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Agrarische natuur in De Moeren
Joop van der Laan - 28 april 2021 - webinar
Al sedert hij met zijn echtgenote naar onze Belgische kust
meespoelde, engageert Joop zich - als fervent natuurliefhebber - in diverse lokale verenigingen die het belang van
natuurbescherming hoog in het vaandel dragen. Zo is hij
actief in De Zeevonk en is hij medewerker bij de NWG De
Kerkuil. Daarnaast gaat Joop ook regelmatig als natuurgids op pad. En als er nog tijd over is, dan trekt hij er met
zijn fototoestel op uit om dieren in hun natuurlijke habitat
te fotograferen.
Om te slagen voor de cursus ‘Natuurgids’ kreeg Joop – net
zoals alle andere cursisten - de opdracht om een terreinstudie te maken. Het eindproject, dat hij samen met een
paar andere leden van NWG De Kerkuil heeft gedaan,
werd uiteindelijk een begeleide wandeling in een stukje
‘niet ontdekte’ natuur in De Moeren. En sindsdien is Joop
verknocht aan het landschap van De Moeren. Met deze
online voorstelling wil hij ons inspireren om deze agrarische natuur opnieuw te herontdekken. ‘k Ben benieuwd!
De Moeren liggen in prachtig open poldergebied, zo’n 2
meter onder het zeeniveau. Ze kunnen ook als ‘natte voeten’-gebied met enig moerasallure omschreven worden.
En vermits De Moeren zich in de grensstreek tussen België en Frankrijk situeren, hebben ze ook de reputatie als
‘smokkelaarsgebied’. Denk maar aan de bijzondere verhalen over ’t Groot Moerhof, waar de ‘Kiekt e kir ier’-wand
staat! Nu is het vooral landbouwgebied.
Sinds 1620 kennen De Moeren een lange geschiedenis
van droogleggingen en onderwaterzettingen. De laatste
onderwaterzetting dateert van WO II, waarbij het zeewater zorgde voor een verzilting van de bodem. Aan de
rechthoekige kavelstructuur met een rechtlijnig grachten- en wegenpatroon merk je dat De Moeren ‘ingericht’
landschap zijn. Op de hoogtekaart die Joop projecteerde
kon je inderdaad heel mooi de aftekening van de Binnenmoeren zien. Via de Ringslotwandeling maak je dan weer
kennis met de Buitenmoeren. In dit agrarisch gebied wa-
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ren er vroeger meer landschapselementen aanwezig, zoals verschillende molens. Momenteel is er nog slechts 1
molen, die gerestaureerd werd.
Sinds enkele jaren worden in De Moeren vogelakkers
aangelegd, die hoofdzakelijk bestaan uit oogstbare luzerne (75%) afgewisseld met stroken gras, graan en kruiden
(25%). Langs deze weg wil men onder meer een natuurlijker biotoop creëren voor de Grauwe Kiekendief, die hier
momenteel nog geen broedgevallen heeft. Tegelijk wordt
de biodiversiteit ter plekke verhoogd. Bij het maaien van
de luzerne (die wordt verwerkt tot veevoeder) verliezen
de muizen hun beschermingsplaats. Men gebruikt geen
bestrijdingsmiddelen, waardoor er meer insecten, vlinders, libellen ... aangetrokken worden. En zo komen er
ook meer akkervogels op deze velden af.
Niet alleen deze info is interessant om weten, ook de vele
mooie natuurfoto’s spreken tot de verbeelding. Tip van
Joop aan de fotografen onder ons: “Kom op andere tijdstippen in het jaar, op dezelfde dag naar dezelfde plek. Elk
seizoen zorgt voor een andere natuurbeleving en dus ook
voor een andere landschapsbeeld.”
De uiteenzetting van Joop illustreerde op afwisselende
wijze de rijkdom van De Moeren, die echt zo veel meer
zijn dan een landschap waar bomen in rechte lijnen staan
en de wind altijd in de verkeerde richting waait als je met
de fiets passeert.
Hou alvast de activiteitenkalender van de NWG De Kerkuil
in het oog: misschien plannen Joop en zijn kompanen wel
een 2de editie van hun begeleide wandeling om wat we
vandaag hoorden, ook in de praktijk te ontdekken!
Angélique Blomme
De natuurvereniging De Zeevonk is er voor alle kinderen en jongeren van de
Westhoek. Samen op stap gaan, leuke weetjes verzamelen over de dieren en de
natuur … Kortom kinderen en jongeren op een speelse en avontuurlijke manier
kennis laten maken met de natuur. http://www.dezeevonk.be
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Birdathon
8 mei 2021
En of het leuk was! Een birdathon is toch altijd een beetje een hoogdag voor vogelaars. Het doel was om op één
dag zo veel mogelijk soorten vogels te vinden in het werkingsgebied van de deelnemende vogelwerkgroepen. Begin mei is ideaal om een lange lijst te kunnen verzamelen:
alle zomergasten zijn terug en er zijn veel doortrekkers te
land, ter zee en in de lucht. Alles is mogelijk, eender waar!
En als alle deelnemers hun ogen extra goed open houden
gedurende een hele dag, dan worden er heel wat ‘speciallekes’ gezien!
Van ‘s morgensvroeg...
Het is het tweede jaar op rij dat de birdathon plaatsvindt
tijdens de COVID-19-pandemie, maar dat wil niet zeggen
dat we het hebben moeten afgelasten. Integendeel, het
grote enthousiasme waarmee de birdathon onthaald
werd, resulteerde in een deelname van meer dan 500 vogelaars gespreid over de deelnemende vogelwerkgroepen
die hun waarnemingen uploadden naar de alom gekende
website van Natuurpunt: www.waarnemingen.be. Hoe de
waarnemingen doorgegeven werden, was zeer uiteenlopend. De ene deed een toertje met de fiets, terwijl de
andere er een lange wandeling op had zitten. Weer een
andere bezocht natuurgebieden, terwijl er ook mensen
waren die hun tuin niet verlaten hebben. Er werd zelfs
gespot van op het terras van een horecazaak, omdat het
toen kon.
Vroege vogels hadden - uiteraard - een overschot aan gelijk. De eerste waarnemingen kwamen vlotjes binnen vanaf 5.00 u. Om 6.00 u. stonden al 51 soorten geregistreerd
en tegen 8.00 u. waren dat er 143 met als blikvangers Morinelplevieren, Grote Karekiet, Roodhalsfuut, Smelleken,
Zwarte Specht, Reuzenstern, Purperreiger en Draaihals.
Tot ongeveer 9.30 u. bleef het overal droog. Van 10.00 u.
tot 13.30 u. kwamen er nauwelijks meldingen bij; de re-

gen zorgde ervoor dat wie dat wilde, een welverdiende
siësta kon houden. Maar na de regen - veroorzaakt door
een warmtefront met daarachter warme rugwind - kwam
een extra boost in de trek: vooral roofvogels als Zwarte
en Rode Wouw en Visarend werden dan nog opgemerkt.
Een competitie is de birdathon niet. Maar ... elk vogeltje
zingt nu eenmaal zoals het gebekt is en dan steekt dat
competitiebeestje hier en daar toch een beetje de kop
op. Officieel namen 9 vogelwerkgroepen deel aan de birdathon. Met 171 soorten bleek het werkingsgebied van
Mergus voor het tweede jaar op rij de meest vruchtbare
bodem om vogelsoorten te zien. Met 160 soorten deed
de vogelwerkgroep van de Westhoek het fantastisch goed
(hier valt het werkingsgebied van NWG De Kerkuil ook onder), gevolgd door de vogelwerkgroep van Westland met
150 soorten. De gebiedsafbakeningen gelden op gemeentelijk niveau, wat niet steeds met het eigenlijke werkingsgebied van een vogelwerkgroep overeenkwam. Sommige
gemeenten telden dan ook mee voor het werkingsgebied van twee vogelwerkgroepen. De vogelwerkgroepen
Vlaamse Ardennen Plus en Overmeerse Vogels eindigden
beide op 138 soorten, vogelwerkgroep Luscinia eindigde
op 136 soorten. Het is duidelijk dat deze 3 vogelwerkgroepen aan elkaar gewaagd zijn.
Mogelijks komen er nog enkele soorten per werkgroep
bij, maar enkel de geüploade resultaten om 00.15 uur op
zondag 9 mei 2021 werden in rekening gebracht.
Enkele waarnemingen in de spotlight
Een Balkanbaardgrasmus zat in Houthulst in de netten van
de ringer. De Westhoek kon ook dit jaar weer rekenen op
de Kuifleeuwerik als unieke vogelsoort en de Roodhalsfuut werd door geen enkele andere deelnemende vogelwerkgroep gezien. De Vlaamse Ardennen Plus waren de
enigen die de Oehoe hebben geregistreerd. Team Overmeerse Vogels zetten als enigen Koperwiek, Matkop en
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Pijlstaart in de database. In Westland hadden ze dan weer
oog voor een Grauwe Kiekendief en een Kruisbek. Mergus mocht gaan lopen met de trofee van de Grijze Wouw,
Dwerg- en Reuzenstern en Europese Kanarie.
Totaal geregistreerd
Het totaal aantal vogelsoorten dat waargenomen werd
tijdens deze editie van de birdathon komt op 218. Toegegeven, hier zitten eveneens een paar ontsnapte exoten
tussen die zich in het wild voortplanten, maar gespot is

gespot. Ook het Bankivahoen stak zijn kop weer uit.
218 is een zeer mooi resultaat, maar wat vooral telt, is
dat we met zijn allen naar buiten zijn gegaan om - al zeg
ik het zelf - één van de mooiste hobby’s die een mens kan
hebben, uit te oefenen.
Dank aan alle deelnemers!
Initiatiefnemers, Olivier Dochy (Vogelwerkgroep Westland) & Wim Bovens (Natuurwerkgroep De Kerkuil)

TIPS van Olivier Dochy bij vogelspotten
Het is vooral belangrijk om zo veel mogelijk potentieel
geschikte plekken voor interessante vogels af te zoeken.
Dat lukt beter als je je terrein goed kent, maar met onderstaande tips kun je eender waar uit de voeten.

per, Ringmus, Groenling en Putter. Al is de kans héél klein,
op elk gazon kan een Hop, Beflijster of Draaihals zitten …
Check elke poel en brede gracht met wat slik: daar kan
altijd een steltloper zitten of een Bergeend.

