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4 Voorbije activiteiten

Steeds op de derde zaterdag van juli, dit jaar 17 juli, van 14 tot 19 u., vindt in 
Wulpen het jaarlijkse Landelijk Feest plaats. Na een coronapauze van een jaar, 
was dit de 84ste editie. De harmonie van Oostduinkerke opende het feest, on-
der een stralende zon en het goedkeurend oog van het reuzenechtpaar Jan Van 
Wulpen en Marieke Van Kerkwijk. 

Op dit Wulpens weekend kwam veel volk genieten van de demonstraties van 
oude ambachten, volksdansen, allerlei lekkernijen en heel wat animatie. Op 
dit Vlaams boerenfeest had ook Natuurwerkgroep De Kerkuil een standje. Het 
werd bemand door Frankie Byl en Willy Dela Ruelle. 

Zij wisten er door hun enthousiasme en deskundige uitleg over de werking van 
de vereniging maar ook over de vleugels van Kerkuil, IJsvogel, Torenvalk, enz. 
een tiental mensen te bekoren om lid te worden van onze fantastische Natuur-
werkgroep De Kerkuil, die volgend jaar haar 25ste verjaardag viert. 

De muziekkorpsen en volksdansgroepen zorgden voor een gezellige sfeer en de 
ambiance was verzekerd voor de hele familie. Het reuzenpaar Jan Van Wulpen 
en Marieke Van Kerkwijk zag dat het goed was.

Willy Dela Ruelle

Landelijk feest in Wulpen

50 jaar milieuraad Diksmuide
Op 22 augustus vond de Dag van het Park plaats in Diksmuide en werd tege-
lijkertijd de 50ste verjaardag van de milieuraad gevierd. NWG De Kerkuil was 
aanwezig met een informatief standje in het stadspark. Het werd geen over-
rompeling, maar het was een aangenaam event met tal van geïnteresseerden 
die de revue passeerden. 

De allereerste Groene Pluim van Diksmuide werd op deze feestelijke dag uit-
gereikt aan de familie Vanrobaeys - Vandevyvere voor hun verdienstelijke inzet 
tegen zwerfvuil. Boer Olivier werd tweede en de 4AD derde.

Medewerker Michel Maeckelbergh, die tevens erevoorzitter is van de milieu-
raad in Diksmuide kreeg een Gouden Pluim voor zijn jarenlange inzet voor de 
natuur en het milieu. Verdiend!

Kinderen konden een grote plataan inklimmen onder professionele begeleiding, 
er was een blotevoetenpad-voor-één-dag en zelfs een workshop hout snijden.

Uiteraard kon de zwaluwbox hier niet ontbreken. Vele mensen konden bijleren 
over de Huiszwaluwen, Boerenzwaluwen, Oeverzwaluwen en de Gierzwaluwen.

Een feestelijke dag zonder meer!
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Het tweejaarlijks event KoekelArt vond dit jaar plaats op 
15 augustus. Op deze stand werden kunstwerken getoond 
die als onderwerp een projectsoort van de natuurwerk-
groep hadden. Daaronder werd er ook een foto getoond 
van wat de natuurwerkgroep doet voor die betreffen-
de  projectsoorten. Een mooie mengeling van natuur en 
kunst.

Er was ook een kinderactiviteit voorzien. Kinderen konden 
kiezen uit drie verschillende soorten uilen. Op een vlotte 
en makkelijke manier werd stap voor stap uitgelegd hoe 
de uil te tekenen. Terwijl de kinderen bezig waren, wer-
den de ouders geïnformeerd over het doel van de vereni-
ging.Ook werd er hier een nieuwe medewerkster opgeleid 
om een stand te bemannen. 

Het Kieksjesbier van de vereniging trok de aandacht van 
menig passant en voor het eerst werden er kerkuilpins 
verkocht. Er werden in totaal 9 nieuwe mensen lid van de 
vereniging, vier mensen schreven zich ter plekke in voor 

de roofvogelcursus en er werd een mogelijke locatie voor 
een steenuilennestkast opgegeven. 

Team Koekelare 

 Kunst- en cultuurmarkt KoekelArt

Nieuw redactieraadslid
Graag stellen wij u ons nieuw redactieraadslid en  
medewerker van NWG De Kerkuil, Nasrin Khan, voor.

• 24 jaar
• Woont in Nieuwpoort 
• Studente Biomedische Wetenschappen in Leuven 
• Interesses: vogelspotten, (natuur)fotografie en de  

microbiota van het menselijk lichaam
• Kwam zo in contact met NWG de Kerkuil: “Tijdens het 

vogelspotten in het Leuvense kwam ik Tom, de broer 
van projectcoördinator Wim Bovens, tegen. Kort daar-
na kreeg ik een berichtje van Wim met de vraag of ik 
het zag zitten om lid te worden van NWG De Kerkuil”. 
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Je wilt beginnen met vogelspotten, maar ziet door het 
bos de bomen niet meer. “Welke vogelgids was nu juist de 
beste en welke vergroting kies ik voor mijn eerste verrekij-
ker?”. Daarom hebben wij speciaal voor jou de volgende 
tips opgelijst, zodat jij in no time kan starten met het na-
der bekijken van onze gevleugelde vrienden.

1. Start klein

Het leuke aan vogelspotten is dat je het buiten overal kan 
doen. Begin daarom op een vertrouwde plek. Je tuin of 
terras zijn uitermate geschikt om kennis te maken met de 
meest courante vogelsoorten.

2. Van dichtbij bekijken

Om een vogel van dichtbij te bekijken kan een verrekijker 
best handig zijn. Beginnende vogelaars hebben baat bij 
een 8x42 verrekijker (8x is de vergroting en 42mm is de 
lensdiameter).

3. Determinatie

Nu je de vogel scherp in het vizier hebt, is het tijd om te 
bepalen welke soort je nu eigenlijk aan het bekijken bent. 
De beste manier om dit te doen is natuurlijk met de hulp 
van een vogelgids. Voor beginnende vogelkijkers is de 
Hayman’s Zakgids zeer interessant, vooral door zijn kleine 
formaat, die zo in de broek- of jaszak past. Deze kleine 
gids is alles wat je nodig hebt om in het veld vogels correct 
te determineren. 

Blijf je wat op je honger zitten en had je toch graag wat 
meer informatie over de vogels gehad, met mooie en uit-
gebreide illustraties erbij, dan schaf je best de ANWB vo-
gelgids van Europa aan. Die wordt dan ook niet voor niets 
onder de vogelaars de (moderne) ‘vogelbijbel’ genoemd. 

4. Vogels luisteren

Het handige aan vogels is dat ze ook geluid maken! Het 
is vaak zo dat je een vogel hoort, maar hem niet meteen 
ziet zitten in een dicht bladerdek. In dat geval kun je ook 
vooraf vogelgeluiden instuderen van bepaalde soorten: 
op xeno-canto.org vind je een zeer uitgebreide databank 
met opgenomen vogelgeluiden erop. Uren luisterplezier 
verzekerd!

Is dit je allemaal wat te ingewikkeld? Er 
bestaat zelfs een handige app: birdnet. 
Met deze app neem je de vogelgeluiden 
in het veld via je gsm op en de app geeft 
weer welke vogel je hoort. Zo simpel kan 
het zijn!

5. Op stap met de experts

Om ervaring op te doen is niets beter dan op stap te gaan 
met de echte ‘experts’ op het vlak van vogels kijken. Me-
dewerkers van de Kerkuil bijvoorbeeld, staan er steeds 
voor open om hun passie en kennis met veel plezier te 
delen. En daarbij kunnen deze uitjes zéér plezant zijn! Vo-
gelspotten kan op die manier ook een sociale hobby zijn.

