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4 Voorbije activiteiten

Na de uitgestelde roofvogelcursus in het voorjaar van 
2020 keken heel wat geïnteresseerden uit naar de najaars- 
editie! Helaas zagen we ons ook deze keer genoodzaakt 
de lessenreeks roofvogelherkenning af te gelasten, om 
dezelfde welbekende reden. Toch voelden we dat de roep 
naar een activiteit steeds luider klonk, wat zeker te begrij-
pen was in een periode waarin zowat alle sociale evene-
menten op een heel laag pitje stonden. Daarom beslisten 
we om op een veilige manier toch te proberen zoveel mo-
gelijk enthousiastelingen de kans te geven om hun roof-
vogelhelden in het echt te ontmoeten.

Op zaterdag 5 en zondag 6 september stonden projectco-
ordinator Wim en een Kerkuil-vrijwilliger klaar om tijdens 
vier wandelingen in het prachtige Blankaartgebied telkens 
een beperkte groep mee te nemen op wat hopelijk een 
succesvolle roofvogelwandeling zou worden. Voorzien 
van verrekijker en mondmasker en met respect voor de 
nodige afstand, speurden we de lucht en weidepaaltjes af 
op zoek naar rustende Buizerds of Torenvalkjes. Iedereen 
tuurde gespannen rond in de hoop één van de hoofdvo-
gels (figuurlijk!) af te schieten. En met succes!

Hoewel het al bij al een vrij rustig weekend bleek, namen 
we tijdens de verschillende wandelingen toch heel wat 
mooie soorten waar: de eerder genoemde Buizerd en 
Torenvalk, ook Bruine Kiekendief, Boomvalk en – jawel! 
– een Visarend. Natuurlijk hadden we ook oog voor ande-
re vogels. Een topontmoeting was die met een overvlie-
gende Purperreiger, die door onze jonge medewerkster 
Juliette netjes op foto werd gezet. Ook een late Koekoek 
verraste ons met een demonstratievlucht waarbij hij (zij?) 
zich netjes van alle kanten liet bewonderen. Tel daarbij 
nog de Lepelaars, Kleine en Grote Zilverreigers en de vele 
andere meer frequente soorten en we kunnen spreken 
van een meer dan geslaagd weekend.

In totaal konden we net geen 80 deelnemers op een ver-
antwoorde manier laten meegenieten tijdens deze vier 
wandelingen. De enthousiaste reacties achteraf deden 
vermoeden dat er achter de mondmaskers vaak een bre-
de glimlach schuilging. We hopen alle deelnemers en ie-
dereen die zich in 2020 had ingeschreven voor de roofvo-
gelcursus, dit jaar wél te mogen verwelkomen tijdens een 
lessenreeks. We houden jullie uiteraard op de hoogte.

Toen de laatste wandelaars vertrokken waren, zagen Wim 
en Filip nog een Sperwer over het kasteelpark patrouille-
ren. Een gepaste afsluiter …

Filip Declerck

Roofvogelwandelingen

foto: Boomvalk - Juliette Rousseau

foto: Purperreiger - Juliette Rousseau
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2020 zal de geschiedenis ingaan als het jaar dat Covid-19 
ons leven veranderde, maar evenzeer dat er 2 koppels 
Grauwe kiekendief op een grasveld naast de Sint-Sixtusab-
dij in Westvleteren gebroed hebben! En net die positieve 
boodschap wil de werkgroep tot bij de mensen brengen. 
Er werd een PowerPoint opgemaakt om het verhaal ‘ach-
ter de schermen’ van dit broedgeval in beeld te brengen 
met schitterende foto’s en filmpjes en … dat werd méér 
dan gesmaakt. 

Een try-outgroep bestaande uit verschillende mensen die 
de bescherming effectief mee hebben uitgevoerd, was 
laaiend enthousiast bij het aanschouwen van de voorstel-
ling. Het bracht enorm veel herinneringen naar boven. 
Draai of keer het hoe je wil, dit was een heel intensieve 
beleving vol verwondering en actie, waar nieuwe vriend-
schappen ontstaan zijn.

Een tweede groep gegadigden waren de broeders van de 
Sint-Sixtusabdij zelf. De presentatie werd als dank voor 
de medewerking ter plaatse in de abdij - een toch wel 
unieke locatie - gegeven. Alle broeders, behalve de por-
tier die van dienst was, waren aanwezig en aanschouw-
den de beelden. Met op de eerste rij een stralende, trotse 
broeder Michiel. Zo’n enthousiaste groep toeschouwers 
heb ik nog nooit voor mij gehad. Veel broeders hadden de 
kiekendieven uiteraard vanop afstand gezien en het ver-
haal in de wandelgangen vernomen. Toch waren ze enorm 
onder de indruk van de beelden die getoond werden. De 
interessante vragen die gesteld werden op het einde van 
de presentatie, werden met plezier beantwoord! 

Uiteraard gaat er niets boven een live presentatie, maar 
met Covid-19 is dat niet evident. Live is er immers veel 
meer interactie tussen de spreker en het publiek. Een on-
line presentatie geven daarentegen, is eigenlijk een mo-
noloog van meer dan een uur aan een stuk. Toch werd 
geopteerd om de PowerPoint online te geven via Zoom: 
beter online en 200% coronaproof, dan deze boot te mis-
sen en de geïnteresseerden op hun honger te laten zit-
ten. De eerste sessie op dinsdag 13 oktober 2020 trok 15 
kijklustigen aan. Voor de tweede sessie op 19 oktober 
schreven er zich 16 mensen in en voor de laatste sessie, 
op 27 oktober, waren er 27 deelnemers! 

Het was een divers publiek: van ervaren vogelkijkers tot 
volledige leken. De reacties waren unaniem lovend. We 
zijn dan ook enorm blij en dankbaar dat er tijdens heel het 
broedseizoen ruime aandacht was van alle medewerkers 
om heel het verhaal goed te documenteren. Niet onbe-
langrijk: de online presentatie bood als grote voordeel dat 
mensen van ver buiten ons werkingsgebied ook de kans 
kregen om deel te nemen! Zo waren er bijvoorbeeld ver-
schillende mensen van Vlaams-Brabant en Limburg vir-
tueel aanwezig. Of hoe aan elk nadeel wel een voordeel 
kleeft ...

Wim Bovens

Broedgevallen Grauwe Kiekendief:  
achter de schermen!
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Na de euforie van 2019, toen ruim 400 jonge Kerkuilen 
het ei verlieten in een historische 101 broedgevallen, was 
voorzichtig afwachten wat het nieuwe seizoen zou bren-
gen. Het hoge aantal pulli per nest, en de vele tweede 
broedgevallen zorgden voor een significante toename van 
de Kerkuilenpopulatie in de regio IJzer en Polder. Hoeveel 
daarvan zouden de winterperiode overleven? En zouden 
deze jonge vogels in 2020 zelf succesvol jongen kunnen 
grootbrengen? Hier volgt het rapport van de Kerkuilenpo-
pulatie en -broedgegevens van 2020 uit het werkingsge-
bied van Natuurwerkgroep de Kerkuil.

In stijgende lijn

Blijkbaar is er nog altijd plaats voor Kerkuilkoppels in ons 
werkingsgebied want niet minder dan 103 broedparen 
werden door de vrijwilligers geteld. Dat zijn er exact 20 
meer dan vorig jaar en bijna een verdubbeling van het 
aantal paren uit 2016 (55 koppels) en 2017 (57 koppels). 
Ook het aantal geregistreerde broedgevallen steeg nog 

ten opzichte van vorig jaar: van 101 naar 107. Deze cij-
fers maken duidelijk dat het recordaantal broedgevallen 
van vorig jaar voor een groot stuk te danken was aan de 
vele tweede nesten, terwijl het grotere aantal broedpa-
ren dit jaar bijna alle broedgevallen in één nest voor hun 
rekening hebben genomen. In 2020 telde NWG De Kerkuil 
maar op 4 locaties een tweede broedgeval. De oorzaken 
voor het uitblijven van (meer) tweede broedgevallen zijn 
niet meteen duidelijk, al moet rekening gehouden met 
het feit dat door de coronamaatregelen tweede broedge-
vallen minder intensief werden opgevolgd.  Mogelijk had-
den de droogte en de hittegolf van vooral augustus een 
belangrijke invloed op de Kerkuilenpopulatie? Of vroeg 
het grotere aantal pulli uit eerste broedgevallen al het ui-
terste van de oudervogels? Gooide storm Odette in sep-
tember roet in het eten? Er werden ook behoorlijk wat 
dode Kerkuil(jong)en in de nestkasten aangetroffen. De 
omstandigheden lijken in ieder geval niet even zorgeloos 
te zijn geweest als in 2019.

Kerkuilen 2020
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In zowat alle projectgemeenten stelden we een toename 
van het aantal broedkoppels vast. Uitschieter is Alverin-
gem, dat van 16 koppels in 2019 naar 23 in 2020 klimt. 
Daarmee doet de gemeente bijna even goed als Diksmui-
de, dat in 2020 24 broedkoppels telde (20 in 2019). Eén 
koppel in Alveringem was echter goed voor twee broed-
gevallen! In de kustgemeenten, waar Kerkuilen over het 
algemeen genomen minder goed vertegenwoordigd zijn, 
zien we in zowel Koksijde als De Panne een toename van 
het aantal broedparen, respectievelijk van 3 naar 5 en van 
0 naar 1. (Over het broedsucces in Koksijde lees je ver-
der in dit nummer meer! p.8) Enkel in Nieuwpoort hal-
veert het aantal koppels, van 4 naar 2. In Koekelare lijkt 
de gestage groei van het aantal geregistreerde broedpa-
ren voorlopig even gestuit, en valt het aantal terug op 7, 
net onder het niveau van 2018. In 5 van de 10 project-
gemeenten werden sinds de start van de tellingen nooit 
méér broedparen geteld dan in 2020.

Nestgemiddelden

De medewerkers van de natuurwerkgroep telden bij de 
controles van 84 nestbakken in totaal 302 pulli, wat een 
gemiddelde van 3,6 jongen per nest betekent. Dat is dui-
delijk minder dan het nestgemiddelde van 2019, dat toen 
nog bijna 4,2 pulli/nest bedroeg. Toch is ook dit cijfer be-
duidend hoger dan het gemiddelde van 3,14, gemeten 
tussen 2001 en 2019. In 2020 werden vooral nesten van 3 
(21) en 4 (27) jongen geteld. In 14 nesten werden 5 pulli 
aangetroffen, in 4 nesten 6 jongen en eenmaal zelfs 7 Ker-
kuiljongen. 

