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Torenvalkkast met de bewoner en zijn lunch - Redgy Vergracht
Medewerkers tijdens slaapplaatstelling Blauwe Kiekendieven - Wim Bovens
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Webinar Bruine Kiekendieven 10/02/2021
Jaja, ook NWG De Kerkuil gaat – nu de coronamaatregelen nog steeds van kracht zijn - de uitdaging aan om
langs digitale weg zijn leden en andere geïnteresseerden
te blijven informeren over de werking van de vereniging.
Vanavond staat er een webinar over de Bruine Kiekendief
op het programma. Een klein uurtje voor de aanvang van
de webinar klik ik alvast mijn mailbox open, op zoek naar
de mail met de link. “Tiens, nog steeds geen uitnodiging?”
Een halfuurtje voor de webinar zal starten, toch nog vlug
een whatsapp sturen om na te gaan of er toch niets fout
is gelopen met mijn inschrijving. Enkele seconden later zit
de link in mijn mailbox! In de laatste minuten blijft de teller van het aantal deelnemers gestaag stijgen: waren we
met 17 om 19.18 u., dan zijn we tegen 19.32 u. inmiddels
al met 189! Na de gewoonlijke klank- en microperikelen
licht Bart Depestel (Regionaal Landschap Westhoek) de
praktische afspraken toe: camera uit zodat we ons kunnen focussen op de powerpoint, vragen stellen kan via
de chatfunctie en worden gebundeld op het einde van
de webinar. Er zijn zelfs drie gesigneerde exemplaren van
Begijn Le Bleus boek ‘Fwiet! Fwiet!’ te winnen als je het
correcte antwoord geeft op de prijsvraag! Goed luisteren,
dus …
En dan steekt Wim Bovens (projectcoördinator NWG De
Kerkuil) van wal met een algemene voorstelling van NWG
De Kerkuil en de werking ervan, een opsomming van hun
projectvogels en situering van hun werkingsgebied. Op
een drafje komen de 4 soorten kiekendieven die in Vlaanderen voorkomen aan bod. De Blauwe en de Steppekiekendief zijn echter geen broedvogels bij ons en worden
aldus achterwege gelaten. De bespreking van de Grauwe
Kiekendief vormt geen onderdeel van deze webinar. En zo
belanden we bij de Bruine Kiekendief. Aan de hand van enkele verhelderende foto’s licht Wim de kenmerken en verschillen toe tussen zowel het mannetje, het vrouwtje als
de juveniele vogels. Gemeenschappelijk is hun typische
vliegbeeld: een glijvlucht in V-vorm met open vingers. Uit
de nauwkeurig bijgehouden cijfergegevens blijkt dat de
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inzet van de werkgroep vruchten afwerpt. De laatste 4 à 5
jaar neemt de populatie van de Bruine Kiekendief in de regio Veurne (De Moeren en buitenmoeren) en Diksmuide
(de IJzervallei) toe. Niettemin blijft nestbescherming aangewezen en soms zelfs essentieel en is de samenwerking
met landbouwers hierbij cruciaal! Het opsporen van een
nest vraagt weliswaar een portie geluk, maar vooral uren
geduld om de horizon met de verrekijker af te speuren. Bij
het spotten van een prooioverdracht tussen het mannetje
en het vrouwtje zijn evenwel de stramme armspieren en
zeurende nekpijn onmiddellijk vergeten! Om de landbouwers op een originele manier te kunnen bedanken, werd
zeer recent het vers-van-de-pers ‘Bruin en Grauw Kieksje’-bier voorgesteld!
Als een volleerd duo schakelen Filip en Wim vervolgens
over naar het vragenrondje. De vragen zijn erg gevarieerd en uiteenlopend. Intussen weten we dat de mannelijke Steppekiekendief voor Wim zijn favoriet onder de
kiekendieven is. De vlotheid waarmee Wim telkens een
antwoord klaar heeft, weerspiegelt toch wel zijn parate
kennis en passie voor deze roofvogels. Hopelijk werkt zijn
enthousiasme aanstekelijk om eventuele nieuwelingen
over de streep te trekken om zich lid te maken van de
NWG. En even later blijkt inderdaad uit de spontane reacties in de chat dat heel wat deelnemers het een boeiend
en leerrijk avondje vonden. Deze presentatie werd trouwens opgenomen en is beschikbaar op de websites van
Regionaal Landschap Westhoek en NWG De Kerkuil.
Hou zeker ook de oproep in je achterhoofd om foto’s te
nemen en door te sturen mocht je een gewingtagde kiekendief spotten tijdens één van de vele wandelingen of
fietstochtjes in de Moeren of rondom De Blankaart. Heb
je er dorst van gekregen en wil je van een Bruin of Grauw
Kieksje proeven? Neem dan een kijkje op de website voor
de nodige bestelgegevens.

Voorbije activiteiten

Angélique Blomme

Gevolgen van Covid-19 op onze werking
Een jaar houdt COVID-19 ons leven al in een greep, maar
wat zijn de eigenlijke gevolgen voor onze vereniging? Nu
er eindelijk licht komt aan het einde van de tunnel, geven
we toch een klein overzicht vanwelke invloed de pandemie had op onze werking.
De gevolgen kunnen makkelijk opgedeeld worden in 4
grote strekkingen:
1 Projecten
De eerste lockdown van 13 maart kwam voor iedereen
hard aan. Einde maart, begin april komen de eerste kiekendieven terug uit hun overwinteringsgebieden en
begint het broedseizoen. Het is tijdens de balts dat het
overgrote deel van de nestlocaties gevonden wordt, maar
enkel essentiële verplaatsingen mochten toen plaatsvinden. Na contact met het kabinet van minister Zuhal Demir en na contact met de lokale korpschefs van de politie,
werd de zoektocht naar de Bruine Kiekendief (waarvoor
de overheid een soortenbeschermingsplan heeft uitgeschreven) als een essentiële verplaatsing beschouwd. In
de tweede helft van mei kwamen er grote versoepelingen.n kleine groepen konden de nestkastcontroles van
Kerkuil, Steenuil, Torenvalk en Huiszwaluw zo goed als
gewoon doorgaan. De vereniging zal dus geen hiaten hebben in de jarenlange opvolging van bepaalde agrarische
projectvogels. Enkel de controle van zangposten van de
Geelgors, die gedaan worden tijdens mooie windstille dagen in april en mei, is niet kunnen doorgaan.
2 Werking
Onder ‘werking’ verstaan we het zoeken naar locaties
om nestkasten op te hangen en het plaatsen en herstellen van deze nestkasten. Deze inspanningen hebben we
op een heel laag pitje gezet het voorbije jaar. Dergelijke
werken dienen te gebeuren met een minimum aan personen om de veiligheid te garanderen (bv. ophangen van
een kerkuilennestkast). Er is bijgevolg een wachtlijst van
nestkasten die geplaatst moeten worden. De vereniging

Artikels

geeft voorrang aan veiligheid/gezondheid van de vrijwillige medewerkers, maar kijkt ernaar uit om terug veldwerk
te kunnen uitvoeren.
3 Activiteiten
Sinds de start van de eerste lockdown hebben er fysiek
indoor geen publieke activiteiten meer plaatsgevonden.
Begin september hebben we enkele roofvogelwandelingen begeleid rond De Blankaart. De vereniging heeft echter niet stil gezeten en er hebben 3 online presentaties
plaatsgevonden over de broedgevallen van de Grauwe
Kiekendief. In het februari 2021 werd, zoals je kan lezen
op pagina X, een heel succesvolle online lezing gegeven
over de Bruine Kiekendief. Cursussen zoals de cursus
roofvogelherkenning, verkiezen we om ‘live’ te geven om
meer interactie te hebben met de cursisten.
4 Leden
Als we naar het verleden kijken, zien we een gestage
jaarlijkse groei van het ledenaantal. In 2020 zouden we
normaal gezien de kaap van 1000 leden hebben gehaald
, maar helaas telde de vereniging op het einde van 2020
29 leden minder dan het jaar ervoor. Dit komt vooral door
het gebrek aan eigen activiteiten en standen die we opzetten op evenementen van onze partners. Ledenwerving gebeurt vooral tijdens een persoonlijk contact. We
halen net de aantallen leden die opgelegd werden door
de overheid om onze subsidies veilig te stellen. We hopen
dat we een inhaalmanoeuvre kunnen doen in het najaar
van 2021.
En nu maar hopen dat we ‘dat beestje’ snel de kop kunnen
inslaan.
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Bruin en Grauw Kieksje
Het idee om een kiekendievenbiertje op de markt te
brengen, leefde al lang bij bepaalde personen in de vereniging, maar het is pas toen bestuurslid Fanny Declerck
actief het veld in trok om kiekendieven te beschermen,
dat ideeën in daden werden omgezet. De samenwerking
met de landbouwers in de streek loopt meestal van een
leien dakje, maar … er staat pas een vergoeding tegenover de nestbescherming en monitoring als er effectief
een vierkant van 10 meter bij 10 meter gewas blijft staan.
Dit is het geval als de jonge vogels nog niet kunnen vliegen
wanneer er gedorst wordt. In alle andere gevallen betreden wij ook het land van de landbouwer, uiteraard enkel
met zijn toestemming en volgen we het nest op, maar dan
zonder financiële vergoeding. Hier ontsproothet idee om
alle landbouwers die hun medewerking verlenen tijdens
het beschermen van de kiekendieven in hun gewas te
bedanken met een biertje… Een bruin biertje… Een Bruin
Kieksje!

Er werden contacten gelegd met brouwerij Deca uit
Woesten. Fanny, voorzitter Geert Martens en projectcoördinator Wim Bovens waren de gelukkigen die het biertje
mochten proeven. Aangezien sommige mensen een voorkeur hadden voor bruin bier, maar anderen dan weer een
blond biertje prefereerden, werd er geopperd om beide
bieren aan te bieden. Wij beschermen immers ook twee
soorten kiekendieven in De Westhoek, de Bruine Kiekendief en de Grauwe Kiekendief. Het blond biertje zou bijgevolg de naam Grauw Kieksje opgespeld krijgen.

