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4 Voorbije activiteiten

10 jaar wingtagproject Bruine Kiekendief
Vrijdag 5 november 2021 mocht NWG De Kerkuil ein-
delijk nog eens Anny Anselin in haar midden verwelko-
men. Deze vaandeldrager van ‘ons’ kiekendievenproject 
behoeft eigenlijk amper nog een introductie. Wie toch 
nog eens haar levensverhaal wil nalezen, verwijs ik graag 
naar het 2de nummer van Natuur.Oriolus van 2019 (dat 
trouwens ook online te lezen is, zie onderaan dit artikel). 
Anny kwam ons haar terugblik op 10 jaar vleugelmerken 
van Bruine Kiekendief presenteren. Aangezien de natuur-
werkgroep intensief bij dit project betrokken is, waren 
alle aanwezigen heel nieuwsgierig naar de resultaten.

Bruine Kiekendief

De presentatie begon met een korte beschrijving van de 
Bruine Kiekendief als soort, met aandacht voor herken-
ning van de verschillende kleden, de biotopen waarin 
ze voorkomen en de broedcyclus. Het inschatten van de 
Belgische populatie is niet zo eenvoudig, maar wordt ge-
raamd op een 130 broedterritoria, waarvan er zich zo’n 
100 in het werkingsgebied van De Kerkuil bevinden. De 
Europese concentraties bevinden zich vooral in Noord-
west-Duitsland, Nederland, Groot-Brittannië, de Balti-
sche staten, Hongarije en Oekraïne. Volgens de Europese 
broedvogelatlas zouden er tussen de 100.000 en 180.000 
broedparen zijn in Europa.

Het onderzoek naar de Bruine Kiekendief heeft er  - dank-
zij zenderdata – voor gezorgd dat de trektroutes van deze 
elegante jager vrij accuraat in beeld zijn gebracht. De 
noordwestelijke populatie trekt via Frankrijk en Spanje 
over de Straat van Gibraltar naar Marokko om uiteinde-
lijk te overwinteren in de sub-Sahara in landen zoals Mali, 
Guinée en Burkina Faso. Daar verblijven ze van september 
tot april in moerasrijke gebieden, de rand van de Sahel of 
langs de grote rivieren. Het vleugelmerken heeft echter 
een ander doel voor ogen.

Waarom vleugelmerken?

Met het aanbrengen van wingtags hopen de onderzoe-
kers de meer lokale ecologie van de Bruine Kiekendief 
in kaart te brengen: hoe zit het met de populatietrends? 
Wat weten we over habitat en landgebruik? Hoe is het 
met de dispersie van de vogels gesteld? Vleugelmerken 
laten toe om heel goedkoop veel jongen individueel her-
kenbaar te maken. Waar een zender al gauw meer dan 
€ 1.000 kost, is de kostprijs van een wingtag amper € 5. 
Op die manier kunnen de bewegingen van zowel jonge als 
adulte vogels worden gevolgd, en kunnen zowel plaats- 
als habitattrouw in kaart worden gebracht.
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Het gebruik van wingtags bij Bruine (en Grauwe!) Kieken-
dieven komt oorspronkelijk uit Frankrijk. Het Centre d’Etu-
des Biologiques de Chizé, met voortrekkers Jean-François 
Blanc en Steve Augiron, ontwikkelde hiervoor een rela-
tief eenvoudige en vooral goedkope techniek. Kunststof 
vlagjes van 10 bij 3 cm in een bepaalde kleur en met een 
unieke symboolcode worden met een speciaal nietje en 
met behulp van een speciale tang aan de voorvleugel van 
een kiekendief bevestigd. Doordat op de plaats van be-
vestiging geen botten, belangrijke zenuwen of bloedvaten 
passeren, ondervindt de vogel van deze merken geen last. 
Een handleiding werd naar Vlaanderen doorgestuurd, 
met de belofte van een bijhorende video en instructiebe-
zoek … waar uiteindelijk niets van in huis kwam. Dus werd 
het voor Anny en ‘haar’ ringers experimenteren op kar-
tonnen uitsnedes en vleugels van dode meeuwen. Op 20 
juni 2011 werd in Vlaanderen – met de nodige zenuwen 
- de eerste Bruine Kiekendief getagd!

Protocol

Vanzelfsprekend werd voor het vleugelmerken ook een 
protocol uitgeschreven. (Liefst lokale) ringers gaan bij 
het nestbezoek eerst het geslacht van de vogel proberen 
te bepalen door de afstand tussen de klauwen van een 
opengesperde poot te meten: <78mm betekent manne-
tje, >80mm is een vrouwtje. Daarna wordt de leeftijd van 
de pullus bepaald door de vleugellengte te meten. Deze 
info laat toe terug te rekenen tot de geboorte van het 
jong, en dus ook het moment van de eileg, wat voor de fe-
nologie van de soort nuttige info is. De algemene conditie 
van het jong wordt nagegaan door het dier te wegen en 
de ‘hongermaliën’ te tellen (markeringen op de pennen 
die op periodes van voedselgebrek wijzen). Daarna wordt 
de vogel geringd en getagd.

Enkele cijfergegevens

In de voorbije 10 jaar werden in het volledige projectge-
bied – dat zich uitstrekt van Noord-Frankrijk, over de West-
hoek en de Oostkust, tot het noorden van Oost-Vlaan-
deren, Noord-Antwerpen en Zeeland - liefst 1383 jonge 
Bruine Kiekendieven getagd, waarvan 278 (of 20%) in het 
werkingsgebied van Natuurwerkgroep De Kerkuil. In de 
topjaren 2017 en 2020 werden respectievelijk 164 en 178 

jongen gevleugelmerkt, waarvan 43 en 55 (bijna 1/3) in 
de noordelijke Westhoek. De 1000ste vogel werd op 8 juli 
2019 door Henk Castelijns gemerkt in Zeeland.

Terugmeldingen en hun waarde

Hoeveel van die getagde vogels werden nu ondertussen 
al teruggezien? En is dat vleugelmerken nu eigenlijk wel 
nuttig? In de loop van het project werden al 1819 terug-
meldingen genoteerd. Dat zijn alle waarnemingen, zowel 
van jonge vogels als adulten, op elk moment van het jaar, 
op elke plek. Dat betekent vanzelfsprekend dat hier ook 
soms verschillende waarnemingen van dezelfde vogel 
tussen zitten, soms in dezelfde periode maar ook soms in 
verschillende jaren (al dan niet na elkaar). In totaal wer-
den 225 ‘unieke’ Bruine Kiekendieven teruggemeld. Dat 
zijn vogels die minstens 2KJ (KalenderJaar) zijn, en dus 
worden gemeld in het jaar volgend op hun geboorte of 
later. In ons werkingsgebied waren dat er 57 of 25% van 
het totale aantal. Anny verklaart dit grote succes hier aan 
de vele gemotiveerde vrijwilligers en de goede fotografen 
die met duidelijke bewijzen het onderzoek ondersteunen.