Begin ’s morgens vroeg. Zonsopgang is een goed startmoment (6.08 uur op 8 mei). Tot een uur voor zonsopgang
(5.00 uur) kun je nog roepende uilen meepikken. Hoe langer buiten, hoe meer kans op nieuwe soorten, maar ook
hoe trager ze komen.
Het is niet noodzakelijk strategisch beter om je van de
ene plek naar de andere te reppen. Soms is ‘slow birding’
beter om moeilijk zichtbare of hoorbare soorten te vinden - zeker in de namiddag wanneer vogels minder vaak
zingen - of kun je je beter concentreren op overvliegende
soorten.
Als je veel geluiden kent, heb je een dikke streep voor,
want zo ‘vogel’ je extreem veel efficiënter. Verplaats je
met de fiets, zo kun je meer plekken bezoeken, ook kleine
baantjes doen en hoor je onderweg toevallige doortrekkers zingen, bv. een Sprinkhaanzanger in een jonge bosaanplant of een Nachtegaal op een verbost opgespoten
terrein.
Begin een half of zelfs heel uur voor zonsopgang in moeras, zeker als daar bijzondere soorten te verwachten zijn
(Porseleinhoen, Roerdomp, Woudaapje, Sprinkhaanzanger, Snor …). Bezoek daarna bos (maar zeker nog in de
voormiddag) om de vogels op hun piekactiviteit te treffen.
Veel bosvogels zijn niet zo heel vroeg wakker, al is het ochtendkoor van de Roodborsten en lijsterachtigen altijd indrukwekkend, maar dat zijn niet de soorten die je later op
de dag niet meer vindt. De vogels van landbouwgebied,
ook weidevogels, kun je begin mei tot rond de middag
makkelijk horen zingen of roepen, of je vindt ze wel op
zicht. Ook een mooie avond kan daar nog veel opleveren,
zoals Kwartel, Geelgors en Patrijs, met Rietgors en Blauwborst in grachten. Tuinen op het platteland met brede
dichte hagen kunnen goed zijn voor Spotvogel, Braamslui-
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zomertortel

Drukbezochte natuurgebieden en provinciedomeinen bezoek je best ’s morgens vroeg, voor de meeste recreanten
komen.
Scan de hemel regelmatig af op overvliegende vogels.
Een uniform gekleurde hemel is lastig omdat je ogen dan
moeilijk scherpstellen. Volg dan de contouren van wolken, vliegtuigstrepen of hoogspanningsleidingen, of hou
nog wat horizon in beeld, dat lukt beter om scherp te blijven kijken en ‘stipjes’ te vinden. Dan is het natuurlijk nog
kwestie van een naam op die stip te kunnen plakken. Dat
vergt wat ervaring.
Als zich cumuluswolken (losse ‘schapenwolkjes’ met platte onderkant) vormen bij zonnig weer betekent dat dat de
thermiek op gang komt. Speur dan de hemel af, zelfs met
verrekijker, op zoek naar opschroevende roofvogels en
andere zwevende (trek)vogels zoals meeuwen, ooievaars,
Lepelaar, enzovoort. Vanaf zo’n tien minuten na het verschijnen van die wolkjes zijn de roofvogels daar. Vlak onder zulke wolken is de sterkste thermiek. Speur die wolkjes met je verrekijker af om te zien of er iets onder ‘draait’,
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dat kan zelfs op grote hoogte zijn. Als de lucht de hele dag
egaal en heiig blijft, zonnig of met versluierde waterzon,
met een vage oranje band aan de horizon, kortom ‘hogedrukweer’, dan is er geen thermiek van betekenis en ga je
die soorten veel minder makkelijk zien. De Buizerds & co
blijven dan in hun boom zitten. Thermiek met bijhorende wolken kan soms pas ’s namiddags op gang komen, de
zwevende vogels dan ook. Af en toe is er ook bij blauwe
lucht veel thermiek en zijn er geen cumuluswolken (‘droge thermiek’). Dan is het moeilijk om in het blauwe uitspansel kleine stippen te vinden. De beste plek is dan in
het zenith: recht boven jou. Een paar uur ‘trektellen’ is
een goede manier om de minder productieve namiddag
te overbruggen en toch af en toe een soort aan de lijst toe
te voegen.
Speur met de verrekijker kale velden en kort gras af op
zoek naar vogels die op de grond leven, zoals Patrijzen,
tapuiten, plevieren, leeuweriken, enzovoort. Die zijn vaak
goed gecamoufleerd, maar verraden zich door een beweging of contrast in hun koptekening. Check zeker zonnige
plekjes op de overgang tussen korte en hogere vegetatie.
Hier zonnen vogels graag.
Speur ook paaltjes, prikkeldraden, andere draden, struiken en dode takken af voor soorten als Paapje, Roodborsttapuit, Koekoek, Zomertortel, roofvogels, enz.
Let in oude knotbomen op Steenuilen die toevallig bloot
zitten, maar ook Holenduiven zijn hier te vinden.
Check de onderste takken van grote bomen met brede
kruinen, zoals hoogstamfruitbomen. Daar zitten soorten
als Grauwe vliegenvanger, Gekraagde roodstaart, en vele
andere graag.
Scan met je verrekijker door de boomkruinen en ga de
dode takken af. Spechten, Boomklevers en Boomkruipers
zijn in mei veel discreter dan anders want ze zitten volop
in de broedzorg. Er zijn véél takken in een bos om af te
zoeken. Zie het als een steekproef. Je vindt vaak meer dan
je zou denken.
Luister de hele tijd goed of er jou onbekende vogelgeluiden weerklinken en ga dan geduldig op zoek naar de ‘bron’
daarvan. Leer vooraf klassiekers (voor de tijd van het jaar)
die zich moeilijker in de vlucht op zicht laten determineren zoals Gras- en Boompieper, Gele, Witte en Grote gele
kwikstaart, Kneu, Putter en Groenling, en luidruchtige
steltlopers als Groenpootruiter, Tureluur, Bosruiter, Witgatje (zeldzaam in mei), Oeverloper en Regenwulp.
Wees alert op alarmgeluiden van mezen, Merel en Huismus (een snelle triller “trrrrr”): dit wijst meestal op een
jagende roofvogel zoals Sperwer, Boom- of Torenvalk.
Zie je vogels op de grond die schuin naar boven kijken:
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check de kijkrichting, meestal vliegt er een roofvogel of
een andere grote vogel over. Ze zien beter dan wij!
Las gerust een pauze in als het ‘slabakt’, daarna sta je
weer scherp.

Blijf regelmatig stilstaan of ga ergens zitten om te luisteren en te kijken. Vergeet niet te genieten en misschien
hopt er wel een rariteit in beeld.
Bij tegenwind (= NO-wind) zullen meer trekvogels halt
houden. Besteed dan extra aandacht aan goede steltloperplekken en plekken voor veel zangvogels. Bij rugwind
(= ZW-wind) kan het zijn dat de steltlopers vertrokken zijn
en doortrekkers te hoog overvliegen om gemakkelijk gezien te worden. Dan wordt het moeilijker om het record te
breken, maar het blijft een aangename dag met veel zang.
Bij NW-wind met buien is er bij elke bui kans op landende steltlopers, meeuwen, sterns, en dergelijke. Dan is het
goed op een strategische plek te staan waar die soorten
makkelijk kunnen landen. Soms blijven ze maar de duur
van de bui, soms de rest van de dag. ZO-wind stuwt veel
trekvogels richting kust waar langs de zeereep dan hoge
aantallen trekvogels van heel veel soorten kunnen passeren. In het binnenland is de kans op rariteiten dan ook
groter, al pleisteren er dan wat minder vogels. Trektellen
vanop een vast punt met breed uitzicht richting ZW is dan
een goede strategie.
Smeer zonnecrème vóór je verbrand bent. Breng genoeg
eten en drinken mee, je verbruikt meer calorieën dan achter je bureau.
Het is heel normaal dat je één of twee gewone soorten
helemaal niet vindt die dag. Gisteren wel en morgen zeker
ook, maar vandaag dus echt niet hé. Dat wil zeggen dat je
je record volgend jaar misschien nog iets scherper kunt
krijgen.
Veel ‘werk’ allemaal? Ja! Maar dat is het ‘m net. Als het
goed was, ben je ’s avonds heerlijk moe!
Olivier Dochy
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Ethische natuurfotografie
Wie herkent zich hier niet een beetje in? Je hebt eindelijk
die vogel voor je lens die je altijd al eens mooi wilde fotograferen. Omdat hij toch wel wat ver weg is, doe je nog
een paar stappen naar voren. Terwijl je dit doet, voel je
zelf al een beetje dat de vogel zich ongemakkelijk voelt
en ja hoor, de vogel is gaan vliegen! Thuisgekomen zie je
op je computerscherm dat je een hele reeks foto’s hebt
gemaakt van ... de achterkant van een opgeschrikte vogel.
De populariteit van fotograferen en daarmee ook natuurfotografie, is de laatste jaren enorm toegenomen. Op zich
is hier natuurlijk niets mis mee, want we mogen ervan uitgaan dat dit hand in hand gaat met waardering voor de
natuur. De druk op de natuur neemt hiermee natuurlijk
wel toe en een fotograaf is zich ook niet altijd bewust van
zijn of haar rol in het geheel. Het is daarom goed om je te
verdiepen in de ethiek van natuurfotografie.
“Zeldzame Rode wouw waarschijnlijk dood door
opdringerige fotografen”
Bovenstaande kop van een nieuwsbericht uit Nederland
laat zien dat ethische grenzen gemakkelijk overschreden
kunnen worden met dramatische gevolgen. In het bericht
was te lezen dat het nest van de Rode wouw, wat vanzelfsprekend een zeldzaamheid is in onze contreien, niet
alleen de aandacht trok van natuurbeschermers. Talloze
fotografen deden dan ook al het mogelijke en zelfs het
onmogelijke om toch maar een mooie foto te nemen.
Het bleek zelfs dat er zich tijdens het ringen van de jonge vogels een fotograaf in een tentje had verscholen op
minder dan 30 meter van het nest! Meerdere fotografen
maakten gebruik van het hutje. Bovendien werd geconstateerd dat er gebruik is gemaakt van een drone om boven het nest te vliegen. Het gevolg van dergelijke verstoringen kan zijn dat de ouders ophouden met de jongen te
voederen. In dat geval zullen de jongen niet overleven.
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foto Patje Buf