Er moest uiteraard een mooi logo ontwikkeld worden
voor het etiket. Wim stelde een tekening van een Bruine
Kiekendief man voor die enkele jongen een prooi brengt.
Deze tekening werd voor hem gemaakt door Maude
Silly, een vriendin uit Frankrijk, die hij leerde kennen in
het walhalla van de roofvogels, Batumi (Georgië). Deze
kunstenares was ook bereid eenzelfde tekening te maken
van een mannetje Grauwe Kiekendief. De jongen werden
behouden aangezien ze op die leeftijd en in getekende
vorm niet te onderscheiden zijn. De tekeningen werden
onmiddellijk goedgekeurd.
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voor de grote liefhebber, een volledige bak bier.
We wilden op de geschenkdozen uitleg voorzien over
beide soorten kiekendieven, over de nestbescherming
en ook de opvolging ervan. De ideeën begonnen vorm te
krijgen en de teksten werden geschreven. Er werd contact gelegd met Debo Belettering voor een lay-out en het
drukken van de stickers die op de doosjes zouden moeten
komen. Teksten en foto’s werden aangeleverd en het mag
gezegd worden dat het resultaat er mag wezen, ze hebben
een fantastisch werk geleverd!

Na heel wat plak- en plooiwerk, kregen de geschenkdoosjes vorm en met het nodige sleur- en verhuiswerk, kreeg
de eerste lading bakken bier ook een onderkomen. Het
moment dat de geschenkdozen gevuld werden, werd
duidelijk dat we met heel mooi eindproduct te maken
hadden. En nu … nu is het aan de kiekendieven om hier
terug te komen broeden. We kijken opnieuw uit naar de
samenwerking met de landbouwers om hun nesten te beschermen. Ook de reacties van de landbouwers die enkele
Kieksjes ontvangen nadat ze een nest Bruine of Grauwe
Kiekendieven hebben gehad op een van hun percelen,
daar zijn we erg benieuwd naar.

Vervolgens werd er nagedacht over de verspreiding van
de Kieksjes. Hoe willen we die aanbieden aan het grote
publiek? We beseften goed dat dit product ook wel gegeerd kan zijn onder sympathisanten van onze natuurwerkgroep en vogelaars in het algemeen. Al snel werd
overeengekomen dat we een geschenkdoos zouden
aanbieden waarop informatie terug te vinden is overde
projecten van NWG De Kerkuil rond de bescherming en
opvolging van Bruine en Grauwe Kiekendief. Een passend
glas, met beide tekeningen van de kiekendieven, zou het
plaatje af maken. Je kan natuurlijk niet verwachten dat iedereen steeds een glas koopt bij het aanschaffen van het
bier. Dus … we hebben drie mogelijke manieren bedacht
om het bier te verkopen: een geschenkdoos van drie flesjes, een geschenkdoos van twee flesjes en een glas of …

Voor de rest hopen we dat we jullie met deze Kieksjes
kunnen verleiden, want de verkoop van deze biertjes
steunt onze projectmatige werking uiteraard financieel en
draagt bij tot onze naamsbekendheid. Dit komt alle kiekendieven van Vlaanderen ten goede! Verdeelpunten kan
je steeds terugvinden op onze website, momenteel zijn
deze punten beperkt tot de Westhoek, tot grote spijt van
onze noorderburen (Nederlanders) die zowel fan zijn van
kiekendieven als van Belgisch bier.

In de kijker
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Steenuilen 2020
Aantal broedgevallen herstelt zich gedeeltelijk

Net zoals voor de Kerkuilen en de Torenvalken het geval
was vorig jaar, was het voor de medewerkers van de natuurwerkgroep bang afwachten of ze in het voorjaar van
2020 het veld zouden in kunnen om de nestkastcontrole
van de Steenuilen uit te voeren. Gelukkig kregen ze ook
hier groen licht en slaagden vrijwilligers erin om op alle
nestkastlocaties langs te gaan. En dat waren er in 2020
heel wat. Liefst 147 nestkasten waren in het voorjaar
klaar om hun bewoners (opnieuw) te ontvangen. In 2019
stelden we een opvallende daling in het aantal broedgevallen vast. Waar er in 2018 nog 40 bevestigde broedgevallen van Steenuilen in nestkasten werden aangetroffen,
waren dat er een jaar later maar 28 meer. Gelukkig waren
de nesten in 2019 iets groter, waardoor er toch nog 61
jongen succesvol konden uitvliegen. In onderstaand rapport wordt een overzicht van de belangrijkste cijfers uit
2020 gegeven.

Tijdens de controles van 2020 konden medewerkers van
NWG De Kerkuil in 33 nestkasten een broedgeval vaststellen. Dat zijn er toch alweer 5 meer dan vorig jaar, maar
de piek van 40 (in 2018) werd vorig jaar niet gehaald. De
stijging in het aantal broedgevallen met ruim 17% betekent toch een gedeeltelijk herstel na de sterke terugval
van 2019. In 22 gecontroleerde nestkasten waren de pulli
nog aanwezig en die werden dan ook door erkende medewerkers van het KBIN van een wetenschappelijke ring
voorzien. Wie een Steenuil met een metalen ring om een
pootje vindt, levend of dood, mag dat zeker altijd melden
aan een medewerker van NWG De Kerkuil. In slechts 3
nestkasten is het broedgeval niet geslaagd, wat toch een
positief beeld geeft over de geplaatste nestkasten als
broedlocatie voor de Steenuil. Het percentage geslaag-
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de broedgevallen blijft dus hoog en stijgt zelfs verder tot
91%.
Het zwaartepunt van de populatie Steenuilen blijft zich
op het grondgebied van Groot-Veurne bevinden. In Bulskamp en Beauvoorde werden samen 7 broedgevallen
aangetroffen, in Houtem 5 en in de regio Steenkerke, Avekapelle en Zoutenaaie nog eens 4. De Moeren was dan
weer goed voor 3 broedgevallen. In de kustgemeenten
Koksijde en Nieuwpoort telden we telkens 4 broedgevallen. In Lo-Reninge, Diksmuide en Koekelare blijft het
voorlopig wachten op een eerste succesvol broedgeval in
een nestkast. Dat betekent vanzelfsprekend niet dat zich
in die regio’s geen Steenuilen bevinden, wat de inventarisatie de voorbije jaren ook duidelijk maakte, maar dat
de dieren blijkbaar voorlopig nog voldoende natuurlijke
nestplaatsen vinden.

door nestbakken als ‘kunstnesten’ te voorzien op locaties
die daarvoor geschikt zijn. Tijdens het jaar kijken medewerkers in het veld uit naar weilanden, begraasde velden
of perceeltjes met kreupelhout en ‘slordige’ hoekjes die
als jachtgebied van een Steenuil waardevolle territoria
kunnen zijn. Als in de buurt (liefst oude) knot- of fruitbomen staan, geven Steenuilen over het algemeen de
voorkeur aan deze natuurlijke nestplaatsen. Soms kunnen
ook schuren van kleine landbouwbedrijven een mogelijke
nestplaats bieden.
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Naast de toename van het aantal nesten, werden ook
meer pulli per nest aangetroffen. In de 22 nestkasten
waar de jongen op het moment van de controle aanwezig
waren, telden medewerkers in het totaal maar liefst 72
jonge Steenuiltjes. Dat zijn er 11 meer dan vorig jaar en
bijna evenveel als in het voorlopige topjaar 2018, toen er
74 pulli geteld werden. Het nestgemiddelde komt daarmee op 3,27 pulli/nest, wat opvallend hoger is dan het gemiddelde van 2,76 voor de periode 2009-2019. Het gaat
hier echter enkel over de met zekerheid bevestigde pulli.
In 11 andere nestkasten werden aanwijzingen van succesvolle broedgevallen aangetroffen, maar hadden de jonge
vogels het nest al verlaten. Een combinatie van vroege
broedsels en soms wat uitgestelde controles (omwille van
de onzekere situatie rond Covid-19) zijn hiervoor meer
dan waarschijnlijk de verklaring. Wanneer we het gemeten nestgemiddelde toepassen op álle broedgevallen in
nestkasten in het werkingsgebied is het mogelijk dat er
meer dan 100 (108, om exact te zijn) jonge Steenuilen het
nest succesvol hebben verlaten in 2020. Vanzelfsprekend
gaat het hier om een voorzichtige aanname.
Nieuwe nestkasten vragen gewenning
Natuurwerkgroep De Kerkuil probeert het verdwijnen van
natuurlijke nestplaatsen waar mogelijk te compenseren