De nestgemiddelden lopen lokaal nogal uiteen. In Veur-
ne en Diksmuide ligt het gemiddelde boven de 4 pulli/
nest. Dat is ook in Nieuwpoort het geval, al betreft het 
hier maar 2 broedgevallen, en een totaal van 9 jongen. 
In alle andere projectgemeenten bedraagt het gemiddeld 
aantal pulli per nest tussen de 3 en de 3,5, met uitzon-
dering van Alveringem, waar slechts 2,9 jongen per nest 
werden aangetroffen. Het ene broedkoppel in De Panne 
is er spijtig genoeg niet in geslaagd jongen groot te bren-
gen. Diksmuide spant de kroon als ‘kraamkamer’ voor de 
Kerkuilenpopulatie met 79 jongen. Veurne telde er 65 en 
Alveringem vervolledigt de top-3 met 56 pulli.

In absolute cijfers lijken 302 pulli misschien een terugval 
na het topjaar 2019, maar 2020 blijft een topjaar! Sinds 
2001 werden per seizoen gemiddeld 80 jongen geteld, al 
dient hier vanzelfsprekend rekening gehouden te worden 
met het steeds groeiende aantal controles, en de toena-
me van het aantal nestbakken.

Bezetting kerkuilkasten

Vorig jaar werd een bezettingsgraad van 45% van de be-
schikbare kerkuilkasten vastgesteld, op een totaal van 
177. Dat was toen een stijging van 50% ten opzichte van 
de vorige recordjaren (2016 en 2017). In sommige ge-
meenten wees de zeer hoge bezettingsgraad er echter 
op dat er wellicht nog nood was aan nieuwe nestkasten. 
Dat was o.a. het geval in Houthulst, waar 9 van de 9 kas-
ten bezet waren in 2019. Tijdens de winterperiode werd 
dan ook hard gewerkt door de vrijwilligers en kregen 33 
nieuwe kerkuilkasten een geschikt plaatsje. (In De Panne 
werden 4 kasten verwijderd). In 2020 waren niet minder 
dan 206 kasten klaar voor bewoning. En de inspanningen 
werden beloond! De bezettingsgraad nam verder toe tot 
maar liefst 50%.

Veurne; 19

Nieuwpoort; 2

Diksmuide; 24

De Panne; 1
Koksijde; 6

Alveringem; 24

Lo-Reninge; 11

Houthulst; 9

Kortemark ; 4

Koekelare; 7

Verspreiding broedgevallen 2020 regio IJzer en Polder
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Ook hier zijn de lokale verschillen aanzienlijk. In kustge-
meenten Nieuwpoort en De Panne is slechts 14% van de 
beschikbare nestkasten bezet. In de overige projectge-
meenten schommelt de bezettingsgraad rond de 50%. 
Eén zeer opvallende uitschieter is echter Alveringem, 
waar maar liefst 85% van de 27 geplaatste kasten bezet 
werd. Hier staat het plaatsen van extra kerkuilkasten dus 
zeker nog op de lijst.

Alweer een succesjaar

Vreemd hoe snel iets went, maar na het spectaculaire 
recordjaar 2019 lijkt het alsof 2020, met meer broedkop-
pels, meer broedgevallen, een hogere bezettingsgraad op 
een groter aantal nestkasten en dus alweer heel wat re-

cords, business as usual is geworden. Laat het duidelijk 
zijn dat we er ons heel erg van bewust zijn dat een popu-
latie als die van de Kerkuilen in ons werkingsgebied heel 
fragiel is. We zijn dan ook verheugd met deze schitterende 
cijfers, maar beseffen des te meer dat we onze inspannin-
gen moeten volhouden.

Aan alle vrijwilligers die in het verleden al hebben mee-
gewerkt: hopelijk kunnen we ook in de toekomst op jullie 
blijven rekenen. En breng gerust nog wat vriend(inn)en of 
geïnteresseerden mee, want elk jaar neemt de hoeveel-
heid werk toe. Aan alle eigenaars die de Kerkuilkoppels 
een plaatsje bieden om te broeden of te schuilen: zonder 
jullie medewerking zouden deze sierlijke muizenpakkers 
het een stuk moeilijker hebben. Dankjewel, dus, aan alle 
betrokkenen!

Filip Declerk
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In het vroege voorjaar kondigde de gemeente Koksij-
de haar subsidiereglement voor Huis- en Boerenzwalu-
wen en Kerkuilen aan. Met grote fierheid, want het mag 
gezegd en geschreven worden: Koksijde is de enige in 
West-Vlaanderen met een subsidie voor wie een Kerkuil 
onderdak geeft. Het is een ‘goedmakertje’ voor de last die 
je ondervindt wanneer je deze nachtbraker onder je pan-
nen hebt.

In het jaar 2019 hadden 3 Koksijdse koppeltjes voor na-
geslacht gezorgd, eentje zelfs 2 keer in hetzelfde seizoen. 
Dat is natuurlijk niet slecht en die situatie wil je aanhou-
den. Verbeteren? Ja, als dat zou mogelijk zijn, want het 
landelijk gebied van de kustgemeente heeft potentie, zo-
veel is zeker.
 
De eerste controle vindt elk jaar plaats in de maand juni. 
De mannen van de groendienst tekenen paraat en staan 
met de hoogtewerker klaar om op pad te gaan. Naast de 
controles op de gebruikelijke plaatsen wordt er een nieu-
we Kerkuilenbak geplaatst in de deelgemeente Wulpen. 
Het zou mooi zijn mocht 2021 … 

In hetzelfde lieflijke Wulpen is het een eerste keer raak. 
Een hoeve van een landbouwer op rust biedt 4 mooie 
jonge Kerkuilenpulli. Het seizoen is goed gestart want het 
jaar ervoor konden we de allereerste jongen van deze 
boerderij niet ringen. Ze werden gepredeerd nog voor ze 
groot genoeg waren om te ringen. Waarschijnlijk was een 
marter hier aan het werk geweest. Dus 2020 is een beter 
jaar!

Aan de grens met Nieuwpoort is het alweer raak. Op deze 
hoeve was het ongeveer 20 jaar wachten op een eerste 
broedgeval. Eindelijk is het zover! Drie mooie, goedge-
voede jongen krijgen een ring om de poot. De bewoners 
glimmen van trots met hun kroost. 

Op de hoeve die tot nu toe het meeste jonge Kerkuilen 
zag uitvliegen, is het dit jaar stil. In de twee afzonderlijke 
bakken komen we een adulte vogel tegen maar geen ei-
eren, geen jongen. Spijtig! Ontgoochelend!  Tijdens het 
voorjaar waren pannen gaan vliegen en zorgde regen voor 
een natte bak. Goede zielen waren op het dak geklom-
men om het dak zo goed mogelijk te herstellen. Kwestie 

De Koksijdse zomer van 2020
foto: Willy Dela Ruelle

foto: Willy Dela Ruelle
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dat het uilenkoppel voor nageslacht zou kunnen zorgen. 
Tevergeefs? Tja, één jaartje niet?

Op onze tocht onderzoeken we verder de nestkasten en 
komen sporen van duiven, kauwen en marter tegen. Er 
zijn ook kasten bij die schijnbaar bij niemand in de smaak 
vielen. In een volgende schuur vinden we 4 jonge Steen-
uilen. Niet echt verrassend want de familie is al enkele 
jaren te gast in die bak voor grote broer Kerkuil. De twee 
Steenuilenbakken die op dezelfde locatie hangen, vinden 
ze misschien te krap of te open en bloot. Wie zal het zeg-
gen wat het probleem is? Van mij mogen ze blijven.

Een laatste bezoek is aan de best beveiligde kast van onze 
natuurwerkgroep. Aan elke controle of aan elk bezoek 
gaat een grondige identiteitscontrole vooraf. De hoeve 
moet met de 4 richtingaanwijzers benaderd worden en 
helikopters hebben altijd voorrang. Je raadt het al: we zit-
ten op de militaire basis! Sinds enkele jaren worden we 
door de landbouwer of zijn zoon naar boven geleid met 
de hoogtewerker, net zo veilig als met de mannen van de 
beplantingsdienst. In de kast vinden we 1 volwassen vogel 
op 6 eieren. Wow! Zes eieren! We maken plannen om te-
gen eind juli terug te komen. Tot met Veurne Kermis! Wis-
ten we veel dat die niet zou doorgaan! Eind juli ging het 
ringen ook niet door, want diezelfde vogel zat nog steeds 
op diezelfde 6 eieren. Euh???? Wat moeten we nu doen? 
De vogel had een broedvlek en was dus zeker nog steeds 
broeds, al zoveel weken. Zelfs na zoveel jaar kom je din-
gen tegen die je niet kan uitleggen.

De zomer gaat voorbij. Bij de zwaluwtelling komt Frankie 
een landbouwer tegen die heuglijk nieuws meldt. Op zijn 
hoeve staat een Kerkuilennestbak en ook daar zijn jon-
gen. Je hoort ze blazen! Ze vliegen al uit! Deze jongen 
waren bijna uit de statistieken ontsnapt en gaan zonder 
wetenschappelijke ring door het leven. Dat is dus broed-
geval nummer 3.

Het jaar 2020, honderd broedgevallen op de teller en het 
seizoen is nog niet voorbij! Wat heeft Koksijde nog in de 
pipeline? ’t Is juist, hoe zou het met de 6 eieren van ‘de 
Basis’ zijn? Als je ’t zeker wil weten, moet je gaan kijken 
en zorgen dat je je pas op zak hebt. Yes, she did it! Geen 

6 maar wel 2 jongen! In de tijden waarin we nu leven is 
ook dat niet slecht! De landbouwers ter plaatse zijn blij 
dat hun uilenfamilie het nog niet afgeleerd is. En zij niet 
alleen. We zitten aan nummer 4.

Een klas uit De Panne mag een ringsessie bijwonen. We 
zijn terug aan de grens met Nieuwpoort. Een tweede 
nest? Waarom niet, laat ons hopen! In de bak vinden we 6 
donzige pulli. Spijtig genoeg vermeld ik er meteen bij dat 
deze 6 wellicht van honger en ontbering zijn gestorven. 
Wat is die Odette toch meedogenloos geweest!!! Dagen-
lang wind en regen! Probeer dan maar eens als volwassen 
uil je 6 kinderen te voeden. Dat was te mooi geweest, een 
tweede nest op deze boerderij met zijn nieuwe bewoners.

