territoriaal koppel was dat niet broedde. Maar net
toen we meenden dat het kiekendievenseizoen erop zat,
op de laatste dag van juli, kregen we na het beschermen
van het laatste gekende nest, telefoon van boer Olivier.
“We hebben een nest bruine kiekendieven gevonden tijdens het dorsen,” was de melding. Met drie medewerkers
gingen we onmiddellijk ter plaatse. De twee juvenielen
zaten op een reeds gedorst stuk land. Het nest zelf was
niet bruikbaar meer, net te laat opgemerkt, maar de jongen waren veilig en dat was het voornaamste! Boer Olivier
was wel bereid om een vierkant tarwe te laten staan rond
een nest, dus maakten we zelf een nieuw nest op een andere locatie, wat verder verwijderd van de straatkant.

Voor we de twee juvenielen terugzetten, werden ze geringd en getagd. Boer Olivier wilde ons maar wat graag
assisteren bij het vleugelmerken van de kiekendieven.
Daarna werden de juvenielen terug op hun nieuwe nest
gezet. Pa en ma kiek zouden ongetwijfeld de nieuwe locatie snel vinden.
Publicatie INBO Broedvogels in Vlaanderen 2013-2018
Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) publiceerde de recente status en trends van de in Vlaanderen broedende vogelsoorten. Het zwaartepunt van de
verspreiding van de bruine kiekendief ligt duidelijk aan
de Westkust/IJzervallei, met andere woorden pal in ons
werkingsgebied. De totale populatie voor Vlaanderen ligt
tussen de 100 en de 140 koppels. Dit getal werd berekend
op basis van cijfergegevens uit 2018 en 2019.
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Het dorsen werd in de namiddag stopgezet wegens te
hoge temperaturen (36° C in de schaduw) en er zou pas
verder gedorst worden rond middernacht. Omdat 1 jong
zo goed als vliegvlug was, en het andere jong al uitermate
goed te been, moesten ze sowieso even vastgezet worden
terwijl de dorser in de onmiddellijke buurt van het nest
was. Anders bestond de mogelijkheid dat ze alsnog in de
pikdorser terecht kwamen.
Zo gezegd, zo gedaan: vanaf 23u was een medewerker
ter plaatse, midden op een groot perceel tarwe waarvan
de helft al gedorst was. Het was een open hemel, maar
zonder verlichting toch best wel donker. De medewerker
positioneerde zich aan de nieuwe nestlocatie en wachtte
tot de dorser zou naderen. Het vierkant rondom het nest
werd afgezet met bamboestokjes. Plotseling vloog een

kerkuil over het nieuwe nest van de kiekendieven, op 2
meter boven de medewerker. Het leek alsof hij het nest
even kwam keuren, en na goedkeuring vloog de kerkuil
door. Alles verliep volgens plan. Het vierkant werd gevrijwaard van dorsen en eens de dorser een 5-tal banen
verder was, werden de kiekendieven op hun nieuwe nest
gezet.
Het toeval wil dat er in het vogelopvangcentrum van Oostende nog een kiekendief uit Heuvelland zat. Deze kiekendief was even oud als het jongste kiekje van dit nest, dus
werd besloten om hem hier bij te zetten. Het is altijd beter als ze ‘in het wild’ opgroeien. Hopelijk aanvaarden de
ouders hun pleegkiekje. De volgende 2 dagen werd het
nieuw samengesteld gezin van op afstand opgevolgd, en
met een succes! Je zou het niet zeggen dat ze eigenlijk
geen familie zijn van elkaar als ze zo braaf samen zitten,
hé? De iets oudere kiekendief was al uitgevlogen.
We willen graag boer Olivier nog een dikke pluim geven
voor zijn inzet en zijn enthousiasme! Topboer! Hetzelfde
geldt natuurlijk ook voor alle andere landbouwers die bereid waren ons toe te laten nesten van bruine kiekendieven op hun akkers te beschermen.
Wim Bovens

foto: links het jong van het nest van boer Olivier, rechts het jong uit het vogelopvangcentrum, het oudere jong was al
uitgevlogen op dat moment.
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Grauwe kiekendieven bij de broeders van
Westvleteren
Inleiding

Speurwerk

De grauwe kiekendief is een zeldzame broedvogel in
Vlaanderen. Sinds het jaar 2000 waren er nog maar 4 bevestigde broedgevallen: in Peer en in Boutersem in 2000,
in 2012 in Tongeren en het recentste broedgeval was in
2018 in Diksmuide. Dit laatste nest werd beschermd en
opgevolgd door medewerkers van Natuurwerkgroep De
Kerkuil.

Eind april zag Stefaan Depover (Natuurpunt Poperinge)
een mannetje grauwe kiekendief in de buurt van zijn
woonplaats en meldde dit aan enkele vogelaars. Grauwe
kiekendieven worden wel meer gezien tijdens de trek,
maar deze bleef toch al enkele dagen hangen. Wanneer
er plots ook een vrouwtje gesignaleerd werd, ging er een
belletje rinkelen bij Wim Bovens, de projectcoördinator
van Natuurwerkgroep De Kerkuil. Hij contacteerde Stefaan en bood de expertise van de werkgroep aan om een
mogelijk broedgeval op te sporen. Stefaan vond het een
topidee en zo ontstond al snel een intense en succesvolle
samenwerking. Onmiddellijk werd Gerald Driessens (Natuurpunt) gecontacteerd om waarnemingen van grauwe
kiekendief onder embargo (tijdelijk onzichtbaar) te zetten
op de website waarnemingen.be. Hoe minder volk komt
kijken, hoe minder verstoring voor de broedkoppels. Hier
komt de kiekendief terecht op de eerste plaats.

Op Vlaams niveau ondertekende toenmalig minister
Schauvlieghe in 2015 het soortenbeschermingsprogramma (SBP) voor grauwe kiekendief. Dit programma werd
opgesteld om het Europese Natuurdoel voor de grauwe
kiekendief in Vlaanderen – zijnde 15 broedparen – te
behalen door middel van allerhande acties zoals het afsluiten van beheerovereenkomsten (bv. aanleggen van
vogelakkers) via de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).
Een beheerovereenkomst bestaat uit één of meerdere
beheerpakketten. Een beheerpakket omvat maatregelen
en voorschriften die gericht zijn op het behoud of de verbetering van de kwaliteit van het milieu, de natuur of het
landschap waarvoor de landbouwer een vergoeding krijgt
van de VLM. Alle kiekendievensoorten van Europa profiteren mee van dergelijke overeenkomsten. Binnen dit soortenbeschermingsprogramma werden 5 kernzones afgebakend, waarvan één in West-Vlaanderen, nl. De Moeren in
Veurne. Dit is een uitgesproken akkerbouwgebied waar
jaarlijks alvast veel bruine kiekendieven komen broeden.
Natuurwerkgroep De Kerkuil heeft op haar beurt in de
meerjarennota de doelstelling voor grauwe kiekendieven
op 2 koppels vastgelegd voor de beleidsperiode 20172021.
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foto: vrouwtje grauwe kiek - Johan Seys
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De volgende ochtend werd het onmiddellijk duidelijk dat
het kersverse koppel grauwe kiekendieven de voorkeur
had gegeven aan een grasveld palend aan de Sint-Sixtusabdij en -brouwerij. Daar stonden we dan te velde,
het gedrag van de vogels te bestuderen, tot plots uit
het niets een tweede mannetje opdook boven het veld.
Wou dit mannetje het vrouwtje afsnoepen van dat andere mannetje? En wilde die hier ook ergens in de buurt
zijn nest bouwen? Of was het een grauwe kiekendief op
doortrek? Heel wat vragen staken de kop op en het antwoord liet toch even op zich wachten. Er werd een team
samengesteld van observatoren die de grauwe kiekendieven nauwlettend in het oog hielden: Björn Parmentier
(Natuurpunt) en Hendrik Mijle (NWG De Kerkuil) waren
nagenoeg dagelijks van de partij. Topkerels! En dat wierp
zijn vruchten af: het tweede mannetje werd geregeld gezien en op 8 mei verscheen zelfs een tweede vrouwtje ten
tonele! Er is een duidelijk verschil in verenkleed tussen
beide vrouwtjes, één van de vrouwtjes heeft beduidend
lichtere bovenarmdekveren die resulteren in een bleke
plek op de bovenvleugels. Twee koppels dus, die er lustig
op los baltsten boven hetzelfde perceel gras: een unicum
voor Vlaanderen! We maakten kennis met broeder Michiel, broeder Benedikt en Arnold van de Sint-Sixtusabdij,
die vol bewondering keken naar deze sierlijke roofvogel.
De abdij is grondeigenaar van dit perceel, maar het veld
wordt verhuurd aan een landbouwer. Broeder Michiel is
een echte ornitholoog, met een rijk verleden in de Belgische Jeugdbond voor Natuur (BJN) waar hij zelfs Anny Anselin leerde kennen, die ons wingtagproject voor de bruine kiekendief leidt. De wereld is klein! Op 29 mei werd
op 8 kilometer van het nestperceel een 2de kalenderjaar
mannetje grauwe kiekendief gezien. Deze was nog te jong
om effectief te broeden, maar mogelijk al bezig aan een
prospectieronde voor volgend jaar?