Wanneer potentiële nestplaatsen ontbreken, wordt nagegaan of een nestkast een mogelijk alternatief kan betekenen. In jongere knotwilgen, waarin nog geen natuurlijke holtes zijn gevormd, kan vaak relatief eenvoudig een
weersbestendige nestkast worden bevestigd. Ervaring
leert echter dat nieuwe kasten allesbehalve een garantie
zijn op onmiddellijk broedsucces. Vaak duurt het verschillende jaren voor een koppeltje Steenuil een nestkast inneemt als broedplaats. Sinds 2017 heeft NWG De Kerkuil
een goede 30 extra nestkasten geplaatst. In 2020 waren
daarvan 23% bezet, een getal dat in de lijn ligt van 2019
(22%). In 2017 bedroeg de bezettingsgraad nog 36%,
maar het totale aantal kasten lag toen ook een stuk lager.
In absolute cijfers was het aantal broedgevallen in 2017
zo goed als gelijk aan dat van 2020: 34 tegenover 33. We
hopen echter, en dat bleek ook al in het verleden, dat
Steenuilen uiteindelijk toch de weg vinden naar de nieuw
aangeboden kasten.
Inventarisatie territoria
Op het einde van de winter, wanneer de dagtemperaturen weer wat toenemen, en de avonden windstil en droog
zijn, gaan veldmedewerkers op zoek naar bezette territoria van Steenuilen. Luid schreeuwend maken zowel de
vogels hun aanwezigheid kenbaar. Al hebben Steenuilen
een heel scala aan roepjes, toch valt vooral de territorium- of baltsroep van het mannetje in deze periode op.
In het kader van de meerjarennota tracht NWG De Kerkuil de verspreiding van deze soort in kaart te brengen.
Vorig jaar leverde de zoekactie in Pervijze 5 territoria op.
In Oudekapelle werden op 2 plekken Steenuilen gehoord.
In Lampernisse en Oostkerke werd op 3 locaties door
Steenuilen gereageerd op het afgespeelde geluid. Op het
grondgebied Houthulst werden maar liefst 14 roepende
exemplaren geteld. De inventarisatie in Kortemark moest
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ook nog worden afgewerkt, en daar stelden medewerkers
8 (mogelijk 9) reacties vast. Slecht weer en coronamaatregelen gooiden hier echter roet in het eten, en een klein
stuk van het Kortemarkse grondgebied kon niet worden
geïnventariseerd. In 2021 werd dit hiaat gevuld, maar die
cijfers verschijnen in het volgende rapport.
In het vorige jaarrapport van de Steenuil werden (per ongeluk) de toen al beschikbare cijfers van de monitoring
van 2020 meegedeeld (zie hierboven). De cijfers van 2019
werden dus nog niet gepubliceerd, maar dat maken we in
dit rapport goed. In Koekelare werden 12 locaties gevonden waar een Steenuil reageerde op afgespeeld geluid. In
Leke reageerden er op 7 locaties Steenuilen, in Keiem op
13 locaties en in Beerst (met ook een stukje Vladslo erbij)
werden er op 9 locaties Steenuilen gehoord.
Steenuilvriendelijk erf?
Heb je zelf een landbouwbedrijf(je) of woon je in landelijk

gebied en wil je de omgeving graag steenuilvriendelijk inrichten? Hieronder vind je nog wat tips om deze natuurlijke bondgenoot in het onder controle houden van muizenen zelfs rattenpopulaties aan te trekken.
- Beveilig drinkwaterbakken voor vee. Dorstige Steenuilen
durven er wel eens in verdrinken. Dat kan met een laddersysteem of een drijvende ‘uilenredder’.
- Verzorg en beheer (oude) knotbomen en houtkanten. Ze
zijn een perfecte habitat voor Steenuilen.
- Voer takken en houtig snoeiafval niet onmiddellijk naar
het recyclagepark, maar bouw een takkenril.
- Laat gerust wat plekjes verwilderen, en zorg voor een
weidepaaltje … een uitstekende uitkijkplaats voor de kleine jagers.
- Vermijd het gebruik van gifstoffen zoveel als mogelijk
(of zelfs helemaal). Het gif dat de Steenuil via zijn prooien
binnenkrijgt, stapelt zich in zijn lichaam op en kan dodelijk
zijn.
Filip Declerck

Subsidies zwaluwen
Tot onze spijt vernamen we eind december vorig jaar dat
op de Diksmuidse gemeenteraad, ondanks de tegenargumenten van Natuurwerkgroep De Kerkuil en verschillende
andere sympathisanten, werd beslist om de bestaande
subsidies voor Huiszwaluwen te schrappen. Een besparingsoperatie, volgens de stad, die andere natuur- en ecologische projecten wenst te steunen. De administratieve
taken werden nochtans altijd voor een groot deel door
medewerkers en de projectcoördinator van De Kerkuil
voor hun rekening genomen.
Bewoners van woningen waar deze elegante insectenvangers hun nestje bouwen, verliezen hierdoor dus hun
financiële tegemoetkoming. Vanzelfsprekend vinden we
dit jammer voor die vele gezinnen die soms al jaren als de
perfecte gastvrouwen en -heren de Huiszwaluwen na hun
lange tocht uit Afrika onderdak geven.
Toch durven we toch stiekem (of zelfs luidop) te hopen
dat die gastvrijheid niet ingegeven wordt door financieel
gewin, maar door oprechte sympathie en bewondering
voor die acrobaten van de lucht. Natuurwerkgroep De
Kerkuil kijkt er dan ook reikhalzend naar uit om – net zoals
de Huiszwaluwen – straks verwelkomd te worden bij de
telling van de nesten. Wie vragen heeft over Huiszwaluwen, (kunst)nesten of de aanwezigheid van zwaluwen wil
melden, mag zeker contact opnemen (via de website of
redactie@natuurwerkgroepdekerkuil). En uiteraard zullen we in de toekomst blijven pleiten voor een mogelijke
herinvoering van de subsidiemaatregel.
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De Panne daarentegen brengt goed nieuws. Zij volgen het
voorstel van onze natuurwerkgroep om een subsidie aan
te bieden. Wie een zwaluwnest heeft, kan voortaan een
premie krijgen van het lokaal bestuur om dit ongemak te
verzachten en bijgevolg het nest te behouden. Dit voor
zowel Boerenzwaluw als Huiszwaluw. Koksijde biedt deze
subsidie sinds vorig jaar aan.
De premie varieert tussen € 10 en € 50, afhankelijk van
het aantal nesten. Wie een aanvraag wilt indienen vult
het aanvraagformulier in die terug te vinden is op de website van De Panne. Stuur dit formulier op naar de dienst
Milieu. De voorwaarden om aanspraak te maken op de
premie werden opgesomd in het reglement.
Aanvraagformulier:
www.depanne.be/product/3205/zwaluwen---premie

Boombroedende Bruine Kiekendief
Het was een van de zoekteams die tijdens Kiek’n Gors
2018 (medio juni) heel alert een mannetje Bruine Kiekendief met prooi opmerkte. Vervolgens werd ook een vrouw
én een prooiovergave tussen beide waargenomen. Daar
was duidelijk iets gaande! Een mooi voorbeeld van een
succesvolle ‘puntobservatie’ volgens protocol.
Eerder onverwacht en opvallend speelde de interactie
tussen beide vogels zich af boven een bosje in open akkerbouwgebied in het zuiden van Heers (Limburg). Daar waar
we vooral gefocust waren op het akkerland en eerder zouden verwachten dat een bruine kiek ergens in wintergerst
op de grond zou nestelen, liet dit broedpaar toch iets heel
anders zien. Na de prooiovergave keerde het vrouwtje
terug naar waar ze vandaan was gekomen, een bos van
bijna 9ha op een helling van het golvende Haspengouwse
landschap. Onverwacht en opvallend. Bestaande uit relatief jonge aanplant (15 jaar oud) van allerlei loofhout, met
daartussen nog een aantal open zones met bramen en
ruigtekruiden, had het bosje een vrij dicht en ontoegankelijk karakter. Enkele ‘brandgangen’ doorheen het bos
ontsluiten het enigszins en geven toegang aan jagers om
bv. tot bij hun voederplaatsen te komen.
Observaties in de weken na het Kiek’n Gors weekend, gemiddeld 2x/week, maakte duidelijk waar het nest zich ongeveer moest bevinden. Echter, het duurde tot de tweede week van augustus voordat er een jonge kiekendief
uitvloog. Precieze info over het nest ontbrak nog steeds.
Pas na het uitvliegen werd de effectieve nestlocatie opgezocht om zodoende geen verstoring te veroorzaken. De
eigenaar/ landbouwer verleende een vlotte medewerking
voor de toegang. In de toppen van een dicht sleedoornstruweel (Prunus spinosa) temidden van een jonge loofhoutaanplant met lichtrijke plekken en bramen, werd het
‘boomnest’ aangetroffen. Helaas onder dat nest op de
grond ook een half wassen (+/-22d) jonge Bruine Kiekendief, dood. Door de gewichtstoename van de 2 jonge kiekendieven, was het nest waarschijnlijk beginnen verzakken en viel het ene jong uit het nest op de grond. Tussen
het dichte struweel was het vervolgens onbereikbaar voor
de ouders. Het wél succesvol uitgevlogen jong en zeker
het vrouwtje bleven nog tot begin september aanwezig.
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Diameter: 0.9 m
Hoogte nest: 0.5 m
Hoogte positie nest: 3 m
Nestmateriaal: maïsstoppels, oude stengels melganzevoet, andere ‘onkruid’-stengels, tarwestro, vlasstro, takken van vlier en populier.
Het maken van een boom- of struiknest door kiekendieven wordt zelden aangetroffen. Mogelijk is dit het eerste
geregistreerde geval voor België. Uit het buitenland zijn
ook nog maar 2 vergelijkbare gevallen bekend (Koks, De
Takkeling, 1994). Er werden weinig prooiresten gevonden
bij het nest. De weinige observaties die mogelijk waren
van het jaaggedrag van het mannetje, lieten zien dat hij
vooral op muizenjacht ging in relatief nabij gelegen graanvelden en bermen.
Tekst en foto’s: Remar Erens (Werkgroep Grauwe Gors)
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De Gierzwaluw de boom in?
In de zomer van 2020 trok een klein artikel mijn aandacht.
Een Hilversumse vogelaar meldde broedende Gierzwaluwen in een Grove Den in zijn tuin. Nadat een koppel
Grote Bonte Specht klaar was met broeden, namen de
Gierzwaluwen de nestholte in. Een bijzonder fenomeen,
want voor zover men wist was dit de eerste melding in
Nederland van Gierzwaluwen die in een boom broedden.
Bij ons is de Gierzwaluw een uitgesproken stadsvogel, die
zich heeft aangepast aan de bewoonde omgeving en nagenoeg uitsluitend in gebouwen nestelt. We helpen deze
projectsoort met het plaatsen van speciale nestkasten.
De Gierzwaluw wil in een volledig gesloten holte wonen,
die maar door een kleine opening met de buitenwereld
verbonden is. Een plek die niet bereikbaar is voor roofdieren. We vinden dit alles vanzelfsprekend, maar heb je er
eens bij stil gestaan waar Gierzwaluwen woonden toen de
mens nog niet overal gebouwen overal neerplantte?
De oorspronkelijke en natuurlijke nestplaatsen zijn enerzijds holten in rotskliffen, zoals bekend uit de bergachtige
gebieden in Europa. In Duitsland zijn zo’n locaties o.a. het
Elbsandsteingebirge, Thuringerwald en Steilküste Rügen.
Gierzwaluwen zouden pas sedert de middeleeuwen de
mens gevolgd zijn, met een geleidelijke overgang van een
nestplaats in een rots naar een nestplaats in een kasteel
of toren.
Gierzwaluwen broeden anderzijds ook in natuurlijke
boomholten zoals bijvoorbeeld in oude bossen (vooral) in
Oost-Europa en Scandinavië. Opvallend is dat deze grote kolonies boombroedende Gierzwaluwen geen gebruik
maken van door de mens bezette gebouwen. De ‘Baumsegler-hypothese’ stelt dat boombroedende Gierzwaluwen zich anders ontwikkeld hebben dan de gebouwen
bewonende soortgenoten, die afstammen van rotsbewoners.
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Grote kolonies boombroedende Gierzwaluwen zijn er
vandaag de dag nog steeds. Rond Irkoetsk in Rusland
wonen ze in hoge bomen aan de bosranden (I. Felelov).
In Slovakije broeden ze graag in oude eiken in de bossen
(J. Kalavsky). Ook de Tsjechische vogelatlas vermeldt dat
gierzwaluwen broeden in oude eikenbomen. In Finse bossen zijn ook broedgevallen in oude naaldbomen gemeld
(D. Lack en J. Koskimis). In het Białowieża Woud in Polen
zijn 600 broedgevallen bekend.