We sluiten het Kerkuilenjaar af op één van mijn favoriete 
plaatsen: de hoeve met de grootste uilengeschiedenis van 
Koksijde. Zouden ons koppeltje en deze schitterende lo-
catie het jaar 2020 laten passeren? Grote voorraden hooi 
maken het onmogelijk om met de hoogtewerker te ma-
noeuvreren in de schuur. Gelukkig is het nog net haalbaar 
om die ene bak met de ladder te bereiken. De andere bak 
is te hoog. Ja, in de laagste bak vinden we 1 jong. Het jon-
ge uiltje heeft niet zoveel pluisjes meer. Een grote jongen 
dus, die heel binnenkort de kast zal verlaten en de wereld 
tegemoet vliegt. Misschien was hij het kakkernest en zijn 
de grotere broers en zussen al de bak uit. Bij uilen zeg je 
niet ‘ze zijn het huis uit’. Het zou kunnen! De laatste ring is 
voor hem en hiermee wordt een vervolgverhaal geschre-
ven aan de rijke uilengeschiedenis van deze hoeve. Koksij-
de, dit is nummer 5.

Half oktober keurt het CBS de subsidieaanvragen goed 
en krijgen de gastgezinnen van deze uilenfamilies hun 50 
euro. Geen bijverdienste, geen steekpenning, maar een 
dankjewel, een blijk van waardering voor jullie zorg voor 
de natuur, namens de gemeente Koksijde.

Dank aan de gemeente Koksijde voor de subsidie die toe-
gekend wordt, de ondersteuning van de milieudienst en 
beplantingsdienst en ook de ringers van het KBIN.

Frank Laleman

foto: Willy Dela Ruelle

foto: Willy Dela Ruelle
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2020 is een jaar dat we niet snel zullen vergeten. We on-
dergingen weer wat hittegolven. Het ‘in je kot blijven’ 
werd aangeraden, wat als neveneffect had dat veel men-
sen meer oog hadden voor de lokale natuur. 
De zwaluwtellingen verliepen soms wat moeilijker, maar 
het lukte.

Algemeen kunnen we stellen dat in het werkingsgebied 
van natuurwerkgroep De Kerkuil vzw de populatie Huis-
zwaluwen stabiel is gebleven. 

Diksmuide heeft het grootste aantal nesten. Opvallend is 
een sterke stijging in Houthulst dit jaar. Kortemark, inclu-
sief deelgemeenten Handzame, Werken en Zarren, heeft 
geen Huiszwaluwen.

Als de telcijfers per gemeente onder de loep worden ge-
houden, dan valt toch op dat er verschuivingen zijn. Een 
paar voorbeelden: grote populaties in 2019 zijn in 2020 
plots gehalveerd, op andere adressen is een stijging op te 
merken, locaties waar Huiszwaluwen al jaren vertoefden, 
kregen in 2020 geen bezoek … Dit resulteert in een stij-
ging van 4% in het aantal locaties in het werkingsgebied 
(225 naar 232). In dit artikel komen zowel de verschillen 
in aantal nesten als de verschillen in aantal locaties aan 
bod. Bij de vergelijking van de deelgemeenten binnen een 
gemeente kunnen er daardoor tezelfdertijd zowel stijgin-
gen als dalingen zijn. Net deze schommelingen voeden elk 
jaar de discussies over ‘Zijn er nu meer of minder zwa-
luwen?’ Een verklaring vinden is niet altijd evident. Naar 
mijn mening is het beter dat een kolonie Huiszwaluwen 
zich verdeelt over meerdere adressen, dan te nestelen 

Huiszwaluwen 2020
foto: Tom Bovens
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aan één gebouw op één adres. Het vermindert de kans op 
verstoring door bijvoorbeeld renovatiewerken of afbraak 
van het gebouw.

Eén zaak is zeker: waar zwaluwen wonen, daar zijn de 
mensen trots op ‘hun’ zwaluwen. Hieronder wordt elke 
gemeente besproken. Bij de vermelde procentcijfers moet 
wel in gedachten worden gehouden dat eenzelfde daling 
in het aantal nesten bij een grote kolonie een kleinere in-
vloed heeft dan bij een locatie met weinig nesten. Daar-
om worden ook de aantallen vermeld. Een aantal deelge-
meenten worden vermeld als “geen Huiszwaluwen”. Dit 
betekent dat er geen Huiszwaluwen gemeld zijn. Mocht 
u weten of horen dat er daar wel ergens Huiszwaluwen 
wonen, dan horen we dat natuurlijk heel graag! Om de 
grafieken duidelijk te houden worden enkel de telgege-
vens van de laatste 10 jaar in beeld gebracht.

Veurne

Op grondgebied Veurne is er een stijging van 2,5% qua 
aantal nesten, maar ook een daling van 10% van het aan-
tal locaties. Heel opvallend: Eggewaartskapelle kent een 
stijging van 80% aan nestlocaties (5 naar 9) wat resulteert 
in een toename van 209% Huiszwaluwnesten (11 naar 
34). Stad Veurne daarentegen heeft een daling van 34% 
aan nesten als gevolg van een daling van 23% locaties 
(43 naar 33). Toch blijft stad Veurne koploper qua aantal 
adressen met Huiszwaluwen. Dalers: Beauvoorde met 
43% (van 39 naar 17) en Booitshoeke met 23% (16 naar 
14). Stabiel: Avekapelle, Houtem en Steenkerke. Stijgers: 
Bulskamp met 18% (44 naar 52) en De Moeren met 20% 
(57 naar 68).

Nieuwpoort

Grondgebied Nieuwpoort kent een stijging van 8% qua 
nestaantal en een stijging van 28% in het aantal locaties. 
Opvallend is St-Joris met een daling van 49% nesten (33 
naar 17), terwijl er toch een stijging van het aantal locaties 
is met 100% (2 naar 4). Ramskapelle kent een stijging van 
11% qua aantallen maar blijft gelijk qua locaties. In stad 
Nieuwpoort neemt het aantal nesten toe met 150% (10 
naar 25), en merken we terzelfdertijd een stijging van 50% 
wat locaties betreft (2 naar 4).

Diksmuide

De Huiszwaluwenpopulatie op grondgebied Diksmuide 
kent een minieme stijging van 1% (368 naar 372), maar 
toch is het aantal locaties met 9% gedaald (33 naar 30). 
Woumen, Leke en Nieuwkapelle hebben elk 1 locatie min-
der. Beerst kent qua aantal nesten een grote stijging van 
59% (22 naar 35). Lampernisse volgt met een groei van 
25% (28 naar 35), gevolgd door Nieuwkapelle met 17% 
(53 naar 62). Andere stijgers zijn Keiem 14% (7 naar 8) en 
Pervijze 7% (43 naar 46). Esen (19) is stabiel gebleven. Da-
lers zijn Diksmuide met 18% (22 naar 18), Kaaskerke met 
8% (82 naar 76), Leke met 13% (37 naar 32), Woumen met 
15% (39 naar 33) en, opvallend, Sint-Jacobskapelle met 
50% (16 naar 8). Er zijn geen Huiszwaluwen gesignaleerd 
in Oudekapelle en Stuivekenskerke.

Koksijde

Op grondgebied Koksijde is een daling van 12 % (90 naar 
79) vast te stellen, nochtans zijn er 2 locaties meer (van 
9 naar 11, stijging 22%). In Wulpen is er een daling van 
12% (52 naar 35), niettegenstaande er een stijging 12% 
is qua locaties (7 naar 8). Oostduinkerke bleef gelijk met 
25 nesten op 1 locatie. In Koksijde verdubbelde het aantal 
locaties (1 naar 2), wat een stijging van het aantal nesten 
met 46% teweegbracht(13 naar 19).
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Alveringem

In Alveringem daalt de Huiszwaluwenpopulatie met 10% 
(197 naar 178). Een stijging is er in Fortem met 12% (25 
naar 28) en in Stavele met 4% (95 naar 99), beide met een 
gelijk aantal locaties (4). Er is een dalende trend in Izen-
berge met 47% (38 naar 20, op 4 locaties) en in Alveringem 
met 20% (39 naar 31) qua aantal en een vermindering van 
22% qua locatie (16 naar 14). Beveren-aan-de-IJzer heeft 
geen Huiszwaluwen.

Lo-Reninge

Op grondgebied Lo-Reninge is er een daling van 13% (221 
naar 192) in het aantal nesten. Het aantal nestlocaties 
daalde met 8% (23 naar 21). De grootste daling situeert 
zich in Pollinkhove, namelijk 88% (9 naar 2) met toch 
evenveel locaties (2). De dalingen in Reninge en Lo zijn 
respectievelijk 5% (81 naar 77) en 16% (125 naar 105). Ge-
lukkig is er een stijging in Noordschote van 33% (6 naar 8). 
Reninge, Pollinkhove en Noordschote hadden geen wijzi-
gingen in het aantal locaties, respectievelijk 3, 2 en 1.

Koekelare

In Koekelare worden Huiszwaluwen pas sedert 2013 ge-
teld. Hier is er qua aantal een daling van 8% (87 naar 80) 
en een daling van 28% qua nestlocaties (18 naar 13). Een 
aantal van de in 2019 nieuwe nestlocaties werd in 2020 
niet meer bezocht. In Zande bleef het aantal locaties sta-
tus quo (2), toch was er een daling van het aantal nesten 
met 16% (van 49 naar 41). In Koekelare zelf bleef de popu-
latie stabiel (38 naar 39), niettegenstaande een daling van 
het aantal locaties met 32% (16 naar 11). Deelgemeente 
Bovekerke heeft geen Huiszwaluwen.

Houthulst

Binnen het werkingsgebied van NWG De Kerkuil kende 
grondgebied Houthulst dit jaar de grootste stijging. Er 
zijn hier 41% meer nesten geteld, nochtans op dezelfde 
locaties als in 2019. Merkem heeft 5 locaties, daar is een 
stijging van 23% (van 77 naar 95). Houthulst heeft een stij-
ging van 116% (18 naar 39). Klerken heeft geen Huiszwa-
luwen. Tijdens de periode 2014-2016 werd geen telling 
uitgevoerd.

De Panne

De Panne had deze zomer 12 nesten, gelegen op 6 loca-
ties. Sedert 2016 is er een dalende tendens.

U hebt bij het lezen van dit artikel wellicht ook gemerkt 
dat er jaarlijks schommelingen zijn in zowel aantal nesten 
als aantal locaties.

De oorzaken zijn niet altijd duidelijk. Het belangrijkste is 
dat zwaluwen de kans krijgen om ongestoord hun nest te 
bouwen. Vanaf dan is het … genieten.