Een sprekend voorbeeld aan de Belgische kust is het fotograferen van zeehonden. Als een zeehond op het land
aan het rusten is, een Gewone of een Grijze, dan tuimelen
strandbezoekers soms rond de zeehond om maar even
een mooie ‘zeehonden-selfie’ te maken. Er zijn langs de
kust al teams van vrijwilligers in de weer om de rust van
de zeehonden te bewaken. Nu gaat het bij verstoring natuurlijk lang niet altijd om niets ontziende fotografen en is
het zeker niet de bedoeling om natuurfotografie een negatief imago te bezorgen. Het zijn echter wel de natuurfotografen zélf die een belangrijke rol kunnen spelen in
educatie en de beeldvorming en zo een positieve bijdrage
kunnen leveren aan verantwoorde natuurfotografie. Dit
kan door bijvoorbeeld niet alleen een mooie foto te tonen, maar ook de context ervan weer te geven. Door, zeg
maar het verhaal rond de foto te vertellen, kunnen we
die foto echt laten spreken. Om dit goed te kunnen doen,
moet je je als fotograaf natuurlijk wel bewust zijn van een
aantal factoren.
Allereerst zou het ‘welzijn’ van de natuur altijd belangrijker moeten zijn dan de foto die je zou willen maken. Vraag
je hierbij af wat aanvaardbaar gedrag is. Breng ik met mijn
acties geen schade toe of doe ik niet aan verstoring? In
dit verband zijn er een aantal zaken die sowieso not done
zijn: het achterlaten van afval in de natuur, het betreden
van afgesloten natuurgebieden en private terreinen, het
oppakken van amfibieën, nestfotografie, het ‘ruim buiten
de paden lopen’ en het gebruik van flitsers bij nachtdieren. Ook speciaal voor fotografen en toeschouwers opgezette roofvogelshows kan je naar mijn mening maar
beter mijden. Alhoewel soms verpakt onder de noemer
‘natuureducatie’, laten dergelijke activiteiten allesbehalve
de natuurlijke leefomstandigheden van deze dieren zien.
Commercieel gewin is vaak de drijfveer in plaats van het
welzijn van de dieren. Alleen al het feit dat deze vogels
hongerig genoeg gelaten worden om op de juiste tijd hun
kunstje te kunnen opvoeren, zou je al aan het denken
moeten zetten. Zeker als daar ook nog nachtdieren tus-
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sen zitten, zoals Kerkuilen, die plots ook overdag blijken
te ‘jagen’!
Het is goed om je te informeren over het gebied dat je fotografeert en te leren over het gedrag van de dieren en de
bijzonderheden van de planten die je tegen kunt komen.
Wat zijn de kenmerken van het specifieke gebied waar je
toevallig in de buurt van woont of dat je wil bezoeken?
Door hier aandacht aan te besteden - of nog beter, door
er een studie van te maken - zal je niet alleen beter met
de omgeving omgaan, maar ook betere foto’s kunnen maken. Als je een bepaald dier wilt fotograferen, bestudeer
dan het gedrag. Veel dieren hebben vaste gewoonten en
daar kan je als fotograaf gebruik van maken om nu net die
in het oog springende foto te maken. Als je bijvoorbeeld
opmerkt dat een vogel steeds weer op dezelfde tak landt,
dan kan je daar gebruik van maken door je op die tak te
concentreren. Je bent dan al klaar om de foto te maken
als de vogel er gaat zitten. Als je bovendien ook nog vertrouwd bent met de alarmroep en het vluchtgedrag van
de vogel, dan weet je hoe ver je kan gaan zonder de vogel
te verstoren en zal je meer voldoening hebben van de foto’s die je hebt gemaakt.

Podcast met Begijn Le Bleu en Yves Adams over natuurfotografie
( https://tinyurl.com/27kec62b )

Het spreekt voor zich dat het ook belangrijk is om na te
denken over de gevolgen van onze acties. Daarbij hoeven
we niet alleen te denken aan het betreden van afgesloten natuurgebieden, maar ook aan de kwetsbaarheid van
begaanbare delen. In het geval van een akkerlandschap
horen hier ook de akkers en de grasstroken bij. Akkers
mogen nooit betreden worden zonder toestemming van
de landbouwer. Grasstroken, die onderdeel zijn van een
beheersovereenkomst met de Vlaamse Landmaatschappij, mogen al helemaal niet betreden worden. Voor medewerkers van NWG De Kerkuil kan het nodig zijn om, na
uitdrukkelijke toestemming, een akker te belopen. Maar
laten we daarbij in gedachten houden dat ons gedrag anderen kan beïnvloeden. Die kunnen immers denken: “Als
zij het mogen, kan het vast geen kwaad.” Naast bescherming is educatie dan ook erg belangrijk.
Als je die mooie foto van die zeldzame broedvogel hebt
gemaakt, wees dan discreet met het delen van de locatie of zelfs met het delen van de foto op zich. De foto in
kwestie met alle details erbij delen op sociale media is

absoluut geen goed idee! Er zijn voorbeelden van locaties waar Blauwborsten te zien zijn en waarbij iedere volgende fotograaf steeds weer een stapje verder het riet in
gaat. Met als gevolg dat nu net dat unieke gebied waar de
Blauwborst het van moet hebben, volledig platgetrapt is.
Volgend jaar is hij daar in ieder geval niet meer te zien.
Een close-up staat ook niet gelijk aan een mooie foto, het
is zelf meestal mooier om je onderwerp in natuurlijke setting vast te kunnen leggen.
Hou je aan de geldende regels en voorschriften ook, of
misschien zelfs vooral, als natuurbeschermer. Je zou kunnen denken dat je de enige bent die even over de draad
kruipt. Vaak zie je echter uitgesleten sporen van mensen
die hetzelfde dachten en zo een pad hebben gecreëerd dat
niet van de aangewezen wandelpaden is te onderscheiden. Als je vindt dat je je onderwerp niet dicht genoeg
kan benaderen om die ene mooie close-up te maken,
neem dan een andere foto. Een foto van je onderwerp in
zijn natuurlijk omgeving kan evenzeer tot de verbeelding
spreken. Jaag niet de onmogelijkheden na, maar denk na
over de mogelijkheden.
Laat bij het fotograferen ook geen sporen na. Hierbij denken we in eerste instantie aan afval. Maar we kunnen onderweg ook zwerfvuil oprapen en de plaats waar we geweest zijn een stukje netter achterlaten. Breng ook geen
schade aan door bijvoorbeeld een betere zichtplek te creëren. Op plaatsen waar boomkikkers te zien zijn, blijkt het
vaak dat er met snoeischaren hele paden gemaakt worden om toch maar een mooi uitzicht te hebben...
Als je zelf een verantwoorde natuurfotograaf bent, deel
deze beginselen dan met anderen. Zoals in het begin
van het artikel al werd aangehaald, zullen veel fotografen zich om verschillende redenen niet bewust zijn van
hun invloed op de natuurlijke omgeving. Educatie is dan
ook heel belangrijk. Leg aan anderen uit wat je doet en
waarom je het (zo) doet. Een goed voorbeeld doet goed
volgen, maar het tegenovergestelde is ook waar. Wat voor
het fotograferen geldt, is eveneens van toepassing bij het
waarnemen zelf. Durf anderen aan te spreken op ongewenst gedrag en motiveer dit ook. Dit kan met een goed
verhaal én een goed voorbeeld.
Hier volgen nog eens de belangrijkste principes van ethische fotografie op een rijtje:
Geef prioriteit aan het welzijn van de natuur boven fotografie. Informeer jezelf over de plaatsen die je fotografeert. Denk na over de mogelijke gevolgen van je acties.
Wees discreet met het delen van locaties. Ken en volg de
regels en voorschriften. Volg altijd de principes van ‘laat
geen sporen na’ en probeer plaatsen beter achter te laten
dan je deze aantrof.
Deel deze principes met anderen.
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Joop van der Laan

9

Op ringkamp bij SCOPS
Aan het woord is Juliette Rousseau, die momenteel als
ringer in spe stage loopt bij enkele ervaren ringers van
NWG De Kerkuil. Juliette is onze jongste actieve medewerkster en is zodanig gefascineerd door vogels en hun
habitat dat ze volgend jaar voor de studierichting ‘Bos- en
Natuurbeheer’ kiest.

Door zijn geografische ligging in het zuiden van Frankrijk
vormt Porquerolles een zeer strategische plaats waar veel
vogels passeren en komen uitrusten tijdens hun migratietocht. Onder de trekvogels zien ze daar vooral kleinere
zangvogels, hoewel er ook soms eens kiekendieven gespot worden.”

In de voorbije paasvakantie nam ze als vrijwilliger deel
aan een ‘ringkamp’ in het Zuiden van Frankrijk. Een weekje waar ze van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat in de
weer was met vogels vangen, helpen bij het ringen van de
vogels en ze vervolgens opnieuw vrijlaten.

Hoe zag jouw ‘doorsnee’-dag op het ringkamp er dan uit?