Uit analyse van de waarnemingsplaatsen bleek dat het ge-
slacht, eerder dan de leeftijd, een rol speelt in de afstand 
die een Bruine Kiekendief aflegt tussen de geboorteplaats 
en de eerste gekende broedplaats. In 2019 werden daar-
voor 80 vogels gevolgd (39 mannetjes en 41 vrouwtjes). 
Beide geslachten broedden minimum zo’n 500 m van de 
eigen geboorteplek, maar mannetjes gingen maximum 
130 km verderop broeden, terwijl vrouwtjes liefst 200 
km verder hun nest gingen maken. Gemiddeld broeden 

foto: Redgy Vergracht
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vrouwtjes ook verderaf van de eigen geboorteplek. Voor-
lopig wordt trouwens ongeveer 1 op de 13 getagde jon-
gen later broedend opnieuw waargenomen.

man (39 exemplaren):

vrouw (41 exemplaren):

Interessante gevallen

Vanzelfsprekend is elke terugmelding waardevol, maar 
soms springt een speciaal geval er toch bovenuit. Zo was 
er de tweede ooit gemerkte bruine kiek in het werkings-
gebied (getagd op 30 juni 2011 in Veurne) die tweeëneen-
halve maand later (12 september) in Norfolk (GB) werd 
opgemerkt. Ook meer recent werden lokale kiekendieven 
in het buitenland waargenomen, en ook prachtig gefoto-
grafeerd. Een jong uit Merkembroek werd in november 
2020 iets ten zuiden van Sevilla opgemerkt, terwijl hij 
smakelijk een Purperkoet aan het verorberen was in de 
vallei van de Guadalquivir. 

Heel wat Britse Bruine Kiekendieven overwinteren trou-
wens op het Iberisch schiereiland, en trekken zelden door 
naar West-Afrika. Nog in het najaar van 2020 werd een 
jong uit De Moeren gespot in de Povlakte in Italië. 

Dit jaar hadden Wim Bovens en medewerkers Justine 
Huyghe, Eveline Follet, Juliette Rousseau en Hannelore 
Theite tijdens een slaapplaatstelling aan De Blankaart de 
eer om een 8KJ vrouwtje (dat getagd werd in Tholen, NL) 
te mogen begroeten.

De nestor onder de teruggemelde kiekjes blijft toch  
/wR8nF, een mannetje dat in zijn elfde kalenderjaar (11KJ) 
in Vinkeveen (NL) werd opgemerkt en in 2011 in Ossenis-
se (NL) werd gevleugelmerkt.

Merk je zelf een Bruine Kiekendief op met ‘van die rare 
flapjes’ op de vleugel, aarzel dan niet om een foto te ne-
men en/of onze projectcoördinator Wim Bovens (info@
natuurwerkgroepdekerkuil) of een andere medewerker 
op de hoogte brengen. Vermeld wanneer en waar je de 
vogel zag en dan komen wij zeker een kijkje nemen. Elke 
waarneming is nuttig voor het project!

Filip Declerck

Natuur.oriolus. (2019). 
Anny Anselin. Portret 
van een vrouw in wat 
een mannenwereld 
was. Natuur.oriolus, 
42-46.

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200
220

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200
220

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Foto: Miguel Angel Rojas Ruiz



7Voorbije activiteiten Voorbije activiteiten

Plattelandsvogels langs de schreve 
In 2013 en in 2019 telden tientallen vrijwilligers de ‘platte-
landsvogels’ langs weerszijden van de Frans-West-Vlaam-
se grens. Naast bijzondere weetjes leidt dit ook tot nieu-
we vragen. Het is duidelijk dat de biotoopvoorkeur van 
vogels niet zomaar in eenvoudige tabellen te gieten is en 
dat er veel finesses van het landschap een rol spelen.

1. INLEIDING
De term ‘plattelandsvogels’ omvat de typische akker- en 
weidevogels en vogels van boerenerven, poelen, hagen 
en landelijke tuinen. Het is een bont allegaartje, van de 
mascotte Geelgors tot Braamsluiper, van Patrijs tot Zwar-
te roodstaart en van Nijlgans tot Roek. Velen onder hen 
zien af door de moderne landbouw, andere soorten doen 
het net beter als opportunistische cultuurvolgers.
Na een eerste grensoverschrijdende telling in 2013 orga-
niseerde de provincie West-Vlaanderen dit in 2019 op-
nieuw. Dit gebeurde met 81 (!) vrijwilligers en een aantal 
Belgische en Franse projectpartners. De telling van 2013 
had enkele verrassende resultaten opgeleverd. Zou dit in 
2019 nog zo zijn? En hoe zit het in enkele extra gebieden 
zoals Midden-West-Vlaanderen en Henegouwen?
Student Benoît Gozé van de universiteit van Rijsel deed 
de statistische cijferanalyse. Het eindverslag komt begin 

2022 online. Hier lichten we al een tip van de sluier op.

2. DE RESULTATEN
De telmethode bestond uit drie bezoeken van 7 minuten 
aan een vast punt in april-juni. Alle vogels en kleine land-
schapselementen in een straal van 300 meter werden ge-
noteerd. 

Figuur 2: Situering van de 638 telpunten die in 2019 werden on-
derzocht, waarvan 378 in West-Vlaanderen, 78 in Henegouwen 
en 182 in Noord-Frankrijk. Binnen de oranje stippellijn ligt het 
studiegebied van 2013.

Figuur 1: Gele Kwikstaart

Noord-Frankrijk Henegouwen West-Vlaanderen Niet zo groot verschil Meer in B (H & W) dan 
in Frankrijk

Meer in F & H dan 
in W

Braamsluiper
Geelgors
Grauwe gors [CR]
Grote lijster [NT]
Kneu [VU]
Koekoek
Orpheusspotvogel
Patrijs (F) [EN]
Putter
Rietgors [NT]
Roodborsttapuit
Spotvogel [NT]
Zomertortel [CR]

Blauwborst
Graspieper [EN]
Roek
Konijn

Canadese gans
Gele kwikstaart
Huiszwaluw
Ringmus [CR]
Scholekster

Boerenzwaluw (W) [VU]
Bruine kiekendief (W) [EN]
Buizerd (F)
Grasmus (F)
Groenling (F)
Kievit (H=W) [EN]
Kwartel (H)
Nijlgans (W)
Torenvalk (H)
Veldleeuwerik (H) [VU]
Witte kwikstaart (W)
Zwarte roodstaart (W)
Ree (F)
Aantal soorten per telpunt (gelijk: 
3,4 à 3,6)

Haas
Fazant

Bergeend

Tabel 1: Soorten die in 2019 beduidend talrijker waren in één regio dan in een andere. F=Frankrijk, H=Henegouwen, W=West-Vlaan-
deren, B=België (dus W+H). Soorten in rood vallen voor de Vlaamse Rode Lijst in de categorieën Bijna in gevaar [NT], Kwetsbaar 
[VU], Bedreigd [EN] en Ernstig bedreigd [CR]. 
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3. TALRIJKSTE SOORTEN
Tabel 1 vermeldt de soorten die duidelijk talrijker (min-
stens dubbel zo veel) voorkomen in één van de drie re-
gio’s. Als het verschil minder groot is, staan ze in de ach-
terste kolommen.

We vonden dat de verschillen tussen Frankrijk en 
West-Vlaanderen gelijkaardig zijn aan die in 2013, be-
halve het omkeren van de situatie bij de zwaluwen. In 
2019 zaten meer Huiszwaluwen in West-Vlaanderen en 
Boerenzwaluw werd talrijker in Frankrijk waar ze in 2013 
schaars was. Bizar, en we hebben er geen verklaring voor.