Nasrin Khan

Vogelen voor beginners



7Artikels Artikels

Juli 2021. Tijd voor de jaarlijkse zwaluwtelling in Ramska-
pelle (Nieuwpoort). Dik 20 adressen worden afgelopen, 
allemaal boerderijen. Eén van die boerderijen is die van 
Sandrijn Vanhee, een bedrijf dat al decennialang van va-
der op zoon wordt verdergezet . 

Op die plek is er jaarlijks een heuse kolonie Huiszwaluwen 
te vinden. Om jullie een idee te geven: tussen 2016 en 
2021 schommelde het aantal (natuurlijke) nesten tussen 
de 29 en 49. Dat kan tellen!

Vorig jaar liet Sandrijn weten dat er plannen waren om 
één van de oude stallen, de kraamafdeling van de zeugen, 
af te breken en te vervangen door een nieuwe. Liet dat 
nu net de stal zijn waar de kolonie Huiszwaluwen zowel 
aan de voorkant als aan de achterkant onder de ‘cornis-
jes’ te vinden is! Toen Sandrijn me dat vertelde, hield ik 
even mijn adem in. Hij ging verder: “We zien de zwalu-
wen graag komen en kijken ieder jaar uit naar hun komst. 
Daarom hebben we het idee om kunstnesten op te han-
gen om de zwaluwen alvast de kans te geven een nieu-
we locatie te bezetten tegen dat de stal tegen de grond 
zou gaan.” En zo geschiedde. Natuurwerkgroep De Kerkuil 
stelde met plezier een aantal kunstnesten ter beschikking. 
Vader en zoon Vanhee hielden woord. Ze gingen aan de 
slag en eind maart, begin april 2021 verscheen een ferme 
constructie boven de poort van de hangar: een afdak met 
daaronder 14 kunstnesten, netjes geplaatst. 

Het afdak bouwen was een huzarenstuk op die hoogte, 
maar ook het bevestigen van de kunstnesten bleek niet 
zo eenvoudig te zijn. Het oppervlak waaraan de nesten 
moesten worden aangebracht , bleek iets te glad te zijn en 
het eerste nest viel eraf. Stevig materiaal, dat kunstnest, 
want het vertoonde enkel een ferme barst die gelijmd kon 
worden. Dankzij extra sterke lijm en silicone lukte het uit-
eindelijk om alle kunstnesten stevig te bevestigen.

 

Er werd bovendien plaats gelaten voor de huiszwaluwen 
om zelf een nest te maken tussen de andere nesten in, 
maar of dat zal lukken met die gladde ondergrond is nog 
de vraag. In ieder geval, de constructie hing er nog niet 
lang of daar waren de Huiszwaluwen: het vrolijke gekwet-
ter en acrobatische heen-en-weer-gevlieg begon. Ook al 
bleken er minder natuurlijke nesten bezet dan vorig jaar, 
de kunstnesten vielen meteen in de smaak: in maar liefst 
6 van de 14 werd meteen voor gezinsuitbreiding gezorgd!
In de tweede helft van augustus ben ik nog eens langs-
geweest bij de familie Vanhee. Sandrijn liet weten dat de 
uitvoering van de plannen niet voor morgen is. Sowieso 
wordt er tijdens het broedseizoen niet aan de oude stal 
geraakt. Het ziet ernaar uit dat de zwaluwen in 2022 op 
hun vertrouwde stek terecht kunnen. Benieuwd of ze vol-
gend jaar opnieuw kiezen voor hun prefab-zomerverblij-
ven ...

Sharon Kesteloot
Foto’s: Geert Martens

Huiszwaluwfamilie Vanhee
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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 zet-
ten 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 …

Deze keer zetten we Dieter Coelembier in de schijnwer-
pers, die werkzaam is als bedrijfsplanner bij de Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM). 

Portret

Dieter Coelembier (39) groeide op in het West-Vlaamse 
Izegem. Als kleinzoon van landbouwers zat het agrarische 
alvast in de familie. Dieter was ook al op jonge leeftijd ge-
prikkeld door de natuur. Dit leidde ertoe dat hij naar Roe-
selare trok om de bacheloropleiding Groenmanagement 
te studeren. Hij nam eerst een job aan binnen de VLM, bij 
de Mestbank, en ging later aan de slag als bedrijfsplanner 
bij de dienst beheerovereenkomsten. 

Vanuit deze job spreekt hij landbouwers aan om een be-
heerovereenkomst van vijf jaar af te sluiten met als doel 
maatregelen te nemen die de natuur en het milieu ten 
goede komen. In ruil hiervoor krijgt de landbouwer een 
jaarlijkse vergoeding. Een voorbeeld van zo’n maatregel 
is de gekende wintervoedselveldjes waarbij landbouwers 
hun graan ongeoogst laten overwinteren om zo onder an-
dere de Grauwe Gors in de winter van voedsel te voorzien.

Band met De Kerkuil

Al was Dieter al van jongs af aan bezig met de natuur, het 
was pas op 23-jarige leeftijd dat hij in contact kwam met 

Vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen. En toen hij mee-
ging op reis naar Zeeland met zijn ‘verrekijker van den 
Aldi’, kreeg hij echt wel de vogelspotmicrobe te pakken.

Zijn plan was altijd al om binnen de VLM iets voor de 
agrarische natuur te doen. Toen hij uiteindelijk zijn hui-
dige functie kreeg, ging hij in een voor hem nieuw werk-
gebied aan de slag. Hij maakte voor het eerst van dichtbij 
kennis met de Westhoek en leerde zo Kris Degraeve ken-
nen, voormalig voorzitter van NWG De Kerkuil. Kris maak-
te Dieter wegwijs in deze gebieden en zo kon Dieter ook 
de nodige connecties leggen met de landbouwers van de 
streek. 

Dieter was steeds enorm gefascineerd door de vogeltrek. 
Later leerde hij ook Wim Bovens kennen en maakten ze 
plannen om samen naar Batumi in Georgië te reizen. “De 
vogeltrek maak je op geen andere plaats mee zoals daar. 
Vooral de verscheidenheid in soorten, de grote aantallen 
vogels en dat je ze van zo dichtbij kan zien, maken het een 
unieke ervaring”, vertelt Dieter enthousiast. 

Tijdens zijn job komt hij vooral met NWG De Kerkuil in 
contact voor het opvolgen van bepaalde broedgevallen 
of wanneer er één van de projectvogels gespot wordt op 
een vogelakker.

Favoriete projectvogel

Zonder twijfel heeft de Grauwe Kiekendief Dieters hart 
gestolen. Het is een iconische soort voor Vlaanderen en 
dat hij hier al gebroed heeft, geeft alvast hoop dat deze 
soort zich in de toekomst permanent zou kunnen vestigen 
in onze streek. Dieter werkt nauw samen met landbou-
wers om naast allerhande akkervogelmaatregelen ook 
voldoende areaal aan vogelakkers te voorzien in de Moe-

Spotlight op Dieter Coelembier
Dieter Coelembier loopt voor de maaibalk uit om Velduilen te beschermen
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ren. Vogelakkers zijn percelen waarop afwisselend stro-
ken luzerne en gras-graan-kruidenstroken worden aange-
legd. Door op geregelde tijdstippen de luzerne te maaien 
worden de in overvloed aanwezige muizen bereikbaar en 
bejaagbaar voor tal van roofvogels, zo ook voor de Grau-
we Kiekendief.