Hoe ben jij bij de ringers van Porquerolles terechtgekomen?
“Een kennis van ons gezin werkt in het Parc National de
Porquerolles. Zij weet dat ik erg bezig ben met het observeren en fotograferen van vogels, en dat ik bij de NWG
De Kerkuil mijn stage als ringer loop. Het Parc National
van Porquerolles organiseert elk jaar gedurende een 6-tal
weken ringkampen voor ‘ingewijden’. Elke week zijn er andere groepjes vrijwilligers aan het werk. Meestal is dit in
de herfst (min of meer tijdens de herfstvakantie) en de
lente (rond Pasen). De weersomstandigheden zijn bepalend voor de timing. Ter plaatse is er een huis, dat speciaal ingericht is voor de vrijwilligers. Via die kennis kreeg
ik een uitnodiging om deel te nemen aan zo’n ’ringkamp’.
Zo’n kans kon en wou ik écht niet laten schieten!”
Wat is er zo speciaal aan deze plek?
“Porquerolles is een ongelooflijk mooi eiland, ook wel bekend als Île de Porquerolles. Het eiland staat bekend om
zijn prachtige natuur en is grotendeels beschermd natuurgebied. Porquerolles is het grootste van de drie Îles d’Hyères en ligt net van de kust bij Hyères, in het departement
Var.
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“In deze ‘ringperiodes’ worden er speciale netten gezet
op specifieke locaties. Alleen erkende ringers mogen in
Frankrijk dergelijke netten gebruiken. In Porquerolles worden ze geplaatst door medewerkers van het Parc National
en door medewerkers van SCOPS. SCOPS staat voor ‘le
Suivi Collectif des Oiseaux de Porquerolles’. We begonnen
al om 7 uur ‘s morgens met het openen van de netten. In
de netten zitten een soort hangnetjes waar de vogeltjes
al vliegend in terecht komen. Zonder hulp van ons raken
ze er echter niet meer uit. Op die manier kan je ze dus
gemakkelijk vangen om te ringen. Soms raakt er weleens
eentje gekwetst of gedood als een roofvogel op ‘t ‘goeie’
moment passeert. De netjes hangen ook op verschillende
hoogtes, afgestemd op de vlieghoogtes van bepaalde vogels. Bijvoorbeeld, een Roodborst zit vaak in de onderste
rij, terwijl de Tjiftjaf bovenaan het net zal terechtkomen.

We ringden de vogels met metalen ringen die een eigen
code heeft en gelinkt is aan het land van herkomst. Na het
ringen zelf volgde nog een complete check-up en daarna
lieten we de vogels terug vrij. Ik heb daar vooral geleerd
om de vogels uit de netten te halen zonder ze te verwonden, zelf mocht ik nog niet ringen. Ik mocht wel helpen
met de gegevens noteren op de fiches.
Als alle vogels eenmaal uit de netten bevrijd zijn, doen we
de netten opnieuw dicht. Op die manier kunnen er geen
vogels in de netten verstrikt blijven zitten tot we ‘s anderendaags terugkeren. We hadden twee vaste ringplekken, die niet voor iedereen toegankelijk zijn. Op de eerste
ringplek werkten we van 7u tot 12u, daarna verhuisden
we naar de tweede ringplek, waar we bleven van 16u
tot rond 20.30 u. Om de 30 minuten maakten we rondes
waarbij we de netten controleerden.

voor de vrijwilligers toegankelijk zijn. In de lagunes ligt
een kleiner net (ca 200m) rond 2 kleine vijvertjes omgeven door een dijk.”
Welke vogels heb je er zoal gezien?
“Op een doorsnee dag kunnen we makkelijk ongeveer 30
soorten vogels vangen en ringen. Meestal vinden we op
één dag een tweehonderdtal vogels in de netten. Met geluidsopnames worden trekvogels naar de netten gelokt.
Het is immers niet de bedoeling om de lokale broedvogels
aan te trekken, maar wel om migrerende trekvogels in
kaart brengen. Naargelang de vegetatie op de ringplaats
leven, passeren, rusten verschillende populaties vogels.
In de maquis, een soort struikgewas, vonden we bijvoorbeeld Zwartkop, Gekraagde Roodstaart, Roodkopklauwier, Hop ... al bij al de meer mediterrane soorten.
In de lagunes zagen we onder meer Draaihals, Veldleeuwerik (ginder is deze vogel eerder zeldaam), Dwergooruil, Bonte Vliegenvanger en Blauwborst. Ook zwaluwen
komen we daar tegen. Door de aanwezigheid van water
is er meer voedsel, zoals insecten, te vinden. Voor mij
was de mooiste soort die ik in Porquerolles gezien heb de
Draaihals. Deze vogel doet me qua vederdracht denken
aan iets prehistorisch. Hij is wel zeer moeilijk te spotten in
zijn natuurlijke habitat. Het feit dat hij zijn hals echt heel
ver kan draaien, is trouwens supergrappig.”

Roodkopklauwier

Wanneer het duister werd, was er nog een soort nachtronde, waarbij alleen uiltjes werden gevangen. Eén van
de uiltjes die ginds voorkomt is ‘le scops’, de Dwergooruil
(Otus scops). Deze uil vormt trouwens de basis van hun
logo, net zoals de Kerkuil bij de NWG De Kerkuil.

Draaihals

Waarom vind je je deelname aan een ringkamp zo
belangrijk?

Gekraagde Roodstaart

Deze twee ringplaatsen hebben elk een compleet andere
vegetatie: enerzijds heb je de ‘oustaou’, die voornamelijk
uit maquis bestaat en anderzijds de ‘lagunes’, drassige zones met riet en enkele boompjes. Medewerkers van het
Parc National zorgen voor het plaatsen en weghalen van
de netten, maar ook voor het snoeien van de weggetjes in
de maquis. In de maquis liggen netten met een opp van
ca 600m lang en 2m hoog. Het net ligt gespannen over
de struiken en is van ver quasi onzichtbaar. In de maquis
wordt een weggetje van 50cm gesnoeid zodat de netten
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“De jaarlijkse tellingen zorgen enerzijds voor een overzicht welke vogels meer/minder/niet meer of voor het
eerst in de netten terechtkomen. Anderzijds helpen dergelijke ringkampen ook om de veranderingen van de biodiversiteit in kaart te brengen, bijvoorbeeld aan de hand
van veranderende migratieroutes, de impact van steeds
verdere uitbreiding van industriezones, opwarming van
de aarde en bijhorende klimaatswijzigingen, en zo verder.
Ik begrijp nu ook beter waarom zo’n ringkamp zo belangrijk is. Voor mij persoonlijk was het in elk geval als stagiair
ringer een toffe én zeer leerrijke ervaring!”
Angélique Blomme
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Vogels wijzen ons de weg
In zijn recente essay ‘Vogels wijzen ons de weg. Landbouw
en natuur in balans’ gaat de Nederlandse kiekendiefonderzoeker (en zoveel meer) Ben Koks dieper in op de complexe relatie tussen landbouw en akkervogels. In de loop
van zijn decennialange veldwerk en onderzoek kon Koks
niet anders dan vaststellen dat de explosieve toename
van de landbouwopbrengsten zowat overal in Nederland
(en daarbuiten) samenviel met de schrikbarende achteruitgang of zelfs verdwijning van heel wat vogelsoorten. En
tegelijk moest hij erkennen dat de vele pogingen om dat
tij te keren, hoe goedbedoeld ook, vaak niet meer waren
dan wat ‘gepiel in marges’. Hiermee verwijst Koks naar o.a.
de praktijk van de akkerranden, een ecologisch initiatief
dat zich ook letterlijk in de marges van het landbouwareaal bevindt. Is de toekomst dan hopeloos? Helemaal niet!
Landbouw en natuur kunnen best in balans bestaan, maar
dan zal er een en ander moeten veranderen. Voor beide
kanten wordt de situatie immers stilaan onhoudbaar …

Grauwe Gors

Nooit meer honger!
De intrede van bestrijdingsmiddelen en kunstmest tilden
de Nederlandse landbouw vanaf de jaren ‘70 naar een ongezien niveau van voedselproductie! Dat de opbrengsten
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ook financieel niet gering waren, versnelde de transitie
van de boerenambacht naar een heuse agro-industrie.
Deze schaalvergroting kende echter ook, en misschien
vooral, verliezers: heel wat kleinere landbouwers raakten
verstrikt in het keurslijf van grote concerns en landbouworganisaties, maar ook diersoorten waarmee boeren al
eeuwen het land deelden, verdwenen. Consumenten
spenderen vandaag steeds minder budget aan hun voedsel, waarvan ze de herkomst nog amper kennen (en die
alsmaar vaker het buitenland is), en ook de producenten
– de landbouwers dus – zien hun rol in de voedselvoorziening gereduceerd tot die van een klein radertje in een
gigantische machine die steeds meer op winstgevende
export is gericht. De impact van het beleid is vooralsnog
discutabel te noemen en de kracht van de lobby overweldigend.
Tijd voor iets anders
Dé oplossing voor de huidige situatie ligt voor Koks bij het
herdefiniëren van agro-ecologie, met in de hoofdrollen
nuchtere boeren en goede wetenschappers. Onafhankelijke wetenschap is noodzakelijk om de impact van agrarische processen en technieken op de ecologie objectief
vast te stellen. Dat is tot op vandaag nog niet langdurig
gebeurd. Maar heel wat boeren beseffen nu al dat het
huidige agro-model niet vol te houden is. Samen met de
vogelgemeenschappen verdwijnt stilaan immers ook de
ambachtelijke boerenstiel. En dat is volgens Koks geen
kneuterig romantisch standpunt. De maatschappelijke
prijs voor de eindeloze, lege landschappen die de schaalvergroting, intensivering en monocultuur teweegbrengen, is veel groter dan alleen maar die ‘landschapspijn’. Er
bestaat een maatschappelijke hunkering naar het behoud
van die ‘fraaie agrarische landschappen, een rijke biodiversiteit, gezonde lucht, gezond voedsel en vooral ook het
oplossen van de huidige, nogal stevige door onszelf veroorzaakte narigheid’.
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o.a. Marokko leveren door de veranderende landbouwinfrastructuur daar onvoldoende voedsel om de lange tocht
te overleven. De impact is van een veel grotere schaal dan
we misschien denken.
Nabeschouwing
Wie dit essay grondig leest, zal misschien een wat ontgoochelde, verbitterde, en soms zelfs cynische Ben Koks
horen. Hij komt mogelijk over als iemand die teleurgesteld is in de toestand van de agrarische natuur, en in de
kortstondige prestigeprojecten van allerhande initiatiefnemers die overheidsgelden op weinig doeltreffende manieren gebruiken. En dat is hij ook. Maar langs de andere
kant maken we ook kennis met een Ben Koks die oprecht
houdt van het landbouwleven en de boeren in het veld.
Met hen zat hij ontelbare keren samen aan de keukentafel
en deelt hij de passie voor agrarische natuur. Zijn passie
ligt dan met name bij de akkervogels, met als vlaggendrager de Grauwe Kiekendief. Dit essay is in de eerste plaats
een hartenkreet voor langdurig, onafhankelijk onderzoek,
een algemeen besef van de ecologische grenzen waar
onze maatschappij momenteel op botst en de noodzaak
van een nieuw landbouwmodel.