De Ringmus is nog altijd beduidend algemener in 
West-Vlaanderen dan in Noord-Frankrijk en zelfs Hene- 
gouwen. Ze neemt daar nog altijd sterk af. Ook daar heb-
ben we geen goede verklaring voor. Het landschap lijkt er 
nochtans geschikt voor te zijn. Merkwaardig hoe die paar 
kilometer een groot verschil kunnen veroorzaken!

Haas en Fazant zijn aan de Belgische kant opvallend veel 
talrijker dan in Frankrijk en dat zowel in West-Vlaande-
ren als in Henegouwen. Bijvoederen en mogelijk het nog 
steeds (illegaal) uitzetten van fazanten speelt zeker een 
rol. De Patrijs is in 2019 iets talrijker geworden in Frankrijk 
dan in België.

Frankrijk is dus opnieuw koploper voor het herbergen 
van meer bedreigde soorten. Dit geldt ook voor de klei-
ne landschapselementen (KLE’s) met een natuurkarakter 
(haag, bloemrijk grasland), terwijl aan de Belgische kant 
poelen en knotbomen duidelijk talrijker waren.

De wiskundestudent kon geen duidelijke links vinden tus-
sen de aanwezigheid van bepaalde KLE’s en de vogels. Dit 
komt allicht omdat de gebruikte methode te ruw was: in 
de plaats van louter aanwezigheid, vanaf één ‘poel’ of 
‘lage boom’, zou een meer kwantitatieve meting waar-
schijnlijk meer duidelijkheid opleveren. Dat is echter heel 
veel werk en lag buiten het bestek van dit project.

We wilden ook naar de landbouwgewassen kijken, maar 
die informatie bleek nog niet voorhanden voor de Fransta-
lige gebieden. Aan Vlaamse kant bleek de door de student 
gebruikte ‘random’ steekproef van 37 telpunten te klein 
om iets zinnigs te kunnen zeggen. Anderzijds is dat niet zo 
verwonderlijk omdat studies in het buitenland aantoon-
den dat natuurlijke landschapselementen en natuurter-
rein(tjes) in landbouwgebied vaak belangrijker zijn dan de 
gewassen zelf. Het is namelijk daar dat grotere insecten 
kunnen overwinteren of hun waardplanten aantreffen. De 
gewassen dienen voor veel vogels vaker als ‘decor’ om in 
te broeden en dekking te vinden, eerder dan er het juiste 
voedsel aan te treffen. Toch kunnen ook onrechtstreek-
se effecten van een gewas een rol spelen, zoals bemes-
tingsdruk, pesticidengebruik en werkzaamheden. Ook dat 
vergt meer detailstudie.

4. SOORTENRIJKDOM
Op de kaarten van hieronder is duidelijk te zien dat som-
mige deelgebieden (veel) soortenrijker zijn dan andere.

Op de verschilkaart (figuur 4) zien we dat de rand van de 
Moeren en de IJzervallei (Vleteren) rake klappen hebben 
gekregen, maar ook Reningelst en het zuiden van de ‘ber-
gen’, zowel in West-Vlaanderen als in Noord-Frankrijk. 
Dit zijn gebieden waar de landbouwintensivering flink is 
doorgezet in de afgelopen 6 jaar. 

Daar tegenover staan ook enkele gebieden die verbeterd 
lijken te zijn. Dat zijn de omgeving van Watou en de gordel 
Vlamertinge-Voormezele-Wijtschate ten zuiden van Pope-
ringe en Ieper. De verliezen zijn te wijten aan de klassieke 
‘akkervogels’ zoals Patrijs, Veldleeuwerik en Ringmus, de 
winsten aan cultuurvolgers zoals beide zwaluwen, Fazant, 
Zwarte roodstaart, Witte kwikstaart e.d. In Frankrijk lijkt 
bijna overal een achteruitgang te hebben plaatsgevon-
den. Dat is alarmerend nieuws.

Midden-West-Vlaanderen, met veel versnippering van het 
landschap en weliswaar kleinschalige maar heel intensie-
ve landbouw, is in 2019 beduidend armer aan soorten dan 
de Westhoek.

Figuur 3: Aantal soorten dat per telpunt is waargenomen (van 
de te onderzoeken lijst van 44) in 2019.

Figuur 4: Verschil in aantal waargenomen soorten plattelands-
vogels t.o.v. de telling in 2013

Soortenrijkdom 2019

Soortenrijkdom 2019 - 2013
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5. CONCLUSIES
Het telproject was een groot succes in termen van deelna-
me en geografische spreiding. Terwijl het landschap nau-
welijks veranderde, veranderde de vogelbevolking wel op 
zes jaar tijd. Typische ‘akkervogels’ namen vaak verder af, 
vooral aan Franse kant, terwijl cultuurvolgers het beter 
deden. Met de gebruikte methode kunnen we helaas niet 
diep graven naar de oorzaken voor die verschillen. Daar is 
een detailaanpak voor nodig, maar dat is werk voor een 
universiteit.

Het volgende is echter wel duidelijk:

- In Frankrijk komen nog de meeste bedreigde soorten 
voor, maar ze zijn daar lang niet allemaal talrijker dan aan 
de Belgische zijde. 
- Op bijna alle Franse telpunten is een achteruitgang in 
soortenaantal te zien; dit is alarmerend. 
- Elke regio heeft haar specialiteiten:

* Noord-Frankrijk: meer soorten van hagenrijk ge-
bied (Geelgors, Braamsluiper, Zomertortel, Spot-
vogel …) en van bloemrijke bermen of graslanden 
(Grauwe gors, hoewel ook hier echt zeldzaam ge-
worden, Kneu, Putter, Rietgors, Roodborsttapuit). 
Merkwaardig weinig hazen en fazanten in vergelij-
king met de Belgische kant.
* De Westhoek: blijft het enige bolwerk voor de 
Geelgors in West-Vlaanderen; hier ook meer Putter 
en Kneu dan in Midden-West-Vlaanderen. 
* Midden-West-Vlaanderen: eerder soortenarm 
vergeleken met de andere deelgebieden. Maar wel 
nog relatief goed voorzien van Kievit, Patrijs, Ring-
mus, Gele en Witte kwikstaart en in het bijzonder 
Scholekster die hier vrij normaal is, maar elders 
(buiten de polders) zeer zeldzaam.
* Henegouwen: veel meer roeken(kolonies) dan 
elders. Het wat nattere laaggelegen gebied in het 

Scheldebekken telt relatief veel Blauwborst en Gras- 
pieper, hoewel Rietgors bijna ontbreekt. De dicht-
heden aan kieviten zijn nog vrij hoog. 

- Er komen nieuwe vragen naar boven en opvallende evo-
luties, bv. de switch van de Huiszwaluw die bijna weg lijkt 
uit Frankrijk, maar sterk toegenomen is in Vlaanderen.

Verder onderzoek naar verschillen in de landbouwexploi-
tatie zou erg nuttig kunnen zijn: welke verschillen zijn er 
in het gebruik van bemesting, bestrijdingsmiddelen of 
graslandbeheer? En kunnen die verschillen ook de soms 
frappante verschillen in vogelbevolking verklaren, op lut-
tele kilometers van elkaar?