Over Duitsland verspreid zijn er een tiental plaatsen waar
jaarlijks boombroedende Gierzwaluwen worden waargenomen, o.a. in Spessart, het Stechlingseegebied en Naturpark Schlaubertal. In het Nationalpark Harz (Bode- und
Selketal) bevindt zich de grootste boombroedende gierzwaluwenkolonie van Duitsland. In verschillende deelstaten wordt de Gierzwaluw zelfs als te beschermen indicatorsoort voor bossen aangemerkt (LfUG & FÖA 1997,
BLWF 2007, LUNG-MV 2011). Studies gaven als resultaat
dat boombroedende Gierzwaluwen vooral wonen in holtes met een diameter > 18 cm met een kleine ingang van 4
à 5 cm. Drie vierde van de nestholtes bevond zich op een
hoogte van 15 m of meer. Opvallend is dat er vooral gebruik gemaakt wordt van spechtenholen in bomen ouder
dan 120 jaar, het meest in eiken, soms beuk of dennen.
Een voorbeeld: in Spessart zijn dit eiken van meer dan
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350 jaar oud. In de streek van Brandenburg wordt de Gierzwaluwen zelfs ‘Baumschwalbe’ genoemd, ‘boomzwaluw’
dus, wat nog eens de relatie tot de lokaal boombroedende Gierzwaluwen benadrukt. Op het eiland Corsica hebben tijdens de periode 1998-2019 in 10 verschillende
bosgebieden 47 tot 80 koppels Gierzwaluw boomholten
benut als broedplaats. Telcijfers over een langere periode
duiden aan dat de grote populaties boombroedende Gierzwaluwen op de meeste zonet vermelde locaties dalend
zijn. Meestal gaat het om gebieden waar weinig menselijke bebouwing is.
Daarnaast zijn er nog de meldingen van ‘enkelingen’. De
melding in 2020 van boombroedende Gierzwaluwen in
Hilversum is niet uniek. De Spaanse vogelatlas en deze
van het Duitse Noordrijn-Westfalen geeft aan dat ze kunnen broeden in door spechten gemaakte holen. In Duitsland was in 2019 en 2020 in Hohenstein-Ernstthal een
broedgeval in een kersenboom, evenals in 2008 en 2009
in Brühl een broedgeval in een 80-jarige okkernotenboom. Bij beide meldingen was er een verband met een
tekort aan nestgelegenheid in de omgeving. Voor Nordrhein-Westfalen waren dit niet de eerste waarnemingen,
eerder was dit op andere plaatsen waargenomen in 1908,
1925, 1948, 1969 en 1992. Zouden de zeldzame boombewonende Gierzwaluwen in bebouwd gebied hun ‘oerinstinct’ gevolgd hebben?
Om even terug te keren naar de eigen regio: ook bij ons
tonen Gierzwaluwen lokaal verschillen qua voorkeur van
broedplaats: onder de pannen, in holle ruimtes achter
een dakgoot, in ventilatieopeningen, in diverse types gierzwaluwnestkast. Het betekent dat ze flexibel zijn in hun
keuze. Die eigenschap moeten ze hebben, anders hadden
ze nooit onze gebouwen bezet, maar waren ze bij hun rotsen, kliffen en boomholtes gebleven. Het lijkt dat als de
favoriete nestplek niet voorhanden is, ze dan een andere
zoeken. Zijn er boombewonende Gierzwaluwen in onze
regio? Geen idee, maar waarnemingen hierover zijn me
niet bekend. Misschien moet je zelf eens oude bomen in
de gaten houden?
Bronnen:

De Gierzwaluw, R. Daalder
Birds of the Czech Republic, J. Kren
Baumbrütende Mauersegler, V. Zahner & H. Loy
Baumbrut Apus apus in Brühl/Rheinland, W. von Dewitz,
B. Gießing, M. Kuhn & H-J. Schmaus
Mauersegler Tachenkalender 2003
Baumbrütende Mauersegler – Relikte uralter Waldqualitäten? E. Günther, M. Hellmann & B. Nicolai
Die Superhöhle – Mauersegler Apus apus brüten 25 Jahre
in einer Baumhöhle, E. Günther & M. Hellmann
Common Swifts nesting in mature pine forests in Corsica,
J-C Thibault, T. Armand, G. Beuneux, A. Cibois, J-Y. Courtois, J-F. Seguin
Die Brutvögel Nordrhein-Westfalens, C Grüneberg
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Patrick Claeys, Koekelare
Foto: De nestholte van een grote bonte specht in een kersenboom in een private tuin werd in 2019 en 2020 bewoond door gierzwaluwen.
We danken Hr Andreas Kretschel voor de toelating tot het
gebruik van deze foto’s.
We thank Hr Andreas Kretschel for allowing us to use
these photos.
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Kiekt e kir ier
Bij de start van de cursus natuurgids 2019-2020 in De
Panne bleek dat er zich wel drie ‘Kerkuilen’ hadden ingeschreven. De opleiding zou ruim een jaar duren en bestaat uit een aantal lessen, excursies en een groepswerk
in de vorm van een ‘groene activiteit’. Hendrik, Geert en
ik hadden elkaar al snel gevonden en het was dan ook niet
verwonderlijk dat we de koppen bij elkaar staken om gezamenlijk aan een project te werken. Het zal beslist ook
geen verrassing zijn dat we al snel bedachten om iets rond
agrarische natuur te gaan doen.
Ons oog viel op De Moeren en na enkele verkennende ritten, wisten we dat dit het zou worden. Natuurlijk staat De
Moeren nu niet bepaald te boek als natuurgebied, maar
het is letterlijk een broedplaats voor agrarische natuur.
Dat verhaal wilden we nu graag vertellen! Een mentor
moest ook nog worden gezocht en werd gevonden. Wim
Bovens was bereid dit op zich te nemen en ons te ondersteunen gedurende het proces. Na een paar weken hebben we Ilona Verlinde gevraagd om met ons mee te doen.
Ilona is daarmee ook meteen een kersvers lid van Natuurwerkgroep De Kerkuil en de benjamin van alle deelnemers
van de cursus. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat Ilona
tot nu toe nog nooit een Kerkuil in het echt heeft gezien,
maar nadat ze al heel snel een Kiekendief in haar eigen
tuin had gespot, waren wij ruimschoots overtuigd van
haar meerwaarde voor ons team!

Omdat we onze activiteit wilden uitwerken in de vorm
van een begeleide wandeling, was het belangrijk om een
route te vinden die een duidelijk begin en eindpunt zou
hebben, die leuk zou zijn om te wandelen en bovendien
ook veilig om met een groep te doen. Op zich was dit
best een uitdaging omdat De Moeren een hoofdzakelijk
rechtlijnig wegennet heeft, wat nu eenmaal eigen is aan
een polderlandschap. Bovendien zijn er wegen waar behoorlijk snel wordt gereden. Uiteindelijk kwamen we uit
op een route die onder andere door de Jagersstraat en
langs de Bergervaart liep. Het was binnen het kader van
de cursus de bedoeling om het gebied door alle seizoenen
heen goed te leren kennen en dus gingen we er in wisselende samenstellingen regelmatig naar toe. We leerden
het gebied kennen, observeerden en deden ideeën op om
in onze verhalen en thema’s te verwerken.

Half maart hakte corona plotseling in op onze activiteiten.
De cursus kon tijdelijk niet verder plaatsvinden en Geert
en Hendrik konden niet meer naar het gebied afzakken.
Dit was natuurlijk een domper, maar gelukkig konden we
nog wel iets doen. In het kader van het soortenbeschermingsplan Bruine kiekendief was het voor Ilona en Joop
nog steeds mogelijk om waarnemingen te doen in De
Moeren en daar is dankbaar gebruik van gemaakt. Met
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het zoeken naar Kiekendieven werd De Moeren geheel
doorkruist en omdat we de tip kregen dat de uitgekozen
wandelroute wel mooi was, maar toch nét niet in De Moeren lag, bleven we ook nog uitkijken naar een alternatieve route. Onze nieuwe route bleek uiteindelijk beter uit
te pakken dan de oorspronkelijke. De wandelroute was
aantrekkelijk en had voldoende goede stopplaatsen om
er onze thema’s verder uit te bouwen. Onderweg komen
we onder meer de Seinemolen tegen, lopen we langs het
Ringslot en komen we, via een vogelakker, bij het meetstation van de VMM.