Blik op de toekomst

Dieter wil zelf vooral in dialoog blijven gaan met landbou-
wers, zonder ook hun economische realiteit uit het oog 
te verliezen. Daarnaast wil hij inzetten op de betrokken-
heid van landbouwers, door ook resultaten uit het veld 
met hen te delen. “Inzetten op betrokkenheid is heel be-
langrijk, iets waar NWG De Kerkuil, met het betrekken 
van landbouwers bij het ringen van jonge vogels, ook heel 
sterk in is.”

Een van de mooiste momenten was voor Dieter toen één 
van de landbouwers hem opbelde om te zeggen dat hij 
een nestje op zijn perceel had ontdekt en dat hij bijna ze-
ker was dat het om Velduilen (een zeer zeldzame broed-
vogel in Vlaanderen!) ging. Om dan te zien dat de man in 

kwestie er alles aan deed om dat nestje te beschermen 
en dat er daardoor vier gezonde jongen zijn uitgevlogen, 
is toch wel enorm belonend.

Volgens Dieter wordt er vaak gesproken over de spanning 
tussen ‘de groene jongens’ en de landbouwers, al focust 
hij zelf liever op wat ze gemeenschappelijk hebben en 
wat hen bindt. “Een landbouwer is net zozeer een buiten-
mens, die geniet van de verschillende seizoenen en het 
leven op en rond zijn akkers. Die gedeelde liefde voor de 
buitenlucht en de natuur biedt ook voor de toekomst mo-
gelijkheden om verder in te zetten op agrarische natuur.”

tekst: Nasrin Khan

Vogelakker met gemaaide luzerne in de Moeren (Foto: Dieter Coelembier)

Dieter Coelembier en Ben Koks tijdens een bezoek aan 
een vogelakker in De Moeren. 

Dieter Coelembier tijdens nestbescherming Grauwe Kie-
kendieven samen met de landbouwer in de tractor met 

maaibalk. 

Grauwe Kiekendief
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Bruine kiekjes van heel dichtbij

Deze foto werd genomen tijdens het ringen en wingtag-
gen van een nestje Bruine Kiekendieven in Wulpen. 

Mijn eerste keer in het tarweveld stappen liep niet van 
een leien dakje: overal slijk om in uit te glijden en altijd 
erop letten dat je netjes binnen het sproeispoor blijft. 
Wanneer we afwijken van het sproeispoor om het nest te 
bereiken, moeten we steeds stukjes tarwe volledig recht 
laten staan zodat de jongen, wanneer ze op stap gaan, het 
nest niet kwijt raken, maar ook om het nest te vrijwaren 
van predatoren.
Over die lange stukken tarwe stappen zorgde ervoor dat 
ik toch wel een keer of drie bijna in de tarwe lag. Maar 
enkele bijna-valpartijen en wat gelach verder werd deze 
foto van mij (stiekem) genomen.

Nasrin Khan

Een vogel spotten en een zeldzame bloem ontdekken

Op het Industrieterrein I in Veurne is er veel aanwezigheid 
van vogels en roofvogels. Af en toe kan ik er één spotten 
en soms kan ik ze ook dichter benaderen. Zo ook op die 
dag. Eens aangekomen parkeer ik mijn voertuig en hoor ik 

een groene specht, lachend in de bomen landen. Ik nader 
zijn locatie om de mooie vogel te kunnen bewonderen. 
Jammer genoeg is de vogel al vlug gaan vliegen, maar ik 
zie wel iets anders wat de mooie natuur ons kan geven: in 
het gras staan er verschillende bloemen die ik nog nooit 
gezien heb. Na determinatie bleken het orchissen te zijn, 
en wel bijenorchissen. En die blijken beschermd te zijn. 
Na contact met de milieudienst van de stad Veurne is de 
volledige zone nu beschermd en mag er maar op bepaal-
de tijdstippen gemaaid worden in het jaar.

Steven Verlinde
Mooi meegenomen

Wanneer je als medewerker in het veld staat, krijg je de 
ideale gelegenheid om de agrarische natuur in al haar 
pracht te kunnen ontdekken. Niet enkel de projectsoorten 
die natuurlijk je eerste focus vormen, maar ook andere 
schoonheden laten zich dan wel eens zien. Zo ontdekte 
Jef Desaever deze prachtige Blauwborst terwijl hij in Veur-
ne op zoek was naar de nestlocaties van Bruine Kiekendie-
ven. De Blauwe Reiger die neerkijkt op twee kibbelende 
Ooievaars merkte Jef op in Zoutenaaie tijdens een rondrit 
om jonge kiekendieven op te volgen. 

Jef Desaever

Veldwerk Collage

In de kijker
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Luisvliegen verzamelen

In het kader van wetenschappelijk onderzoek worden vo-
gelnesten soms ook onderzocht op de aanwezigheid van 
luisvliegen. Deze bloedzuigende parasieten komen onder 
andere voor op zwaluwen en kiekendieven, twee van de 
projectsoorten van NWG De Kerkuil. 

Patrick Claeys
Observeren is ook genieten

Sfeerbeeldje

Tijdens het opvolgen van nestlocaties van Bruine Kieken-
dieven bevind je je vaak in prachtige landschappen. Als de 
ondergaande zon en de wolken dan ook nog wat meewer-
ken, krijg je soms adembenemende resultaten. Deze foto 

werd genomen tussen de graanvelden in Zande-Moere. 
Filip Declerck

Alle hens aan dek

Bij het beschermen van nestlocaties van Grauwe Kieken-
dief zijn heel wat helpende handen nodig. Patje Buf (Pa-
trick Debeuf) stuurde ons deze foto van Justine en Her-
man die de palen voor de nestbescherming plaatsen. Het 
heeft Herman bloed, zweet en tranen gekost, maar de 
palen stonden allemaal mooi recht!

Patje Buf

Onbewaakte momenten

En dan zijn er die foto’s die genomen worden wanneer 
medewerkers er zich niet van bewust zijn, wat soms grap-
pige taferelen oplevert.

Niet enkel vogeltjes kunnen genieten van het mooie uit-
zicht vanuit de top van een boom.

Dat er al eens mag gelachen worden, bewijst deze foto die 
Redgy stiekem maakte van Wim en Patrick. Het begin van 
een bromance of het betere ringwerk? 

In de kijker
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Wanneer iemand zich tijdens het werk bezeert, is er ge-
lukkig altijd een vrijwilliger in de buurt om te helpen. Hier 
verzorgde Redgy Hendrik die een pijntje had … 

Heel af en toe krijgen medewerkers beschikking over een 
uitzonderlijk vervoermiddel. Joop lijkt toch niet helemaal 
zeker van de werking van zo’n golfkarretje, en van een 
‘vliegende Hollander’ was alvast geen sprake … 

Na het bemannen van een stand op een event van het Re-
gionaal Landschap beloonden Wim en Geert zichzelf voor 
het harde werk. Hun eis was ijs … en die werd ingewilligd. 

Bij zoeken naar nestlocaties van kiekendieven wordt soms 
gebruikt gemaakt van een drone die is uitgerust met een 
camera. En daarmee kun je niet alleen vogels fotografe-
ren, maar ook ‘hardwerkende’ medewerkers … 

Monitoringswerk in de broeken van Merkem, dat is een 
avontuur op zich. Tal van sloten moesten al balancerend 
worden overgestoken op een ladder ... Van wie komt deze 
laars? Sofie heeft alvast haar beide laarzen nog aan!

Als je met drie personen vanop dezelfde lijn wilt kijken, zal 
minstens één persoon zich moeten bukken ...
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Er zijn nog maar weinig waterrijke gebieden in België en 
Nederland waar de Grote Canadese Gans nog niet is op-
gedoken. Ook hier in het Veurnse Suikerpark, waar deze 
foto genomen is, is hij te vinden. Ze broeden bij moeras-
sen of parklandschappen met kleine eilandjes en neste-
len op verborgen, met struikgewas begroeide plaatsen. 
De spanwijdte van die ganzen gaat van 155 tot 180 cm. 
Wist jij dat de Grote Canadese Ganzen zich in juni en juli 
groeperen op open plassen en weilanden in de buurt van 
water? In die periode verliezen ze alle slagpennen tegelijk, 
waardoor ze drie tot vier weken niet kunnen vliegen. Op 
dat moment zijn ze erg kwetsbaar.