Patrick Claeys, Koekelare
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Mensen en projecten

Als natuurwerkgroep ben je nooit alleen aan het werk. 
Naast de vogels zijn mensen de belangrijkste spelers in alle 
projecten van NWG De Kerkuil. In de komende edities van 
dit tijdschrift willen we daarom speciaal aandacht beste-
den aan personen die op een of andere manier van heel 
dichtbij of wat verderaf betrokken zijn bij de projectwer-
king van NWG De Kerkuil. De spotlight op de mensen ach-
ter de projecten …

Portret

Miguel Depoortere (38) uit Zedelgem is projectmedewer-
ker biodiversiteit bij het Regionaal Landschap Westhoek 
(RLW). Na zijn opleiding graduaat (nu bachelor) Groenma-
nagement in Roeselare en het volgen van de cursus bos-
bouwbekwaamheid, werkte Miguel eerst verschillende 
jaren in het VOC (Opvangcentrum voor vogels en wilde 
dieren) in Beernem. Daarmee knoopte hij professioneel 
aan bij zijn passies voor vogelkijken, natuurbeleving en 
geleidelijk aan ook zoogdieren en zoogdierenonderzoek. 
Later werd hij arbeidsbegeleider bij De Groene Kans in 
Diksmuide, een sociale onderneming die mensen te-
werkstelt in groenonderhoud en landschapszorg. Daar 
werkte Miguel tijdens aanplantingen met zijn team vaak 
in opdracht van zijn huidige werkgever, toen nog Regio-
naal Landschap IJzer & Polder, waar hij op 1 juni 2012 in 
dienst trad. Verschillende jaren was hij daar ook project-
medewerker natuur en landschap, wat hem onder andere 
in contact bracht met heel wat landbouwers. In samen-
spraak met hen maakte hij landschapsbedrijfsplannen 
op en verwezenlijkte hij aanplantingen ter bevordering 
van de biodiversiteit en het herstel van het landschap op 
het platteland. Andere projecten waar Miguel zich onder 
meer voor inzette waren soortgerichte projecten zoals het 
aanleggen van amfibieënpoelen en de akkervogelprojec-
ten. Hierbij werd o.a. Japanse haver als groenbemester 

ingezaaid om met het zaad, dat tijdens de winterperio-
de afrijpt, akkervogels als de Geelgors en de Ringmus het 
koude seizoen door te helpen. Miguel volgde ook nog de 
cursus natuurgids en is hierin ook al vele jaren actief als 
vrijwillig gids, met een voorliefde voor meer specifieke 
gidsbeurten als bosuilwandelingen of spoorzoeken.

Band met NWG De Kerkuil

Bij het begin van zijn loopbaan bij Regionaal Landschap 
kwam Miguel in contact met Kris Degraeve, die toen nog 
voorzitter was van NWG De Kerkuil, en trekker van het 
akkervogelproject. Dat was toen wat oppervlakte betreft 
heel beperkt. Slechts enkele percelen waren specifiek in-
gericht in functie van akkervogels. Ondertussen kende het 
project door samenwerking tussen tal van partners, waar-
onder het Regionaal Landschap, NWG De Kerkuil, Vlaam-
se Landmaatschappij, Inagro en de Provincie West-Vlaan-
deren, een grote groei! Ook de vergoedingen voor de 
landbouwers die door nestbescherming van vooral Bruine 
Kiekendieven op hun akkers een deeltje van hun oogst 
‘opofferden’, werden toen nog door NWG De Kerkuil na 
financiële tussenkomst van RLW betaald.

Spotlight op Miguel Depoortere
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Ondertussen doet Miguel nog altijd een beroep op Na-
tuurwerkgroep De Kerkuil wanneer er nestkasten voor 
bv. Steenuilen kunnen worden geplaatst bij landbouwers, 
of kunstnesten voor Huiszwaluwen bij bewoners uit het 
buitengebied. RLW en De Kerkuil werkten ook samen aan 
enkele educatieve folders rond de Steenuil en vleermui-
zen op de boerderij. Ook in de Stuurgroep De Moeren zijn 
beide partijen vertegenwoordigd. Bij de simultaantellin-
gen en de broedvogelinventarisaties van de akkervogels is 
de hulp van de projectmedewerker en de vrijwilligers van 
de natuurwerkgroep heel welkom. 

Favoriete projectvogel

De elegante grootsheid van de Bruine Kiekendief, en de 
unieke wendbaarheid van zijn neef, de Grauwe Kieken-
dief, spreken Miguel vanzelfsprekend heel erg aan. Roof-
vogels nemen bij hem, net zoals bij zoveel mensen, een 
bijzondere plek in. Maar toch hebben vooral de kleine 
akkervogeltjes zoals de Geelgors zijn hart gestolen. Hij 
heeft een boontje voor deze veel minder bekende, en 
daarom minder beminde (?), ‘stakkers van de akkers’. De 
vele jaren dat Miguel projectmatig rond de bescherming 
van deze soorten aan het werk is, zal hier natuurlijk voor 
meer dan iets tussen zitten. “Maar natuurlijk hebben alle 
projectsoorten hun bijzonderheid, en hebben ze allemaal 
iets aparts wat hen speciaal maakt. Kiezen is nu eenmaal 
verliezen,” voegt Miguel er nog aan toe.

Blik op de toekomst

Wanneer dit tijdschrift bij jullie in de bus valt, heeft de 
carrière van Miguel een nieuwe, professionele wending 
dichter bij huis genomen. Eind december verlaat hij de 
Westhoek om vanaf januari aan de slag te gaan als project-
medewerker bosbeheer en -uitbreiding voor Groot-Brug-
ge bij de Bosgroep Houtland. Toch benadrukt hij dat hij 
ook met pijn in het hart ‘zijn’ projecten zal achterlaten, 
maar vooral de vele mensen waarmee hij al die jaren als 
collega of ‘klant’ heeft samengewerkt. “Maar ik verdwijn 
niet van de aardbol, hé, en je zult me zeker nog zien wan-
delen of fietsen door de polders van De Westhoek,” stelt 
Miguel iedereen gerust.

Volgens Miguel ziet de toekomst van NWG De Kerkuil er 
vooral rooskleurig uit, en dat is vooral te danken aan de 
huidige succesvolle werking van de werkgroep. Met een 
gedreven professional als Wim Bovens, en een gemoti-
veerde groep vrijwilligers bewijst NWG De Kerkuil dat de 
samenwerking met verschillende partners, zoals RLW, ook 
in agrarisch gebied zeker kans op slagen heeft. Hij blijft 
het trouwens fenomenaal vinden dat in zo’n uitgebreid 
werkingsgebied de spiedende ogen van de medewerkers 
er in blijven slagen om zoveel broedgevallen van Bruine 
Kiekendieven te ontdekken en te lokaliseren.

Afsluitend wenst Miguel de natuurwerkgroep “elk jaar 
een paar nesten van Grauwe Kiekendief” toe, en ik denk 
niet dat iemand daar rouwig om zou zijn. Bedankt voor 
het gesprek, Miguel, en heel veel succes in de toekomst!

Filip Declerck



16 Artikels



17Artikels

foto: Redgy Vergracht



18 ArtikelsArtikels

In 2020 werden in de aaneengesloten graslandcomplexen 
van de Westhoek opnieuw twee succesvolle broedgeval-
len van Velduil vastgesteld. Hoewel de soort hier ook al in 
2014 en 2019 tot broeden kwam, blijven broedgevallen 
van Velduil in België best uitzonderlijk. En dit keer was dat 
zeker zo, omdat heel wat moderne technologie werd in-
gezet om de nesten op te sporen en de vogels te volgen.

2 nesten, 7 jongen

Na het verdwijnen van een tiental overwinterende vogels 
eind februari, doken begin april een aantal nieuwe Veldui-
len op in de komgronden van Lampernisse tot Zoutenaaie, 
vaak met een heel uitgesproken baltsgedrag. In de daar-
opvolgende weken werden ca. 10 territoria ingenomen. 
Velduilen zijn uitgesproken zwervers met een zeer op-
portunistisch voedselgedrag. Zowel in de broed- als in de 
overwinteringsgebieden worden de aantallen vooral be-
paald door de beschikbaarheid van prooidieren (in onze 
streken vnl. veldmuizen). In echte ‘muizenjaren’ duiken 
dan Velduilen op in gebieden waar ze in normale omstan-
digheden veel minder worden waargenomen, zoals we in 
Vlaanderen konden vaststellen in 2014 en 2019.

Eind april - begin mei werden heel wat hooilanden ge-
maaid. Hierdoor zag een aantal Velduilen een geschikte 
broedplaats verloren gaan en verlieten ze het gebied. Of 
misschien waren er dan toch te weinig muizen? Door aan-
gehouden inspanningen van een aantal lokale vogelaars 
konden twee nestlocaties worden gelokaliseerd. Eén nest 
bevond zich op een hooiland van het Agentschap Na-
tuur en Bos (ANB), het andere nest zat op een grasland 
waarvoor de landbouwer een beheerovereenkomst voor 
weidevogels had afgesloten met de Vlaamse Landmaat-
schappij (VLM). Hierdoor kon op beide broedplekken de 
maaidatum worden uitgesteld tot begin juli en konden 7 
jonge Velduilen succesvol uitvliegen.

Drones: efficiënte inzet van moderne technologie

Het vinden van de exacte nestlocatie is bij Velduilen geen 
sinecure. Velduilen kunnen zich in de broedperiode erg 
onopvallend gedragen en doen er alles aan om hun nest-
locatie ‘onzichtbaar’ te houden voor mogelijke predato-
ren. Daarom besloot het ANB om een beroep te doen 
op twee dronebedrijven. Op aanwijzen van de lokale 
gebiedsexperten werd het broedgebied overvlogen en 
konden de twee nesten gevonden worden. De inzet van 
drones verhindert dat vrijwilligers het veld in moeten, op 
zoek naar de nesten. Zo’n zoektocht kan altijd tot versto-
ring of tot een verhoogde kans op predatie leiden doordat 
predatoren de sporen van zoekende vrijwilligers kunnen 
volgen. Door een zoektocht met drones werd de kans op 
verstoring tot een minimum herleid en was er geen spra-
ke van spoorvorming.

Subsidies voor nestbescherming

In agrarisch gebied is het accidenteel vernielen van nesten 
door landbouwactiviteit wellicht de grootste bedreiging 
voor grondbroeders zoals de Velduil. Nadat beide nesten 
gelokaliseerd waren, trok de bedrijfsplanner van de VLM 

Velduilen broeden in de Westkustpolders
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dan ook de boer op. Zowel voor de eigenlijke nestperce-
len als voor enkele aangrenzende graslanden konden de 
nodige afspraken gemaakt worden. Niet-vliegvlugge Vel-
duilen verlaten na 10 tot 14 dagen immers het nest en 
kunnen zich dan tot 200 m van de eigenlijke nestlocatie 
bevinden. Maar ook daar zijn ze nog steeds erg kwetsbaar 
voor maai- en oogstactiviteiten. Uiteindelijk werden alle 
betrokken percelen pas gemaaid begin juli. Tijdens de 
maaibeurt liepen vrijwilligers voor de maaibalk uit om 
zo de jonge Velduilen op te stoten en te vrijwaren van 
een jammere dood. Doorheen het ganse beschermings-
proces verleenden alle betrokken landbouwers hun volle 
medewerking. Hierbij bleek de subsidie die landbouwers 
kunnen ontvangen voor de bescherming van nesten en 
jongen van een aantal zeldzame soorten zeker een be-
langrijke hefboom.