Volg de vogels
Om te ontdekken hoe landbouw wel duurzaam en robuust bedreven kan worden, volstaat het om de vogels
te volgen. Zij weten waar de omstandigheden wel gunstig
zijn om te foerageren, te schuilen, te paren en te broeden. Dat zijn die plaatsen waar het totaalplaatje klopt;
waar er naast de akkerranden ook aan doordachte strokenteelt wordt gedaan, waar teeltdiversiteit de regel is
en eenjarige en meerjarige gewassen elkaar afwisselen,
waar natte plas-drasjes te vinden zijn, waar bodemleven
aanwezig is en lineaire structuren een ecologisch stabiel
landbouwsysteem opleveren. Dat zijn, kortom, de landbouwgebieden die beheerd worden zoals dat vroeger gebeurde, toen het hoofddoel van de boer nog was om land
en bodem in optimale staat door te kunnen geven aan de
volgende generatie.
Trekvogels zoals kiekendieven en grutto’s vinden al millennia lang deze plekken op hun jaarlijks tochten tussen
winter- en broedgebied, tussen Europa en Afrika. Maar ze
krijgen het moeilijk. Het Europese landbouwbeleid heeft
de biodiversiteit in onze streken ernstige klappen verkocht
en ook in de Afrikaanse overwinteringsgebieden verliest
de traditionele landbouw terrein. De stop-overplekken in
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Zelf lezen?
Vogels wijzen ons de weg.
Landbouw en natuur in balans
Ben Koks
Zeist - 2021
paperback - 96 pagina’s
ISBN 978 90 5011 8132
verkrijgbaar via www.knnvuitgeverij.nl
(Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging)
Filip Declerck
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Torenvalken 2020
In dit rapport blikken we terug op de gegevens van 2020
over het broedsucces van de Torenvalken in het werkingsgebied van Natuurwerkgroep De Kerkuil. Sinds 2018 leek
er een positieve populatietrend waar te nemen en de 160
getelde pulli van vorig jaar hadden het potentieel om die
populatie een extra duwtje te geven. Toch blijft het elk
jaar uitkijken voor onvoorziene gebeurtenissen die de
broedperiode ernstig kunnen beïnvloeden, het schommelende prooiaanbod voorop. De gegevens van de (meeste)
andere roofvogels uit onze projecten waren echter hoopgevend.

(gelukkig) ook op andere nestlocaties, zoals nissen in gebouwen, boomholtes, verlaten nesten van andere vogels
… eieren en brengen daar hun jongen groot. In 2020 had
de natuurwerkgroep 61 nestkasten in beheer. Dat waren
er 7 meer dan in 2019, wat in de lijn loopt met de vooropgestelde doelen uit het meerjarenplan. Tegen het einde van dit jaar (2021) hopen we in totaal 70 nestkasten
omhoog te hebben hangen. Het uiteindelijke streefdoel
van de meerjarennota, 75 nestkasten verspreid over het
werkingsgebied, komt daarmee binnen handbereik. En de
kunstnestlocaties blijken gesmaakt te worden.

Broedgevallen

In 2019 waren met 36 broedgevallen 67% van de nestkasten bezet. In 2016 en 2017 bedroeg de bezettingsgraad
respectievelijk 53% en 52%. In 2018 kwam er een kentering met 65% bezette kasten. In 2020 werden in niet minder dan 46 nestkasten broedende koppels Torenvalken

De cijfers in dit rapport hebben enkel betrekking op
broedgevallen in kunstnestkasten die door vrijwilligers
van NWG De Kerkuil worden beheerd. Torenvalken leggen
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aangetroffen, wat een bezettingsgraad van 75% betekent.
We moeten al terug naar 2007 (78%) om dergelijke hoge
cijfers te vinden. Deze aantallen geven aan dat er wel degelijk nood is aan nestlocaties voor Torenvalken. Waarschijnlijk liggen een toenemende populatie en een slinkend aantal natuurlijke broedplekken hier aan de basis.
Op het grondgebied van Veurne werd met 12 koppels
het hoogste aantal broedparen aangetroffen. In Diksmuide waren dat er 10, in Nieuwpoort 7, en de top-5 werd
afgesloten met Koekelare (6 broedgevallen) en Koksijde
(5). Lo-Reninge telde 3 broedgevallen, Alveringem 2 en
Houthulst 1. In De Panne en Kortemark werden in 2020
geen broedende Torenvalken gevonden, al waren de Kortemarkse vrijwilligers niet weinig verbaasd toen ze in één
van de nestkasten zowaar een broedende Nijlgans aantroffen! Ook in Koekelare was er trouwens even verwarring toen een nest Torenvalken gevonden werd tijdens de
controle van de steenuilkasten: een koppel Torenvalken
had de holte ónder de nestbak ingenomen en hun nest
dan maar in die bewuste knotwilg gemaakt.

In absolute cijfers telden de medewerkers van NWG De
Kerkuil het meeste jonge Torenvalken in nesten in Veurne (59), Diksmuide (43), Nieuwpoort en Koekelare (beide
27). Vooral het resultaat van Veurne mag hier verrassend
genoemd worden, zeker wanneer er vorig jaar maar 10
pulli konden worden geteld. Na 2 grote nesten van in totaal 11 pulli in 2019 is het jammer dat er in De Panne dit
jaar geen succesvolle broedgevallen konden worden vastgesteld.

Pulli en nestgemiddelden
In 2019 werden in de gecontroleerde nesten niet minder
dan 160 pulli aangetroffen, of gemiddeld 4,4 pulli per
nest, het tweede hoogste cijfer sinds de Torenvalk in 2005
als projectvogel aan de werking van NWG De Kerkuil werd
toegevoegd. In 2010 werden in de nesten gemiddeld 4,6
jongen aangetroffen. In 2020 telden de vrijwilligers maar
liefst 190 pulli, het op twee na hoogste absolute aantal
sinds de start van de controles, na de 206 jongen uit 2010
en de 191 uit 2011. Met een totaal van 46 broedgevallen komen we in 2020 op een nestgemiddelde van 4,1.
Vooral in Veurne (4,9 pulli/nest) en Koekelare (4,5 pulli/
nest) werden kroostrijke nesten geteld. Voor het tweede
jaar op rij betekent dat een nestgemiddelde boven de 4,
wat een indicatie is van goede muizenjaren. Voldoende
aanbod van prooien geeft de oudervogels immers de kans
meer jongen groot te brengen. Het ene broedgeval in
Houthulst was met één pullus een uitzondering.
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Conclusie
Wie de afgelopen maanden af en toe in de agrarische
natuur van ons werkingsgebied heeft rondgefietst of -gewandeld (en wees eerlijk, veel anders was er niet te doen)
heeft waarschijnlijk al het gevoel gekregen dat er opvallend veel Torenvalken te zien waren. De cijfers uit dit rapport kunnen dat aanvoelen (deels) bevestigen. De klimatologische omstandigheden waren uitermate geschikt om
de jonge vogels uit 2020 alle overlevingskansen te geven.
Vorig jaar was een warm en droog jaar met een voldoende hoog prooiaanbod, en de voorbije milde winter heeft
ervoor gezorgd dat veel vogels die traditioneel moeilijkere
periode goed zijn doorgekomen.
Het blijft natuurlijk ook zaak om landbouwers en bewoners van het buitengebied blijvend te sensibiliseren over
de gevaren van bestrijdingsmiddelen voor de Torenvalk.
Wanneer we dan als natuurwerkgroep kunnen zorgen
dat alle broedkoppels Torenvalken ook nog een geschikte
nestlocatie kunnen vinden, helpen we mee deze elegante,
biddende muizenvangers in stand te houden.
Filip Declerck
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foto: Redgy Vergracht
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Spotlight op Justine Huyghe
Als natuurwerkgroep ben je nooit alleen aan het werk.
Naast de vogels zijn mensen de belangrijkste spelers in
alle projecten van NWG De Kerkuil. Ook in deze editie zetten we graag even de spotlight op een persoon die op een
of andere manier van dichtbij of wat verderaf betrokken
is bij de projectwerking van onze natuurwerkgroep. De
spotlight op de mensen achter de projecten …
Vandaag trekken we naar Veurne, waar we kennismaken
met Justine Huyghe. Zij leerde NWG De Kerkuil vooral
kennen tijdens de ‘Blijf in uw kot’-periode.
Portret
Justine Huyghe (31) is getrouwd en mama van twee kindjes. Na het behalen van haar diploma dierenarts in 2014,
is ze anderhalf jaar aan de unief gebleven als doctoraatsbursaal. Daar combineerde ze onderzoek naar uiergezondheid bij koeien (onderzoeks- en labowerk) met een
educatieve functie op de kliniek (zoals bv. keizersnedes
uitvoeren samen met studenten) aan de vakgroep voortplanting, verloskunde en bedrijfsdiergeneeskunde van de
faculteit Diergeneeskunde.
Na die leerrijke periode was het tijd om nieuwe horizonten te verkennen en in 2016 startte Justine haar eigen dierenartspraktijk op in Veurne, voornamelijk gericht op kleine huisdieren (honden en katten) en kleine herkauwers
(schapen en geiten).
Band met NWG De Kerkuil
Justine groeide op in Roeselare, waar van natuur niet echt
veel sprake is. Van kleins af aan was ze gefascineerd door
de natuur. “In een klein stadspark in de buurt van waar ik
woonde, lag een poel waarin het wemelde van het leven.
Ik herinner me nog levendig hoe ik – ik was toen een jaar
of tien, denk ik - zwaar onder de indruk was toen ik daar
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op een dag een Blauwe Reiger zag landen. Ik haalde er
meteen mijn papa bij die al even enthousiast was als ikzelf”, vertelt Justine alsof ze het opnieuw voor haar ogen
ziet afspelen.
Haar eerste kennismaking met Natuurwerkgroep De Kerkuil was eigenlijk via Isabel Lemahieu, die ze leerde kennen in het labo aan de universiteit. Een poosje later nam
Justine deel aan een steenuilwandeling. Later, toen ze zich
had ingeschreven voor de cursus ‘roofvogels herkennen’,
was er de lockdown. Toen had Justine – net als velen onder ons - plots wat meer tijd ’s avonds en trok ze er af
en toe met de fiets op uit, gewapend met haar camera.
Tijdens één van die tochten, in Bulskamp, spotte ze wel
vijf Kiekendieven. Ze was danig onder de indruk en nam
volop foto’s. Eenmaal thuis bekeek ze de foto’s en zag ze
dat er aan één van de vleugels ‘rode flupkes’ hingen. Ze
trok haar stoute schoenen aan en stuurde Wim Bovens,
de projectcoördinator, voorzichtig een bericht. Wim reageerde enthousiast en ’s anderendaags gingen ze samen
vogels (lees: Kiekendieven) spotten te velde. Justine was
onmiddellijk gebeten door de ‘vogelspottersmicrobe’
en sindsdien kan je haar, van zodra haar gezinsleven en
werk het toelaten, ‘op de buiten’ vinden. Ze heeft een
zwak voor De Moeren – ze komt er tot rust – en gaat er
vooral op zoek naar Bruine Kiekendieven, met of zonder
wingtags. Maar ook de andere gevleugelde vrienden krijgen haar aandacht. “Ik sta ervan versteld hoeveel soorten vogels je kan waarnemen als je een beetje rondkijkt.
Er is een nieuwe wereld voor me opengegaan. Wat een
verschil met Roeselare! De Moeren, dat is gewoon een
paradijs voor vogels!” gaat Justine gepassioneerd verder.
Ze kreeg meer en meer oog voor de vogels rondom haar.
Waar ergens op het eerste zicht niets te zien valt, weet ze
ondertussen dat je gewoon even moet stilstaan, luisteren
en kijken.