Foto & Tekst: Willy Dela Ruelle

Grote Canadese Ganzen

Deze vogel kende ik niet. Ik heb een vriend moeten aan-
spreken om te weten te komen welke vogel dit was. Het 
blijkt een Kluut te zijn. Zijn snavel wipt een beetje om-
hoog. Ik denk dat hij in de buurt een nestje had want hij 
sloeg alarm boven mij op het wandelpad. Ik ben dan maar 
snel doorgestapt.

Roger Verdonckt

De Kluut

Vis op het menu
Eind augustus en begin september is het zo ver. De Vis-
arenden vertrekken naar hun overwinteringsgebied in 
Afrika en houden zo nu en dan een tussenstop. Hij is één 
van de weinige roofvogels die pauze houdt om iets te eten 
tijdens de migratie. Op het menu van de Visarend vind 
je geen vlees. Boeken hebben het over 99% vis, maar ik 
wacht nog op een eerste foto met een andere prooi ...

Op deze foto zie je een wijfje Visarend. Zij heeft een uit-
gesproken ketting om de hals. Bij het mannetje is die veel 
minder uitgesproken of zelfs afwezig.

Het blijft toch één van mijn favoriete roofvogels!

Wim Bovens
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Langs de IJzer zat er half augustus een Bruine Kiekendief 
op een paaltje. Fondantchocolade van kleur met een 
roestkleurig kopje, dat moet dan wel een jong van dit jaar 
zijn! Dat heb ik geleerd uit de les roofvogels. Hij keek mij 
precies vragend aan. “Wat doe jij hier?”.

“Genieten van de prachtige natuur en dat vastleggen op 
foto!” was mijn antwoord.

*Klik*

Een wandelaar
met een groot hart voor de natuur

Jonge Bruine Kiekendief

Deze juveniele Kwak is op weg om de wereld te verken-
nen, maar voorlopig houdt hij even halt in het park vlak 
bij mijn werk. De naam doet deze prachtige vogel weinig 
eer aan, het is een onomatopee. De naam verwijst naar 
het geluid van de vluchtroep van deze reigersoort. Dan 
klinkt zijn Engelse naam cooler: Black Crowned Night  
Heron, dat is geen onomatopee. De Kwak zelf trekt het 
zich alvast niet aan.

Tom Bovens

Kwak

Appelvink
De Appelvink, krachtpatser onder de vinken. Door de 
kracht die zijn enorme snavel kan ontwikkelen, kraakt hij 
zelfs moeiteloos kersenpitten. Elke keer ik deze vinken 
voor de lens krijg, ben ik verwonderd door de grootte en 
de prachtige kleuren, vooral dan bij het mannetje.

Tom Bovens
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Bruine Kiekendief man 
Wim Bovens

Bruine Kiekendief vrouw 
Wim Bovens

Bruine Kiekendief juveniel 
Wim Bovens
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Grauwe Kiekendief man 
Wim Bovens

Grauwe Kiekendief vrouw 
Wim Bovens

Grauwe Kiekendief juveniel
Wim Bovens
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Steppekiekendief man 
Tom Bovens

Steppekiekendief vrouw 
Maarten Mortier

Steppekiekendief juveniel 
Koen Devos
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Blauwe Kiekendief man
Jan Ploeger

Blauwe Kiekendief vrouw
Jan Ploeger

Blauwe Kiekendief juveniel
Jan Ploeger
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Op 8 april nam Joop van der Laan een adulte Steppekie-
kendief man waar in de omgeving van Veurne, maar het 
leek alsof hij doorvloog op trek. Een zoekactie leverde he-
laas niets op. De volgende dag werd de Steppekiekendief 
toch op ongeveer dezelfde plek teruggezien. Een nieuwe 
zoektocht leidde ons naar een grasveld waar deze prachti-
ge kiekendief territoriaal gedrag vertoonde tussen 3 kop-
pels Bruine Kiekendief. De Steppekiekendief begon zelfs 
te baltsen boven het grasveld!

Ook in Diksmuide werd een mannetje waargenomen, 
maar dat bleek duidelijk een ander exemplaar te zijn. Dat 
werd vastgesteld aan de hand van individuele kenmerken 
in het verenkleed. Er werden verschillende waarnemin-
gen van andere Steppekiekendieven gemeld, maar helaas 
passeerde er geen wijfje in de buurt van de Steppekieken-
dief zijn territorium. Er werd even geopperd dat hij moge-
lijk enkele kilometers verder een wijfje zou kunnen zitten 
hebben, maar ook die zoekactie bracht geen resultaat aan 
het licht.

Op 2 mei werd het grasveld gemaaid door de landbou-
wer, maar hij spaarde een nest van Bruine Kiekendieven 
(eieren) die hij tegenkwam. Tot ieders verbazing ging het 

mannetje Steppekiekendief op de eieren van het koppel 
Bruine Kiekendief zitten om die warm te houden. Het 
wijfje Bruine Kiekendief maakte de Steppekiekendief als 
het ware wijs dat hij de vader was van het nest, terwijl 
dat dat eigenlijk het mannetje Bruine Kiekendief was. De 
Steppekiekendief man slooft zich dan extra uit voor het 
vrouwtje Bruine Kiekendief en haar nest. Helaas is het 
wijfje Bruine Kiekendief na de maaiwerkzaamheden niet 
teruggekeerd naar het nest en werden de eieren gepre-
deerd.

Op 11 mei werd de Steppekiekendief voor het laatst ge-
zien, daarna verdween hij met de noorderzon. Hij is toch 
meer dan een maand gebleven. Laat ons hopen dat we 
deze soort binnenkort als broedvogel in onze contreien 
mogen verwelkomen.

Wim Bovens

Steppekiekendief 2021

foto Tom Bovens

foto Filiep T’jollyn

foto Redgy Vergracht
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Flashback naar 2020

Vorig jaar waren er 2 broedgevallen van Grauwe Kieken-
dief op hetzelfde veld naast de abdij van Westvleteren. 
Beide nesten werden beschermd door Natuurwerkgroep 
De Kerkuil, in samenwerking met de lokale afdeling van 
Natuurpunt (Poperinge). Van één nest vlogen er 4 jongen 
uit, van het tweede nest vloog er slechts eentje  uit. Er 
werden toen ook 4 adulte Grauwe Kiekendieven van een 
GPS-zender voorzien door het INBO (Instituut voor Na-
tuur- en BosOnderzoek), drie mannetjes en één vrouwtje.
 
Overwintering

Alle vier de Grauwe Kiekendieven trokken zonder proble-
men zuidwaarts. Twee landen waren het meest in trek als 
overwinteringsgebied: Mali en Mauritanië. Eén mannetje 
verbleef ook enkele weken in Guinee. Jammer genoeg is 
het enige gezenderde wijfje Grauwe Kiekendief van de 
kaart verdwenen in Mali en één van de drie mannetjes 
heeft helaas het leven gelaten op de terugtocht, boven op 
een berg in Marokko.