Zenderonderzoek: nog meer technologie voor meer ken-
nis en een betere bescherming

Medewerkers van het Instituut voor Natuur- en Bosonder-

zoek (INBO) slaagden er in twee adulte vogels van eenzelf-
de koppel te voorzien van een GSM-GPS-zender. De zen-
ders beschikken over een zonnepaneeltje en kunnen met 
korte tijdsintervallen coördinaten doorsturen. Hierdoor 
kon unieke info worden verkregen over het broedgedrag, 
de favoriete jachtterreinen en rustplaatsen van de vogels. 
Later op het seizoen kon via de voedselvluchten ook wor-
den achterhaald waar de jongen zich schuil hielden. Ook 
voor deze plekken kon dan de nodige bescherming wor-
den voorzien.

Velduilen staan gekend als echte nomaden en versprei-
den zich na het broedseizoen in alle windrichtingen. Het 
is dus maar de vraag, eens ze het luchtruim kiezen, welke 
bestemmingen ze zullen aandoen. Dankzij de zenders zul-
len we nu voor het eerst Vlaamse broedvogels nauwgezet 
kunnen volgen tijdens hun trektocht. Wordt dus vervolgd!

Tekst: Dieter Coelembier, Koen Devos, Wim Debruyne, 
Wim Bovens, Kjell Janssens, Geert Spanoghe

Foto’s: Dieter Coelembier
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In dit artikel komt de relatie Huiszwaluw – Huismus aan 
bod. Een relatie waar wij het als mens soms iets moeilij-
ker mee hebben, meestal voortvloeiend uit het gegeven 
dat we de Huiszwaluw ‘liever zien’ dan de Huismus. Zeker 
als we merken dat een Huismus probeert een Huiszwa-
luwnest in te pikken.

Gelijkenissen en verschillen

Huismussen en Huiszwaluwen zijn twee heel verschillen-
de vogelsoorten, en toch hebben ze hebben vier zaken 
gemeen.

Ten eerste staan beide soorten op de Vlaamse Rode lijst. 
Het concept van Rode Lijsten werd voor het eerst toe-
gepast voor de publicatie van de Red Data Books van 
de World Conservation Union (IUCN). Hierin wordt een 
overzicht gegeven van soorten die het risico lopen om 
op wereldschaal uit te sterven. Later werd dezelfde me-
thodiek gebruikt om nationale of regionale lijsten van 
bedreigde dieren en planten te maken, meestal met een 
ruimere doelstelling. Het doel en nut van Rode Lijsten is 
meervoudig. Een Rode Lijst heeft vooral een signaalfunc-
tie. Het gaat om bedreigde en kwetsbare soorten die een 
groot risico lopen om te verdwijnen indien geen gepaste 
beleids- en beheersmaatregelen worden genomen. Rode 
lijsten zijn ook een middel om onderzoek naar bedreig-
de soorten te promoten of om monitoringsprogramma’s 
op te starten die de aantalsontwikkeling van die soorten 
nauwlettend in de gaten moeten houden.  Rode Lijsten 
helpen ook om de bevolking attent te maken op het voort-
schrijdende verlies aan biodiversiteit. Een Rode Lijst geeft 
een inschatting van de uitsterfkans van een soort door ze 
te toetsen aan bedreigingscriteria. Die criteria zijn geba-
seerd op kwantitatieve gegevens over populatiegrootte, 
verspreiding en populatietrends. De Huiszwaluw wordt 
beschouwd als ‘kwetsbaar’ (categorie 3), de Huismus als 
‘achteruitgaand’ (categorie A).

Ten tweede zijn beide soorten koloniebroeders, ze wonen 

en leven graag samen in groep. De Huiszwaluw broedt 
gewoonlijk in kolonies waarin de nesten zo dicht op el-
kaar worden gebouwd dat ze elkaar vaak raken. Als door 
omstandigheden het aantal nesten in een kolonie daalt, 
is de kans op het ‘wegtrekken’ van de Huiszwaluw groot. 
Ook Huismussen wonen graag in elkaars buurt, maar niet 
noodzakelijk naast elkaar. Bij Huismussen werd vastge-
steld dat kolonies van minder dan 5 mussen (meestal 1 
tsjilpend mannetje) gedoemd zijn om te verdwijnen.

Ten derde zijn beide soorten honkvast, tenzij ze verstoord 
worden of de omgeving drastisch wijzigt. Bij Huismus-
sen blijven de kleine groepjes bij elkaar door hun prettig 
getsjilp. Juveniele Huismussen kunnen zich in de loop van 
de zomer en de herfst over een groter gebied versprei-
den. Dit verschijnsel heet dispersie. Dat kan een plaats-
wissel zijn met juvenielen uit een andere kolonie ofwel 
trekken de jongen naar een nieuw gebied. Uit Duits en 
Brits ringonderzoek blijkt echter dat 91% van de terug-
gemelde Huismussen binnen een straal van 2 kilometer 
van de geboortegrond aangetroffen wordt en 6% op een 
afstand van 2 tot 7 kilometer. Huiszwaluwen keren telkens 
terug naar de plaats van geboorte. Het vergroten van de 
kolonie bij Huiszwaluwen verloopt trager, want een kop-
pel Huiszwaluwen heeft in één zomer minder nakomelin-
gen dan een Huismus. 

Huismussen en Huiszwaluwen,  
vrienden of niet?

foto: Bart Goudeseune
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Ten vierde: hun achteruitgang heeft bij beide soorten de-
zelfde oorzaken, namelijk gebrek aan voedsel en goede 
nestplaatsen. Voor de Huismus is de inrichting van de 
woongebieden de laatste jaren sterk veranderd. Een mus 
moet voldoende onkruidzaden kunnen vinden en in het 
broedseizoen heeft hij voor zijn jongen insecten en insec-
tenlarven nodig. Dat voedsel is er steeds minder. In wat 
rommelige stadswijken, bij braakliggende terreinen en in 
tuinen met heggen doen de mussen het nog redelijk goed. 
Maar doordat de stad bijna helemaal is volgebouwd, zijn 
zulke plaatsen schaars geworden. De voor mussen (en 
andere vogels) nuttige begroeiing in een stad wordt zeld-
zaam.  Dan is er nog de terugloop van het aantal nest-
plaatsen. Vroeger zaten er in de pannendaken van de 
huizen allerlei holtes waarin de mus zijn nest kon maken. 
Door isolatie en renovatie van oude woningen zijn heel 
wat kieren, gaten en kapotte pannen opgeruimd. Pannen 
op nieuwbouwwoningen zijn meestal sneldekkend en die 
sluiten zo goed op elkaar aan dat ze de mussen buiten-
sluiten. Er bestaat een ‘mussenvide’ (Monier vogelvide) 
die kan ingebouwd worden, maar de kostprijs van 30 eu-
ro/m schrikt velen af, waardoor deze weinig ingebouwd 
wordt. Een aantal oorzaken van de achteruitgang van de 
Huiszwaluw zijn: minder beschikbaar modder-nestmate-
riaal (zonder nest geen broedsel), minder geschikte lo-
caties voor nestplaatsen door veranderende bouwstijlen 
of omdat bewoners de nesten verwijderen vanwege de 
poepoverlast. Ook het gebruik van pesticiden en insectici-
den zorgt voor een afnemend aantal insecten, de voedsel-
bron van de Huiszwaluw. Er zijn natuurlijk ook verschillen: 
bouw en verenkleed, de locatie van de nesten en het feit 
dat de Huismus wordt beschouwd als een weide- en ak-
kervogel die ter plaatse blijft, terwijl de Huiszwaluw een 
trekvogel is. De Huismus heeft tijdens de zomer meestal 
meer broedsels dan de Huiszwaluw.

Nestconcurrenten

Beide soorten samen, dat is een ander verhaal.  Frequent 
worden nesten van Huiszwaluwen reeds in de winterpe-
riode benut door Huismussen, die er schuilen voor het 
winterse weer. Geen probleem denk je, maar de gevolgen 
kunnen groter worden. Huismussen vinden zo’n nest, on-
geacht of dit een moddernest of een kunstnest is, ruim 
genoeg om deze holte nadien verder in te richten als mus-
sennest, als broedplaats dus. Huismussen leggen in het 

voorjaar eerder eieren dan een Huiszwaluw. In het voor-
jaar is  de eerste leg van de Huismus al bezig op het ogen-
blik dat er nog Huiszwaluwen aankomen. Daarom maken 
Huismussen ook eerder hun nest. Mussen zijn grotere en 
sterkere vogels dan Huiszwaluwen. Ze zijn dus in staat de 
Huiszwaluwen uit hun nesten te houden. Huiszwaluwen 
dienen op dat moment een nieuw nest te bouwen, wat 
extra energie vraagt van deze vogels. Afhankelijk van de 
grootte van de kolonie Huiszwaluwen en het aantal ‘kra-
kers’ vindt de bouw van een nieuw moddernest plaats op 
dezelfde locatie, in de nabijheid of elders.

Als Huismussen een Huiszwaluwnest proberen over te 
nemen tijdens de bouw van dit moddernest, dan kan 
een ander fenomeen waargenomen worden. Binnen en-
kele minuten na intimidatie door Huismussen, wordt de 
neststructuur bewaakt vanuit het nest. Naburige soortge-
noten helpen dan mee aan de bouw van het verstoorde 
nest. Een groep Huiszwaluwen bouwt dan zeer snel een 
volledig nest (minder dan een uur). De kleine nestopening 
laat dan niet toe dat een Huismus nog in het nest kan bin-
nendringen. Een moddernest dat op die manier gebouwd 
is, heeft een iets dunnere wand. Dit komt echter niet ten 
goede aan de stevigheid.

Om de Huiszwaluwen te helpen worden meer en meer 
kunstnesten opgehangen. Ook deze kunstnesten vinden 
Huismussen ideaal. Een mogelijk nadelig gevolg van het 
gebruik van deze kunstnesten is dat er meestal geen ver-
der beheer is éénmaal ze opgehangen werden, behalve bij 
een telling van Huiszwaluwen. Het indringen van Huismus-
sen in nesten van Huiszwaluw kunnen we deels verhelpen 
enerzijds door de Huismussen aan eigen broedlocaties te 
helpen, anderzijds door indringing in Huiszwaluwnesten 
moeilijker te maken.

Huismussen kan je helpen door het ophangen van spe-
ciale nestkasten. Over de grootte die zo’n nestkast moet 
hebben is soms wat discussie. Hier ga ik niet verder over 
uitweiden, belangrijk is wel dat de invliegopening 34mm 
diameter moet zijn. De types nestkast voor Huismus die 
hier besproken worden, zijn alle in gebruik bij mij thuis. 
In de bespreking baseer ik me op de eigen waarnemingen 
en ervaringen.