Helaas voor ons is Hendrik in mei gestopt met de cursus. De te behandelen thema’s werden dan ook verdeeld
tussen de overgebleven ‘Kiekt e kir iers’ om verder uit te
werken. Tussen de Covid-beperkingen door zijn we met
verschillende specialisten op pad geweest en hebben we,
mede dankzij onze meer dan 30 waarnemingsrondes, een
goed beeld gekregen van het gebied. Op die manier leerden we ook veel bij. Behalve dat ons project een begeleide wandeling zou zijn, wilden we ook dat deze zelfstandig
gestapt kon worden. Hiervoor is een heel plan uitgewerkt.
Langs de route hopen we, in samenwerking met het Regionaal Landschap Westhoek, houten palen te realiseren
met daarop QR-codes die je met een smartphone kunt
scannen. Hierdoor wordt de informatie bij de betreffende
stopplaats zichtbaar. Natuurlijk is er ook een bijbehorende website gemaakt waar alle nodige info op staat. Een
leuk detail is dat de houten palen van gaten worden voorzien zodat ze tevens dienst kunnen doen als bijenhotel.
Een goede tip van een van de lesgevers van de cursus.
Mocht er geen toestemming gegeven worden voor het
plaatsen van de palen, dan komt er een informatiebord
volgens hetzelfde principe en zullen er wandelkaarten gedrukt worden met de QR-codes.
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Nadat alles uitgewerkt was, hebben we op 2 oktober onze
eerste try-out gehouden en dat bleek voor de gidsen en
de deelnemers mee te vallen. Aan de hand van de feedback die we kregen, hebben we nog wat aanpassingen
gedaan. Daarna is er nog hard gewerkt om een volledig
draaiboek af te werken en een map met informatie over
de te verwachten waarnemingen. Met de presentatie
van ons eindwerk op 6 maart 2021 - wat door de omstandigheden digitaal plaatsvond - is de cursus voor ons
afgelopen. Na een vervolmakingstraject, waarin verdere
praktijkervaring opgedaan zal worden, kunnen we de natuurgidsbadge ontvangen.

Voor ons stopt het echter niet met de cursus. We denken
met KIEKT E KIR IER een educatieve en bewustmakende
activiteit te hebben, die we ook binnen Natuurwerkgroep
De Kerkuil kunnen inzetten. Ben je nieuwsgierig geworden
naar het eindresultaat? We hopen de begeleide wandeling binnenkort te kunnen opnemen in onze activiteitenkalender.

Joop van der Laan
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foto:
Redgy Vergracht
foto: Marc
Vandaele
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IJsvogelflitsen 2020
Wie houdt niet even de adem in als hij een IJsvogel voorbij
ziet vliegen? Deze blauw-met-oranje flits, die je met wat
geluk laag over het water kunt zien vliegen, kan wel een
snelheid halen van zo’n 60 kilometer per uur. Als hij dan
voorbij vliegt, hoor je het karakteristieke hoge en schelle
‘tie tie’. De IJsvogel leeft van kleine visjes en jaagt vanaf
een tak. Als hij een prooi in het vizier heeft, duikt hij met
grote snelheid naar beneden om, als hij beet heeft, naar
diezelfde tak terug te keren om daar zijn prooi dood te
slaan. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden,
houdt de IJsvogel helemaal niet van ijs. Omdat open water onontbeerlijk is voor deze fervente jager, kunnen de
populaties bij een strenge winter tot wel 75% afnemen!
Sinds een aantal jaren is de IJsvogel een projectvogel van
Natuurwerkgroep De Kerkuil en proberen we hem te helpen door het maken, onderhouden en opvolgen van nestwanden.

foto Tom Bovens

noteren. Behalve de drie wanden die we vorig jaar hebben gemaakt, waren er ook nog een aantal van eerdere
makelij, waar we nodig eens moesten gaan kijken. Het
werk is verdeeld over kleine groepjes en alle wanden zijn
bezocht. De stand van zaken is opgenomen en waar mogelijk zijn kleine onderhoudswerken en reparaties direct
uitgevoerd. Wij nemen jullie graag mee in een overzicht.
De wand in de weide van Bart Goudeseune in Veurne
staat er goed bij. Dit is de eerste wand die we vorig jaar
gemaakt hebben met cementgebonden houtspaanplaat.
Er zijn zeker IJsvogels in de buurt, alleen moeten ze de
wand nog zien te vinden. Bart heeft onlangs een wildcamera bij de wand geplaatst, dus we zijn extra benieuwd
naar de resultaten. Het is zeker een meerwaarde voor
deze privé-biodiversiteitsweide, die zich in een paar jaar
al heel mooi heeft ontwikkeld.

foto Tom Bovens
Vorig jaar hebben we een paar nieuwe en veelbelovende
nestwanden gerealiseerd. Maar ook hier heeft corona het
nodige roet in het eten gegooid. Behalve er letterlijk af
en toe eens ‘langs te fietsen’, was er niet veel mogelijk en
hebben we ook geen bewoning of broedgevallen kunnen
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Bij de afgestoken ijsvogelwand in Eggewaartskapelle hebben we een nieuwe zitstok geplaatst. Deze wand is één
van de wanden die tot stand is gekomen door een goede
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samenwerking met Westkustpolder, de beheerder van de
waterlopen in onze streek. Westkustpolder is zelf vragende partij geworden en zo hebben wij onlangs in de buurt
van de Sint-Karelsmolen een nieuwe natuurlijke wand
afgestoken. Ook een aantal toekomstige nieuwe locaties
zijn samen met Westkustpolder bekeken.
Aan de ijsvogelwand bij dierenasiel Ganzeweide in Koksijde hebben we in de loop van de tijd al wat ingrepen
moeten doen. Een aantal malen hebben we wat schade
moeten herstellen. De laatste keer hebben we hierbij sporen gevonden die op bewoning kunnen wijzen. Misschien
nog te vroeg om aan geboortekaartjes te kunnen denken,
maar ons hart gaat alvast sneller kloppen.
Aan de Koolhofvaart in Ramskapelle zijn in 2018 twee
wanden afgestoken waar we nodig moesten gaan kijken.
Van de twee wanden was er één volledig overgroeid. De
tweede wand was in goede staat en met het opnieuw boren van een paar gaten weer helemaal in orde. Bij het maken van een ijsvogelwand worden er altijd een paar gaten
met een diameter van zo’n 6 centimeter voorgeboord om
de IJsvogel een aanzetje te geven. Dit is prettig voor de
vogels, want als er geen aanzet is dan vliegt de IJsvogel als
een dartpijl met zijn snavel tegen een steile wand om zelf
een begin te maken. Daarna graven ze het nest verder uit.
In de Hemmestraat in Ramskapelle is er nog een natuurlijk
afgestoken wand die nog in goede staat is. Ook deze werd
bezocht en ook hier was het nodig om alleen nieuwe gaten te voorzien. Hier vormt een wilgenboom, waarvan er
takken in het water hangen, voldoende gelegenheid om
vanaf te kunnen jagen.
Dicht bij de Tervaetebrug is een klein natuurgebied dat

foto Tom Bovens
in beheer is van Natuurpunt. Hier staat een houten ijsvogelwand die we in 2018 hebben gemaakt. Deze bleek na
controle behoefte te hebben aan wat opknapwerk. Aan
de zijkanten is wat grond weggespoeld maar dat is gemakkelijk verholpen. Ook zal er door de beheerploeg van Natuurpunt nog wat gesnoeid worden om de opvolging aan
de wand beter te kunnen doen.
Als laatste is de afgestoken wand aan het gemaal aan de
Koolhofvaart in Nieuwpoort bezocht. Dit is een prachtige locatie maar de wand was geheel overgroeid en zelfs
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niet meer precies aan te wijzen. Hier zal in overleg met de
Vlaamse Milieumaatschappij een nieuwe wand gemaakt
worden met een grondkering van houten delen.
Net als alle projecten van Natuurwerkgroep De Kerkuil
is ook het succes van het ijsvogelproject afhankelijk van
een goede samenwerking met de verschillende partners.
Zo werken we in dit geval bijvoorbeeld samen met verschillende landeigenaars en gebruikers, Westkustpolder,
plaatselijke gemeenten en natuurorganisaties. Zonder
deze samenwerking komt er weinig tot stand en we willen onze partners dan ook bedanken voor hun inbreng.
In veel gevallen merken we dat ons enthousiasme zo aanstekelijk werkt, dat van het ene project soms het andere
volgt. Behalve dat we dit jaar nog twee ijsvogelwanden
gaan realiseren, blijven we ook uitkijken naar nieuwe geschikte locaties, waardoor het voor de IJsvogel gemakkelijker wordt om zich hier te vestigen.
Waar het vorig jaar op het gebied van controle en opvolging van de ijsvogelwanden grotendeels een verloren jaar
was, willen we dit jaar niet door onze handen laten glijden. Op landelijk niveau is te zien dat na de laatste koude
prik in februari het aantal waarnemingen van de IJsvogel
echt wel is afgenomen. Laten we hopen dat het hier, zo
dicht bij de kust, nog wel meevalt en dat we weer volop
van deze prachtige vogel kunnen genieten.
Wil je meehelpen met het onderhouden en opvolgen van
ijsvogelwanden bij jou in de buurt? Wij kunnen altijd enthousiaste vrijwilligers gebruiken voor deze flitsende projectvogel.
Joop van der Laan
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Review van Kite APC verrekijkers
Eerst even verduidelijken: als we het over verrekijkers
hebben, worden er steeds 2 maten opgegeven, zoals bijvoorbeeld 8*40, 10*50 of 12*42. Het eerste cijfer staat
voor de vergrotingsfactor van de verrekijker, het tweede
cijfer staat voor de diameter van de lens. Deze getallen geven hoe dan ook niet de kwaliteit van de verrekijker weer.
Die hangt af van de gebruikte materialen, het geslepen
glas en de gebruikte coatings (filterlagen) op de glazen.
Het probleem bij vergroot beeld is dat elke beweging die
je maakt, mee vergroot wordt. Trillingen opvangen kan
door het gebruik van een statief of door een intern systeem in de camera. Een statief is goed als je een verrekijker hebt staan aan je woonkamervenster met uitzicht op
de voederplank waarop je de vogels wilt bekijken. Eens je
wilt rondwandelen en verschillende locaties wilt bekijken,
wordt het statief een last om mee te sleuren en beperkt
het je in beweeglijkheid. Vergeet niet, vele vogelkijkers
onder ons sleuren sowieso al een statief mee met een telescoop of camera erop.
Tot op heden was ik niet onder de indruk van verrekijkers
(Canon) met stabilisatie, want het niveau van stabilisatie
was in mijn ogen onvoldoende en de batterijen hadden
een korte levensduur. Maar iedere vogelaar zal al wel iets
gehoord hebben over de nieuwe Kite verrekijkers met
beeldstabilisator. Hoog tijd om deze eens uit te testen.
Van Sights of Nature (Kite Optics) kregen we een Kite APC
16*42 om uit te testen en medewerker Redgy Vergracht
stelde zijn splinternieuwe, nog verpakte Kite APC 12*42
ter beschikking voor de veldtest. Filip Declerck en ikzelf,
Wim Bovens, testten de verrekijkers uit bij een gure wind,
boven op een dakterras met zicht over de broeken van
Merkem (omgeving De Blankaart) waar menige vogel zijn
plekje vindt.
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De nieuwe APC verrekijkers met beeldstabilisator hebben
een ander vormgeving dan de standaard verrekijkers die
we gewoon zijn, de dakkant verrekijker (recht type met
scherpstelling binnen in het systeem) en de porro verrekijker met externe scherpstelling. Als je deze verrekijkers
in de hand neemt, is het eerste wat je doet de verrekijker ‘plooien’ zodat beide oculairs vlak voor je ogen staan.
Hier is het al even wennen, de APC verrekijkers kan je niet
plooien, de oculairs staan los van de ‘body’ van de verrekijker en moeten dus afzonderlijk aan je eigen oogafstand
aangepast worden.