Het eindrapport komt begin januari beschikbaar via de 
website van Natuurwerkgroep De Kerkuil.

6. DANKWOORD
We wensen alle projectmedewerkers, vrijwilligers en or-
ganisaties heel hartelijk te danken. De volledige lijst met 
namen komt in het eindrapport. Het waren er meer dan 
honderd! 

Olivier Dochy

Project gerealiseerd met de steun van het Interreg-project TEC! 
(“Tous éco-citoyen!” of “Iedereen eco-burger!”)

Figuur 8: Zonsopgang: het beste moment om van zingende plattelandsvogels te genieten (hier: De Klijte)



10

Op 13 november stond er een begeleide wandeling in het 
teken van de kraanvogeltrek aan Lac du Der-Chantecoq op 
de planning. Deze uitstap werd georganiseerd door Tom 
en Jan Bovens van Naturewalks VZW. 

Kraanvogels (Grus grus) zijn zeer grote vogels die je bijna 
kan vergelijken met een Ooievaar, maar dan met een kor-
tere snavel en een overwegend grijs verenkleed.  Over het 
algemeen broeden ze in het noorden van Europa, maar 
dit jaar hebben ze voor het eerst in België gebroed, in de 
vallei van de Zwarte Beek (Lummen). Hier zijn twee jon-
ge Kraanvogels, Gru en Dru gedoopt, uitgevlogen! In het 
najaar trekken deze vogels door naar hun overwinterings-
gebieden in het Zuiden. Tijdens hun lange tocht houden 
ze ook elk jaar plaatstrouw een tussenstop om terug op 
krachten te komen. Aan het meer van Lac du Der houden 
er zo elk jaar tienduizenden Kraanvogels even halt.

Met enkele vogelvrienden plande ik een volledig weekend 
in om deze Kraanvogels en ook andere soorten te spotten.

Vrijdag 12 november

Vrijdag waren we (en zagen we ook!) vroege vogels. Om-
dat Lac Du Der toch een eindje rijden is (+400 km), had-
den we op voorhand leuke plekken in de Ardennen op-
gezocht om halt bij te houden. Eén van die plaatsen was 
een voormalige steengroeve nabij de Franse grens. Hier 
werden al eerder Oehoes gespot. Na even rondgekeken te 
hebben kwam er toch een kleine teleurstelling: geen Oe-
hoe te bespeuren … Maar we gingen zeker niet met lege 
handen weg: we vonden maar liefst zes braakballen! Hier-
aan heb ik later nog veel uit-pluis-plezier beleefd. Op nog 
een andere plaats namen we een groepje van verschillen-
de roofvogels waar, en een zeldzame Raaf.

Uiteindelijk kwamen we net voor zonsondergang aan bij 
Lac du Der. Daar was een waar schouwspel te zien: gro-
te aantallen Kraanvogels die overvlogen tegen de rode, 

ondergaande zon. Het was ook de eerste keer dat ik het 
getrompetter van deze vogels hoorde en dat klonk als mu-
ziek in de oren.

Zaterdag 13 november

Helaas gooide zaterdagochtend de mist een beetje roet 
in het eten. Hierdoor was de zichtbaarheid over het meer 
beperkt. We besloten ondanks het weer om de sfeer erin 
te houden en deden toch ons best om iets te spotten. 
Deze inzet loonde, want we zagen een Grote Zaagbek over 
het water vliegen, en ook een Lepelaar foerageren. Schat-
tige Watersnipjes verschenen ook aan de oevers.

We besloten hierna een ritje te maken langs de omlig-
gende akkers, in de hoop om foeragerende Kraanvogels 
te zien, en dat was ook het geval. Kraanvogels zijn wel erg 
schuw, dus onopgemerkt met de auto voorbijrijden aan 
een groepje Kraanvogels zat er niet in. Tijdens onze rit za-
gen we ook een ‘bende’ Koereigers foerageren.

Kraanvogels kijken bij Lac Du Der

Artikels

Kraanvogels, foto: Edouard Geelhand

foto: Wim Bovens

foto: Wim Bovens
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In de namiddag stonden de mannen van Naturewalks 
ons op te wachten langs de dijk van het meer. Tom wist 
ons mee te geven dat Lac Du Der werd aangelegd om het 
waterpeil van de Marne constant te houden. Deze rivier 
vloeit in de Seine en dus voorkomt dit meer eventuele 
overstromingen in Parijs. Eerder in de week werden er 
hier al een aantal Zeearenden gespot, dus hoopten wij 
ze tijdens de wandeling ook eens van dichtbij te kunnen 
zien. Terwijl we het meer vanop de dijk wat scanden, riep 
er plots iemand van de groep: “Zeearend!”. Een Zeearend 
vloog ons bijna onopgemerkt vlak over ons hoofd voorbij. 
Het is echt een indrukwekkende vogel. Met een spanwijd-
te van bijna 2,5 meter wordt hij daarom niet voor niets de 
‘vliegende deur’ genoemd!

Later op de namiddag bezochten we ook een vogelkijk-
hut. Daar werden we verrast door een geluid dat we niet 
konden plaatsen. Andere vogelkijkers dachten dat het een 
reigerachtige of een Waterral was (die daar ook gespot 
werden), maar onze verbazing was groot toen we zagen 
dat dit vreemde geluid afkomstig was van een Beverrat 
die aan het roepen was. 

De wandeling sloten we af langs de dijk. Daar zagen we de 
Kraanvogels opnieuw overvliegen om een slaapplaats aan 
het meer te zoeken. Omdat wij ook al wat moe werden, 
hadden we ons comfortabel opgesteld. Hier was ‘easy bir-
ding’ toch echt wel van toepassing!

Later op de avond kreeg de groep ook nog een voorproef-
je van de presentatie over de Grauwe Kiekendief die Wim 
Bovens voor NWG De Kerkuil maakte. In de gezellige sfeer 
werd ook genoten van een lekker (en toepasselijk) kiek-
jesbiertje! 

Zondag 14 november

We waren bij zonsopgang opnieuw te vinden aan een 
brug over het meer om de Kraanvogels te tellen (met ‘klik-
ker’) en hoewel mijn telkunsten nog op punt moeten ge-
zet worden, telde ik samen met Wim toch meer dan 3000 
Kraanvogels.

Tijdens de route naar huis zagen we ongelooflijk veel Ree-
en en zelfs twee Vossen in de velden. We besloten onder-
weg opnieuw een poging te wagen om een Oehoe waar te 
nemen, maar omdat de zon al was ondergegaan, hadden 
we als doel om toch een auditieve waarneming te doen. 
We parkeerden deze keer aan een andere steengroeve in 
de Ardennen. Het autoportier zwaaide nog maar open of 
ik hoorde meteen een heldere, diepe ‘hoe’, duidelijk de 
roep van een Oehoe dus! We hebben daar nog even ge-
luisterd en konden met een gerust hart terug huiswaarts 
keren. 

Ik raad elke vogelliefhebber toch aan om deze reis naar 
Lac du Der tijdens het najaar eens te maken om de kraan-
vogeltrek van dichtbij te zien! Er is ook veel te zien op en 
het rond meer en de landschappen die je onderweg te-
genkomt zijn echt de moeite waard. 