ten omwille van Covid-19. Dat alles zorgde voor een oase
van rust en dus besloten de kiekendieven hun nest te maken onder het wakende oog van de broeders van de Sint
Sixtus abdij en de lokale jachtwachter.
Beschermingswerk
Nesten van grauwe kiekendief worden sowieso beschermd op het moment dat er gedorst wordt. Het liefst
zien natuurbeschermers dergelijke vogels in tarwe broeden. Dit gewas blijft immers mooi rechtop staan en zorgt
voor een natuurlijke bescherming. Gras kan platvallen en
eens het gras over het nest valt, is het mogelijk dat de oudervogels het niet meer terugvinden. Game over. Gelukkig was de landbouwer, Luc Rooryck, onmiddellijk bereid
om mee te werken aan de bescherming van de nesten.
De maaidatum werd uitgesteld omdat de nestlocaties nog
niet vastlagen op het moment dat er oorspronkelijk gemaaid moest worden. Pas op 7 juni werden de markeringen voor de nestbescherming geplaatst. Er werd een vlak
van 10 op 10 meter afgemeten. Dit was de eerste keer dat
er naar het nest gegaan werd. In één nest lagen vijf eieren, in het tweede nest vier. Het Agentschap voor Natuur
en Bos (ANB) werd gecontacteerd in het kader van de subsidie voor de bescherming van de nesten (deze subsidie is
er voor jongen van 5 broedvogelsoorten). Dieter Coelembier (VLM) zorgde voor het papierwerk voor de aanvraag
van deze subsidie.

foto: plaatsen nestbescherming - Wim Bovens

foto: broeder Michiel observeert - Wim Bovens
Denkwerk
Hoewel er verschillende beheerovereenkomsten uitgevoerd waren in de onmiddellijke nabijheid van het perceel,
hadden de kiekendieven dit perceel hoogstwaarschijnlijk
niet gekozen mocht er geen lockdown zijn geweest. De
abdij was namelijk tijdelijk gestopt met de verkoop van
hun populaire gerstenat en “In De Vrede”, het enige café
waar Westvleteren verkocht wordt, had zijn deuren verplicht gesloten. Ook de camperplaats werd tijdelijk geslo-
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Op 13 juni was het zo ver, er zou gemaaid worden. Een
heel team van vrijwilligers stond paraat voor het plaatsen van de eigenlijke nestbescherming. Taken werden
verdeeld en er werd uitleg gegeven over hoe de schrikdraad moest worden geplaatst. Een strook gras rond het
nest werd op 15 cm hoogte geknipt zodat het zeker niet
zou kunnen platvallen. Nestlocatie 2 had nog steeds vier
eieren, nestlocatie 1 had ondertussen 3 juvenielen en 2
eieren. Eens de jongen groter zijn, is er sowieso minder
gevaar voor het dichtvallen van een nest. Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels (NL) werd gecontacteerd om advies in te winnen. Deze kiekendieven werden
dus met de beste zorgen, veel ervaring en een enorm enthousiasme omringd! Een medewerker van het kabinet
van minister Zuhal Demir liet ons weten dat hij, samen
met de minister, zou langskomen als beide broedgevallen
zouden slagen. Spannend!
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Zenderwerk
Via ANB werden we door Kjell Janssens en Geert Spanoghe van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)
gecontacteerd. Zij stelden een samenwerking voor om
de adulte vogels te voorzien van een zender voor wetenschappelijk onderzoek. Dit zou heel wat belangrijke data
kunnen opleveren voor Vlaanderen. Ben Koks, oprichter
en oud-directeur van de voormalige stichting Werkgroep
Grauwe Kiekendief, is verschillende keren langsgekomen
om ons bij te staan met goede raad en tonnen ervaring.
Er waren 4 zenders beschikbaar voor de adulte grauwe
kiekendieven. Deze zenders slaan elke 4 minuten de coördinaten op van de locatie waar ze zich bevinden en elke
24 uur na activering van de zender komen die data binnen
bij het INBO. Met een mistnet en een opgezette oehoe als
lokvogel werd de eerste kiekendief, een wijfje, gevangen
op 18 juni. Dan was het alle hens aan dek. De vogel moest
worden opgemeten en voorzien worden van een wetenschappelijke ring, een kleurring (V|7), een zender en zo
snel mogelijk terug worden vrijgelaten.

Tot ieders verbazing kwam er even later een ongezenderd
mannetje prooi droppen op een nest. Er was dus sprake
van 3 mannetjes! Het zenderwerk heeft als voordeel dat
de vogels dagelijks opgevolgd kunnen worden. Zo kwamen we hun gezamenlijke slaapplaats op het spoor. Hier
werden 2 mannetjes en 1 vrouwtje grauwe kiekendief
waargenomen, terwijl beide wijfjes van Westvleteren op
het nestperceel bleven slapen. Er moet dus een 3de koppel geweest zijn in de buurt, dat uitgemaaid werd. Uit de
zendergegevens bleek al heel snel dat V|2 niet gebonden
was aan een nest op het grasperceel. Hij doolde wat rond
en het is dus eigenlijk eerder puur toeval dat we hem daar
gevangen en gezenderd hebben. Uit latere data bleek dat
hij op 1 maand tijd 3 keer op het nestperceel geweest is.

foto: gezenderd mannetje V|2- Koen Devos

foto: gezenderd vrouwtje V|7 - Wim Bovens
Op 7 juli werden 2 mannetjes van een zender voorzien,
beide waren reeds gekleurringd. Aan de hand van hun
ringen wisten we waar deze vandaan kwamen: één mannetje kwam uit Groningen. Het was geboren in 2018 en
voorzien van de kleurring 1|C, het andere was het enige
juveniele mannetje van het nest uit Diksmuide (2018) met
kleurring V|2! Een oude bekende dus! Fantastisch nieuws!
Nadat deze twee mannetjes gezenderd waren, werd het
mistnet even afgebroken om de rust terug te laten keren
op het veld en om de adulten de kans te geven om prooi
aan te brengen voor de jongen.

Hier stonden we dan met 4 zenders en 6 adulte vogels. Er
moesten keuzes gemaakt worden, maar, mannetjes leveren meer interessante data op dan vrouwtjes. Het vrouwtje verlaat het nestperceel immers zelden tijdens de
broedperiode en in de eerste levensfase van de juvenielen. Het mannetje gaat echter de hele tijd jagen en levert
zo meer bruikbare data op. We zouden dus voor het derde
mannetje gaan! Maar het koppel aan dat nest bleek niet
geïrriteerd te worden door de opgezette oehoe. Het mannetje negeerde de oehoe volledig, alsof hij er niet eens
stond. Het vrouwtje deed er nog een schepje bovenop. Ze
ging letterlijk op de kop van de lokvogel zitten! Hilariteit
alom bij iedereen die stond te kijken.

foto: vrouwtje op kop oehoe - Wim Bovens
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foto: gezenderd mannetje 1|C - Koen Devos