Spotlight op

Onlangs was ze op stap met Jef Desaever om de nestlocatie te bepalen van een koppel Bruine Kiekendieven en was
zotcontent toen ze daar een Roodborsttapuit zag. Met
de fiets gaan vogelspotten vindt ze een pak toffer dan er
even op uit trekken met de auto, omdat je dan de vogels
ook hóórt en dan meestal nog voor je ze ziet. “Ik probeer
een foto te nemen van een vogel die ik spot. Ken ik de
vogel niet, dan kan ik thuis rustig inzoomen en proberen
te determineren. Dat lukt niet altijd meteen in het veld”,
licht Justine toe. “Ik denk ondertussen al lang niet meer:
het is een bruine vogel, het zal wel een merel zijn.”
Favoriete projectvogel
Toen Justine klein was, had een lijster een nest gemaakt
in de boom in hun tuin. De eieren kipten, maar op een
dag kwam een Ekster de jongen één voor één uit het nest
plukken. Een ontgoocheling voor Justine! Sindsdien zijn
Eksters niet bepaald haar beste vrienden. Wie het afgelopen jaar wel haar hart gestolen heeft – maar dat had je
als lezer vast al door - is de Bruine Kiekendief. Afgelopen
winter was Justine op stap in de Blankaart met een paar
medewerkers van De Kerkuil. Er werden foto’s genomen
van een getagde Kiekendief. De indrukwekkende roofvogel bleek 8 jaar ervoor getagd te zijn. Justine kon haar geluk niet op! Vanuit haar achtergrond en opleiding, vindt ze
de wetenschappelijke gegevens die bijgehouden worden
uitermate interessant.

en snel zoeken. Van die cursus foto’s herkennen mogen er
voor haar gerust wat meer georganiseerd worden; die zijn
een goede training voor het snel herkennen in het veld!
Blik op de toekomst
Justine heeft een ‘honger naar kennis’ zoals ze zelf zegt en
gaat geregeld op safari in eigen streek. Elke vogel smaakt
naar meer. “Hoe meer ik er zie, hoe meer ik erover te weten wil komen. Ik hoop dit jaar zoveel mogelijk mee te
kunnen gaan zodat ik zie hoe het ringen en taggen in zijn
werk gaat. Ook de nestbescherming van de Kiekendieven
spreekt me enorm aan.” Ze kijkt er eveneens naar uit om
live activiteiten mee te volgen en zo ook meer medewerkers van De Kerkuil te leren kennen. Een goed evenwicht
vinden tussen haar gezin, werk en De Kerkuil is niet altijd
evident, maar toch zal ze zich zoveel mogelijk proberen
in te werken. “De medewerkers van De Kerkuil hebben
eigenlijk allemaal een gemeenschappelijke drijfveer: observeren en beschermen. Je moet op z’n minst toch een
beetje prettig gestoord zijn om te gaan spotten.” Thuis
hangt sedert ergens in februari een torenvalknestbak
op, mét camera. Groot was de verbazing toen heel snel
bleek dat er geregeld nu eens een mannetje, dan weer
een vrouwtje in beeld verscheen. Bij het schrijven van dit

Ondertussen heeft Justine er al enkele Zoommeetings van
De Kerkuil op zitten. Van de online cursus ‘roofvogels determineren a.d.h.v. foto’s’ heeft ze alvast heel veel opgestoken. Haar nieuwjaarsgeschenk was het boek ‘Roofvogels van Europa, Noord-Afrika en het Midden Oosten’. Het
boek is ondertussen netjes onderverdeeld en per soort
kleefde Justine er een samenvatting in van de belangrijkste kenmerken van die of die roofvogel. Zo kan ze handig

artikel lag er al minstens één ei, maar ... net buiten beeld!
In de tussentijd blijft Justine de natuur in trekken en
maakt ze haar man warm voor het spotten. De peuter van
drie en een half jaar heeft alvast een speelgoedverrekijker
en -camera. Hij praat zelfs al mee over Kiekendieven, ook
al heeft hij er nog nooit een in het echt gezien. Het voortbestaan van NWG De Kerkuil is verzekerd!
Sharon Kesteloot
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Monitoring hoogspanningslijn Merkem
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Het verleden

Het heden

In 2018 werd in de maand maart al eens een monitoring
gedaan naar de draadslachtoffers onder de hoogspanningslijn die tussen vzw De Boot (Merkem) en Knokkebrug
loopt. Dit is een traject van 3,2 km door velden en over
grachten. Toen vonden we tijdens 11 terreinbezoeken
maar liefst 136 slachtoffers en werd deze hoogspanningslijn onmiddellijk geklasseerd als de “zwarte” lijn, de meest
dodelijkste hoogspanningslijn voor vogels in Vlaanderen.
Vooral bij schemer en mist zien de vogels de lijnen niet
hangen en vliegen ze er tegen met mogelijk een dodelijke
afloop. Hoog tijd om daar iets aan te doen. Oorspronkelijk zouden er ‘krullen’ aan de hoogspanningslijnen aangebracht worden, maar begin oktober 2019 werd er uiteindelijk voor gekozen om ‘fireflies’ te plaatsen over de
gehele lijn omdat deze nog meer opvallen voor de vogels.
Fireflies zijn plaatjes van 11 bij 15 cm met daarop aan
elke kant 2 reflectoren. Zij worden om de 30 meter met
hoogtewerkers bevestigd aan de hoogspanningskabels.
In totaal werden er meer dan 500 fireflies opgehangen.
Die moeten er dus voor zorgen dat het aantal vogels dat
tegen deze hoogspanningslijnen vliegt, sterk vermindert.
In 2020 werd een nieuwe monitoring gepland om het
effect van de fireflies te toetsen aan de praktijk. Hoewel
we door de overstroming van de broeken maar 3 keer het
traject hebben kunnen lopen, viel het toch al op dat er
beduidend minder slachtoffers waren, een goed teken!
Maar we kunnen pas zeker zijn als we de 11 terreinbezoeken allemaal gelopen hebben op dezelfde wijze als in 2018
zodat we de data naast elkaar kunnen leggen. Helaas stak
hier een onverwachte spelbreker de kop op, eentje die we
allemaal al goed kennen ondertussen: COVID-19. De monitoring werd opnieuw verschoven, nu naar 2021.

Eind februari 2020 hielden we onze adem nog even in.
De IJzer was overstroomd in de broeken van Merkem en
de vorst zorgde ervoor dat het water niet kon wegtrekken. Net op tijd werden de laatste 3 weiden toegankelijk
genoeg verklaard en werd er groen licht gegeven om de
monitoring door te laten gaan. De geldende coronamaatregelen werden uiteraard allemaal gerespecteerd, maar
zo ging de monitoring 2021 toch nog van start.

Tal van vrijwilligers hadden zich opgegeven om de monitoring mee tot een goed einde te brengen, zoveel zelfs
dat we af en toe mensen hebben moeten weigeren om
deel te nemen. Elk terreinbezoek startte met een flashback naar wat er in 2018 gevonden was, de fireflies die
Elia had laten plaatsen op vraag van Natuurpunt en de
resultaten van de gevonden draadslachtoffers van het vorige terreinbezoek.
Nieuw in 2021 was ook dat we een bijkomend onderzoek gedaan hebben naar de verdwijnsnelheid van de
slachtoffers in het veld. Hiervoor werden er 3 wildcams
geplaatst op vaste locaties en werd er een vogelkadaver
voor de camera gelegd. Deze kadavers werden aangeleverd door het Opvangcentrum voor vogels en wilde die-
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ren uit Oostende, uiteraard met alle nodige toelatingen
van het Agentschap voor Natuur en Bos om dit te mogen
doen. Elk kadaver moest 5 dagen blijven liggen én moest
nadien worden verwijderd/vervangen. Bedoeling was om
zo na te gaan hoe snel deze prooien verdwenen en dan
een correctie door te voeren op het aantal slachtoffers dat
we vonden tijdens onze monitoring.