 Nasrin Khan

Artikels

 Zeearend, foto: Wim Bovens

Easy birding langs de dijk, foto: Jan Bovens

Beverrat, foto: Tom Bovens Oehoe, foto: Edouard Geelhand
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Er is alweer een zwaluwenjaar voorbij. Tijd om na te zien 
hoe het deze zomer gesteld was met de Huiszwaluw in 
ons werkingsgebied.

Vooreerst een welgemeende dank aan alle tellers voor 
hun inzet. De zwaluwtelling is niet zomaar de adressen 
controleren van vorig jaar. Het is op het terrein gaan om 
niet enkel alle gekende locaties te controleren, maar ook 
om uit te kijken naar nieuw gebouwde nestplaatsen of 
rondvliegende Huiszwaluwen in een gebied waar geen 
nestlocaties gekend zijn.

2021 is alvast geen goed huiszwaluwenjaar, dat is zeker. 
Een afname van het aantal nesten met 20%, daar kan je 
niet om heen. Waar we in 2020 allen samen 1556 nes-
ten telden, waren dit in 2021 nog 1233 nesten. Ook an-
dere werkgroepen merken een grote daling in hun regio. 
Naar de redenen voor deze afname is het vaak gissen, en 
meestal is het ook een samenloop van omstandigheden.
Deze daling betekent het einde van een steeds toenemen-
de populatie Huiszwaluw over de voorbije zes jaar, tijdens 
de periode 2015 tot en met 2020. De huidige huiszwalu-
wenpopulatie is vergelijkbaar met die in de periode 2012 
tot 2014. In het werkingsgebied van NWG De Kerkuil daal-
de het aantal nestlocaties (adressen waar geteld werd) 
met 8,7% van 218 naar 199. Toch zijn er deze zomer heel 
wat nieuwe locaties ontdekt.

Bij het lezen van percentages is het heel belangrijk ook 
rekening te houden met relatieve cijfers en het onder-
scheid tussen nestlocaties (adressen) en nesten (effec-
tief bewoonde kunst- of moddernesten van Huiszwaluw). 
Bijvoorbeeld: een daling van 2 nesten bij een gemeente 
met een totaal van 6 nesten heeft een grotere impact qua 
percentage (33%), dan een daling van 2 nesten bij een ge-
meentetotaal van 10 nesten (20%). 

Binnen het werkingsgebied, met 42 deelgemeenten, lo-
pen de telcijfers van de lokale huiszwaluwenpopulaties 
erg uiteen. In 8 deelgemeenten is er een positieve balans: 
Adinkerke, Fortem, Diksmuide, Oostduinkerke, Houtem, 
Beauvoorde, Bulskamp en Avekapelle. Grootste daler is 
Koksijde. Dit is te wijten aan de afbraak van een gebouw 
waar voorheen Huiszwaluwen nestelden. Mogelijk heb-
ben de Huiszwaluwen uit deze kolonie nieuwe nestplaat-
sen ingenomen in Oostduinkerke, waar medewerkers een 
felle toename noteerden. Steenkerke en Eggewaartska-
pelle hebben dit jaar dezelfde telcijfers als in 2020.

Huiszwaluwen 2021
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Alveringem

Grondgebied Alveringem kent de grootste daling in ons 
werkingsgebied, namelijk 47%. Waar er in 2020 nog 178 
nesten geteld werden, waren dit er deze zomer nog maar 
93. Het aantal nestlocaties daalde met 28%, van 42 naar 
30. Deelgemeente Fortem kent echter een stijging met 
20% (van 5 naar 6 nesten, op 3 adressen). In Alveringem 
daalt de populatie met -56% (53 naar 23), gevolgd door 
Izenberge met een daling van -52% (21 naar 8) en Stavele 
waar -45% (99 naar 54) minder huiszwaluwnesten werden 
geteld. In Stavele maken de Huiszwaluwen ook al gebruik 
van 3 kunstnesten.

De Panne

Op grondgebied De Panne zijn enkel locaties van Huiszwa-
luw gekend in deelgemeente Adinkerke. Daar is een stij-
ging merkbaar van 25% (12 naar 15). Het aantal locaties 
steeg eveneens, van 6 naar 8. 

Diksmuide

Beerst heeft maar 1 locatie met nesten van Huiszwaluw. 
Daar daalt de populatie met -65% (35 naar 12 nesten). 
Diksmuide zelf doet het beter met een stijging van 16% 
(18 naar 21), eveneens op 1 locatie. Dalers met 2 beken-
de locaties zijn Esen -15% (19 naar 16), Pervijze -41% (46 

naar 27), Sint-Jacobskapelle -55% (29 naar 13) en Wou-
men -51% (31 naar 15). Dalers met 3 locaties zijn Kaasker-
ke -19% (76 naar 61), Keiem -37% (8 naar 5), Lampernisse 
-14% (35 naar 30) en Nieuwkapelle -39% (41 naar 25). Op 
grondgebied Diksmuide is de totale daling -31% voor het 
aantal nesten en -7% voor het aantal adressen.

Houthulst

Merkem kende een daling met -13% (85 naar 74), terwijl 
Houthulst zijn populatie ziet afnemen met -28% (85 naar 
74). Het aantal locaties bleef gelijk, respectievelijk 5 en 
3. Op het totale grondgebied Houthulst betekent dit een 
afname met -17% (124 naar 102). Klerken heeft geen ge-
kende locaties met Huiszwaluwen.

Koekelare

In deelgemeente Bovekerke zijn er geen locaties met huis-
zwaluwnesten bekend. In Zande zijn er 2 locaties, maar 
daalt het aantal nesten met -9% (41 naar 37). Koekelare 
zelf heeft een populatiedaling van -28% (39 naar 28), en 
ook het aantal locaties neemt af (11 naar 7). Het grondge-
bied van Koekelare heeft dus 18% minder Huiszwaluwen 
dan in 2020. Opvallend is dat de helft van de Huiszwalu-
wen er kunstnesten benut, het grootste aantal in het wer-
kingsgebied. Door de zanderige bodem die modder van 
mindere kwaliteit oplevert, vallen nesten snel naar bene-
den. Huisbewoners zijn dan ook vlot gewonnen voor hulp 
door het ophangen van kunstnesten.

Artikels
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Koksijde

Op grondgebied Koksijde is er een populatiestijging met 
43% (79 naar 113). Het aantal locaties steeg eveneens van 
11 naar 17. De toename is met 208% het sterkst in Oost-
duinkerke (25 naar 77), waar het aantal locaties opliep 
van 1 naar 9. In Wulpen is er een heel lichte daling met 
-5% (35 naar 33, waarvan 17 kunstnesten) te wijten aan 
het verlies van 1 locatie (8 naar 7). In Koksijde zelf telden 
medewerkers -84% (19 naar 3) minder nesten, wegens de 
afbraak van een gebouw waar een kolonie gevestigd was. 
Hierdoor blijft in Koksijde maar 1 locatie met Huiszwalu-
wen meer over..