Beide testers zijn een Swarovski verrekijker gewoon. Filip heeft een 8*42 SLC, Wim gebruikt een 12*50 EL. Het
scherpstellingswiel wordt bij deze modellen voornamelijk
met de wijsvinger bediend omdat dit mechanisme dicht
bij de ogen staat, zoals bij de meeste dakkant modellen
van verrekijkers. Bij de APC is dit even wennen omdat de
scherpstelling meer naar achteren staat. De bediening gebeurt hier dus eerder met de middel- en ringvinger. Net
zoals bij de persoonlijke instelling van de oculairs, is dit
even aanpassen, maar die gewoonte heb je wonderbaarlijk snel in de vingers.
Eens op het dakterras hebben we twee spots van waaruit
we kijken, één spot met de gure wind in onze rechterzijde
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en één windluwe spot . We hebben onze eigen verrekijkers om de hals en de twee APC Kite verrekijkers worden
uitvoerig getest zonder dat we initieel van gedachten
wisselen. We focussen ons een tijdje op Smienten, Pijlstaarten, Watersnippen enkele Kemphanen, wat IJslandse Grutto’s en een Zilverplevier. Grappend wordt nog de
opmerking gemaakt dat de verrekijker zeker goedgekeurd
zou worden als we er een Zeearend mee zouden kunnen
spotten.

Na een tijdje kijken, proberen, vergelijken, wisselen we
van mening. Onze twee opinies kwamen wonderlijk goed
overeen. Een eerste opmerking was dat het gezichtsveld
relatief klein is in vergelijking met andere verrekijkers met
dezelfde specificaties. Het gezichtsveld van de APC 12*42
bedraagt 67 m op 1 km afstand (ter vergelijking: voor een
Swarovski 12*42 is dat op dezelfde afstand 113 m). Het
enorme voordeel dat je ter compensatie krijgt, is het stabiliserend vermogen van het beeld met een correctiehoek
van 2 graden. Deze stabilisatie compenseert meer dan alleen winderige omstandigheden en handtrillingen indien
je geen vaste hand hebt. Zowel de APC 12*42 als 16*42
vangen deze trillingen bijzonder goed op, maar we kregen beide een druk gevoel bij de hantering van de 16*42.
Door de hogere vergroting moet deze verrekijker ook
meer schommelingen opvangen. Als je korte bewegingen maakt , zoekend naar een vogel in de lucht, komt het
beeld steeds een beetje achter, en dat gaf bij het zoeken
van voorbijvliegende vogels in de lucht een beetje het gevoel dat ik kan vergelijken als op een boot te staan op een
woelige zee. Eens je de focus had op de vogel, verdween
dit wel snel. De APC 12*42 gaf dit gevoel helemaal niet.
Het gewicht van beide verrekijkers viel enorm goed mee,
tegen alle verwachtingen in. Het is hoe dan ook wennen
aan de soms digitaal aandoende kijkervaring, al ging ook
dat verrassend snel!
Het grote voordeel van beide APC’s is dat als je de vogel
in de kijker hebt, ook al is het op grote afstand, je perfect
alle details kan zien. Als voorbeeld haal ik graag het verschil tussen een kleine en een wilde zwaan aan (het verschil zit hem in de hoeveelheid geel op de snavel), op 500
meter afstand bij een gure wind. Een gestabiliseerd beeld
maakt het dan zoveel makkelijker om de juiste beslissing
te maken. De levensduur van de batterijen valt heel goed
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mee. Twee AA batterijen geven 60 uur stabilisatie. Er is
ook plaats voorzien om een extra set batterijen op te
slaan, wat de totale autonomie op 120 uur brengt. Eens je
de APC verrekijker aan je hals laat hangen, en dus in een
verticale positie komt, gaat hij in slaapstand. Ongeacht de
positie van de verrekijker, schakelt hij na anderhalf uur
volledig uit om energie te besparen.

Wij zijn alle twee geen ‘extreme’ fan van de APC 16*42,
maar die APC 12*42 spreekt toch serieus tot de verbeelding. Filip merkte op dat hij het helemaal niet erg zou vinden als hij de 12*42 niet terug zou moeten geven. Ikzelf
maakte een lijstje op van waarvoor ik de verrekijker zou
kunnen gebruiken en waarvoor niet. Zou ik hem gebruiken als enige verrekijker en mijn Swarovski wegdoen?
Nee, dat zeker niet. Maar ik zou hem wel goed kunnen gebruiken bij ‘winderige’ situaties zoals bij seawatching (in
het najaar tijdens sterke westenwind of westerstorm aan
zee kijken naar de trek van zeevogels). Aangezien de APC
verrekijkers waterdicht zijn en gevuld werden met gas om
inwendige damp te voorkomen, kan hij gure omstandigheden zeker aan. Ook kan ik me heel goed inbeelden dat
de eliminatie van de trillingen een groot voordeel zou opleveren bij het aflezen van wingtags (vleugelmerken) van
Bruine Kiekendieven.
De APC verrekijkers vallen heel goed mee van prijs voor
de technologie die je ervoor in de plaats krijgt. Ik kijk ernaar uit om hem eens in het veld te gebruiken. Door hun
populariteit is er wel een wachtlijst voor deze nieuwe Kite
APC’s 12*42 en 16*42.
Mocht je er eentje willen aanschaffen of testen, vermeld
zeker dat je via NWG De Kerkuil over de verrekijker hebt
gehoord. Hier kan je hem alvast kopen of bestellen of testen:
* Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren
Oostende (VOC) / Oostende
* Optiek Porteman / Ieper
* Natuurkijkers / Oudenaarde
* Sights of Nature / Jabbeke
Filip Declerck en Wim Bovens
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Uil met muts
Aangezien uilen nachtroofvogels zijn, leven ze eerder een
verborgen leven. In de winter rusten, of liever gezegd
‘roesten’ Ransuilen in bomen dicht bij de mensen. Dat
doen ze ook meestal in dezelfde omgeving, dus als je eenmaal een ‘roestboom’ van een Ransuil weet zijn, wordt
het al een pak makkelijker om te fotograferen. Met zijn
slanke gestalte en gestreept verenkleed is hij wel moeilijk
te vinden tussen de – soms zelfs bladerloze – takken, maar
deze keer hadden we geluk: hij zat helemaal vooraan in de
roestboom, mooi in het zonnetje en de oorpluimen strak
rechtop. En o ja, vanwaar de naam Ransuil? Een ‘rans’ zou
een Middelnederlands woord zijn voor ‘muts met een kap
die in plooien afhing’.
Foto: Marc Vandamme
Tekst: Marianne Vanlanduyt

Koeenreiger
Nee, dit is geen Koereiger, maar een koe én een Blauwe
Reiger samen gekiekt in de wei. Deze meest voorkomende
reiger in onze streek wordt nogal vaak benoemd als ‘gewone’ reiger. Als je echter de kans krijgt om hem wat langer te observeren, merk je al vlug dat de naam ‘blauwe’
wat verkeerd gekozen is. Zijn verenkleed bestaat immers
uit veel meer dan 50 tinten grijs. Aan het begin van het
broedseizoen komen deze tinten het best tot hun recht en
toegegeven: in de zon zien ze er ook wel wat blauw-grijs
uit. De donkere lengtestrepen sieren de bleke nek als een
prachtig juweel. Zeg dus nooit zomaar ‘gewone’ reiger tegen deze schoonheid.
Foto: Marc Vandamme
Tekst: Marianne Vanlanduyt

De Kievit in mei
Ook deze winter is de Kievit in grote groepen waar te nemen. Hij is in onze streken de meest karakteristieke weidevogel. ’s Winters verzamelen Kieviten zich in groepen
van honderden exemplaren. Ze trekken voor de vorst uit,
zodat uit hun bewegingen valt op te maken of er een koufront nadert. Wij kunnen de Kievit gemakkelijk herkennen
aan zijn lange kuif, zwarte middenborst, witte buik en
glanzend groene rug. De vlucht in groep is prachtig omdat ze beurtelings hun witte onderkant laten zien, gevolgd
door hun zwarte rug. Deze foto werd genomen einde mei.
Foto: Luc Warreyn
Tekst: Willy Dela Ruelle
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Door u gespot