Nieuw was ook dat er vanuit Elia zelf interesse was om
mee te lopen tijdens de monitoring. Verschillende werknemers van Elia hebben bijgevolg kennisgemaakt met de
natte broeken van de IJzervallei en een hoopje enthousiaste vogelaars. Dat één van deze mensen van Elia koffiekoeken mee had als ontbijt, zorgde voor een extra aangename sfeer!
Avontuurlijk is het wel, prikkeldraad onder of over, gracht
over, het moet allemaal kunnen. Omdat de grachten net
iets te breed zijn om over te springen, hadden we lichte ladders mee om deze als brug over de gracht te leggen. Evenwicht is belangrijk in het leven, maar vooral om
droog te blijven. Er is (helaas) niemand in het water gevallen dit jaar, jammer, want dat zou wel leuke foto’s opgeleverd hebben.
Sommige vrijwilligers liepen al verscheidene keren mee,
voor anderen was het een maagdelijke tocht door de
broeken. Eén ding staat als paal boven water, iedereen
genoot met volle teugen, jong en oud. Halverwege het
traject kregen we steeds een verse soep aangeboden,
waarvoor hartelijk dank aan Philippe en Gert! Aan het
einde van het traject had NWG De Kerkuil een passend
drankje voorzien, een Bruin of een Grauw Kiekjse of een
biologisch fruitsapje.

De resultaten van het monitoringstraject
We vonden tijdens de 11 terreinbezoeken in totaal
‘slechts’ 18 slachtoffers onder de hoogspanningslijn. Er
moet gezegd worden dat zelfs niet al deze slachtoffers
door de hoogspanningslijn kwamen. Er zaten sowieso enkele prooien van Slechtvalk bij. We vonden zo Spreeuw,
Kokmeeuwen, Watersnip, Kieviten, Meerkoeten en enkele pluimpjes die naar de nodige experts werden gebracht
om te laten identificeren.

Dankwoord
Een enorm dikke dankjewel aan iedereen die meegeholpen heeft aan de monitoring, op welke manier dan ook.
De vogeltjes van de IJzervallei zijn jullie allemaal heel
dankbaar!
Het wildcamproject
De opzet van dit kleine project was toch wel nieuw voor
onze werkgroep, de nieuwsgierigheid die dat teweeg
bracht motiveerde enorm. De kadavers waren heel divers,
van Blauwe Reiger tot Roodborst. Eén camera heeft het
vrij snel begeven, maar toch hebben we heel nuttige informatie kunnen achterhalen door dit project. De eerste
keer dat we de opnames controleerden, viel onze mond
letterlijk open van verbazing. Op de volgende pagina’s zal
u enkele foto’s zien met commentaar onder.
Predatoren
De Vos
Ondertussen woon ik zelf 5 jaar aan de IJzer met zicht op
Merkembroek. Nog nooit had ik er een Vos gezien, toch
stond deze als één van de eerste op de cameraval. Het lokaas was een dode Sperwer. De foto’s tonen duidelijk dat
de Vos de Sperwer in zijn mond nam, een meter achteruit
sleepte, er eens op ging plassen om er vervolgens aan te
ruiken en terug eens op te plassen. Daarna vertrok de Vos
zonder de Sperwer, hij werd niet meer teruggezien.
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van idee veranderen. De Blauwe Reiger heeft zich effectief
gevoed met kleinere dode vogels. Hij is een ware opportu-

De Steenmarter
Twee nachten na de passage van de Vos, kwam de Steenmarter eens langs en snuffelde eens aan de Sperwer. Hij
moet ongetwijfeld de Vos geroken hebben, draaide zijn
kop en weg was hij.

nist die een snack niet laat liggen.
Passanten
De Roodborsttapuit
Op alle 3 de camera’s is Roodborsttapuit te zien. Het is
een nieuwsgierig vogeltje, dat graag op de foto staat.
Soms werd hij ook gefotografeerd op de dode lokvogel,

De Buizerd
Een verwachte predator was de Buizerd. 2 Buizerds kwamen zich tegelijkertijd tegoed doen aan een lekker Watersnipje. Uiteraard moest hun eten eerst even geplukt worden. Een ander moment is een Buizerd komen kijken naar
een Turkse Tortel, maar die heeft hij laten liggen.

De Hermelijn
Deze Hermelijn was net in overgang van winterkleed (wit)
naar zomerkleed (bruin). Hij heeft de Turkse Tortel ook laten liggen.

vermoedelijk om insecten die op het aas zaten op te eten.
De Ree
Ze zitten zeker in de broeken rond de Blankaart, en dus
ook hier. Een jong bokje kwam heel nieuwsgierig eens kij-

ken naar de wildcam. Tot met zijn neus tegen de lens zelfs!
De Haas
Of liever de Hazen. Meerdere keren staan ze op foto, maar
de meest interessante keer was toch wanner 2 Hazen een
potje begonnen te rammelen. Een ware bokspartij voor
de camera!

De Reiger
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Op voorhand zou ik hem niet onmiddellijk bij de predatoren geplaatst hebben, maar bij nader inzien moet ik toch

Wim Bovens
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Nieuwe bewoners voor kerktorens
Er was eens … een tijd waarin kerken en kathedralen de
enige grote gebouwen waren die waren opgetrokken in
steen. Mensen leefde toen nog in hutten van hout en
leem. De Kerkuil begon gebruik te maken van die kerktorens als roest- of nestplaats. Wellicht is in die tijd de benaming ‘Kerkuil’ gegeven aan de Tyto alba.
Bij Natuurwerkgroep De Kerkuil zijn meerdere nestbakken
voor Kerkuilen terug te vinden in kerktorens. Zo was dit
ook het geval in de deelgemeenten van Koekelare. Elke
nestbak bevond zich achter een houten plaat (met uitgezaagde invliegopening) die geplaatst was in één van de
vensteropeningen in de kerktoren. Helaas waren de nestbakken elk jaar een (ongewenste) nestplaats voor Kauwen. Dit had enkele negatieve effecten:
Vrijwilligers van NWG De Kerkuil kregen bemerkingen dat
de plaatsing van de nestbak extra Kauwen aantrok, en
aangezien heel wat mensen Kauwen een weinig aantrekkelijke soort vinden, werd dit als negatief ervaren.

jaren ook op Gierzwaluwen. In 2020 werden al drie nestkasten voor Gierzwaluw opgehangen in Koekelare, met
steun en hulp van de gemeente. De oude nestbaklocaties
(van Kerkuil) in de kerktorens zijn mogelijk ook heel geschikt voor Gierzwaluwen. De hoogte is heel aantrekkelijk
en de aanvliegroute is vrij van hindernissen. In het voorjaar van 2021 werd daarom op beide locaties een nieuwe
houten plaat aangebracht waarin invliegopeningen voor
Gierzwaluwen voorzien zijn. Deze invliegopeningen meten ongeveer 3 cm op 6,5 cm, Kauwen en (Hout)duiven
hebben dus geen toegang. Aan de binnenzijde zijn op
maat gemaakte nestkasten voor Gierzwaluw bevestigd.
De nestbakken zijn aan de binnenzijde volledig dicht, er
kunnen hierlangs geen vogels in de (kerk)toren binnendringen. Gierzwaluwen zijn proper, ze bevuilen hun nest
en de nestomgeving niet. Ze houden de nestkast ook proper door de poepzakjes van de jongen in hun snavel te

De Kauwen zorgen voor extra vuil onder de invliegopening door hun mest en neervallend nestmateriaal. Het
jaarlijks schoonmaken van deze nestbakken door vrijwilligers vraagt tijd en is heel ‘stofferig’. Een nestbak voor een
Kerkuil wordt door Kauwen opgevuld met een laag van
takken en aarde van minstens 25 cm dik. Bij het leegmaken van zo’n nestbak bekom je al snel 40 kg nestmateriaal
(5 grote zakken).
In Koekelare waren er nestbakken voor Kerkuil in de
Sint-Gertrudiskerk in Bovekerke en de Sint-Andrieskerk in
Zande. In de nabijheid van deze kerken werd een nieuwe
locatie gezocht, waarna daar een nestbak geplaatst werd.
Op één locatie was dit onmiddellijk succesvol en werd de
nieuwe nestbak snel ingepalmd door een Kerkuilkoppel.
In de gemeente ligt de focus van het lokale team de laatste
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nemen en na het verlaten van het nest op verre afstand in
de vlucht uit te spugen.
Gierzwaluwen komen bij ons aan begin mei en vertrekken
begin augustus, vandaar ook dat ze soms ‘100-dagenvogels’ genoemd worden. Hopelijk hebben ze ondertussen
hun nieuwe nestplekjes ontdekt.
Patrick Claeys, Koekelare
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Een typische weidevogel
De Grutto is een typische weidevogel en dankt zijn naam
aan zijn baltsroep: ‘grut-too grut-too grut-too’. De Grutto heeft een rechte lange snavel met een zwart uiteinde,
lange poten, een steenrode borst in zomerkleed en, zoals
op de foto te zien is, in de vlucht, een brede, witte vleugelstreep, witte stuit en zwarte eindband aan de staart. In
ons werkingsgebied is de Grutto te vinden in Lampernisse
en de IJzervallei. De Grutto eet regenwormen, insecten en
larven van insecten zoals de larven van de langpootmuggen (emelten), tot vreugde van veehouders.
Foto: Willy Meerschaert
Tekst: Willy Dela Ruelle

Ik zie geen oren
En toch is dit de Geoorde Fuut. Hij dankt zijn naam aan
zijn goudgele oorveren. Hij is iets groter dan de Dodaars
(kleinste fuutje). De Geoorde Fuut is een staartloze fuut
met een zwarte kruin en hals, vuurrode ogen en opvallende poederdons aan de achterflank. Zijn goudgele, afhangende, dunne oorveren zijn enkel tijdens het paarseizoen
aanwezig. De Geoorde Fuut is een tamelijk zwijgzame
soort in tegenstelling tot Dodaars.
Beide geslachten zien er hetzelfde uit. Dit koppeltje werd
waargenomen in het nieuw aangelegde natuurgebied:
het Suikerpark van Veurne.
Foto Etienne Ocquet
Tekst: Willy Dela Ruelle