Op 13 juli werd het anders aangepakt. In plaats van een
opgezette oehoe, werd een opgezette havik gebruikt als
lokvogel. Met succes! Het mannetje kwam aan met prooi,
dropte dit op het nest, nam een kleine aanloop en ging vol
in de aanval op de havik af! Hebbes! Het derde gezenderd
mannetje grauwe kiekendief van Vlaanderen was een feit.
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Ringwerk
Een moment waar veel natuurbeschermers naar uitkijken,
is het ringmoment. Op 8 juli werden de jongen van beide
nesten geringd. Er waren oorspronkelijk 9 eieren in totaal,
en bij het ringen bleek het nest van 5 eieren, 4 jongen
te hebben en het nest van 4 eieren had slechts 2 jongen.
Eén jong lag dood op het nest. Dat zal hoogstwaarschijnlijk onderkoeld geraakt zijn door de hevige regen van de
voorbije dagen. De 6 jongen werden door Jeroen Arnoys
en Norbert Roothaert, medewerkers van het Koninklijk
Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, voorzien
van een wetenschappelijke ring en een gele kleurring.

foto: Jeroen ringt juveniele kiekendief - Eveline Follet
De kleurringen werden aangeleverd door Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels uit Nederland. Iedereen
die had bijgedragen aan de bescherming werd op dit ringmoment uitgenodigd, ook de landbouwer Luc Rooryck
was van de partij! Luc heeft een grote bewondering voor
het hele gebeuren, vooral door de organisatie, de inzet en
het geduld dat we over hebben voor de natuur. Dat geeft
hem een goed gevoel en hij is dan ook blij deel te mogen
uitmaken van deze ervaring.

ook het bericht binnen dat V|3, één van de drie wijfjes
die in 2018 in Diksmuide geboren werden, succesvol aan
het broeden was in Groningen. Ze zou een nest van vier
juvenielen aan het grootbrengen zijn!
Vliegwerk
Op 16 juli werd een eerste vliegende juveniel waargenomen, niet veel later werden ze allemaal nog eens gezien.
De eerste vluchten stellen nog niet veel voor. Enkele meters recht vooruit vliegen, om daarna stuntelig te landen
in het hoge gras. Beetje per beetje wonnen ze het vertrouwen en lukte het zelfs om op de palen van de schrikdraad te landen. Grotere jongen, dat wil ook zeggen dat
er meer eten aangebracht moet worden. De mannetjes
schakelden een tandje of twee bij. Hoewel de grauwe kiekendief perfect in staat is om kleine vogeltjes te pakken,
blijven de meeste waarnemingen van prooiaanvoer toch
muizen te zijn. Eén van de vrouwtjes begon alle libellen op
en rond het veld te vangen. Eén keer werd er zelfs een wezel waargenomen in de poten van een aanvliegend mannetje! Twee weken later zagen we een mannetje grauwe
kiekendief een wespendief van het veld verjagen. Eens hij
de wespendief ettelijke keren opgejut had, kwam een juveniel de taak overnemen. De jonge kiekendief had duidelijk les gekregen van zijn pa en begeleidde de wespendief
succesvol het veld af. Wat later werden zowel een buizerd
als een jonge bruine kiekendief langs alle kanten belaagd
door een drietal juvenielen. Ze hadden er duidelijk zin in.

foto: twee juveniele grauwe kiekendieven jagen juveniele
bruine kiekendief (links midden) weg - Wim Bovens

foto: twee juveniele kiekendieven - Eveline Follet
links wijfje (donkere iris) rechts mannetje (lichte iris)
Minister Demir liet zich op het allerlaatste moment verontschuldigen, evenals haar kabinetsmedewerker. Broeder Michiel trakteerde in naam van de abdij met een krat
van het bekroonde Westvleteren om dit heugelijke moment nog onvergetelijker te maken. Rond die tijd kwam
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Wat ook wel opviel, is dat de juvenielen van het grootste
nest, regelmatig gingen kijken bij het andere nest, waar
de juvenielen een weekje jonger zijn. Wat gingen ze daar
doen? Zouden ze gedurfd hebben om voedsel te stelen
van de jongen daar? Meermaals konden we wel vaststellen dat als een jong te dicht bij het andere nest ging, het
weggejaagd werd door een ouder van dat nest. En dat op
een niet zachtaardige manier. Op 27 juli is V|7, het wijfje
van het kleinste nest, vertrokken naar Frankrijk, dat was
vroeger dan de gemiddelde vertrekdatum, maar aangezien er maar 2 juvenielen waren, en het mannetje volgens
de zenderdata heel hard zijn best deed, moet dit haalbaar
geweest zijn. Het andere wijfje vertrok rond 10 augustus.
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nestbescherming te rijden. Helaas hebben we hier vastgesteld dat één jong het niet gehaald heeft. Op het nest van
1|C en V|7, waar 4 eieren lagen en 2 juvenielen geringd
werden, lag een dood jong in verre staat van ontbinding.
Doodsoorzaak onbekend. We laten de spijtige dood van
dit ene jong niet aan ons hart komen, maar focussen ons
op de 5 juvenielen die vrij als een vogel rondvliegen!

foto: V|7 toen zonder zender, aan het jagen - Johan Seys
Tot 15 augustus bleven de mannetjes de jongen voeden,
maar de jongen vlogen op dat ogenblik al duchtig rond.
Meermaals was er geen enkel jong op het veld te bespeuren toen het mannetje grauwe kiekendief aankwam met
een prooi. De wijde wereld riep de juvenielen op om op
avontuur te vertrekken! Vanaf 16 augustus zaten alle gezenderde kiekendieven in Frankrijk.
Netwerk
Het is uiterst belangrijk dat dergelijke broedgevallen goed
gedocumenteerd worden. De uren die gespendeerd zijn
aan de kant van het veld, observerend, zijn dan ook niet te
tellen. Via een WhatsApp-groep hielden we elkaar op de
hoogte. Johan Seys zorgde, zoals je kan zien in dit artikel,
voor enorm mooie beelden van de adulte vogels. Hans
Hut, vriend van Ben Koks, heeft heel wat professioneel videomateriaal kunnen opnemen en NWG De Kerkuil heeft
ook heel wat beeldmateriaal verzameld. De netwerkmomenten terwijl we observeerden, waren van kapitaal belang om heel het verhaal aan elkaar te rijgen. Uiteraard
kon een gezonde dosis humor niet ontbreken tijdens het
vele veldwerk.

foto: juveniele grauwe kiekendief - Wim Bovens
Samenwerken werkt!
Dit succesverhaal is te danken aan de vlotte samenwerking tussen de Natuurpuntvrijwilligers, in het bijzonder
Stefaan Depover en Björn Parmentier, vrijwilligers van
Natuurwerkgroep De Kerkuil, in het bijzonder Hendrik
Mijle, Kjell Janssens en Geert Spanoghe van het Instituut
voor Natuur en Bosonderzoek, Dieter Coelembier van
de Vlaamse Landmaatschappij, Floris Verhaeghe van het
Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid, Jeroen Arnoys en Norbert Roothaert van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, de
jachtwachter Guy Depoorter, broeder Michiel, broeder
Benedikt en Arnold van de Sint-Sixtusabdij, Ben Koks en
Hans Hut, Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels en bovenal de landbouwer, Luc Rooryck.

foto: ongezenderd vrouwtje rust - Johan Seys
Opruimwerk
De nestbescherming werd opgeruimd op 13 augustus; het
viel op dat het afbreken vlotter verliep dan het opzetten.
Enkele dagen voordien werd het gras nog eens gemaaid,
wat het makkelijk maakte om met de auto tot aan de
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foto: gezenderd wijfje V|7, ongezenderd wijfje en
gezenderd mannetje V.L op één foto - Johan Seys
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Zenderdata:

Periode 13 tot en met 18 juli
V|2 laat duidelijk zien dat hij geen nest (meer) heeft in de
buurt van Westvleteren, maar komt toch in die periode 2
keer naar de nestlocatie van de andere koppels.
Van Heuvelland naar Frankrijk, dan langs Westvleteren
naar Nederland. V|2 verkent de omgeving!

1|C is een fervent jager en wijkt zelden af van zijn gewoontes. Hij jaagt steeds tussen Westvleteren en de Fintele, met een grote voorkeur voor het stuk tussen Vleteren en de nestlocatie.

Periode 13 tot en met 18 juli
V|7 blijft zoals verwacht het grootste deel van de tijd in de
buurt van het nest. Af en toe moeten de vleugels gestrekt
worden, maar ver van de nestlocatie vliegt ze niet.Periode
13 tot en met 18 juli

V.L jaagt ook enorm veel tussen de nestlocatie en Vleteren, maar blijft toch dichter tegen de nestlocatie aan.
V.L maakt wel geregeld uitstapjes om de buurt te verkennen en ander jachtgebied te vinden.