Broedseizoen 2021

De eerste Grauwe Kiekendief die terug in Westvleteren 
werd gespot, was het ongezenderde wijfje van één van de 
broedkoppels uit 2020. Haar unieke verenkleed maakte 

haar onmiskenbaar. Er kwamen meldingen binnen sinds 
15 april, maar het was pas op 23 april dat een broeder van 
de abdij de vogel opmerkte en NWG De Kerkuil de aan-
wezigheid kon bevestigen. Op 25 april kwam een eerste 
gezenderde mannetje ook aan en ze ontmoetten elkaar 
op het grasveld naast de abdij, de nestlocatie van 2020. 
Hoewel ze in 2020 geen partner van elkaar waren, begon-
nen ze onmiddellijk met baltsen. Kiekendieven zijn eerder 
plaatstrouw dan partnertrouw, zo blijkt. De eerste waar-
neming van effectieve paring vond plaats op 27 april.
Op 7 mei in de voormiddag, kwam er een tweede onge-
zenderd vrouwtje langs op het grasveld en bleef een halve 
dag hangen rond het aanwezige koppel, daarna verdween 
ze  met de noorderzon. Ze werd niet meer teruggezien. De 
namiddag van diezelfde dag kwam het tweede gezender-
de mannetje bij de abdij aan, enkele uren te laat, spijtig 
genoeg! Een tweede koppel was misschien mogelijk ge-
weest.

Nestlocatie

Op 11 mei verliet het koppel het veld naast de abdij, om-
dat het er te druk werd. Pas op 17 mei werd een nieuwe 
nestlocatie gekozen op ruime afstand van de abdij, maar 
weer in grasland. Het tweede mannetje bleef ondertus-
sen steeds in de buurt. Er werd contact gezocht met de 

Grauwe kiekendieven 2021
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landbouwer en die reageerde zeer positief. Hij verleende 
onmiddellijk zijn volledige medewerking. Na contact met 
ANB (Agentschap voor Natuur en Bos) werd er beslist om 
een bescherming  van 20x20 meter met schrikdraad te 
plaatsen rondom het nest. De landbouwer wordt vergoed 
voor het oppervlak aan gewas dat hij hierdoor verliest 
(compensatiesteun voor de bescherming van nesten en 
jongen van bedreigde broedvogelsoorten op landbouw-
percelen). 

Nestbescherming

Op 26 mei werd de exacte nestlocatie vastgelegd, het vier-
kant gemarkeerd en werd er vastgesteld dat er drie eieren 
in het nest lagen. De dag erna werd het gras gemaaid en 
de nestbescherming succesvol geplaatst. Na de bescher-
mingsactie kwam het wijfje uitermate snel terug naar het 
nest, wat wil zeggen dat ze de nestbescherming zonder 
probleem aanvaardde. Het nest werd vanaf dat moment 
enkel vanop grote afstand opgevolgd. Af en toe kwam het 
tweede mannetje ook eens langs en zaten beide mannen 
samen op de palen van de nestbescherming!

Spelbreker

Het weer was de belangrijkste spelbreker dit jaar. Op het 
moment dat de eieren op uitkomen stonden, waren er 
verschillende stevige regenbuien. Op 26 juni toonden de 
zendergegevens van het mannetje Grauwe Kiekendief aan 
dat hij 24 uur niet naar het nest was geweest. Bij controle 
bleek dat het nest helemaal doorregend was, en er geen 
eieren of jongen meer aanwezig waren. Een eischaal werd 
nog gevonden op 2 meter van het nest. Dit duidt op pre-

datie van een verlaten nest. De eieren of pas uitgekomen 
jongen zijn vermoedelijk onderkoeld geraakt door de he-
vige regenval. Het wijfje heeft dan mogelijk het nest op-
gegeven waarna de eieren of jongen gepredeerd werden, 
waarschijnlijk door een vogel (kraai, reiger …). 

Er worden ook gelijkaardige taferelen gemeld vanuit Gro-
ningen (Grauwe Kiekendief Kenniscentrum Akkervogels) 
waar heel wat Grauwe Kiekendieven zelfs niet begonnen 
zijn met broeden, waar ze het nest verlaten hebben of 
waar een groot deel van het nest verloren is gegaan door 
weersomstandigheden of tekort aan voedsel.

Broedgevallen over de jaren

Sinds 2000 heeft de Grauwe Kiekendief 7 keer gebroed 
in Vlaanderen. Sinds 2018 vier keer in West-Vlaanderen, 
waarvan 3 keer succesvol en dit jaar dus 1 mislukt broed-
geval.
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Broedgevallen Grauwe Kiekendief

En nu …

Het mannetje Grauwe Kiekendief is na het mislukte 
broedgeval naar Nederland vertrokken in de buurt van 
Flevoland. Het vrouwtje werd niet meer teruggezien. Het 
tweede mannetje vertrok naar Frankrijk in de buurt van 
Calais. Ondertussen zitten beide mannetjes al in Marokko 
en staan ze op punt om de Sahara  over te vliegen. We 
wensen hen veel succes en hopen volgend jaar op een be-
ter broedseizoen!

Samenwerking

De nestbescherming en opvolging van Grauwe Kiekendie-
ven gebeurde, net als vorig jaar, door een goede samen-
werking tussen Natuurwerkgroep De Kerkuil, Natuurpunt, 
het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), het Instituut 
voor Natuur en BosOnderzoek (INBO), de Vlaamse Land-
maatschappij (VLM) en uiteraard de landbouwer zelf.

Expertise werd opgedaan tijdens veldbezoeken met Ben 
Koks in Vlaanderen en leermomenten in Groningen bij 
Grauwe Kiekendief Kenniscentrum Akkervogels.

Wim Bovens
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Natste zomer ooit

Een nat en een koud voorjaar en zomer hebben sowie-
so hun weerslag op de muizenpopulatie. Na 2 piekjaren 
waarin de muizenpopulaties floreerden, was het nu tijd 
voor een onvermijdelijk daljaar. Het bleef dan ook de 
vraag of de Bruine Kiekendieven genoeg voedsel zouden 
vinden zijn om de jongen succesvol groot te brengen en 
de populatie van het topjaar 2020 in stand te houden. Een 
ander aspect van het slechte weer is dat de motivatie van 
de medewerkers zou kunnen kelderen en dat er minder 
observatiemomenten zouden zijn om alle nesten op te 
sporen en op te volgen. Niets is echter minder waar, in-
tegendeel. Gelukkig bleek deze laatste vrees ongegrond! 

Met enige trots kunnen we zeggen dat we nog nooit met 
zo’n groot en gemotiveerd team het kiekendievenseizoen 
doorlopen hebben. Tegen sommige verwachtingen in 
heeft de populatie Bruine Kiekendieven ook opmerkelijk 
goed stand kunnen houden. De totale populatie die werd 
gemonitord, valt terug op 103 koppels tegenover 106 vo-
rig jaar. Er is echter wel een significant verschil in het aan-
tal succesvolle broedgevallen. Vorig jaar hadden we ze-
kerheid over 57 succesvolle broedgevallen, maar in 2021 
kunnen we spreken van niet minder dan 63 met zekerheid 
geslaagde nesten. Hier komt nog bij dat in 2020 er 3 extra 
mogelijke broedgevallen waren, waar dit er in 2021 9 zijn! 
Het recordaantal mislukte nesten (32) werd gelukkig niet 
verbroken en is gestrand op 23 stuks.

Artikels

Bruine Kiekendieven 2021 foto Redgy Vergracht
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Spreiding over gemeenten

Het epicentrum van de Vlaamse populatie Bruine Kieken-
dieven ligt, zoals verwacht, weer in Veurne. Er werden 
niet minder dan 29 nesten opgevolgd, een nieuw record. 
Diksmuide komt verdienstelijk op een tweede plaats met 
22 broedgevallen, een evenaring van het aantal in 2019. 
Alveringem, Nieuwpoort en Middelkerke waren de thuis-
basis voor elk 7 koppels. Lo-Reninge volgt met 5 koppels. 
Houthulst was de geboorteplek voor 4 nesten jonge Brui-
ne Kiekendief en hekkensluiter Koksijde huisvestte 2 kop-
pels. In de Franse Moeren, net over de grens, werden ook 
nog 3 nesten opgevolgd.