De Aalscholver in adelaarshouding!
De Aalscholver, ook wel scholver, scholverd, schollevaar,
waterraaf of koolgans genoemd, is een tamelijk grote en
opvallende vogel. In het verleden werd de Aalschover
sterk vervolgd vanwege de schade die hij aan de visstand
zou toebrengen. De binnenvissers en Aalscholvers waren
geen vrienden! Aalscholvers behoren tot de pelikaanachtigen, waarbij alle tenen van zwemvliezen zijn voorzien.
Het zijn dan ook uitstekende zwemmers, die hun prooi
onder water achtervolgen. Als ze weer op het droge zijn
staan ze vaak rechtop, met half geopende vleugels in een
soort adelaarshouding, terwijl hun vleugels drogen. De
vogel voedt zich vooral met paling.
Foto: Karine Vanbeveren
Tekst: Willy Dela Ruelle

Eentje uit de familie van de Lijsters
De Koperwiek is een lijster met roestrode oksels en flanken (waaraan hij zijn naam te danken heeft) en een opvallende witte wenkbrauwsteep. Momenteel zijn ze door
de winterprik overal te zien, zoals in de fossiele duinen
in Adinkerke waar deze foto is genomen (12-02-2021). Hij
broedt meer noordelijk in lage struiken met het nest dicht
bij de stam. Nederland is de noordgrens van het overwinteringsgebied dat zich uitstrekt tot Zuid-Europa. Ze trekken zowel ‘s nachts als overdag in grote groepen.
Foto en tekst: Willy Dela Ruelle

De Tapuit op doortrek!
Het verenkleed van de tapuit verschilt per seizoen en per
geslacht. In het winterkleed is de rug van de beide geslachten bruin, waarbij zich achter het oog van het mannetje een donkere vlek bevindt. In de vlucht is de Tapuit te
herkennen aan de T-vorm op de staart.
De Tapuit wordt vaak op de grond gezien en kan dankzij
de lange poten snel lopen. De vogel zit vaak in een rechtopstaande houding op een kleine verhoging in het landschap, waarbij de staart langzaam bewogen wordt.
De vogels broeden vaak in verlaten konijnenholen.
Foto: Luc Warreyn
Tekst: Willy Dela Ruelle
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Spotlight op Boer Olivier
Mensen en projecten
In de vorige editie van dit tijdschrift kon je al lezen dat we
speciale aandacht willen besteden aan personen die op
één of andere manier van heel dichtbij of wat verderaf
betrokken zijn bij de projectwerking van NWG De Kerkuil.
Als natuurwerkgroep zijn we immers nooit alleen aan het
werk. Vandaag staat de spotlight op ‘Boer Olivier’.
Portret
Olivier Mehuys (31 jaar) is een boerenzoon uit Diksmuide, deelgemeente Keiem. Hij verliet zijn geboortestreek
om handelswetenschappen te studeren in Brussel. Daar
in de stad was het leven helemaal anders dan ‘op de buiten’. Ondanks het feit dat hij de stad wel leuk vond, had hij
toch het gevoel er niet voldoende adem te hebben. In zijn
laatste jaar besloot hij mee te draaien op de boerderij van
zijn vader, een ‘actief akkerbouw- en vleesveebedrijf’. Wat
de akkerbouw betreft wordt tarwe, gerst en suikerbiet geteeld, maar ook graszaad, vlas, aardappelen en pompoenen. Als vleesvee, worden stieren en koeien gekweekt.
Jonge stieren worden aangekocht als ze zo’n jaar oud zijn.
Dan verblijven ze ongeveer een jaar op de boerderij tot ze
slachtrijp zijn. Er wordt zoveel als mogelijk aan circulaire
economie gedaan. Zo wordt pulp (van de suikerbieten bijvoorbeeld) gebruikt in het veevoeder. Stalmest wordt dan
weer op de velden verwerkt.
Boer Olivier werkt nu al een vijftal jaar nauw samen met
zijn vader. Hij speelde al van bij het begin met de gedachten om ‘iets extra’ toe te voegen aan de boerderij. Vanuit de overtuiging dat landbouwers tegenwoordig minder
(rechtstreeks) contact met de consument hebben, ontsproten enkele ideeën. Vandaar dat er naast de stieren en
de wit-blauwe koeien, nu ook Salers runderen gekweekt
worden. Die grazen hoofdzakelijk in natuurgebieden. Het
vlees van die Salers wordt online verkocht, rechtstreeks
aan de consument. Daarnaast heeft Olivier ook een mobiele kippenstal gebouwd. De kippen lopen normaal gezien vrij rond (nvdr tijdens het interview was er nog volop
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ophokplicht naar aanleiding van de vogelgriep) en pikken
overal een graantje van mee: zowel van het kippenvoer
als van het gras en de kruiden waar ze op lopen en van de
insecten en wormen die er te vinden zijn. Die natuurlijke
voeding zorgt voor dooiers die voller zijn van kleur, met
als gevolg dat de eieren zelf smaakvoller zijn. Die eieren
worden ondertussen verkocht onder zijn merk ‘Boer Olivier’. Via deze merknaam wordt ingespeeld op de markt
en het aan belang winnende lokale verhaal. Op die manier leert de consument de persoon achter het product
kennen. De pa van Olivier hoefde niet overtuigd te worden van de ideeën van zijn zoon. Hij heeft zelf al jaren een
beheerovereenkomst met de Vlaamse Landmaatschappij
(VLM) en er wordt al lange tijd samengewerkt met Inagro
en de VLM via het patrijzenproject. Olivier gaat eigenlijk
gewoon nog een stap verder in het verhaal.

Ondertussen is ook zijn zus in het bedrijf gestapt. Zij zorgt
meer voor de administratie en marketing. “We beseffen
heel goed dat we deze kans niet zouden hebben ware het
niet van onze pa. Boeren hebben tegenwoordig te weinig
tijd, er is teveel druk. Ze verliezen de vogels uit het oog,
dat brengt ook niets op, of toch niet onmiddellijk. Nu zien
we geleidelijk aan een verandering in die houding. Ik heb
echt wel de indruk dat meer en meer boeren oog hebben
voor wat rondom hen gebeurt. Mensen in de stad zijn de
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connectie met de natuur sowieso meer kwijt,” legt Olivier
uit. Ook hen wil Olivier graag bereiken met zijn verhaal.
Band met NWG De Kerkuil
Hoe Boer Olivier in contact kwam met De Kerkuil, legt hij
zelf uit: “Op een dag passeerde ik langs iemand die aan
een veld van ons stond te kijken met een verrekijker. Ik
sprak hem aan. Hij stelde zich voor als Wim Bovens van
Natuurwerkgroep De Kerkuil en vroeg of ik wist dat er een
Bruine Kiekendief in mijn veld zat. Ik had daar nog niet
echt op gelet. Ik ben daar vragen over beginnen stellen.
Dieren hebben immers een functie in ons landschap. Wat
is de functie van die vogel? Als de kiekendief er zit, dan is
er een link met muizen. Zitten er muizen, dan zijn er ook
andere, kleinere dieren aanwezig, zoals insecten en wormen, enzovoort. Die zijn op hun beurt dan weer belangrijk voor het bodemleven, en een bodem in balans is van
belang voor een goeie teelt. Als boer is het van belang te
weten wat er onder je voeten gebeurt, met welke bodem
je te maken hebt. Ik lette op hoe Wim de kiekendieven
observeerde en had al snel door dat er ‘meer’ te zien was.
Zo leer je zien waar hun nest zich bevindt. Onze samenwerking nu met de Kerkuil bestaat erin om te laten weten
waar de nesten zich situeren. En om te laten weten wanneer we gaan maaien bijvoorbeeld, zodat de nesten tijdig
beschermd kunnen worden.” Verder hangen in de omgeving van de boerderij twee steenuilnestbakken, een kerkuilennestkast en torenvalkkast op. En er zijn nog plaatsen
die in aanmerking komen voor nestkasten. Boer Olivier is
zich ook heel bewust van het belang van biodiversiteit,
vandaar de vele bloemenweides. En die bloemenweides
leidden op hun beurt dan weer tot de samenwerking met
een imker. Nu staan er een aantal bijenkasten. Ook hier is
de communicatie naar de consument toe belangrijk: duidelijk maken dat boeren de natuur beter kunnen maken.
“Natuurlijk is er de economische realiteit zoals die van de
sproeistoffen, maar geloof me, er wordt hard aan gewerkt
om daar maatregelen in te nemen. We moeten onszelf
daarbij ook in vraag durven stellen en dat doen we,” aldus
nog Olivier.
Favoriete projectvogel
De Bruine Kiekendief heeft duidelijk het hart gestolen van
Boer Olivier. “Vooral omdat we er iets voor doen om deze
vogels in stand te houden,” zo verduidelijkt hij. “Het is
door toedoen van de landbouw dat die vogels het moeilijker en moeilijker gekregen hebben. Wel, het is dan ook
de taak van de landbouwer om er iets aan te doen. Vorig
jaar had ik trouwens het geluk een ringsessie te kunnen
bijwonen, wegens corona vanop veilige afstand uiteraard.
Dat was een supertoffe ervaring!”