Periode 13 tot en met 18 juli

Waar zaten de zenderkiekjes op 24 augustus?
Alle 4 zaten ze al in Frankrijk:
• 1|C net onder Arras à 85 km
• V.L net onder Amiens à 141 km
• V|2 oosten van Reims à 202 km
• V|7 oosten van Reims à 213 km

foto: grauwe kiekendief man - Johan Seys
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Wim Bovens
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foto: vrouwtje grauwe kiekendief - Johan Seys
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Gespot in en rond uw kot

foto: mannetje grauwe kiekendief - Johan Seys

In de kijker
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Hoppend door de tuin
Tijdens een ontspannend weekje vakantie in de Dordogne kwam deze prachtige vogel, de hop, ons zowat dagelijks een bezoekje brengen. Met zijn lange snavel zocht én
vond hij (zij?) larven, wormpjes en insecten in de tuin van
onze gîte. Af en toe waren ze met z’n tweeën die samen
hun ontbijt bijeenscharrelden. Bij het landen rechten ze
hun indrukwekkende kuif. Als je daar dan ook nog het bijzondere verenpatroon, en de kenmerkende roep bijtelt,
waan je je even op een veel tropischer bestemming.
Filip Declerck

Close encounter tijdens corona
Op wandel in het gebied Marais de Harchies komen we
plots oog in oog te staan met dit jonge reekalfje. Wie van
ons het meest geschrokken was van deze close encounter
is nog de vraag. In elk geval behield de fotograaf zijn koelbloedigheid om dit “once in a lifetime” moment voor de
eeuwigheid vast te leggen.
Het reekalfje kwam zowaar naar ons toegelopen in plaats
van het hazenpad te kiezen! We werden zelfs een beetje
ongerust: niet omdat de social distancing niet meer zou
worden gerespecteerd, maar omdat het onze geur zou
oppikken en zelfs meedragen. Dat zou nefast zijn voor
het weerloze diertje want als een reegeit vreemde geuren waarneemt bij haar kalf kan ze het verstoten. Gelukkig dook het kalfje net op tijd de begroeiing langs het pad
in. Hopelijk is het daar rustig blijven wachten op zijn/haar
moeder. Wij zijn in elk geval zwaar onder de indruk van dit
bijzondere moment verder gewandeld.

Foto: Marc Vandamme
Tekst: Marianne Vanlanduyt

Spot niet met deze imitator!
De spotvogel is een van onze beste zangers. Meer nog,
het is een imitator. In zijn zang zitten tal van nabootsingen
van andere zangers en dat heeft hem de naam spotvogel
bezorgd. Hij is gemakkelijk te herkennen aan zijn karakteristieke zang, die rietzangerachtig klinkt en onvermoeibaar en luid wordt voorgedragen. Hij is een zomergast die
ons land slechts drie maanden bezoekt om te broeden.
Het grootste deel van het jaar brengt hij door in tropisch
Afrika. De spotvogel is bovenaan geelachtig olijfgroen, de
onderzijde is bleekgeel en hij heeft een gele wenkbrauwstreep. Zijn poten zijn loodgrijs. Beide geslachten zien er
hetzelfde uit.
Foto: Luc Corneillie
Tekst: Willy Dela Ruelle
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Gespot in en rond uw kot

Tijgerspin
Ten gevolge van de klimaatopwarming komt de tijgerspin
of wesp(en)spin steeds meer in onze natuur voor, terwijl
het eigenlijk een Zuid-Europese soort is.
Het vrouwtje heeft een opvallend geel-wit-zwart streepjespatroon. De tijgerspin is evenwel niet giftig of gevaarlijk. De 3,5 cm grote spin hangt steeds met de kop naar
beneden in haar web, dat ze dichtbij de grond weeft.
In dit buurt van dit wielweb kan je op het einde van de zomer soms een minibouwsel van ca. 2 cm hoog vinden. Het
heeft de vorm van een urne en wordt afgesloten met een
mooie kraagvormige rand. In deze zelf gesponnen cocon
overwinteren enkele honderden eitjes. In het voorjaar komen de diertjes dan tevoorschijn.
Angélique Blomme

Luchtacrobatie
Eens de kiekendieven beginnen met nestbouw, kan je fantastische luchtacrobatie waarnemen. Hier is een mannetje bruine kiekendief op weg met wat nestmateriaal dat
toch wel vier keer zo groot is als hij zelf is. Als dat geen
indruk maakt op de vrouwtjes...
Redgy Vergracht

Eindelijk kan ik hem afvinken!
De zomertortel! Een prachtige duif die helaas zelden nog
tot broeden komt in ons land. De toekomst ziet er ook niet
rooskleurig uit nu Frankrijk ondanks Europese druk beslist
heeft dat er volgend jaar een kleine 18.000 mogen afgeschoten worden, puur voor het plezier van jagers.
Begrijpe wie kan ...
Tom Bovens

Gespot in en rond uw kot
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Een aparte nestlocatie
Danny Bulcke, een landbouwer uit Oudekapelle (Diksmuide), belde ons op met de mededeling dat er een uil
broedde bovenop zijn hooiwagen in een donkere schuur.
Toen een medewerker ter plaatse kwam, kon Danny enkel
wat gebroken eierschalen tonen. Hij had het broedgeval
immers pas ontdekt toen hij de kar vertrok en de eieren
naar beneden vielen. De medewerker dacht onmiddellijk
aan een vrij broedgeval van kerkuilen boven op het hooi.
Midden in het broedseizoen is het zo druk voor onze vrijwilligers, dat nestkasten plaatsen quasi onmogelijk is. En
al zeker als er wat extra werk bij komt kijken zoals door
een muur van een schuur boren. In het najaar zouden we
terugkomen om te kijken of een kast plaatsen haalbaar
was.

Een drietal weken later belde Danny ons opnieuw op. De
uil was opnieuw begonnen met eieren leggen, alweer
bovenop een stapel hooi. Deze keer had Danny het tijdig
gemerkt! Hij liet het hooi in die schuur staan en contacteerde ons secretariaat. Tot ieders grote verbazing was
het geen kerkuil die er broedde, maar... een ransuil!
Ransuilen broeden niet in nestkasten, maar nemen steeds
een gebruikt nest van kraaien of eksters over. Je kan ransuilen helpen door een nestmand in een boom te plaatsen. Maar dat ransuilen op hooistapels in een schuur gaan
broeden, dat gebeurt zelden. Een primeur voor ons werkingsgebied dus! De 5 juveniele ransuilen werd geringd en
alle 5 zijn ze succesvol uitgevlogen. Met dank aan Danny!
Wim Bovens
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In de kijker

Zwaluwen in Oostkerke
Wat hebben de militaire en burgerlijke slachtoffers van
WO I en II en een nestje boerenzwaluwen met elkaar gemeen? Na WO I was Oostkerke volledig verwoest. Om de
hoge saneringskosten te vermijden, werd aan de overkant
van de Oostkerkevaart een spiksplinternieuw dorp gebouwd: een kerk en pastorie, klooster met school, een rij
werkmanshuisjes en de kapel van Onze Lieve Vrouw van
de IJzer, gebouwd ter nagedachtenis aan de militaire en
burgerlijke slachtoffers van Oostkerke tijdens WO I. Tot
zover een snuifje geschiedenis.

Als je ooit in Oostkerke komt, bezoek dan zeker de kapel.
Het is een pareltje! Een koppeltje boerenzwaluwen was
zo gecharmeerd door het interieur dat ze besloten er hun
nestje te bouwen. Het is er droog en rustig. Een richeltje
boven de foto’s van Lansens Guilaume, Boomgaert Elisa,
David Ernest en Gouwy Alfons leek de meest geschikte
plaats. En de kroon van OLV is bovendien een uitstekende
uitkijkpost!
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Wij hebben hier in het dorp een brave ziel, Joël, die zich
ontfermt over onze kapel. Hij opent en sluit trouw elke
morgen en avond zijn “buitenverblijf”, zoals wij het hier
lachend noemen. Hij verzorgt de bloemen en planten en
vult de kaarsenbak aan en nog zoveel meer! Hij zorgt ook
bijzonder goed voor de zwaluwen, wacht tot ze ’s avonds
binnen zijn en laat het venstertje open zodat ze naar buiten kunnen. Maar hij is natuurlijk ook zorgzaam voor het
interieur van de kapel. Zwaluwen doen ook hun behoefte en hoe!!! Bezorgd voor de foto’s en het mooie beeld
van OLV wordt Jan erbij geroepen. Een mestplankje werd
opgehangen en OLV kreeg een plastiek hoes ter bescherming.