Broedbiotoop

Het riet wint dit jaar aan populariteit onder de Bruine Kie-
kendieven met niet minder dan 36% van de broedgeval-
len, maar graan (tarwe/gerst/triticale) blijft de voorkeur 
genieten van het merendeel van “onze” populatie met 
38%. Maaigrasland blijft het gevaarlijkste broedbiotoop, 
toch kiest 16% nog om zich hier te nestelen. Er waren 
slechts 4 broedgevallen in hooiland dit jaar. Bij 4 broed-
gevallen was het niet duidelijk of de vogels in tarwe of in 
een rietkraag genesteld hebben, vandaar 5% ‘broedbio-
toop onbekend’. Als we de graansoorten onder de loep 
nemen, komen we aan 23 broedgevallen in tarwe en 10 
broedgevallen in gerst.

Mislukte broedgevallen

In 2021 noteerden we 22 mislukte broedgevallen. Maai-
grasland blijft het gedoemde broedgewas waarin bijna 
de helft van de broedgevallen mislukt. Deze 10 mislukte 
nesten vertegenwoordigen 45% van het totaal aantal mis-
lukte broedgevallen. Gras is geen stevig gewas en eens 
het een bepaalde lengte bereikt, kan het zich niet meer 
rechtop houden en valt het plat. Op dat moment komen 
de eieren of de jongen open en bloot te liggen voor pre-
datoren en is het een kwestie van geluk of het nest zal 
slagen of niet. Koppels die in tarwe gaan broeden blijken 
de grootste slaagkans te hebben. Van de 23 broedgevallen 
in tarwe zijn er slechts 2 mislukt (9%). In gerst en hooiland 
mislukten telkens 3 nesten, in het riet waren dat er 4. We 
registreerden ook 8 koppels die niet tot broeden zijn ge-

komen, maar wel een territorium bezetten en 9 broedpo-
gingen of mogelijke broedgevallen.

Nestgemiddelden

In het hele werkingsgebied zijn minimum 170 juveniele 
Bruine Kiekendieven uitgevlogen. Het gemiddelde per 
nest is lichtjes gestegen ten opzichte van vorig jaar: van 
3,19 jongen per nest naar 3,33 jongen per nest. Dit gemid-
delde wordt genomen van de broedgevallen waarvan we 
het exact aantal jongen weten. Van 33 nesten kennen we 
het exacte aantal jongen. Van deze nesten noteerden we 
in totaal 110 uitgevlogen juvenielen.

Wingtags

We konden dit jaar maar liefst 22 verschillende gevleu-
gelmerkte kiekendieven succesvol aflezen. Drie andere 
kiekendieven met wingtags werden opgemerkt, maar 
zonder de code te kunnen waarnemen. Dit jaar werden 
36 juveniele kiekendieven gevleugelmerkt in ons wer-
kingsgebied. Wie dergelijke kiekendief ziet vliegen, mag 
steeds contact nemen met het secretariaat van NWG De 
Kerkuil of via wingtags@natuurwerkgroepdekerkuil.be. 
Nieuwe (kiekendief-)medewerker Jelle Maeyaert zag be-
gin mei een kiekendief met oranje wingtags met opschrift 
“I3”. Dit bleek een wijfje te zijn dat vorig jaar geringd en 
getagd werd in Cantley, Norwich, Norfolk, Engeland. Het 
was de eerste terugmelding van deze kiekendief. Helaas 
is ze niet in onze contreien gebleven. Vrijdag 5 november 
2021 komt Anny Anselin een lezing geven over de resul-
taten van het wingtagproject (zie agenda achteraan dit 
tijdschrift).
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Drone

Dit jaar werd voor het eerst een drone gebruikt bij de op-
sporing en opvolging van nesten Bruine Kiekendief. Het 
betreft een drone van 249 gram met een 4k-camera, zon-
der warmtecamera dus. Aan alle wettelijke bepalingen om 
hiermee te vliegen werd voldaan. Deze methode is nieuw 
voor de natuurwerkgroep en werd uitvoerig getest en ook 
goedgekeurd. Nestopsporingsmethode blijft hetzelfde als 
vroeger met die toevoeging dat er niet meer in het veld 
gegaan dient te worden vóór de jongen geringd/getagd 
kunnen worden. Dit zorgt voor minder schade voor de 
landbouwer, geen spoorvorming voor predatoren en min-
der wegloopmogelijkheden voor de jongen. Verstoring is 
sterk afhankelijk van de oudervogel,  de ene reageert vrij 
heftig, de andere blijft zelfs gewoon op het nest zitten. 
Verstoring is er dus nog steeds, maar waar ze nu verstoord 
worden door de drone in plaats van door een persoon in 
het veld, zien we dat het wijfje veel sneller naar het nest 
teruggaat als ze verstoord werd door een drone, meestal 
binnen de 5 minuten. Een protocol wordt uitgewerkt om 
zoveel mogelijk de verstoring te minimaliseren. Hier den-
ken we bijvoorbeeld aan minimumhoogte om over het 
nest te vliegen, minimum met 2 personen aanwezig zijn  
(1 die vliegt en 1 die oudervogels volgt), toestemming van 
de landbouwer etc. Er wordt ook contact genomen met 
Werkgroep Roofvogels van Zeeland om ervaringen uit te 
wisselen. Indien een warmtecamera nodig blijkt, kan er 
steeds contact genomen worden met gespecialiseerde fir-
ma’s zoals bijvoorbeeld Falcoflight. Dit seizoen zijn er met 
de drone 3 nesten gevonden in tarwe, 1 in gerst, 1 nest in 
gras en 3 in riet.

Timing

Dit jaar was het door de weersomstandigheden een raar 
seizoen. Waar we normaal een mooie opeenvolging van 
projecten hebben: eerst Steenuilen einde mei, dan Ker-
kuilen vanaf tweede week van juni en vanaf einde juni, 
begin juli de Bruine Kiekendieven; was het nu een beetje 
van alles tegelijkertijd. Vooral de Kerkuilen hadden een bi-
zarre en langgerekte broedperiode. Meer daarover in het 
rapport van de Kerkuilen in het tijdschrift van januari.
Medewerker Hendrik Mijle volgt in Lo-Reninge de Bruine 
Kiekendieven op, maar zet zich overal in waar hulp nodig 
is. Zo was hij mee op pad met het team van Alveringem 
om kerkuilcontroles te doen op 17 juli. Projectcoördina-
tor Wim Bovens was in de namiddag op stap met enkele 
andere medewerkers om Kiekendieven te ringen tussen 

Ramskapelle en Booitshoeke. Net toen Wim klaar stond 
om het veld in te gaan om de kiekjes te ringen, belde 
Hendrik hem op. Een veld gerst in Lo-Reninge met 4 gro-
te juveniele Bruine Kiekendieven zou nu gedorst worden. 
Eén van de jongen kon al zeker vliegen! De planning wordt 
helemaal overhoop gesmeten. Hendrik verlaat het team 
van de kerkuilencontroles en Wim maakt een nieuwe af-
spraak met de landbouwer om de kiekendieven te ringen. 
Hij vertrekt onmiddellijk met enkele medewerkers rich-
ting Lo-Reninge. 