Blik op de toekomst
Via de mobiele kippenstal probeert Boer Olivier goed te
doen voor de kippen en het milieu, en ook de consument
vaart er wel bij. Ooit kwam een gerenommeerde chefkok
(Sergio Herman) op de boerderij; hij vond de eieren superlekker. Appreciatie vanuit de culinaire wereld doet op
zijn beurt andere deuren opengaan: Olivier kreeg plots de
vraag om op een Turks gastronomisch festival te gaan praten over wat hij hier doet op de boerderij! Olivier staat
ervoor open om af en toe eens uit zijn comfortzone te
stappen en raadt het iedereen aan. “Het verruimt je blik
op de wereld,” zo zegt hij overtuigd. Dát en samenwerken.
“We hebben nagedacht over wat we kunnen doen met de
eerste kleine eieren die onze kippen leggen. Die zijn iets
kleiner dan de normale eieren die je koopt. Advocaat maken? Dat is een beetje uit de mode geraakt. Toen dachten
we: pasta met eieren! Wel, daar zijn we voor gegaan en
dat verkoopt goed. En in 2020 hebben we voor het eerst
durumtarwe geteeld. Tarwe wordt vaak gebruikt als voedsel voor bijvoorbeeld varkens. Waarom zouden we die niet
opnieuw voor menselijke consumptie gebruiken? Met de
Hogeschool van Gent hebben we nu een samenwerking
waarbij we voor Belgische bloem gaan: contact tussen de
boer, de molenaar en de bakker. Door de economische
realiteit dreigt de boer soms op een eiland te belanden.
Maar er is meer dan enkel de boerderij. Als boer is het
belangrijk te beseffen dat je deel uitmaakt van het landschap en van de natuur. Ik geloof heel sterk dat landbouw
en natuur samen gaan. Als consument is het contact met
de boer verloren en de boer heeft op zijn beurt het contact met de natuur verloren. Alle beetjes helpen om daar
opnieuw een evenwicht in te vinden.”

Tijdens het interview horen we op de achtergrond constant
gekwetter van allerhande akkervogeltjes, de Huismus op
kop. Boer Olivier sluit het interview af met woorden die
ons als muziek in de oren klinken: ”Het zou magisch zijn,
mochten we erin slagen ook de Grauwe Kiekendief hier te
krijgen... Ik geloof dat dat ooit zal lukken.”
Sharon Kesteloot
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Familievergadering van Smienten!
Deze eenden zijn jaarlijks waar te nemen op de Roksemput. Daar overwinteren veel watervogels, jaarlijks zo’n
6000 eenden en ganzen. Hieronder bevinden zich de
Smient, de Wintertaling en de Slobeend. Bij strenge winters kan men hier soms de Grote Zaagbek waarnemen.
Anders dan de meeste eenden grazen Smienten net als
ganzen weilanden af, hoewel ze zich grondelend met waterplanten voeden. Ze broeden meer noordelijk. Na de
broedtijd vliegen de Smienten in formaties van honderden exemplaren in de buurt van riviermondingen en in
de kustgebieden. De Smienten zijn te herkennen aan hun
kastanjebuine kop, waarbij de woerd nog een duidelijk
geel voorhoofd heeft. Hun geluid is hoog fluitend uwieuw,
wat zijn Franse naam Canard Siﬄeur alle eer aandoet.
Foto en tekst: Willy Dela Ruelle

Kleurenpracht
Op afstand zou je durven zeggen dat alle Spreeuwen zwart
zijn, maar als je ze van dicht kunt bekijken, met de juiste
lichtinval, zie je hoe prachtig hun verenkleed opgebouwd
is.
Foto en tekst: Diego Maerten

Kwak
Begin dit jaar zat er een Kwak bij ons in het dorp. Een Kwak
is een kleine reigersoort die vooral ’s nachts fourageert.
Met heel veel geluk kreeg je hem te zien aan de overkant
van de vijver, op meer dan 100m, want hij bleef mooi zitten aan de ontoegankelijke kant van de vijver. Tot midden
februari, wanneer de koudeprik ervoor zorgde dat de vijver helemaal bevroor en de Kwak zich verplaatste naar
het park waarnaast ik werk. Deze Kwak leek helemaal niet
mensenschuw, liet zich benaderen tot op enkele meters
en bleek een heus fotomodel. Vier dagen gaf hij het beste
van zichzelf, toen vertrok hij terug naar zijn vertrouwde
plaatsje aan de ontoegankelijke kant van de vijver bij ons
in het dorp…
Foto en tekst: Tom Bovens
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Door u gespot

Huismussenloft
Veel mensen contacteerden NWG De Kerkuil met de vraag
naar het bouwplan van een mussenloft naar aanleiding
van het artikel “Huismussen en Huiszwaluwen, vrienden
of niet?” van Patrick Claeys in het vorige tijdschrift.
A = dikte van je hout
15*30*A (2 stuks)
13*30*A
21*13*A
13*15-A*A
13*15-2xA*A (2 stuks)

Zorg ervoor dat je de nestkast kan uitkuisen, door een
scharniertje en een slotje te voorzien.
De Huismus troept graag samen, dus je mag gerust enkele
kastjes naast elkaar hangen. De huismus vindt deze loften
geweldig en verkiest hem meestal boven een mussenhotel (eigen ervaring).
Wedstrijd: maak één of meerdere nestkasten met bovenstaande afmetingen, hang het omhoog, neem er een
foto van en stuur die op naar:

Eén van deze 13*15-2xA plakjes moet voorzien worden
van een rond gat van 4,5 cm. Dit gat positioneer je net
boven het midden.

redactie@natuurwerkgroepdekerkuil.be.
De winnaar wint een geschenkdoos Kieksjes (3 flesjes).

In de kijker
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Agrarische natuur in De Moeren
Datum:
Tijd: 		
Locatie:
Spreker:
Toegang:
inschrijven:

Woensdag 28 april 2021
19.30 u.
Duinenhuis, Bettystraat 7, 8670 Koksijde
Joop van der Laan
gratis, maar inschrijven verplicht
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 ‘broedplaats’ 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.

Kalender
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”.
Wanneer

Uur

Wat

Waar

Extra

wo 28-04-21

19.30 u.

Agrarische natuur in De Moeren

Duinenhuis, Bettystraat 7, 8670 Koksijde

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

p. 28

foto van een Buizerd Joop van der Laan
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Komende activiteiten

Van melkfles tot vogelhuisje
Van een melkfles tot een vogelhuisje in 10 stappen!
Stap 1: 		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
Stap 2: 		
		
Stap 3:
		
Stap 4: 		
Stap 5: 		
		
Stap 6: 		
		
Stap 7: 		
		
		
Stap 8: 		
		
Stap 9: 		
		
Stap 10:
		

Verzamel alle benodigdheden
Een meetlat van 30 cm
Een klein potje graantjes
Een balpen of potlood om dingen aan te duiden
Een propere melkfles
2 grote doppen
2 kleinere doppen (ze moeten passen in de grote)
Vloeibare lijm
Een breekmes
Een schaar
Een lang koord
Gekleurd papier (naar keuze)
Spoel de melkfles grondig uit en laat wat drogen zodat hij proper is tijdens
het knutselen
Neem het potlood of de balpen en teken de lijnen die je straks zal uitknippen.
Snij voorzichtig met het breekmes langs de lijnen
Meet de breedte en lengte van de melkfles. Teken deze maten over op het
papier en knip het uit.
Doe vloeibare lijm op de melkfles en plak dan het papier erop. Doe dit aan
alle vlakken.
Vul de grote dop met veel lijm, neem dan de kleinere dop en duw die in de
lijm. Hoe je de oogjes maakt, mag je zelf kiezen. Kleef de doppen met de
oogjes op de melkfles.
Maak uit een papiertje een snaveltje. Dit kan je door gewoon een gelijkbenige driehoek te tekenen en uit te knippen.
Zoek een klein potje en doe er graantjes in. Plaats die dan in de melkfles, dus
zorg ervoor dat hij klein genoeg is.
Neem een stukje koord en knoop het rond je vogelhuisje. Hang het ergens
op in je tuin en klaar is Kees.

Scan de QR code om het filmpje van Roosfien te zien:

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

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

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

17/12/2019 12:26:59

Noordweststraat 10, 8647 Noordschote
Tel 051/54 52 77; GSM 0498/43 32 38
info@deblauwespie.be

PortemanKijkers.be

PECIAALZAAK & SITE V

R VERREKIJKERS & TELESCOPEN

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

www.kite-optics.be

PortemanKijkers.be

SPECIAALZAAK & SITE V

Tot 10% op adviesprijs

R VERREKIJKERS & TELESCOPEN

Swarovski - Leica - Zeiss - Kite - Bynolyt - Steiner - Bushnell
Porteman steunt tot 10% de Hellebeek in Heuvelland
Statieven - Loepes - Cameravallen - Digiscoping

Rijselstraat 10 & 12 - IEPER

Biologische Dynamische landbouw
Agriculture Biologique Dynamique
EEG-controlesysteem Controle Blik BE – BIO – 02

Tot 10% op adviesprijs
Porteman steunt tot 10% de Hellebeek in Heuvelland

Volg @Portemankijkers

Rijselstraat 10 & 12 - IEPER

17cm
x 12 cm
Volg
@Portemankijkers
17cm x 12 cm

Kijkers.be
AAK & SITE
RS & TELESCOPEN

ca - Zeiss - Kite

ner - Bushnell
- Loepes

Metaal- & Houtconstructies voor huis en tuin PortemanKijkers.be
Burgmolenstraat
31 | 8690 Alveringem SPECIAALZAAK & SITE
TEL 058V 62R 46
47 | info@mw-creati
VERREKIJKERS
& TELESCOPEN ons.be

- Digiscoping
adviesprijs

e Hellebeek in Heuvelland

0 & 12 - IEPER

www.mw-creati
ons.be
Swarovski - Leica - Zeiss - Kite
Bynolyt - Steiner - Bushnell
Statieven - Loepes
Cameravallen - Digiscoping

Tot 10% op adviesprijs
verse vegetarische
voeding • kruiden
Porteman steunt tot 10% de Hellebeek in Heuvelland
• voedingssupplementen
Rijselstraat 10 & 12 - IEPER
• natuurcosmetica • geschenkartikelen
8 cm x 10 cm
• Voor ieder probleem een natuurlijke
oplossing

emankijkers

Volg @Portemankijkers

8 cm x 10 cm

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

30

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 & Leonard Bonnez
Grote markt 5, 8630 Veurne
058 31 36 02
www.optiek-rodenbach-balduck.be

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

Verschijnt driemaandelijks
Verantwoordelijke uitgever:
Afgiftekantoor:

RPR:
E-mail:
Website:
Ond.nr. :

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

IBAN:

BE58 8285 9851 9879

Geert Martens, J. Cardijnlaan 27,
8620 Nieuwpoort
8900 Ieper

PRS: 6416193