We hopen dat de zwaluwen gecharmeerd zijn door deze
luxebehandeling en elk jaar terugkeren naar onze kapel!
Dorien Vanpetegem
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Torenvalk en kerkuil
De torenvalk is vooral bekend door het ‘bidden’ (het ter
plaatse blijven hangen), wat je vaak langs de weg ziet. Het
is een kenmerkende vogel van het open land. Torenvalken zijn uitgesproken veldmuisjagers en maken geen nest.
Ze gebruiken een oud (kraaien)nest of graven een kuiltje
voor de eieren in kasten, op rotswanden en zelfs op de
grond. Gelukkig maken ze ook graag gebruik van de nestkasten die opgehangen worden in open land.
De kerkuil is met zijn hartvormige gezicht en gitzwarte
ogen één van de meest opvallende uilensoorten. Kerkuilen zien we niet veel, gewoonweg omdat ze ‘s nachts jagen
op muizen. Het is een specifieke jager van het open veld,
waar gras- en bouwland worden afgewisseld met kruidenrijke akkerranden, houtwallen, hagen of bosjes. Muizen
vormen voor 98% het hoofdgerecht van de kerkuil, vooral
veldmuizen, maar ook o.a. spitsmuizen. Vogels, amfibieën en allerlei ongewervelde dieren vullen het menu aan.
De kerkuil is een zogenoemde ‘cultuurvolger’, die graag
broedt in kerktorens, oude schuren en andere gebouwen
in het landelijk gebied. Kerkuilen maken zelf geen nest;
ze maken vaak gebruik van een platte ondergrond waar
ze hun eieren tussen de braakballen neerleggen. Gelukkig
maken ze ook graag gebruik van de speciale nestkasten.
Bovenstaande uitleg toont aan dat torenvalken en kerkuilen een verschillende broedplaats en een verschillend
moment van jagen hebben, maar hoofdzakelijk hetzelfde
voedsel zoeken. Of ze overeenkomen met elkaar? Geen
idee, maar onderstaand verhaal toont aan dat ze wel dicht
bij elkaar kunnen leven, enige voorzichtigheid in acht nemend.
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We schrijven zomer 2020. In een halfopen schuur hangen
in de top al jaren twee kerkuilnestbakken, waarvan één
nestbak gebruikt wordt door het ouderpaar (vaststelling
tijdens jaarlijks nazicht en onderhoud). In 2019 was er
een broedgeval, de jaren voordien niet. De vorige eigenaars gebruikten de schuur als opbergplaats, wat steenmarters leuk vonden. Die hadden er hun nest en latrine,
wat kerkuilen blijkbaar afschrikte en weghield. Na het op-

ruimen daarvan verdwenen de steenmarters en kwamen
de kerkuilen terug. Grote balen stro (70 x 120 x 240 cm) lagen opgestapeld onder de kerkuilnestbak. Maart en april
was frequent een koppel torenvalken te zien in de schuur.
Eerder was in de winter opgemerkt dat een koppel torenvalken gebruikmaakte van een elektriciteitskastje aan de
woning als zitplaats. Bij heel slecht weer was het koppel
torenvalken te zien in de schuur. Groot was de verbazing
toen plots vastgesteld werd dat dit koppel torenvalken
zich een nestplaats had toeëigend in een holte van ongeveer 30 cm tussen 2 strobalen in, op ongeveer 3 m van de
kerkuilnestbak.

Op 3 juni kipte het eerste ei van vijf. Voor de veiligheid
van de jongen werd een plankje geklemd tussen 2 strobalen, zowel aan voor- als achterzijde, gelijkaardig aan het
voorste plankje bij een torenvalknestbak. Nadien bleek
dat dit ook voor de ouders gemakkelijker was om te landen met de aangebrachte prooien. Op 9 juni was één eitje
nog steeds niet gekipt. Ook was één van de 4 jongen verdwenen. Ze waren maar met drie meer. ‘s Avonds zat één
van de adulte torenvalken op wacht, wellicht om het nest
te beschermen. Of misschien omdat er in de nestholte te
weinig ruimte was voor 2 adulten en 3 jongen?
Op 20 juni werden de 4 pulli kerkuilen geringd. Op 25 juni
was te zien dat de 3 jonge torenvalkjes de eerste bruine
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kropen ze snel de nestholte in. De jonge kerkuilen hadden ondertussen de tweede nestbak ontdekt en vlogen ‘s
nachts van de ene naar de andere bak.

veren kregen. Die dag wou één van de jongen wat stoer
doen door op het achterste plankje te klimmen. Te vroeg:
het jong verloor zijn evenwicht en bengelde op het randje van de strobaal. Hij viel net niet naar beneden. Toen
dit opgemerkt werd, is het jong terug in het nest geduwd
met een plankje. Helemaal spannend werd het vanaf de
nacht 25 op 26 juni: toen kwam voor de eerste keer een
kerkuiljong uit de nestbak om richting horizontale steunbalk te vliegen en vanaf daar de omgeving te verkennen.
Ondertussen bleef één van de torenvalkouders het eigen
nest bewaken. De jonge torenvalkjes groeiden snel en hun
bruine verenkleed ontwikkelde zich verder. Patrick regelde een ringmoment: op 28 juni werden de torenvalken geringd door Wim met hulp van Joyce (kennis Hanne en medewerkster Koekelare die hierbij voor de eerste keer hielp
bij ringen torenvalken). Tijdens het ringmoment werd het
niet-gekipte eitje gevonden in het nest. Na onderzoek kan
gesteld worden dat het afsterven ongeveer rond dag 7 gebeurde.

De nestholte van de torenvalken is niet zo ruim voor de nu
al grote jongen. Daarom verlaten ze op 3 juli de nestholte
en stappen op een rand van ongeveer 10 cm, gevormd
door de iets vooruitstekende strobalen van de laag balen
onder het nest. Op één van de filmpjes wildcamera is te
zien hoe een jong die voor de eerste keer de nestholte
verlaat zijn evenwicht wat verliest. Gedurende 12 (lange) seconden blijft het fladderen met de vleugels om niet
naar beneden te vallen, proberend om terug goed op de
rand te staan, wat uiteindelijk lukt. Staand op deze rand
worden verdere vleugeloefeningen uitgevoerd.
Ter informatie: jonge torenvalkjes worden nog 2-3 weken
in de buurt van het nest van voedsel voorzien. Daarna verspreiden ze zich (‘dispersie’). Gemiddeld vestigen jongen
zich binnen een straal van 50 km van hun geboorteplek.
Op woensdag 7 juli vloog het oudste jong rond in de
schuur, de wereld rond zich verkennend. De dag nadien
vlogen de drie jongen lustig rond in de schuur, afgewisseld
met wat rustpauzes op de dakbalken. Eén van de jongen
zocht zelfs het gezelschap op van een (jonge?) houtduif en
bleef er naast zitten op een afstand van 60 cm. Op een gegeven moment haalde Hanne iets uit de schuur en stond
plots oog in oog - op nog geen meter afstand - met een
jonge torenvalk die op een houtstapel zat. Wegvliegen?
Neen hoor! Op 9 juli werd gezien dat de torenvalkjes ook
begonnen rond te vliegen buiten de schuur. Overnachten
is blijkbaar gezelliger op de balken in de schuur, waar ook
nog de kerkuiljongen te vinden zijn. Vanaf midden juli waren de jongen ‘s nachts niet meer te zien in de schuur en
sliepen ze dus elders.
Tijdens de nacht van 21 op 22 juli werd opgemerkt dat
de torenvalken weer in de hangaar sliepen, wat de dagen
voordien niet het geval was. De dagen erna begonnen ze
uit beeld te verdwijnen. En de kerkuilen? Ook dat broedsel maakt het goed, de pulli verblijven (nu eind juli) nog in
de omgeving. Na enige tijd zullen ze hun eigen weg gaan,
zelf een nestlocatie en een partner zoeken. Begin augustus werd een gracht gemaaid. Het was fijn om te zien hoe
de kerkuilen langsheen de gracht vlogen, op zoek naar
muizen.