Lo-Reninge

Lo-Reninge heeft op haar grondgebied een daling van 
-33% (192 naar 127), en ook 28% minder locaties (21 
naar 15). Grootste daler is Pollinkhove met 50% (2 naar 
1), gevolgd door Reninge met -44% (77 naar 43, beide 
op 3 locaties). In Lo is er een afname met -26% (105 naar 
77), waarschijnlijk vooral te wijten aan het wegvallen van 
een aantal locaties (van 15 naar 10). Noordschote heeft 1 
huiszwaluwenkolonie die terugviel met 25% (van 8 naar 6 
nesten).

Nieuwpoort

Een dalende populatie is er eveneens op het grondge-
bied van Nieuwpoort met -16% (204 naar 171). Ook hier 
werden minder locaties genoteerd (18 naar 16). Grootste 
daler is Nieuwpoort zelf met -29% (34 naar 24, waarvan 
13 kunstnesten). Dan volgen Ramskapelle met -14% (153 
naar 131) en St-Joris met -5% (17 naar 16). 

Veurne

Grondgebied Veurne kent een lichte daling met –7% (318 
naar 294), waarbij het aantal locaties ongewijzigd is geble-
ven (70). Opvallend is Avekapelle met een stijging van 32% 
(28 naar 37), gevolgd door Beauvoorde dat 11% steeg (17 
naar 19) en Houtem met 9% (21 naar 23). Bulskamp had 
ongeveer hetzelfde aantal als 2020 (52 naar 53), evenals 
Eggewaartskapelle (32 naar 32). In Eggewaartskapelle 
woont 1/3 van de Huiszwaluwen in kunstnesten. Een af-
name is waar te nemen in Veurne ( -12 %, 64 naar 56), 
Booitshoeke (-14%, 14 naar 12) en De Moeren (-41%, 68 
naar 40).

In dit rapport passeerden heel veel cijfers voor uw ogen. 
Dat toont in de eerste plaats  aan dat je niet zomaar kan 
zeggen dat er meer of minder Huiszwaluwen zijn. Het is 
belangrijk om naar een grotere zone te kijken. Dit geeft 
een realistischer beeld. Iedereen weet dat er ‘magere en 
vette’ jaren zijn, dat is nu eenmaal zo. 

Laat ons echter positief blijven (en handelen). Huiszwalu-
wen zijn onze graag geziene zomergasten die we telkens 
weer verwelkomen en steunen. Het maakt velen gelukkig 
en blij om te genieten van hun zang en hun luchtacroba-
tie. Goed toch?

Patrick Claeys

foto: Tom Bovens
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De sneeuwgors is een wintergast die zich bij ons het liefst 
laat zien aan de kust. Waarnemingen van deze soort in het 
binnenland zijn dus zeer zeldzaam. Toen ik ti jdens de week 
op kot in Leuven was, werd er plots melding gemaakt van 
een sneeuwgors in de buurt. En inderdaad, dit schatti  ge 
vogeltje zat heel rusti g te foerageren tussen de akkers in 
het mooie Leefdaal. Het was nu toch net iets specialer om 
hem in het binnenland te kunnen waarnemen in plaats 
van aan de kust.

Foto & Tekst: Nasrin Khan

De sneeuwgors

… zei mijn vrouw op een morgen. Na wat zoeken kwam ik 
tot de ontdekking dat we een Draaihals zagen. Dit is een 
zeldzame zomergast die een nogal ‘verborgen’ leven leidt. 
Draaihalzen worden meer gehoord dan gezien; hun roep 
lijkt op die van een valk. Deze prachti ge vogel brengt veel 
ti jd op de grond door - bij voorkeur in struikgewas - waar 
ze met ongeloofl ijk snelle bewegingen van de tong mieren 
vangen. Twee tenen zijn naar voor gericht en twee tenen 
naar achter. Het zijn eveneens uitstekende klimmers. De 
Draaihals dankt zijn naam aan het feit dat hij bij schrik zijn 
hals in bijna alle mogelijke richti ngen draait en kronkelt

Foto: Nico Janssen
Tekst: Willy Dela Ruelle

“Je moet ier nu e kè kieken!”

Een fl inke mijnheer, in een wit-zwart 
kostuum

Deze Witt e Kwikstaart werd gespot in de tuin van Inge. De 
‘kwik’ is een sierlijke, slanke, vogel, met een zenuwachti g 
op en neer wippende staart. Bij ons is het een broedvogel 
die zich hoofdzakelijk voedt met vliegen, muggen, libel-
len, enz. De Witt e Kwikstaart heeft  de gewoonte om in de 
meest vreemde hoekjes en gaatjes te broeden: in schu-
ren, oude muren, hooischelven, afgedankte auto’s, onder 
stapels planken, tussen steenhopen, in knotwilgen, enz. 
Bij voorkeur in de onmiddellijke nabijheid van mensen.

Foto: Inge Hofmans
Tekst: Willy Dela Ruelle
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Natuurwerkgroep De Kerkuil is in 1997 ontstaan als een werkgroep van de MINA-raad 
(MIlieu- en NAtuurraad) van de stad Veurne. Een klein beetje rekenwerk vertelt ons dat onze 
natuurwerkgroep in 2022 haar 25ste verjaardag mag vieren! Daar hoort een feestje bij! Hou 
alvast het weekend van 3 en 4 september 2022 vrij.

Op zaterdag 3 september vindt het plechti ge gedeelte plaats, met enkele sprekers en een 
terugblik op de werking van de voorbije 25 jaar. Afspraak in en rond OC Callicanes in Veurne.

Op zondag 4 september worden jullie allemaal uitgenodigd naar BC De Blankaart in Woumen, 
waar we samen met al onze partners voor een waar volksfeest zullen zorgen. Je zal er korte 
uiteenzetti  ngen kunnen volgen over onze projecten, standjes kunnen bezoeken van al onze 
partners, er zullen acti viteiten voorzien worden voor groot en klein en uiteraard kunnen onze 
biertjes, het Grauw Kieksje en het Bruin Kieksje, op zo’n feestelijke dag niet ontbreken!

Hou de volgende ti jdschrift en zeker in het oog voor meer informati e!

52
25 jaar Natuurwerkgroep De Kerkuil
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Kerkuilenrapport 2021

Het voorbije jaar was eens te meer een ongewoon kerk- 
uilenjaar. Elk jaar merken de vrijwilligers wel verrassen-
de trends op of doen ze eerder onverwachte ontdekkin-
gen. Geen enkel jaar is hetzelfde als het vorige. In 2021 
was de grote tendens het eerder late en vooral zeer lange 
broedseizoen van de Kerkuil. Ikzelf ben ook een paar keer 
meegegaan op nestbakcontrole, en verschillende keren 
zaten de ouders nog op eieren, waren de pulli nog té klein 
om te ringen of waren de uilen nog niet tot leggen over-
gegaan. Zelfs bij tweede controles (enkele weken later), 
stelden medewerkers soms vast dat de eieren nog altijd 
niet gekipt waren. Sommige pulli van eerste broedgeval-
len konden zelfs pas in augustus geringd worden, tijdens 
de derde controlebeurt. Hoe hebben de mascottes van de 
natuurwerkgroep het in 2021 nu uiteindelijk gedaan?