Geen bergen, toch bergeenden
Op een van de plassen van het Suikerpark van Veurne
werd dit koppeltje kleurrijke Bergeenden waargenomen.
Het mannetje heeft een grote snavelknobbel en is ook veel
groter dan het vrouwtje. Het is een eendensoort die qua
formaat tussen een gans en een eend in zit. De vrouwtjes
Bergeenden hebben in tegenstelling met andere eenden
geen camouflerend pak. Zij broeden niet open en bloot op
de grond, maar in een holte, vaak een verlaten konijnenpijp. Zij verbergen dus hun eieren, wat meteen ook hun
naam, Bergeend, verklaart. Hun naam heeft dus niets met
bergen te maken, wel met het verbergen.
Foto en tekst: Willy Dela Ruelle
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Door u gespot

De blauwe schicht
De IJsvogel is een van de projectsoorten van NWG De
Kerkuil. Om vis te vangen duikt hij vanop een tak, of bidt
hij boven het water alvorens te duiken. Hij heeft een snelle
vlucht (ongeveer 50 km/uur), gewoonlijk laag en rechtlijnig boven de grond, waardoor men spreekt van de blauwe
schicht. Gewoonlijk vang je een glimp van deze prachtige
vogel op, terwijl hij langsvliegt. Vaak is de eerste aanwijzing van zijn aanwezigheid de roep, die bestaat uit een
luid, hoog, fluitend ‘tjie’ of tjie-kie’. Beide ouders graven
de nestholte: een tunnel met aan het einde de nestkamer.
Foto: Erik Wackenier
Tekst: Willy Dela Ruelle

Kan ik de Wulp in Wulpen vinden?
Waarom niet! Met een beetje geluk moet dit mogelijk
zijn. Hij leeft in open heide, open duinen, graslanden in
halfopen agrarisch gebied en akkerbouwgebieden. Het
is een van de grootste Europese steltlopers. De snavel is
ongeveer 12 cm lang en wijst met de punt naar beneden.
De afstand van het begin van de snavel tot de achterzijde kop is minimaal driemaal de snavellengte. Verwar hem
niet met de Regenwulp, daar is die afstand maal twee. Het
geluid van de Wulp is een tweelettergrepige, ver dragende, fluitende roep, ‘Koer-lie’ wat zijn Franse naam ‘Coulis
cendré’ eer aandoet.
Foto: Marleen Blieck
Tekst: Willy Dela Ruelle

De lachende vogel
Heb je het idee uitgelachen te worden als je aan het wandelen bent? Dan is de kans groot dat het de Groene Specht
is. Hij roffelt zelden en zoekt zijn voedsel veel vaker dan
andere spechten op de grond, want behalve op larven van
houtborende insecten, kevers, nachtvlinders en vliegen, is
hij vooral verzot op mieren en hun larven. Er wordt één
broedsel (5-7 eieren) per jaar voortgebracht. Wij herkennen de Groene Specht aan zijn opvallende groene rug en
stuit, een rode kruin tot in de nek en een zwart gedeelte
dat zich uitstrekt van rondom het oog tot aan de snavel.
Het mannetje heeft daarin een rode snorstreep. Hier is
die zwart. Het is dus een vrouwtje.
Foto: Inge Hofmans
Tekst: Willy Dela Ruelle

Door u gespot
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Het hazenpad kiezen
Tijdens onze wandelingen waren ons al een paar keer
smalle, lange paden door de graslanden opgevallen. Voor
een ‘wildwissel’ waren ze wat te lang, dus wat kon dat
zijn? Tot we er eentje op heterdaad betrapt hebben op
zo’n paadje: een haas. Wat later zagen we nog een 2-tal
hazen en die wisten exact waar het pad lag, want ook zij
kozen resoluut voor dezelfde route. Nu ja, zo uitzonderlijk is dat nu ook weer niet, want op het platgelopen gras
kunnen de snelheden veel hoger oplopen dan te moeten
spurten door langere gewassen of over hobbelige akkers.
Nu weten wij perfect welk pad de hazen kiezen: het hazenpad!
Tekst: Marianne Vanlanduyt
Foto: Marc Vandamme

Koereiger
In een vorige editie van de Kerkuil had ik het nog over
een KOE en een REIGER . Niets kon toen laten vermoeden
dat we ook een KOEREIGER zouden spotten. En nog wel
in onze eigen provincie! In De Blankaart liepen zowaar 3
koereigers tussen…de koeien uiteraard! Voorheen zagen
we deze elegante witte vogels wel eens in het zuiden van
Frankrijk maar om ze nu hier zo dichtbij te zien was toch
speciaal. Nochtans komt dit meer en meer voor want we
zagen ze ook al in de Uitkerkse Polders en in ’t Pompje
in Oudenburg. Deze warmteminnende vogels komen dus
meer en meer onze contreien opzoeken. Zouden er dan
toch voordelen zijn aan de opwarming van de aarde?
Tekst: Marianne Vanlanduyt
Foto: Marc Vandamme

Patrijs
Tijdens het speuren naar Kiekendieven boven de akkers
kom je af en toe ook wel eens andere schoonheden tegen. Deze Patrijs is de ene helft van een koppeltje dat ik
regelmatig tegen het lijf loop (bij wijze van spreken) op
dezelfde velden in de polders van Zande. Hoewel het niet
goed gaat met de Patrijs, is er dus wel nog hoop voor deze
camouflagemeesters.
Filip Declerck
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Deze schedel is van een ...
Scan met een smartphone de QR-code en je krijgt de schedels in 3D zien (met het antwoord). De oplossing zal ook
terug te vinden zijn op onze website: www.natuurwerkgroepdekerkuil.be. De grootte is niet representatief.
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In de kijker
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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”. We hopen
weldra terug een groot en gevarieerd aanbod van activiteiten bekend te kunnen maken.
Wanneer

Uur

Wat

Waar

Extra

wo 07-07-21

19.30 u.

Medewerkersvergadering

De Blankaart, Iepersteenweg 56, 8600 Diksmuide

za 17-07-21

14.00 u.

Landelijk Feest

Wulpen

zo 22-08-21

13.00 u.

Dag van het Park

Stadspark 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

The screaming sky
Terwijl ik dit schrijf, is het die tijd van het jaar dat ik weet dat ze eraan komen: de gierzwaluwen. Om er meer over te
weten heb ik The Screaming Sky van Charles Foster gelezen dat net is uitgebracht door Little Toller Books (ISBN 9781-908213-84-6).
Het boekje (18 x 13 cm) is eigenlijk een lofzang op de gierzwaluw, enerzijds poëtisch verteld in verhalen, anderzijds
doorspekt met wetenschappelijke feiten. Foster beschrijft per maand, vanuit de locatie waar de gierzwaluwen dan
boven hem vliegen, hoe ze leven. Om er een paar op te noemen: januari in Afrika, april in Spanje, juni in Engeland,
september in Oxford, …. In de verhalen staan Fosters’ eigen reiservaringen en de levenswijze van de gierzwaluw door
elkaar. Er zijn veel details in opgenomen.
Zelf zou ik het boek catalogeren als ‘leesboek’, maar dan een met wetenschappelijke inhoud en leuke weetjes over
gierzwaluwen. Ik denk dat voor wie weinig over gierzwaluwen weet, dit boek wat ‘overweldigend’ overkomt. Beschouw dit echter niet als negatief: het is een boek vol passie en veel eerbied voor de gierzwaluwen.
Patrick Claeys, Koekelare

28

Komende activiteiten

Een uiltje maken uit klei en schelpen
Stap 1: verzamel alle benodigdheden:
Schelpen:
Voor het lijfje: heel wat fuikhorentjes of wenteltrapjes
Voor de ogen: twee hele grote strandschelpen, twee minder grote schelpen
(bijv. platte slijkschelp), twee slakkenhuisjes (zoals alikruikje of gewone tepelhoren)
Voor de vleugels: een 10-tal Amerikaanse zwaardschedes of tafelmesheften
Voor het bekje: twee kleine nonnetjes (liefst als ze nog aan elkaar vastzitten)
Boetseerklei
Lijm
Onderlegger
Schort (klei kan vlekken maken op je kledij)
Penseel
Kommetje water
Stap 2: snij een grote plak van de klomp klei
Stap 3: maak 4 “pannenkoeken” en plaats ze op elkaar
Stap 4: snij de randjes eraf zodat het op een cilinder begint te lijken en maak de cilinder glad
Stap 5: neem de 2 kleinste schelpjes en plak ze in elkaar: dit moet het snaveltje voorstellen
Stap 6: neem de grote strandschelpen en plak de minder grote schelpen + de slakkenhuisjes erin
vast: dit worden de oogjes
Stap 7: met een penseel maak je de grote cilinder bovenaan wat vochtig
Stap 8: plaats daar een kleiner blokje klei op die de kop moet vormen
Stap 9: maak nog een “pannenkoek” die ietsiepietsie groter is en maak die onderaan de cilinder
vast (een beetje zoals een glas op onderzetter staat) zodat de cilinder stevig (stabiel)
staat
Stap 10: steek de Amerikaanse zwaardschedes bovenaan in de cilinder, telkens 4 links en 4
rechts op ongeveer dezelfde hoogte: dit zijn de vleugels
Stap 11: druk de wenteltrapjes stevig in de klei en dat doe je verder tot de rest van het lichaam
volledig bedekt is
Stap 12: plaats het snaveltje (dat je maakte in stap 5) in het midden en tenslotte de 2 oogjes er
naast
En klaar is kees!!
Groetjes, Roosfien
PS: Voorzie misschien toch wat reserveschelpen voor ’t geval er 1 of meer beschadigd raken op
weg naar huis of tijdens het knutselen
Scan de QR-code voor de TikTok tutorial

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

Jonge kerkuiltjes

29

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-creations.be
VERREKIJKERS
& TELESCOPEN

- Digiscoping
adviesprijs

e Hellebeek in Heuvelland

0 & 12 - IEPER

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

Dé speciaalzaak voor al uw
optische instrumenten
ERKEND PARTNER

Nederstraat 25
9700 Oudenaarde
+32 (0)55 61 33 13
info@natuurkijkers.be
www.natuurkijkers.be

Verrekijkers, telescopen, loupes,
sterrenkijkers, microscopen, ...
Demonstraties op aanvraag
Bestel via onze webshop
www.natuurkijkers.be
met gratis verzending.

Natuurkijkers.be is een merknaam van Optiek Van Ommeslaeghe, Nederstraat 20

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

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

IBAN:

BE58 8285 9851 9879
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