Bij het ophangen van nestgelegenheden voor de Huismus, 
worden deze het best opgehangen een paar meter weg 
van de locatie Huiszwaluwen (als dit mogelijk is). Zo hou 
je beide vogelsoorten gescheiden en vliegt elk naar zijn 
locatie. Hierdoor zal ook minder snel een Huismus probe-
ren een Huiszwaluwnest over te nemen. Hou er rekening 
mee dat Huismussen ook graag in elkaars buurt nestelen, 
er zijn dus meerdere nestkasten vereist. Bij het ophangen 
dien je altijd er voor te zorgen dat de vogels vlot kunnen 
invliegen. Huismussen wonen graag nabij struiken, klimop 
en hagen, liefst op een hoogte van 3 m of hoger. Vermijdt 
dat de nestkasten in volle middagzon hangen.
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Types Huismuskasten

Hoog mussenappartement: deze nestkast bevat 3 boven 
elkaar liggende nestplaatsen. Via een luikje op de zijkant 
kan je de inhoud nazien. De oppervlakte is ongeveer 13 
op 13 cm en de hoogte 13 cm, wat dus klein is. Controleer 
bij aankoop de diameter invliegopening, soms is die klei-
ner dan 34 mm. Deze nestgelegenheden beschouwen de 
meeste Huismussen als te klein. Enkel bij noodzaak wor-
den deze effectief benut voor een broedsel. De Huismus-
sen benutten dit type wel graag als (winter)schuilplaats of 
slaapplaats.

Nestkast Huismus 3 kamers: deze nestkast bevat 3 kamers 
naast elkaar van ongeveer 12 cm op 18 cm en 25 cm hoog. 
Het deksel bovenaan is opklapbaar voor controle en on-
derhoud. De invliegopeningen zijn respectievelijk vooraan 
en aan de 2 zijkanten. Dit type nestkast wordt redelijk snel 
bewoond. Een nadeel zijn de drie verschillende aanvlieg-
zijden, een Huismus heeft haar favoriete aanvliegroute 
en laat hierdoor dikwijls de andere kamers onbenut. Als 
er nog geen Huismus in woont maken ook koolmezen en 
pimpelmezen soms gebruik van deze nestkasten.

Mussenpot: dit is een pot uit klei, speciaal aangepast als 
nestlocatie voor Huismussen, ze zijn heel ruim. Belangrijk 
is de invliegopening, er zijn namelijk ook mezenpotten 
en spreeuwenpotten, deze hebben een andere diameter 
invliegopening. Mussenpotten zien er mooi uit en geven 
een extra cachet aan je woning. De achterzijde is altijd 

verticaal om mooi aan te sluiten tegen de muur en bevat 
ook een opening voor controle en onderhoud. Huismus-
sen leven in groep, hang dus meerdere mussenpotten op, 
met een tussenafstand van minimum 50 cm. Een mussen-
pot wordt heel snel bewoond. Omdat bij een mussenpot 
een steuntje voorzien is, levert dit mooie beelden op, om-
dat je tijdens het voederen de kopjes van de jongen kan 
zien. De ronde mussenpot heeft een diameter van 19 cm 
en een diepte van 20 cm. Vogelbescherming Vlaanderen 
biedt dit model aan, maar afhaling is vereist. Er bestaan 
andere vormen in de handel.

Mussenloft: de mussenloft is het resultaat van een on-
derzoek waar bij verschillende nesttypes nagegaan werd 
welk type de voorkeur kreeg. De in de handel verkrijgbare 
mussenloft is van houtbeton (wat de hogere kostprijs ver-
klaart), maar je kan deze zelf ook maken in hout. De mus-
senloft bestaat uit 2 delen, namelijk een inkom met open 
gedeelte en het eigenlijke nestgedeelte dat afgesloten is. 
Een opening met diameter 34 mm verbindt beide delen.  
De mussenloft geniet de voorkeur van de Huismussen en 
is zeker een aanrader. Deze loft meet ongeveer 30 cm x 16 
cm en is 18 cm hoog.

Indringers voorkomen

Indringing van Huismussen in een zwaluwnest bemoei-
lijken kan op twee manieren. De praktische uitvoering 
is niet altijd mogelijk. Als het toch mogelijk is, dan is de 
uitvoering per locatie verschillend. De aanvliegroute van 
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de Huiszwaluwen is hierbij belangrijk en mag geenszins 
gehinderd worden.

Huiszwaluwnesten hangen onder een dakoversteek of on-
der een dakgoot. Een Huismus vliegt meestal eerst naar 
de dakrand of de dakgootrand, zit even op deze rand en 
vliegt vervolgens in een boogje naar beneden richti ng 
Huiszwaluwnest. Het aanbrengen van een fi jn metalen 
draadje op 1 cm boven deze rand, verhindert en/of be-
moeilijkt het op de rand zitt en, waardoor de Huismus 
wat ontmoedigd wordt om in te dringen in een Huiszwa-
luwnest. Huismussen zitt en niet (graag) op een fi jn draad-
je, de pootjes hebben onvoldoende houvast.

Een tweede manier om Huismussen weg te houden van 
Huiszwaluwnesten is gebruik maken van de vliegbehen-
digheid van Huiszwaluwen. Aan de dakrand of dakgoot-
rand hang je op regelmati ge afstand een goed zichtbaar 
koord met daaraan een gewichtje bevesti gd. Er moet min-
stens 15 cm links en rechts van de invliegopening vrij zijn. 
Huiszwaluwen vliegen doorheen de open ruimte tussen 
twee koorden,  de Huismussen zien de koordjes als hin-
dernis en blijven weg. Deze methode wordt weinig toe-
gepast wegens het gevaar dat je misschien toch wat de 
Huiszwaluwen zal hinderen.

Een methode die wel toepasbaar is op vele locati es is het 
in oktober afsluiten van de invliegopening met een vodje 
tot de periode van aankomst Huiszwaluwen. Bij (kunst)
nesten op grotere hoogte is dit afsluiten niet evident. Tij-
delijk afsluiten kan wel vlot bij (kunst)nesten op lagere 
hoogte die gemakkelijk bereikbaar zijn.

Eindconclusie: Huismussen zullen, als ze geen (betere) 
nestlocati e vinden, alti jd een Huiszwaluwnest proberen 
over te nemen. Met de aangehaalde ti ps wordt deze kans 
kleiner.

Patrick Claeys, Koekelare
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Kennisdocument Huismus BIJ12 versie 2017
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Balát 1973,  Yosef et al. 2016
Websites: RSPB, BTO, Aves, KNNV

Kaardebol, een distelvinkmagneet eerste klasse! Dat on-
dervonden Geert en ik op zondag 22 november toen we 
toevallig door het raam de tuin in keken en nogal wat be-
weging zagen op de kaardebollen vlakbij. En ik die dacht 
dat de zaden er al lang uitgetott erd waren! De 5 Distelvin-
ken die zich tegoed deden aan de lekkernij, wisten uiter-
aard beter. Eén ervan bleek een blauwe ring aan de rech-
terpoot te hebben. Op die ring stond horizontaal het getal 
72, verti caal 2011. Een wetenschappelijke metalen ring 
had de Putt er niet. Bij navraag bleek dat het wellicht om 
een vogel ging die ooit in gevangenschap gehouden werd. 
Ontsnapt? Vrijgelaten? Slaat die 2011 op het jaar waarin 
hij/zij geringd werd? Wat er ook van zij, we wensen hem/
haar nog een lang ‘vrij’ leven toe en veel bezoekjes aan 
onze tuin. Laat de kaardebollen zich maar verspreiden!

Tekst: Sharon Kesteloot
Foto: Geert Martens

Gespot Distelvink met ring
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Er is een groot verschil tussen een publieke kijkhut in een 
openbaar natuurgebied, en een professionele fotohut 
op privéterrein. Eerst bespreek ik de publieke kijkhut-
ten. Kijkhutten zijn niet alleen bedoeld voor de toevallige 
voorbijganger of wandelaar die even een blik wil werpen 
over bv. een plas, maar ook voor de echte vogelaar. On-
der vogelaar verstaan we iemand die vogels observeert 
en bestudeert, met een verrekijker, telescoop of fotoma-
teriaal dat gespecialiseerd is om vogels vast te leggen op 
de gevoelige plaat. Kijkhutten dienen aan een aantal ei-
sen te voldoen, zoals beschut zitten. Vergeet niet dat een 
vogelaar soms uren doorbrengt in een kijkhut; het mag 
er dus best ook wat comfortabel zijn. Ik zal het hebben 
over kijkhutten of schuilhutten, maar niet over drijvende 
schuilhutten of schuiltentjes.

Waarom ‘kijkhutten’?

We spreken van kijkhutten of schuilhutten omdat we bij 
het observeren van de vogels in de natuur onttrokken 
worden aan het zicht van de vogels.

Er zijn drie heel grote voordelen aan een schuilhut:
• Je verstoort de te observeren vogels veel minder.
• Je kan het hele natuurgebeuren vanop de eerste rij be-
leven.
• Je zit beter beschermd tegen weer en wind.

Als vogelaar en natuurbeschermer zijn deze eigenschap-
pen erg gewaardeerd. Met dit artikel wil ik jullie wegwijs 
maken hoe je zelf aan de slag kan gaan en ik zal jullie pro-
beren om de goeie plekjes met vaste schuilhutten in onze 
natuurgebieden mee te delen.

De laatste jaren bezocht ik veel kijkhutten, zowel in bin-
nen- als buitenland. Soms was het een genot, andere ke-
ren een tegenvaller. Ja, vogels kijken kan ook wel eens te-
genvallen. De ene dag kan je fantastische waarnemingen 
doen, de andere dag kan het een totale ontgoocheling zijn. 
Let op, met ‘tegenvallen’ bedoel ik niet dat de waarne-
mingen zelf tegenvallen. Die zijn immers steeds wisselval-

lig. Het gaat mij om de bouwsels zelf, waar schijnbaar niet 
altijd even goed over is nagedacht. Die zitten technisch 
gezien wel goed in elkaar en toch zijn ze niet optimaal. 
Zo kan bv. de manier waarop ze geplaatst zijn soms veel 
beter. Het gaat dan om aspecten als ligging, de hoogtes 
van de kijkgaten en de afmetingen die niet geschikt zijn 
voor het volume van het fotomateriaal of telescopen, het 
materiaal van de vloer waarbij de statieven vast komen 
te zitten en storende elementen tussen het kijkgat en de 
waar te nemen vogels. Het is absoluut niet mijn bedoeling 
om te zeuren, want al die bouwsels zijn natuurlijk met de 
beste bedoelingen geplaatst. Ik wil alleen even aanhalen 
dat het jammer is dat die negatieve elementen er zijn en 
niet worden aangepakt.