In de vroege morgen van 30 juni werden drie kerkuiljongen gespot bovenop de nestbak; de ouders vlogen net
weg. Maar niet enkel de kerkuilpulli groeiden, de jonge
torenvalkjes ook. Op 1 juli ‘s morgens zat het jonge trio op
het houten plankje aan het nest. Zodra ze iemand zagen,
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Het dicht bij elkaar broeden van kerkuilen en torenvalken
wordt weinig vastgesteld. Bovenstaand verhaal toont aan
dat dit wel mogelijk is, hoe onwaarschijnlijk het ook klinkt.
Eind goed, al goed.
Misschien moet ook de vraag gesteld worden en op terrein onderzocht worden: ontdekken torenvalken de schuren met grote strobalen als ‘nieuwe’ nestlocatie?
Hanne Devreker (Veurne) en Patrick Claeys (Koekelare)
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De groenling (Chloris chloris)
Lengte: 14 tot 16 cm, spanwijdte: 24 tot 27 cm,
gewicht: 25 tot 32 gram

Algemeen
Deze keer besteden we aandacht aan de groenling. Het
is een forse zaadeter die behoort tot de familie van Vinkachtigen (Fringillidae), en valt onder de groep Zangvogels
(Passeriformes). Belgische en Nederlandse volksnamen
voor de groenling zijn o.a. grunsel, groenvink, vlasvink en
doornevink. Aan de voorkeur voor het lijnzaad op vlasvelden dankt de groenling de dialectnaam vlasvink, die
in heel West-Vlaanderen en het westen van Oost-Vlaanderen gebruikt wordt. Er wordt evenwel steeds minder
en minder vlas verbouwd - in 2001 amper nog 1,8% van
de landbouwteelten in België - waardoor groenlingen genoodzaakt werden op andere zaden over te schakelen.
Groenlingen doen hun naam alle eer aan en zijn herkenbaar aan de vele tinten groen in hun verenkleed. De
groenling is oorspronkelijk een bewoner van bosranden
en halfopen zoomvegetatie. Nu dat natuurlijke habitat
zeldzaam is geworden, woont de groenling vooral in cultuurlandschappen, met als voorwaarde dat er genoeg
dichte struiken in de buurt zijn.
De groenling is een verwoed bader en een van de vogelsoorten die zich uitstekend aanpast aan een leven in
stadstuintjes. Opgelet, de groenling kan in de winterperiode verward worden met de sijs, want die heeft ook veel
geel-groene tinten. Groenlingen zijn echter wat forser,
met een dikke, krachtige snavel om zaden te kraken en zijn
vrij egaal van kleur. Sijsjes daarentegen zijn wat contrastrijker geel-zwart-groen en hebben spitsere snavels. Bij
twijfel kunt u altijd nog terugvallen op het raadseltje van
de Nederlandse vogelkenner Nico de Haan: ‘Wat is groen,
maar wordt plotseling geel?’ Antwoord: ‘een opvliegende
groenling’.
Hoe kan je de groenling herkennen?
Het is een plompe vink met grote kop en gevorkte staart.
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foto: Stephane Vandenbulcke

Hij is ongeveer zo groot als een huismus. Het mannetje is
olijfgroen van kleur, vooral op de stuit. De rug heeft een
bruine tint en de onderzijde is meer geelachtig. De randen
van de vleugels en de meeste staartpennen zijn aan de basis heldergeel. Verder hebben ze een zware, kegelvormige
snavel die lichtgekleurd is. Ze hebben een dikke kop met
grijze wangen. De poten zijn vleeskleurig. Opmerkelijk is
dat de tinten die ze in de zomer hebben, in de winter valer
lijken te worden. De nieuwe veren hebben namelijk bruine
randjes, zodat het groene verenkleed na de rui (nazomer)
minder opvalt. Gedurende de winter slijten de randjes van
de veren, zodat in het voorjaar het flitsende zomerkleed
weer zichtbaar wordt. Het mannetje is een streling voor
het oog als het zichtbaar in een struik of boomtop zit te
zingen. Het wijfje is niet zo uitbundig gekleurd, de kleuren zijn minder intens. Zij is meer grijsgroen en het geel
in haar veren is veel minder fel. Ook hebben ze een vage
streeptekening aan de onderzijde van het lichaam. De juvenielen lijken op het vrouwtje, maar van de jonge dieren
is de streeptekening sterker.
Het vliegbeeld is kort, de vlucht krachtig en golvend. In de
vlucht vallen de tekeningen van het geel op de staartzijde
en in de vleugel op. De groenling is behalve aan de kleur
ook goed te herkennen aan de onmiskenbare, typerende
zang. De zang is de hele dag te horen is, maar valt vooral ‘s ochtends erg op. Let op het kanarieachtig gekwetter
dat wordt afgewisseld met een rauw, dalend en nogal klagend wèèèèèèh. In het broedseizoen zingt de groenling
doorgaans na zonsopgang, op zonnige dagen, vanuit een
boomtop of soms tijdens een opmerkelijke, vleermuisachtige vlucht (met trage, diepe vleugelslagen).
Waar leeft de groenling?
Hij komt voor in gans Europa, maar in IJsland is hij een
dwaalgast. Groenlingen zijn in België en Nederland deels
standvogel, deels trekvogel. In de winter trekt een deel
van de populatie weg. Sommige trekken vanaf half september tot eind november naar Frankrijk en het Iberisch
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schiereiland of zelfs naar Marokko. Tegelijk overwinteren
vogels uit het noorden, Scandinavische vogels, in België
en Nederland, zodat het aantal vogels min of meer constant blijft. De voorjaarstrek loopt van begin maart tot ver
in april.
Wij mensen hebben voor de groenling aantrekkelijke,
nieuwe landschappen gecreëerd. De soort heeft zich
goed aangepast aan de menselijke omgeving en is geëvolueerd van een typische bosrandsoort tot een broedvogel
van landelijk, open gebied waar nieuwbouwwijken met
verspreide coniferen en hoge bomen een geliefkoosde
biotoop vormen. De aanwezigheid van enkele hoge bomen (zangpost) en coniferen (broedplek) is van belang.
In vrijwel elk gebied met bomen en struiken komen tegenwoordig groenlingen voor. In parklandschappen met
dichte bosjes, tuinen, heggen, bomenrijen, houtkanten
en boomgaarden kan je groenlingen aantreffen. Na het
broedseizoen trekken ze in groepjes rond. Ze bezoeken buiten de broedlocaties ook voedselrijke akkers en
braakliggend terrein en gebruiken gemeenschappelijke
slaapplaatsen in bos(jes). Ze zitten vaak in groepen met
andere vinkachtigen zoals bijvoorbeeld kepen en vinken,
maar ook bij mussen tref je ze soms aan.

foto: Monica Acton
Wat eet de groenling?
Groenlingen eten hoofdzakelijk zaden van kruiden, struiken en bomen. In de nazomer zijn ze vaak terug te vinden
op hondsroos en rimpelroos, waarvan ze de rozenbottels
eten. In de winter, als het voedsel schaars is, komen de
groenlingen in gezelschap van andere vogelsoorten zoals
vinken, mezen, merels en spreeuwen op de voederplaatsen bij huizen af. Op de voedertafel worden vooral zonnebloempitten en ongezouten pinda’s gegeten. De stevige
snavel wordt gebruikt om de zaden te kraken. Dat doen
ze op een bijzondere manier: de vogel trilt de zaden in de
snavel terwijl hij die ronddraait. Hierdoor komt de vrucht
los uit de schil. De vrucht wordt opgegeten, het omhulsel
niet. De jongen eten voornamelijk insecten zoals bladluis
of fruitvliegjes.
Hoe ziet het nest eruit?
Groenlingen maken vaak een nest in het oud nest van een
andere soort. Het nest bevindt zich in naaldbomen, heggen en struiken of in altijdgroene planten. Een nieuw ge-

maakt nest is mooi komvormig. Het is gemaakt van takjes,
twijgjes of worteltjes en afgewerkt met haren en veertjes.
Vooral het vrouwtje staat in voor de nestbouw. Het bouwen van een nest duurt doorgaans acht à twaalf dagen.