Te verwachten afname

Na de voortdurende stijging in het aantal broedkoppels 
en -gevallen sinds 2013 is het niet totaal onverwacht dat 
de populatie Kerkuilen in de noordelijke Westhoek dit jaar 
wat is afgenomen. In totaal telden de medewerkers 81 
broedkoppels, 22 minder dan in het topjaar 2020, maar 
bijna evenveel als in het toenmalige recordjaar 2019 (83 
koppels). Het aantal broedgevallen nam iets duidelijker 
af. Vorig jaar werden er nog 107 nesten geteld. In 2019 
waren dat er, dankzij de vele tweede broedsels, 101. De 
controles in 2021 leverden ‘slechts’ 84 broedgevallen op.

De oorzaak hiervoor is perfect te verklaren en allesbe-
halve alarmerend : voedselschaarste. Kerkuilen voeden 
zichzelf en hun jongen in de eerste plaats met muizen 
en spitsmuizen. In muizenrijke jaren kunnen Kerkuilen zo 
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Kerkuilen 2021
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verschillende nesten grootbrengen met telkens een groot 
aantal jongen. De aanwezigheid van muizen hangt af van 
weersomstandigheden en natuurlijke ‘muizencycli’. De 
Veldmuis bijvoorbeeld, het belangrijkste voedsel van de 
Kerkuil, kent om de 3 à 4 jaar een piek in de populati e. 
2019 en 2020 waren hier voorbeelden van, net zoals 2014. 
Zo’n populati e kent daarna telkens een terugval. 2021 was 
dan ook logischerwijs een muizenarm jaar. Dat verklaart 
niet alleen het lagere aantal broedgevallen, maar ook het 
late en lange broedseizoen. De oudervogels ‘voelen aan’ 
dat de omstandigheden niet ideaal zijn om jongen groot 
te brengen en beginnen dus aarzelend of later aan hun 
nest. De laatste jonge Kerkuilen, die klaar waren om uit 
te vliegen, werden dit jaar op 6 november in Nieuwpoort 
geringd.

Kleinere nesten

Het beperktere voedselaanbod liet zich in 2021 ook voe-
len in het nestgemiddelde. Waar in de topjaren 2019 en 
2020 nog respecti evelijk 4,16 en 3,6 pulli per nest werden 
geteld, viel dat gemiddelde dit jaar terug op 3. Van de 84 
vastgestelde broedgevallen hebben medewerkers in 55 
nestlocati es het exacte aantal jongen kunnen tellen. Dat 
waren er 165. Als we dit gemiddelde overzett en naar het 
totaal aantal broedgevallen, komen we op een geschat to-
taal van 252 pulli voor het werkingsgebied. Dat zijn toch 
aanzienlijk minder jongen dan de (geschatt e) 370 uit 2020 
en 345 uit 2019. Toch kunnen we zeggen dat de populati e 
aardig heeft  standgehouden. In 5 nesten werd slechts 1 
jong aangetroff en en 13 nestbakken telden 2 jongen. In 
telkens 17 nesten stelden medewerkers 3 en 4 jongen 
vast, en in 3 kerkuilnesten zaten 5 pulli.

Bij andere roofvogels uit de projecten van Natuurwerk-
groep De Kerkuil, zoals bv. de Bruine Kiekendief, is het 
nestgemiddelde minder opvallend gedaald (of zelfs sta-
biel gebleven) omdat zij minder afh ankelijk zijn van één 
prooisoort en bv. ook kleine vogeltjes vangen.

Geografi sche verspreiding

Het aantal broedgevallen is heel gevarieerd over het wer-
kingsgebied van NWG De Kerkuil. In Diksmuide werd het 
grootst aantal broedsels vastgesteld, namelijk 27. In 2020 
waren dat er 24. Samen met Koekelare, waar het aantal 
broedgevallen sti jgt van 7 naar 9, is Diksmuide de enige 
gemeente waar een toename kon worden opgetekend. In 
4 projectgemeenten bleef het aantal broedgevallen gelijk: 
Nieuwpoort (2), De Panne (1), Houthulst (9) en Kortemark 
(4). Alveringem kende na het opvallende broedsucces van 
2020 (24) een al even opvallende afname tot 13 broed-
sels. Veurne kende eveneens een steile terugval: van 19 
naar 9 vastgestelde broedgevallen, waarmee het op het-
zelfde peil komt als in 2015. Lo-Reninge ging van 11 naar 5 
en Koksijde van 6 naar 5.

Beze�  ngsgraad

Voor het broedseizoen van 2021 hadden kerkuilkoppels 
beschikking over 202 nestbakken. Daarvan waren er over 
het ganse werkingsgebied 91 als broedplaats bezet. Dat 
betekent een bezetti  ngsgraad van 45%, net zoveel als in 
het recordjaar 2019. Enkel vorig jaar was een nog hoger 
percentage nestbakken bezet (50%). Toch blijft  dit cijfer 
indicati ef voor de nood aan kunstmati ge nestlocati es voor 
de Kerkuil. Natuurlijke holtes of nissen in verlaten of rus-
ti ge bouwwerken worden steeds zeldzamer, en dus is de 
Kerkuil in hoge mate afh ankelijk van menselijke hulp in 
het voorzien van geschikte broedplaatsen.

In vier projectgemeenten is meer dan helft  van de nest-
bakken in gebruik als broedlocati e: Diksmuide (66%), 
Kortemark (63%), Koekelare (60%) en Houthulst (56%). 
De uitschieter van vorig jaar, Alveringem (toen een bezet-

Artikels

27

9

2
1

4

13

9

5

9

5

3,00

2,50 2,50

4,14

3,27

2,25

3,87

2,69

3,22
3,32

3,35

2,10
2,42

5,03

3,26

2,66

3,26

2,63

4,16

3,60

3,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

Nestgemiddelde

foto: Brenda Depypere



20 Artikels

tingsgraad van 85%), zag heel wat minder broedkoppels 
waardoor dit jaar 45% van de beschikbare kasten bezet 
raakte. 

Kustgemeenten De Panne (17%) en Nieuwpoort (13%) 
hebben een voldoende groot aanbod aan potentiële 
broedlocaties, maar de andere omstandigheden zijn hier 
minder ideaal voor de Kerkuil. In de eerste plaats gaat het 
dan om het ontbreken van voldoende favoriete prooien 
voor deze muizenvanger.

Conclusie

Hoewel het al te gemakkelijk is om afgaand op de vorige 
jaren te spreken van een ‘minder’ kerkuilenjaar, is enige 
nuance zeker op zijn plaats. In absolute aantallen broed-

koppels, broedgevallen en pulli is 2021 nog altijd een 
topjaar in bijna 25 jaar opvolging. De resultaten voor een 
muizenarm jaar zijn zelfs verrassend hoog gebleken. Wat 
de volgende jaren zullen brengen blijft evenwel een raad-
sel, maar we gaan ervan uit dat in het werkingsgebied on-

dertussen een solide populatie Kerkuil aanwezig is.
Het is ook bijzonder hartverwarmend om te blijven vast-
stellen dat boeren en andere bewoners van het buitenge-
bied ‘hun’ Kerkuil steeds meer als ‘huisgenoot’ gaan zien. 
Het valt op dat er toch telkens met meer dan bijzondere 
aandacht uitgekeken wordt naar de eerste tekenen van 
een mogelijk broedgeval. De aanwezigheid van twee ui-
len, geluid in de bak, het aanbrengen van voedsel, toena-
me van kalksporen of braakballen, het ‘blazen’ van de jon-
gen … Alles wordt haarfijn waargenomen en de stelligheid 
waarmee de  gastvrouwen en -heren een mogelijk kerkui-
lennest voorspellen is heerlijk om horen. En toch blijven 
het mysterieuze dieren die zelfs de meest alerte bewoner 
– “Er zit zeker niets in!” – nog kunnen verrassen met een 
handvol prachtige jongen. Een gemeend dankjewel aan 
alle eigenaars van gebouwen waarin wij onze nestbakken 
mogen plaatsen en controleren!