De richting van de kijkgaten

Men weet waar de zon opgaat en waar ze ondergaat.  Elke 
vogelaar weet dat hij met het licht mee moet kijken of 
fotograferen, nooit met tegenlicht.  Kijk je tegen de zon 
in dan verdwijnen de kleuren of word je verblind. Dat is 
af te raden voor alle observaties, zowel met verrekijker, 
telescoop als fotocamera. Dit zorgt er ook voor dat vogels 
moeilijker te determineren zijn. Zorg er dus voor dat, wan-
neer je een wandeling maakt met de bedoeling vogels te 
observeren via kijkhutten, je steeds de zon in je rug hebt.  
Je moet dus rekening houden met de stand van de zon 
en het tijdstip van de dag.  Met andere woorden: ‘s mor-
gens vroeg, bij zonsopgang, kijk je richting westen. Kom 
je ‘s middags toe, dan zit de zon in het zuiden en moet je 
kijkrichting het noorden zijn. En bij zonsondergang kijk je 
liefst pal naar het oosten. De beste waarnemingen gebeu-
ren ‘s morgens vroeg, bij het krieken van de dag. Dan laten 
de vogels ook het beste van zich horen. Dat wil zeggen dat 
de ideale kijkrichting voor een hut dan ook het noorden 
tot noordwest is. Maar waarom kom ik dan nog zoveel 
hutten en schermen tegen die op het zuiden gericht zijn? 

De kijkgaten

Een goede schuilhut of kijkwand moet kijkgaten hebben 

Kijk, een kijkhut! foto: Tom Bovens
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op verschillende hoogtes. Op die manier kunnen zowel 
kinderen als volwassenen er gebruik van maken. De kijkga-
ten moeten ook gericht zijn op de plaats waar het gebeu-
ren te zien is. Meestal zijn de openingen van de kijkgaten 
bij ons veel te klein. Ofwel kunnen de telelenzen er niet 
door, ofwel zijn ze te klein voor de ‘grotere’ telescopen. 
Het gaat hier dan vooral over de hoogte van de kijkgaten. 
Ook de breedte is in sommige kijkhutten niet ideaal, als je 
een foto wilt nemen van een voorbijvliegende vogel, heb 
je niet voldoende ruimte om hem van rechts naar links 
(of omgekeerd) te volgen. Bestaat er dan geen gevaar dat 
de vogels ons zullen zien, kan je je afvragen. We zijn nu 
eenmaal niet onzichtbaar voor de vogels. Door de gaten 
ben je vaak even zichtbaar voor de vogels als zij voor jou. 
Grote of kleine gaten, dat op zich is van minder belang, 
als het achter de kijkgaten maar donker is. Hoe donkerder 
binnen, hoe minder kans dat de vogels je gaan opmerken. 
Bij kijkhutten is het zo dat de deur bij het openen geen 
achterliggend licht mag toelaten op de kijkgaten. Zorg er-
voor dat bij het verlaten van de schuilhutten de kijkgaten 
terug afgesloten zijn en doe ook altijd de deur dicht.

Nog enkele bouwtips

Bijna iedereen die vogels observeert en gebruikmaakt 
van een statief zal al problemen gehad hebben met de 
poten van het statief die vast komen te zitten in de vloer-
openingen. Een van de drie poten komt wel eens in een 
spleet tussen de vloerplanken terecht. Dus liever geen 
openingen of spleten in de vloer en zeker geen metalen 
roosters met openingen.

Een armsteun voorzien is zeker geen overbodige luxe: 
mensen met een verrekijker kunnen op die manier het 
observeren van de vogels gemakkelijker en langer vol-
houden. Zorg ook dat de afstand tussen het kijkgat en de 
armsteun comfortabel is. Indien de armsteun opklapbaar 
zou zijn, dan kan het statief ook dichter geplaatst worden. 
Vogelaars die een kijkhut regelmatig bezoeken, kunnen 
gebruik maken van een grondstatief.

Storende elementen in beeld

De natuurlijke omgeving rond de kijkwanden en vogel-
schermen vraagt uiteraard onderhoud. Zorg dat de even-
tuele rand van het meer of waterplas steeds gezien kan 
worden vanuit de kijkgaten. Een overhangende boomtak 
die met de wind regelmatig heen en weer voor de kijkga-
ten komt wiegen, is ook niet bepaald aangenaam. Om een 
optimale waarneming te kunnen doen, dienen de bomen 
in de buurt van de schuilhut dus regelmatig een snoei-
beurt te krijgen. Kijkhutten die grotendeels ingegraven 
zijn, moeten dan ook weer onderhouden worden naar 
grondbegroeiing toe. Er is niets zo storend als een luik van 
een kijkhut te openen en niets te kunnen zien door een 
oerwoud van brandnetels die al het zicht ontnemen.

 

Stilte

Niet alleen verscholen zitten zorgt ervoor dat vogels dich-
terbij komen, uiteraard moet de stilte gerespecteerd wor-
den. Het is fijn als iedereen kan genieten van de natuur, 
maar als je uren zit te wachten op die ene Roerdomp om 
eens achter het riet uit te komen, of die IJsvogel om op 
dat takje voor jou te komen zitten, dan wringt het toch 
een beetje als je wandelaars van op 150 meter luidkeels 
hoort afkomen. De vogels vliegen uiteraard direct weg of 
verbergen zich voor lange tijd terug in het riet. Als ze dan 
de deur van de kijkhut met veel lawaai openzwieren en ze 
zien je zitten, volgt het veel te late: “Ssssst, hier moeten 
we stil zijn!” Of, ze komen naast je staan kijken en zeg-
gen verbaasd: “Hier zit precies niet veel!” Elke vogelaar 
zal deze situatie al meerdere malen meegemaakt hebben.

Waar zijn deze publieke kijkhutten?

Aan de ingang van elk natuurreservaat staan er infobor-
den. Indien je de locatie van de kijkhutten wilt weten, is 
het steeds handig hier een blik op te werpen (figuurlijk!). 
In onze omgeving kan je hier alvast diverse kijkhutten vin-
den:
• IJzermonding in Nieuwpoort (1 kijkhut, 2 wanden)
• De Blankaart in Woumen (1 kijkhut, 5 kijktorens)
• De Viconia kleiputten, Stuivekenskerke (2 kijkhutten)
• De Hoge Dijken, Oudenburg (4 kijkhutten)
• De Warandeputten, Oostkamp (2 kijkhutten, 2 wanden)
• De Uitkerkse Polder, Blankenberge (5 kijkhutten, 1 kijk-
toren)

Willy Dela Ruelle

Artikels
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Weet je dat de West-Vlaamse Milieufederatie zich elke dag 
inzet om alle natuur- en milieukrachten van West-Vlaan-
deren te bundelen?  De West-Vlaamse Milieufederatie is 
de provinciale koepelvereniging van natuur- en milieuver-
enigingen waar ook Natuurwerkgroep De Kerkuil bij aan-
gesloten is. De vereniging werkt vooral op het achterplan. 
Vandaar dat ze, zelfs voor wie zich actief inzet voor natuur 
en milieu, vaak nog een onbekende is. Toch is deze koepel 
onontbeerlijk, ook voor de natuur en het leefklimaat in 
jouw streek. Vandaag stellen we daarom de West-Vlaam-
se Milieufederatie even aan je voor.

In West-Vlaanderen zijn zo’n 90-tal natuur- en milieuver-
enigingen actief. Samen goed voor naar schatting zo’n 
30.000 leden en een 1.000-tal kernvrijwilligers. In onze 
provincie is er in elke gemeente wel een natuur- en/of 
milieuvereniging actief: het zijn lokale Natuurpunt-, Velt- 
en JNM-afdelingen, lokale milieugroepen of regionale na-
tuurverenigingen en thematische en gewestelijke vereni-
gingen met een specifieke werking in West-Vlaanderen. 
Natuur- en milieuverenigingen samenbrengen om de 
krachten te kunnen bundelen is al meer dan 30 jaar de 
missie van de West-Vlaamse Milieufederatie. De vereni-
ging ontstond uit spontaan overleg tussen de pioniers en 
trekkers van de West-Vlaamse natuur- en milieubewe-
ging. Midden jaren ‘80 kwamen zij regelmatig samen op 
café om bij een pint de natuur- en milieusituatie in de pro-
vincie te bespreken. De stickeractie ‘Er zijn teveel varkens 
onder ons’ was één van hun meest beruchte wapenfeiten. 
In 1996 werd beslist om een vzw op te richten; met rechts-
persoonlijkheid kunnen juridische acties worden onder-
nomen en financiële middelen gezocht. Met de financiële 
hulp van Bond Beter Leefmilieu kon in 2001 een eerste 
halftijdse medewerker starten bij de vereniging. Dankzij 
de steun van toenmalig gedeputeerde van milieu Jan Dur-
nez werd in 2002 een samenwerkingsovereenkomst met 
de Provincie gesloten die nu nog altijd loopt. O.a. de jaar-
lijkse door veel natuurliefhebbers gesmaakte West-Vlaam-
se Natuurstudiedag is een gevolg van deze samenwer-

king. Dit jaar zal de Natuurstudiedag trouwens gaan over 
‘te nat, te droog’, een zeer actueel thema. Meer info op  
www.westvlaamsemilieufederatie.be/natuurstudiedag.  
De West-Vlaamse Milieufederatie werd in 2008 ook door 
de Vlaamse overheid als milieuvereniging erkend. Mo-
menteel zijn er 2 professionele medewerkers actief, maar 
net als bij andere natuur- en milieuverenigingen blijft de 
inzet van geëngageerde vrijwilligers cruciaal voor de wer-
king. 

Met een sterke beweging, werken we aan een straffer 
beleid. 