foto: Stephane Vandenbulcke
Wat is de broedduur?
De broed loopt van eind maart tot in augustus. Groenlingen zijn niet erg territoriaal en broeden soms in een
los kolonieverband, waarbij ze wel hun nest verdedigen.
Een legsel bestaat uit gemiddeld vier tot zes lichtblauwe
eieren met roestbruine vlekjes. In grote delen van Europa
houden groenlingen er twee legsels per jaar op na. Het
uitbroeden van de eieren duurt twaalf tot veertien dagen. Die taak wordt alleen door het vrouwtje uitgevoerd.
Het mannetje helpt wel bij het voederen van de jongen.
Weer twee weken later vliegen de vogels uit en kunnen
ze voor zichzelf zorgen. Mannetjes groenling paren vaak
met meerdere vrouwtjes in eenzelfde broedseizoen. Eén
mannetje kan er uitzonderlijk zelfs vijf vrouwtjes tegelijk
op na houden.
Hoe is het gesteld met de verspreiding en hun aantal?
De groenling neemt in aantal toe, en handhaaft zich goed
in de bebouwde omgeving. Wel driekwart van de groenlingen in ons land broedt in groene wijken. Dat natuurvriendelijk inrichten van de tuin werpt duidelijk zijn vruchten af. Ook de aantallen niet-broedvogels uit Scandinavië
nemen sinds 1980 toe. Het gaat dus de goede kant op met
de groenling. Alleen in uitgestrekte open gebieden komt
de soort niet tot broeden. Vanwege zijn brede habitatkeuze is de groenling een van de meest verspreide broedvogels van ons land.
Wat een verademing: eindelijk een soort waarmee het
gewoon goed gaat! De groenling. Ze veroorzaken op geen
enkele manier overlast, broeden graag in de buurt van
mensen (zeker als die zonnebloem(pitt)en in de aanbieding hebben) en zien er ook nog mooi uit!
Tekst: Willy Dela Ruelle
Bronnen: Natuurpunt, vogelbescherming.be, sovon.nl,
Petersons & De Slimste Vogelgids van Jan Rodts.
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Broedkolonie zwartkopmeeuwen in de Antwerpse haven, met tientallen geringde meeuwen foto: Jan Talloen

Kleurringen aﬂezen, Pokémon voor vogelkijkers?

Velen onder de lezers van dit artikel zullen Pokémon GO
(her)kennen, zelf nog gespeeld hebben of er (klein)kinderen mee bezig gezien hebben. Het was me wat! Vaak kon
je spelers zelfs bezig zien in de natuur: fictieve wezens,
genaamd ‘Pokémon’, met behulp van AR (augmented reality) op je smartphone zoeken, vangen en trainen. Dat
laatste is in dit artikel niet aan de orde, maar het zoeken
en noteren van gekleurringde vogels heeft er toch wel wat
van weg!

De nieuwe vlaggen (rood =
Mauretanië)

Vanaf 2019 worden witte ringen met zwarte inscripties
gebruikt, steeds beginnend met N.

Bij mij begon het met een lepelaar, een dier dat ik een
drietal jaar geleden kon observeren vanuit de kijkhut in
het Zwin Natuur Park. Wouter Faveyts, wetenschappelijk
medewerker van het Zwin en geroutineerd aflezer, zette
me op weg. Het virus sloeg onmiddellijk over, ik was besmet en het is ondertussen niet meer te stoppen.
Jonge lepelaars worden in de Nederlandse broedkolonies
al meer dan 30 jaar gekleurringd. De eerste kleurringen waren witte PVC-ringen met zwarte bandjes erop.
Daarna werden het gekleurde PVC-ringen, met 1 letter
of 1 cijfer en daarna werden het ringen met 2 letters en/
of cijfers. In 2007 is de Werkgroep Lepelaar overgegaan
op het systeem met 4 gekleurde ringen, een metalen ring
en een ‘vlag’ (kleurring met uitstekend en dus opvallend
strookje of lipje, zie foto Noorse tureluur, nvdr). In 2019
is men begonnen met een witte ring met 4 zwarte inscripties. De kleurringen zitten altijd op de tibia (het deel
van de poot tussen hiel en knie). De metalen ring maakt
altijd onderdeel uit van de combinatie.
Dit waren de kleuren van 2007 tot 2015 –
steeds met gele vlagring

Dit waren de kleuren vanaf 2016 tot
2018 (metalen ring erbij) - steeds met
zwarte vlagring
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foto Eric Ingelbrecht
De nieuwe ringen laten laten zich op grotere afstand iets
moeilijker aflezen dan de kleurringen, maar die hebben
dan weer het nadeel dat sommige kleuren na verloop van
tijd vervagen … Hoe dan ook heb je voor het aflezen van
om het even welke kleurcombinatie of kleurringen met inscripties een goede telescoop nodig, liefst met een extender om nog wat dichterbij te komen. Geduld, ervaring en
goede weersomstandigheden spelen uiteraard mee. Veel
wind en vooral warmtetrilling bij zeer zonnig weer maken
het aflezen soms heel moeilijk.
Oorspronkelijk dacht ik dat het overgeslagen virus zich
zou beperken tot lepelaars, maar al gauw kwamen andere
geringde vogels in beeld en ik was helemaal verkocht!
Er zijn immers honderden projecten rond het kleurringen
van vogels. De meeste van deze projecten zijn te vinden
op http://www.cr-birding.org/.
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Het voordeel van kleurringen is dat je heel wat wetenschappelijke info in de databases kunt ingeven zonder dat
vogels moeten gevangen worden of zonder dat je, helaas,
een dode geringde vogel moet melden. Voor jezelf is het
ook bijzonder spannend, want als je de gegevens hebt
doorgestuurd ontvang je nadien de ‘ life history’, de ‘where-abouts’ van de vogels. Soms zijn die indrukwekkend en
hebben sommige vogels al een paar tienduizend trekkilometers op hun teller staan. Hierbij een voorbeeldje van
zo’n ervaren reiziger : een kleine mantelmeeuw met ring
A.KOL wit op donkerblauw aan rechterpoot up. Geringd in
Zeebrugge op 09/07/2008, door mij op 18/08/2020 eveneens in Zeebrugge waargenomen, maar volgens zijn life
history een vaste overwinteraar in Marokko! Anderen zijn
dan weer trouwe blijvers aan onze Belgische kust. De zilvermeeuw met ring MJA.X wit op donkerblauw aan rechterpoot up bijvoorbeeld verblijft al ruim 11 jaar langs de
Vlaamse kust, met een paar uitstapjes naar Zeeland. (zie
foto genomen op 27/08/2020 in Zeebrugge). Merk ook
op dat sommige ringen slijtageverschijnselen hebben wat
het aflezen opnieuw soms bijzonder moeilijk maakt!

Dit zijn slechts 10 waarnemingen van de in totaal 37 waarnemingen van deze zilvermeeuw, afgelezen door 23 verschillende personen over een periode van 11 jaar.

Life history van : MJA.X wit op donkerblauw aan rechterpoot op zilvermeeuw
Metaalring: H152632 - Larus argentatus
Leeftijd bij aanbrengen kleurring: pullus

En dan zijn er nog de Zwartkopmeeuwen, mijn grote favorieten. Ik begon ermee vorig jaar en ondertussen staat
mijn teller op 1060 afgelezen ringen, waarvan 80 % unieke dieren. Ik lees ze af op de belangrijke broedplaatsen,
zoals op sommige plaatsen in de Antwerpse haven, maar
ook op de gekende ‘after breeding areas’, zoals de Franse
Opaalkust. Van deze rakkers is het gekend dat ze opduiken
op de meest onverwachte momenten en plaatsen. Het is
en blijft een ‘kick’ als je weer eens ‘mélano’s’ (naar de wetenschappelijke naam van de zwartkopmeeuw, Larus melanocephalus, nvdr) uit Hongarije, Polen, Tsjechië, Italië,
Servië, Duitsland of Engeland in de kijker opmerkt.