Daar aangekomen is de landbouwer al begonnen met dor-
sen. Er wordt besloten de juvenielen even vast te zetten 
tijdens deze werken, want wanneer een jong een poging 
doet om te vliegen en elders in de tarwe landt, kan hij niet 
onmiddellijk terug opstijgen omdat de tarwe verhindert 
dat hij zijn vleugels snel genoeg kan bewegen. Bij het nest 
gekomen vliegt het oudste jong op en landt wat verder. 
Was dit nu in het gerstveld? Was het er net achter? Hij 
vloog tegen de zon in wat het enorm moeilijk maakte om 
hem te volgen. 

Er worden geen risico’s genomen en met man en macht 
beginnen we te zoeken. De 3 overgebleven juvenielen wor-
den even vastgezet, zij zijn veilig! Hendrik neemt plaats op 
de dorser en houdt de focus net voor de maaibalk. De an-
dere medewerkers lopen voor de dorser uit. Ook de drone 
wordt even ingezet, maar het 4de jong wordt niet meer 
gezien. Met zekerheid kan gezegd worden dat hij niet in 
de dorser verdween, dus we mogen ervan uitgaan dat het 
jong net achter het veld geland was.

De landbouwer stopte even met dorsen, maar het vier-
kant rond het nest stond nog niet vrij. Hij moet de gedor-
ste gerst even wegbrengen en zou 1,5 uur wegblijven. De 
medewerkers zien het zitten om te wachten en ondertus-
sen worden tal van kiekendievenverhalen van het voor-
bije seizoen al besproken. 

Toen de landbouwer terugkwam, werd het vierkant gevrij-
waard en werden de jongen terug op het nest vrijgelaten. 
Dank aan de landbouwer en loonwerker voor hun enor-
me bijdrage in de bescherming van dit nest. Maar zeker 
ook een dank aan de vrijwilligers die zo flexibel en gemo-
tiveerd te werk zijn gegaan. Het is met dergelijke fantasti-
sche samenwerking dat nesten succesvol uitvliegen!

Wim Bovens
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Ik zag samen met mijn neefje op reis naar Vresse sur Se-
mois een Torenvalk jagen. we besloten hem in ’t oog te 
houden en enkele momenten later had hij al prijs! De 
prooi werd verorberd op het dichtsbijzijnde paaltje. Ge-
weldig dat hij zo’n grote prooi in één keer naar binnen 
krijgt! Dat is bijna zoals wij een volledig konijn door onze 
keel zouden kunnen slikken.

Wout De Zutter
12 jaar

Torenvalk met een hongertje

Wouw is hier geen uitroep van verbazing. Maar de Rode 
Wouw is een vogelsoort die bijna alleen in Europa voor-
komt. Hun voedsel bestaat vooral uit aas. Daarnaast wor-
den prooien tot de grootte van een konijn gevangen. Let 
op de lange geknikte vleugels en diep gevorkte staart van 
deze roofvogel. De vleugels eindigen met 5 vingers, bij de 
zwarte wouw tellen we 6 vingers. (Zie cursus roofvogels 
van NWG De Kerkuil). Opvallend zijn ook de witte vleugel-
vlekken op de handpennen. De Rode Wouwen in België 
zijn overwegend trekvogels. Zij hebben een lengte van 61-
72 cm, en een spanwijdte van 140-165 cm.

Foto: Erik Wackenier
Tekst: Willy Dela Ruelle

Wauw! Hier de Rode Wouw

De Tjiftjaf is mogelijk te verwarren met de Fitis, beide 
soorten gelijken heel goed op elkaar. Je moet bijna een 
specialist zijn om ze visueel van elkaar te onderscheiden.
Maar wanneer je geduld hebt en de zang aandachtig be-
luistert dan roept de Tjiftjaf zijn naam, tjif-tjaf-tjif-tjaf, enz. 
De Fitis daarentegen heeft een vloeiende, muzikale ca-
dans, aflopend en eindigend met een sierlijk soeiet-soei-
etoe. Deze Tjiftjaf hoorden we alvast heel mooi zijn eigen 
naam roepen.

Foto: Roos Van de Kerckhove
Tekst: Willy Dela Ruelle

Tjiftjaf op bezoek aan de Fintele
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De Blauwe Reiger, met een spanwijdte van 1,6 tot 2 meter 
is de bekendste uit de reigerfamilie. Hij eet behalve vis 
ook nog rivierkreeften, salamanders, kikkers, jonge konij-
nen, mollen en muizen. De Blauwe Reiger broedt in kolo-
nies in hoge bomen die dicht bij een waterkant staan. Het 
nest wordt gevormd door een platform van takken met 
een ondiepte. Het wordt jaarlijks herbruikt. Deze foto is 
genomen aan De Fintele.

Foto: Freddy Candaele
Tekst: Willy Dela Ruelle

Onze Blauwe Reigers!

De Kwak is een vogel die behoort tot de familie van de rei-
gers. Het is een gedrongen vogel met vrij korte, geelachti-
ge  poten, wit-grijze borst, keel en vleugels. De kruin, nek, 
rug en mantel zijn zwart. Het gezicht is eerder wit met een 
markant rood oog. De Kwak heeft een dikke, zwarte sna-
vel en in prachtkleed twee witte dunne sierveren vanaf de 
nek (op deze foto niet te zien).  Hij is eerder een nachtvo-
gel, behalve in de broedtijd. Gewoonlijk brengt hij de dag 
verborgen en weinig actief door, vaak in bomen, en vliegt 
pas tegen valavond naar voedselplaatsen. Ze houden van 
uitgestrekte, zowel zoet- als zoutwatermoerasgebieden, 
en broeden vaak in kolonieverband. 

Foto: Inge Hofmans
Tekst: Willy Dela Ruelle

Geen bier maar toch een Kwak

De Pimpelmezen waren oorspronkelijk bosbewoners, 
maar ze hebben zich wonderwel aangepast aan een leven 
in de buurt van mensen. De Pimpelmees kan je nu het 
gehele jaar door in bijna elke tuin vinden. Ze zijn sociaal 
monogaam, wat wil zeggen dat ze hun nest maken en hun 
jongen grootbrengen met één en dezelfde partner. Maar 
de jongen zijn niet altijd van dezelfde vader. Moeder Pim-
pelmees durft wel eens een scheve schaats rijden met een 
buurman. Indien je een nestkastje voor de Pimpelmezen 
zou maken, zorg dan dat de invliegopening een diameter 
van 2,6 tot 2,8 cm heeft.

Foto: Inge Hofmans
Tekst: Willy Dela Ruelle

Simpel, dit is een Pimpel
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Wingtagproject: een update
Wanneer: 5 november 2021 om 19.30 u.
Waar: OC Volcraven in Oostkerke (Diksmuide)
Spreker: Anny Anselin
Inschrijven: verplicht (via de website)

Info:
Dit jaar loopt het wingtagproject 10 jaar en dat vraagt om 
een stand van zaken. Hoeveel Bruine Kiekendieven zijn 
voorzien van vleugelmerken en welke informatie heeft 
ons dit al opgeleverd? Anny Anselin komt het ons allemaal 
vertellen op deze uiterst boeiende avond.

Uilencursus
Wanneer: 24 november 2021 om 19.30 u.
Waar: CC De Balluchon, Moerestraat 19, Koekelare
Spreker: Patrick Claeys
Inschrijven: verplicht (via de website)

Info:
Met hun grote ogen en hun nachtelijke verschijning spre-
ken uilen enorm tot de verbeelding van de mens. Maar 
welke uilen kan je bij ons te zien krijgen? Hoe kan je ze 
herkennen? Wat eten ze vooral? Zowel herkenning als 
ecologie wordt uitvoerig besproken in deze cursus. 