Op regelmatige tijdstippen krijgen de West-Vlaamse na-
tuur- en milieuverenigingen door de werking van de 
West-Vlaamse Milieufederatie de mogelijkheid om samen 
te komen, informatie uit te wisselen, standpunten te be-
spreken, vorming te volgen,… 

Maar er is voor deze verenigingen ook ondersteuning op 
maat mogelijk: bijvoorbeeld voor de opmaak van bezwa-
ren of persberichten, om beleid onder druk te zetten of 
dossiers op te volgen op hogere beleidsniveaus. Dat ge-
beurt steeds in samenspraak met de regionale koepelver-
eniging en vrijwilligers van de lokale vereniging. Die lokale 
vrijwilligers zijn de antennes van de werking; zij leveren 
informatie over trends in de provincie. Zo is er momen-
teel een stijgende vraag naar extra grondwaterwinning bij 
landbouwbedrijven. Daar gaat de West-Vlaamse Milieu-
federatie dan mee aan de slag: Op welke schaal gebeurt 
het? Welk beleid wordt er gevoerd? De situatie wordt 
aangekaart bij de administratie, politici en sectoren. Eerst 
constructief met de bedoeling gezamenlijk een oplossing 
te vinden. Als dit niet lukt, wordt de druk verhoogd. Dit 
kan via koepels als Natuurpunt, Velt of BBL, maar ook via 
de media of beide. Geregeld verschijnt de West-Vlaam-
se Milieufederatie op Focus WTV of in de Krant van 
West-Vlaanderen. Maar ook soms in de nationale pers zo-
als De Standaard, Mo of Het Laatste Nieuws. Google eens  

Krachten bundelen in West-Vlaanderen
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‘West-Vlaamse Milieufederatie’ en ga naar ‘nieuws’. Een 
deel artikels kan je zo bekijken. 

En waar focust de West-Vlaamse Milieufederatie zich 
dan op?

“Gezonde ecosystemen als basis van een welvarende, 
rechtvaardige samenleving met focus West-Vlaanderen”, 
dat is de bestaansreden van de West-Vlaamse Milieufe-
deratie. 

Met standpunten over typisch West-Vlaamse proble-
matieken die met de leden worden uitgewerkt, trekt de 
West-Vlaamse Milieufederatie naar politiek, ambtenarij 
en gerelateerde sectoren. Dat is zo voor de voortdurende 
uitbreidingen van veestallen, de bijbehorende mest- en 
waterproblematiek en de gezondheidsrisico’s voor de om-
wonenden van de intensieve veeteelt. Ook de intensieve 
groente- en aardappelteelt wordt opgevolgd. Met Velt, 
Voedsel Anders, Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt 
zoekt de WMF een vruchtbare bodem voor duurzamere 
alternatieven. 

West-Vlaanderen is ook zee, strand, duin en polders. Met 
Natuurpunt, maar ook WWF, Greenpeace, BBL, de Pro-
per Strand Lopers, Horizon Educatief en het Marien Eco-
logisch Centrum ijvert de West-Vlaamse Milieufederatie 
voor een natuurlijke kustbescherming tegen klimaatver-
andering. De druk van toerisme en recreatie, maar ook 
vanuit de landbouw en de bouwsector kaart ze op de juis-
te beleidsniveaus aan. En voor de aanlanding van de ener-
gie uit de windturbines op zee, brengt ze de betrokken 
natuurverenigingen samen met Elia, de opdrachthouder 
van Ventilus.

West-Vlaanderen is ook de droogste provincie. Dit voelen 
we al 3 zomers op rij. Niet alleen is er weinig wateraan-
voer uit rivieren en beken, ook slorpen intensieve vee- en 
groenteteelt, textielindustrie,… veel van dit water op.  En 
de inname van open ruimte gaat gestaag verder, dus ge-
raakt het water steeds minder de grond in. Meer ruimte 
voor natuur en water is hoognodig. Omdat de Provincie 
beheerder is van alle beken in West-Vlaanderen en dus 
ook van een groot deel van het watersysteem, klopt de 
West-Vlaamse Milieufederatie ook regelmatig op de deur 
van de provinciale dienst waterlopen. 

Ook de bescherming van de steeds schaarser wordende 
open ruimte bepaalt een groot deel van de agenda van de 
West-Vlaamse Milieufederatie: plannen en initiatieven als 
de reconversie van de militaire luchthaven te Koksijde, de 
inplanting van nieuwe regionale bedrijventerreinen, pro-
vinciale ruimtelijke visies en uitvoeringsplannen worden 
nauwgezet opgevolgd. 

Voor deze en andere thema’s en dossiers werkt de 
West-Vlaamse Milieufederatie behalve met haar lidver-

enigingen ook nauw samen met de Vlaamse koepelver-
enigingen Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt.

Nog meer info en o.a. activiteiten kan je vinden op www.
westvlaamsemilieufederatie.be. Je ziet, de West-Vlaam-
se Milieufederatie bevindt zich daar, waar het natuur- en 
milieubeleid zich afspeelt. Steeds nieuwe actievelden ko-
men erbij en de beweging groeit. We kunnen alle handen 
en hoofden gebruiken om de natuur- en milieubeweging 
van West-Vlaanderen nog sterker te maken. 

Daarom deze oproep: 

Heb je kennis of interesse in de inhoudelijke thema’s, of 
wil je  meehelpen de communicatie in vorm te kneden, of 
heb je ervaring op organisatorisch vlak die kan bijdragen, 
dan zoeken we jou! Voor elke gemeente hebben we ook 
vrijwilligers nodig om het omgevingsloket regelmatig te 
checken. Ben jij geïnteresseerd? Geef een seintje aan kat-
ty.de.wilde@westvlaamsemilieufederatie.be. Informeren 
is natuurlijk vrijblijvend. 
Je kan de West-Vlaamse Milieufederatie ook volgen op 
www.facebook.com/wmfkoepel en @WMF_Bart op Twit-
ter. Je kan ons natuurlijk ook gewoon contacteren, mocht 
je vragen hebben over een beleidsthema of zaken willen 
aankaarten. We bekijken dan samen met je regionale or-
ganisatie of we een team kunnen vormen voor de aanpak. 
Samen sterk voor meer natuur en een gezond leefklimaat: 
daar gaan we voor!
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Kalender

Wanneer Uur Wat Waar Extra

wo 06-01-21 19.30 u. Medewerkersvergadering Digitaal via Zoom

do 04-03-21 19.30 u. Algemene Vergadering De Blankaart, Iepersteenweg 56, 8600 Diksmuide

wo 28-04-21 19.30 u. Agrarische natuur in De Moeren Duinenhuis, Bettystraat 7, 8670 Koksijde p. 28

di 04-05-21 19.30 u. Medewerkersvergadering De Blankaart, Iepersteenweg 56, 8600 Diksmuide

za 08-05-21 nvt Birdathon Meer uitleg in volgend tijdschrift

wo 07-07-21 19.30 u. Medewerkersvergadering De Blankaart, Iepersteenweg 56, 8600 Diksmuide

do 02-09-21 19.30 u. Medewerkersvergadering De Blankaart, Iepersteenweg 56, 8600 Diksmuide

di 02-11-21 19.30 u. Medewerkersvergadering De Blankaart, Iepersteenweg 56, 8600 Diksmuide

Agrarische natuur in De Moeren

Heb je er zin in?

Je hebt tegenwoordig wat extra tijd en je wil die graag op een toffe manier invullen? Dan ben je aan het juiste adres!
Elk nieuw seizoen kijk je vast reikhalzend uit naar ons tijdschrift De Kerkuil. Het tijdschrift tijdig en degelijk in elkaar 
steken, vraagt de nodige voorbereiding: onderwerpen vastleggen, auteurs contacteren, gegevens en foto’s verzame-
len, teksten nalezen, enz. 

Om dit werk in goede banen te leiden, kunnen we rekenen op een redactieraad: Angélique Blomme, Filip Declerck, 
Wim Bovens, Willy Dela Ruelle, Geert Martens, Joop van der Laan en Sharon Kesteloot. Om de drie maanden steken 
zij - momenteel virtueel - de koppen bij elkaar. Afspraken worden gemaakt en de taken worden vlot verdeeld. 

Wel, deze redactieraad verwelkomt graag één of meerdere nieuwe enthousiastelingen. Kruip je graag zelf in de pen? 
Heb je een brein dat ideeën kan aanleveren voor nieuwe artikels? Vlooi je liever een tekst uit en val je graag eens over 
een punt en een komma? Wel, je zit aan het goede adres!

Overtuigd? Of heb je nog vragen? Contacteer ons vrijblijvend via redactie@natuurwerkgroepdekerkuil. Telefonisch kan 
uiteraard ook altijd. Je vindt de contactgegevens op pag. 2. Hopelijk kunnen we je over de streep trekken. 
Alvast hartelijk welkom!

Datum:  Woensdag 28 april 2021
Tijd:   19.30 u.
Locatie:  Duinenhuis, Bettystraat 7, 8670 Koksijde
Spreker:  Joop van der Laan
Toegang:  gratis, maar inschrijven verplicht
inschrijven:  www.natuurwerkgroepdekerkuil.be

Bij De Moeren denk je waarschijnlijk aan rechte wegen 
en een vlak landschap, maar er is meer te beleven dan 
dat. Dankzij soortenbeschermingsprogramma’s en hulp 
van actieve natuurbeschermers is het beslist een ‘broed-
plaats’ voor agrarische natuur geworden. Hier speelt ook 
Natuurwerkgroep De Kerkuil een actieve rol in. Aan de 

hand van foto’s wordt er belicht wat er in De Moeren, dus 
dicht bij huis, zoal te zien is.

Redactieraad zoekt medewerkers

Gelieve sociale media en/of de website in het oog te houden voor aankondigingen van activiteiten eens de maatregelen 
in het kader van de Covid-19 pandemie het toelaten. Een andere mogelijkheid is u in te schrijven voor de nieuwsbrief via 
onze website www.natuurwerkgroepdekerkuil.be en door te klikken naar “Contact” en dan “Nieuwsbrief”.
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Bezoek ons ook op onze Facebookpagina: www.facebook.com/DeKerkuil
en volg ons op Instagram: nwg_de_kerkuil

Zoeken jullie mee?
Helpen jullie mee de volgende roofvogels te spotten in onderstaande woordzoeker?

zeearend, visarend, rodewouw, zwartewouw, bruinekiekendief, grauwekiekendief,
buizerd, wespendief, sperwer, havik, torenvalk, boomvalk, slechtvalk en smelleken
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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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PortemanKijkers.be

SPECIAALZAAK & SITE V              R VERREKIJKERS & TELESCOPEN

Swarovski - Leica - Zeiss - Kite - Bynolyt - Steiner - Bushnell
Statieven - Loepes  - Cameravallen - Digiscoping

Tot 10% op adviesprijs

Porteman steunt tot 10% de Hellebeek in Heuvelland

Rijselstraat 10 & 12 - IEPER

Volg @Portemankijkers
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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

SWAROVSKI OPTIK  
MODULAIRE TELESCOOP
Beter observeren in elke situatie

AANBEVOLEN DOOR DÉ  
TELESCOPENSPECIALIST

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

-10% op de totale aankoop 

+ GRATIS stay on cases voor objectief- 
en oculairmodule t.w.v. 274 euro

+GRATIS verzending

UITZONDERLIJK AANBOD  
VOOR NATUURPUNT LEDEN

www.natuurkijkers.be • Bestel online in onze webshop •  Gratis bezorging 

Actie geldig tot 31 december 2020.

ERKEND PARTNER

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
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