Maar ze passeren allemaal de revue : meeuwen, steltlopers, roofvogels, ganzen en zelfs soms zangvogels. Hieronder nog een interessant voorbeeld: Een Noorse tureluur met kleurringen. Nog maar pas geringd in Slettingen,
Mandal, Noorwegen op 15 augustus 2020 en op 18-20 en
28 augustus al in het Zwin.

foto Eric Ingelbrecht

foto Jan Talloen
• 03/07/2009 Zeebrugge (Voorhaven), West-Vlaanderen,
België 51°21’0’’N 3°11’0’’E INBO kl
• 03/07/2009 Zeebrugge (Voorhaven), West-Vlaanderen,
België 51°21’0’’N 3°11’0’’E INBO me
• 30/09/2009 Westkapelle (Zeedijk), Zeeland, Nederland
51°32’0’’N 3°26’0’’E Wolf, Pim wa
• 05/01/2010 Nieuwpoort (Staketsel), West-Vlaanderen,
België 51°9’0’’N 2°43’0’’E Billiau, René wa
• 31/07/2011 Nieuwpoort, West-Vlaanderen, België
51°9’0’’N 2°43’0’’E Raes, Dirk wa
• 05/11/2011 Bredene (Strand), West-Vlaanderen, België
51°14’0’’N 2°57’0’’E Allein, Serge wa
• 27/05/2015 Zeebrugge (Voorhaven), West-Vlaanderen,
België 51°21’0’’N 3°11’0’’E Stienen, Eric wa
• 07/10/2016 Oostende (Voorhaven), West-Vlaanderen,
België 51°14’0’’N 2°56’0’’E Kerckhof, Francis wa
• 13/08/2020 Zeebrugge (Strand), West-Vlaanderen, België 51°19’0’’N 3°10’0’’E Colpaert, Nathalie wa
• 29/08/2020 Zeebrugge (Strand), West-Vlaanderen, België 51°19’0’’N 3°10’0’’E Talloen, Jan wa

Artikels

foto jan Talloen
Dood gevonden Duitse Zwartkopmeeuw in de Antwerpse
haven op 20/06/2020. Geringd op 20/06/2015 in Nedersaksen.
Het blijft hoe dan ook een bijzonder boeiende bezigheid
om kleurringen af te lezen en hiermee deel te nemen aan
citizen science. Ik kan het iedereen aanbevelen. Succes!
Uiteraard ben ik steeds bereid om (beginnende) ringaflezers met raad en daad bij te staan. Neem gerust contact:
Jan Talloen : 0498 88 40 14 - jan.talloen@belgacom.net
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Update wingtagproject
Wanneer: 12-11-2020
Waar: Spaans Paviljoen, Ooststraat 1, 8630 Veurne
Spreker: Anny Anselin
Inschrijven verplicht via website
Kostprijs: gratis
Anny Anselin, wetenschapster en ex-medewerker van het
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, startte in 2011
het project van de vleugelmerken (wintags) op. Natuurwerkgroep De Kerkuil werkt al vanaf het begin mee aan
dit project. Hoog tijd om eens na te gaan welke resultaten
dat al heeft opgebracht.
Indien deze activiteit niet fysiek ter plaatse kan doorgaan
omwille van verstrengde COVID-19-maatregelen, zal Anny
de presentatie brengen via Zoom. Deelnemers worden
hier vanzelfsprekend van op de hoogte gebracht.
Meer info zal te vinden zijn op sociale media of onze website.

Kalender
Wanneer

Uur

Wat

Waar

Extra

di 13-10-20

19.30

PowerPoint broedgevallen grauwe kiekendief

Digitaal via Zoom, meer info op website

p. 10-17

ma 19-10-20

19.30

PowerPoint broedgevallen grauwe kiekendief

Digitaal via Zoom, meer info op website

p. 10-17

wo 28-10-20

19.30

PowerPoint broedgevallen grauwe kiekendief

Digitaal via Zoom, meer info op website

p. 10-17

do 05-11-20

19.30

Medewerkersvergadering

Volcraven, Grintweg 16, 8600 Oostkerke

do 12-11-20

19.30

Update Wingtagproject

Spaans Paviljoen, Ooststraat 1, 8630 Veurne

p. 28

Jullie hadden het vast al door: door de coronamaatregelen is het nog onzeker of onze geplande activiteiten kunnen
plaatsvinden zoals voorzien. Wil je zeker zijn van het laatste nieuws hierover, check dan de updates die gepost worden
op:
- website www.natuurwerkgroepdekerkuil.be
- Facebook Natuurwerkgroep De Kerkuil vzw
- Twitter @NwgDeKerkuil
- Instagram nwg_de_kerkuil
Voor alle activiteiten wordt gevraagd om vooraf in te schrijven. Hou daar zeker rekening mee als je wil deelnemen,
want het aantal inschrijvingen wordt beperkt. Bovendien kunnen we je dankzij je inschrijving tijdig verwittigen als een
activiteit om welke reden dan ook niet kan plaatsvinden.
Je wordt graag op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van onze natuurwerkgroep? Schrijf je dan in op onze
nieuwsbrief. Dat kan via onze website of scan deze code:
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Komende activiteiten

Hallo iedereen,
Ben jij ook goed gestart met het nieuwe schooljaar? Waarschijnlijk is het bij jullie ook anders
dan de vorige jaren met al die coronamaatregelen. Gelukkig blijven sommige dingen nog
altijd hetzelfde zoals mijn kerkuiltjespagina. En binnenkort starten ook de kerkuilactiviteiten
terug! Je moet anders maar eens een kijkje nemen op de kalender of op de website.
Om opnieuw te wennen aan de letters van het alfabet en de getallen uit ons rekenboek heb ik
speciaal een cijferopdracht voor jullie gemaakt. STAY SAFE en tot de volgende keer!!
Tot dan, Roosfien.

Rozie knutselt Roosfiens zwaluwtjes
Ik deed het samen met mijn papa, want alleen zou ik het - denk ik - niet kunnen. Ik
ben namelijk geen zo’n knipper. Eerst was het een beetje zoeken hoe we het kopje
een mooie vorm konden geven, en hoe het buikje moest worden vastgemaakt, maar
uiteindelijk is het wel gelukt! Toen we klaar waren leken ze ook wel een beetje op
pinguïns, maar eens ze door de lucht vlogen waren het echte zwaluwen.
Rozie, 10 jaar

Bezoek ons ook op onze Facebookpagina: www.facebook.com/DeKerkuil
en volg ons op Instagram: nwg_de_kerkuil

Jonge kerkuiltjes
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Goens Verzekeringsburo Veurne
Ooststraat 54, 8630 Veurne
T 058 31 16 66
info@goensverzekeringsburo.be

Sights Of Nature
Natuurpunt Optiekshop
Vlamingveld 89
8490 Jabbeke
050 31 50 01
www.deputter.be

OFFICIEEL PARTNER

www.goensverzekeringsburo.be

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

Adv_Kerkuil2020.indd 1

www.kite-optics.be

17/12/2019 12:26:59

Noordweststraat 10, 8647 Noordschote
Tel 051/54 52 77; GSM 0498/43 32 38
info@deblauwespie.be
Biologische Dynamische landbouw
Agriculture Biologique Dynamique
EEG-controlesysteem Controle Blik BE – BIO – 02

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

www.mw-creations.be

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

alles voor de vakman

Natuur- en Dieetwinkel

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

Pannestraat 63/65
8630 Veurne
058 31 29 40
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Sponsors

AVEVE Veurne BVBA
Celien & Stijn

DVV GoWest

VE R Z E K E R I N G E N

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

Tuin - Dier - Bakplezier

Pannestraat 10 - 8630 Veurne

T. 05 777 77 77

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

63x47.indd 1

31/05/13 18:06

Geertrui Decrock

Grote markt 5, 8630 Veurne
058 31 36 02

AANBEVOLEN DOOR DÉ
TELESCOPENSPECIALIST

SWAROVSKI OPTIK
MODULAIRE TELESCOOP
Beter observeren in elke situatie
UITZONDERLIJK AANBOD
VOOR NATUURPUNT LEDEN

-10% op de totale aankoop

stay on cases voor objectief+enGRATIS
oculairmodule t.w.v. 274 euro
+GRATIS verzending

ERKEND PARTNER

Actie geldig tot 31 december 2020.
www.natuurkijkers.be • Bestel online in onze webshop • Gratis bezorging
Nederstraat 25 - 9700 Oudenaarde - T 055 61 33 13 - info@natuurkijkers.be

Sponsors
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Natuurwerkgroep De Kerkuil vzw
p/a Iepersteenweg 56
8600 Diksmuide
RPR:
E-mail:
Website:
Ond.nr. :

Ondernemingsrechtbank Gent Afdeling Veurne
info@natuurwerkgroepdekerkuil.be
www.natuurwerkgroepdekerkuil.be
0842.493.302

IBAN:

BE58 8285 9851 9879
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