Akkervogelinventarisatie: de resultaten
Wanneer: 25 november 2021 om 20.00 u.
Waar: BC De Blankaart, Iepersteenweg 56, Woumen
Spreker: Olivier Dochy
Inschrijven: verplicht (via de website)

Info:
Het is al even geleden, maar je had dit nog tegoed: de 
resultaten van de grensoverschrijdende akkervogelinven-
tarisatie in 2019. Toen zijn grote gebieden met ‘punttel-
lingen’ door talloze vrijwilligers onderzocht op de aan-
wezigheid van ‘plattelandsvogels’ in Noord-Frankrijk, de 
Westhoek, Midden-West-Vlaanderen en westelijk Hene-
gouwen. Zijn er grote verschillen tussen die regio’s ? En 
zien we verschillen met een eerder dergelijk onderzoek in 
2013 ?  Je kreeg al eens een summier overzicht, maar deze 
keer gaan we wat meer in detail.

Dit gebeurt in samenwerking met de vogelwerkgroep van 
Natuurpunt De Bron.
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Kalender

Wanneer Uur Wat Waar Extra

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

vr 05-11-21 19.30u. Update wingtagproject OC Volcraven, Grintweg 15D, 8600 Diksmuide 27

wo 24-11-21 19.30u. Uilencursus CC De Balluchon, Moerestraat 19, Koekelare 27

do 25-11-21 20.00u. Akkervogelinventarisatie: resultaten BC De Blankaart, Iepersteenweg 56, 8600 Woumen 27

Gelieve sociale media en/of de website in het oog te houden voor aanvullende aankondigingen van activiteiten. 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. Er zit met andere woorden nog wat in de pipeline.

In samenwerking met brouwerij Deca brachten we vorig jaar we een 
bruin & blond streekbier op de markt, met bijhorend glas. Hoog tijd 
om jullie allemaal nog eens warm te maken om deze heerlijke bier-
tjes te proeven. Met deze verkoop willen we in de eerste plaats ons 
kiekendievenproject bekend maken bij het brede publiek. Wie een 
geschenkdoos aankoopt, krijgt niet alleen de nodige info over onze 
werking en de kiekjes, maar geeft de werkgroep ook een financieel 
duwtje in de rug.

Tegelijkertijd is het een welgemeende dankuwel aan al onze landbouwers. Dankzij hun medewerking slagen we in onze 
opzet en blijft de populatie kiekendieven groeien. We schenken hen dan ook graag een lekker biertje (in)!

Het bier is verkrijgbaar op volgende plaatsen:
Diksmuide: Bezoekerscentrum De Blankaart | Provincie West-Vlaanderen
Diksmuide: De Brooderie - Belegde Broodjes - Panini’s - Ontbijt - Slaatjes
Veurne: Visit Veurne
Ieper: Optiek Porteman (Ieper) - opticien / optometrist / contactlensspecialist
Oostende: VOC Oostende (vogelopvangcentrum.be)
Diksmuide: Oxfam (enkel flesjes)

Het bier wordt geschonken in:
Diksmuide: Bezoekerscentrum De Blankaart | Provincie West-Vlaanderen
Diksmuide: 4AD – Duurzame live muziek en concerten in Diksmuide
Diksmuide: De Brooderie Diksmuide - Belegde Broodjes - Panini’s - Ontbijt - Slaatjes

Tijdelijke afhaalpunten, contact per e-mail
Nieuwpoort: geert@natuurwerkgroepdekerkuil.be
Koekelare: filip@natuurwerkgroepdekerkuil.be 

Onze verpakkingen en hun prijzen:
• Geschenkdoos met 3 flesjes = € 6,80
• Geschenkdoos met 2 flesjes & glas = € 13,90
• Bak bier = € 42,20

We roepen jullie hulp in voor een geslaagde bierverkoop. Motiveer zoveel mogelijk 
familie, vrienden ... om onze kiekjes te proeven! Of nog beter: schenk ons streekbier 
weg en help zo mee onze werking bekend te maken. Een uniek cadeau met een ver-
haal.

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

Herfststukje Bruine Kiekendief
Van een saai stuk boomschors tot een herfststukje met Bruine Kiekendief

Stap 1: Trek eropuit langs veldwegjes of akkers en verzamel alle benodigdheden:
• veldbloemen 
• maïskolven 
• takjes 
• bladeren 
• een groot stuk boomschors

Verder heb je ook nog nodig:
• karton 
• tekening van een kiekendief 
• vloeibare lijm 
• potlood
• schaar
• plakband of tape 

Stap 2: laat de boomschors goed drogen 

Stap 3: knip de kiekendief op het papier uit en kleur hier en daar wat bij 

Stap 4: neem het karton, plaats de kiekendief erop en ga met potlood rond de tekening van de kiekendief (zodat je een 
profiel hebt op het karton) 

Stap 5: knip de kartonnen kiekendief uit 

Stap 6: plak de papieren kiekendief op het stukje uitgeknipte 
karton, zo is de kiekendief steviger 

Stap 7: neem de gedroogde boomschors en lijm er een takje 
aan vast 

Stap 8: vervolgens bevestig je de kiekendief aan het rechtop-
staande takje, met plakband of tape 

Stap 9: dan versier je de houten plank met het materiaal dat 
je gevonden hebt in het bos en/of naast een veld waar de boer 
net tarwe, gerst of maïs heeft geoogst

Stap 10: en nu alles goed laten drogen 

Klaar is Kees!! 
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Goens Verzekeringsburo Veurne
Ooststraat 54, 8630 Veurne

T 058 31 16 66
info@goensverzekeringsburo.be

www.goensverzekeringsburo.be

Sights Of Nature 
Natuurpunt Optiekshop

Vlamingveld 89
8490 Jabbeke
050 31 50 01

www.deputter.be

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

OFFICIEEL PARTNER

www.kite-optics.be
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verse vegetarische voeding • kruiden  
• voedingssupplementen  

• natuurcosmetica • geschenkartikelen 
• Voor ieder probleem een natuurlijke 

oplossing

Natuur- en Dieetwinkel

Pannestraat 63/65 
8630 Veurne 
058 31 29 40

Bruggesteenweg 112, 8830 Gits
Tel 051 72 57 26 Fax 051 72 55 76

info@claerbout.be 
www.claerbout.be

Sponsors

Metaal- & Houtconstructies voor huis en tuin - 
Burgmolenstraat 31 | 8690 Alveringem - 

 TEL 058 62 46 47 | info@mw-creations.be 
www.mw-creations.be

alles voor de vakman

 

Noordweststraat 10, 8647 Noordschote 
Tel 051/54 52 77; GSM 0498/43 32 38 

info@deblauwespie.be 
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PortemanKijkers.be
SPECIAALZAAK & SITE V              R VERREKIJKERS & TELESCOPEN

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

Tot 10% op adviesprijs

Porteman steunt tot 10% de Hellebeek in Heuvelland

Rijselstraat 10 & 12 - IEPER

Volg @Portemankijkers
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AVEVE Veurne BVBA
Celien & Stijn

Vaartstraat 16 - 8630 Veurne
058 31 10 09

aveveveurne.bvba@aveve.be

Tuin - Dier - Bakplezier

Geertrui Decrock & Leonard Bonnez
Grote markt 5, 8630 Veurne

058 31 36 02
www.optiek-rodenbach-balduck.be

Sponsors Sponsors

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

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

Dé speciaalzaak voor al uw 
optische instrumenten

Verrekijkers, telescopen, loupes, 
sterrenkijkers, microscopen,  ...

Demonstraties op aanvraag

Bestel via onze webshop 
 www.natuurkijkers.be  
met gratis verzending.

ERKEND PARTNER

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

Pannestraat 10 - 8630 Veurne

T. 05 777 77 77

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