Filip Declerck

19%
16%

19%
15% 16%

25%

16%
18%

22%

17%

12%

23%
27% 27%25%

31%

45%

50%

45%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

bezetting nestkasten

14%

3%

23%

8%6%
8%

4%

10%

7%

17%

Nestkasten per gemeente 
2021

Gemeente Alveringem De Panne Diksmuide

Houthulst Koksijde Koekelare Kortemark

Lo-Reninge Nieuwpoort Veurne



21Artikels Artikels

Met meer dan 200 nestkasten voor Kerkuilen in ons wer-
kingsgebied, 120 voor Steenuilen en 50 voor Torenvalken, 
is er altijd wel een werkje dat hier of daar dient te ge-
beuren. Dit kan het schoonmaken van een nestkast zijn, 
het weghalen, verplaatsen, herstellen of ophangen van 
een nieuwe nestkast. De wintermaanden zijn een ideale 
periode om dergelijke klussen uit te voeren. Het ‘ei’ om 
een nieuw team van enthousiaste vrijwilligers uit heel 
het werkingsgebied op pad te sturen, werd in een mede-
werkersvergadering gelegd en heel positief onthaald. ‘De 
Werkuilen’ zagen het daglicht en zouden op de eerste en 
derde zaterdag van de maand uitrukken. In een mum van 
tijd stonden er al meer dan 60 nestkastgerelateerde klus-
jes op de to-do lijst. Het zweet brak sommigen al uit zon-
der dat er ook maar een klop gedaan was ...

6 november 2021 was de eerste dag dat de Werkuilen hun 
vleugels konden uitslaan. Er was voldoende volk om met 2 
teams op pad te gaan, terwijl een derde team in Koekela-
re een nieuwe werkplaats voor de Werkuilen inrichtte en 
inhuldigde. Eén team ging in Nieuwpoort vooral steenui-
lennestkasten plaatsen, het tweede team zou zorgen voor 
een grote schoonmaak in enkele kerkuilennestkasten in 
Diksmuide.  

De plaats van afspraak was een boerderij in Ramskapelle. 
Daar werd nog wat werkmateriaal uitgewisseld én op die 
ochtend werd op deze locatie het laatste nest Kerkuilen 
2021 geringd! Onder  de Werkuilen bevinden zich immers 
ook ringers, die de uilen die eventueel aanwezig zijn tij-
dens de werkzaamheden, controleren of ringen.

De Werkuilen van Nieuwpoort plaatsten in de namiddag 
enkele nieuwe nestkasten voor Steenuilen bij landbou-
wers en bewoners van het buitengebied. Op die locaties 
worden regelmatig Steenuilen gezien of gehoord, maar 

in de omgeving zijn er niet altijd geschikte broedlocaties. 
Vandaar dat het een goede zaak is om nestgelegenheid 
te voorzien voor deze koddige, kleine uiltjes. De Werkui-
len konden zich naar hartelust uitleven en genoten ervan. 
Duidelijk voor herhaling vatbaar!

De andere Werkuilen vulden een hele dag. Zo werd er 
een nestkast aangepast: het deksel ging nl. langs de ver-
keerde kant open om gemakkelijk én veilig de nestkast te 
controleren. Daarna werden nog verschillende nestkas-
ten schoongemaakt, een niet te onderschatten taak. Als 
laatste werd er op een Diksmuidse boerderij een kerkui-
lennestkast weggenomen wegens versleten en werd een 
nieuwe op een betere plek in dezelfde schuur opgehan-
gen. De oorspronkelijke locatie was immers nauwelijks 
bereikbaar tijdens het broedseizoen van de Kerkuilen, 
omdat de schuur op dat moment volop in gebruik was. 
Gevolg: de landbouwer gelukkig, de Werkuilen gelukkig 
en vooral… de Kerkuilen gelukkig met hun nieuwe woonst!

Zaterdag 20 november 2021 was de 2de dag dat de Wer-
kuilen uitvlogen. Deze keer met één team dat enorm veel 
werk verzette! Onder het toeziend (en goedkeurend) oog 
van kernverantwoordelijke en bestuurslid Antoon Ternier 

De Werkuilen
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werden in Alveringem tal van nestkasten onder handen 
- of vleugels - genomen door de ijverige Werkuilen. Dit 
team bestond uit een combinatie van nieuwe medewer-
kers en ervaren, wijze uilen uit verschillende kernen van 
ons werkingsgebied. Op die manier ontstaat er een fan-
tastische kruisbestuiving van kennis, tips en tricks. Het 
team van Alveringem bijvoorbeeld gaat nooit op stap 
om kerkuilnestkasten te plaatsen of weg te halen zonder 
monteerbare handvaten. Handige tip! 

Werken met een katrol was dan weer nieuw voor enkele 
andere medewerkers. Veiligheid komt bij de werken so-
wieso altijd op de eerste plaats. 

Op verschillende locaties werden nestkasten weggehaald 
omdat schuren dichtgemaakt zouden worden of omdat 
de nestkasten eenvoudigweg op een locatie hingen met 
teveel verstoring. Bij één kast hadden we echter twijfels: 
deze nestkast hing in een prachtige open schuur op een 
rustige boerderij omgeven door groene weilanden. Maar 
die kast hing er al 15 jaar en nog geen enkele keer werd 
een teken van uilenleven gevonden. We spraken af om de 
nestkast toch eerst nog eens te controleren alvorens alle 
afbraakmateriaal uit te laden. Zat er toch wel geen Kerkuil 
in! Met andere woorden: de nestkast is blijven hangen.

Niet enkel kerkuilnestkasten werden opgehangen, ook de 
Torenvalk werd niet vergeten.

De laatste locatie die we bezochten in Alveringem, dat 
was een ander paar vleugels! Hoe gingen we dit aanpak-
ken? De nestkast hing niet alleen heel hoog in de nok van 
de schuur, maar daarenboven kon het deksel amper open. 
Het was een oude nestkast die daar door een vroegere 
natuurvereniging opgehangen werd, nog voor NWG De 
Kerkuil opgericht werd. De idee was om deze nestkast 1,5 
meter lager te plaatsen, maar zonder hoogtewerker werd 
deze optie meteen geschrapt. Daarom besloten we om 
een nestkast die we op een andere locatie hadden weg-
gehaald, hier omhoog te hangen. Deze bijna-nieuwe nest-
kast is een pak groter en zal ongetwijfeld in de smaak val-
len bij de Kerkuilen. Om te verhinderen dat de oude, (te) 
kleine en gevaarlijk te controleren nestkast nog gebruikt 
zou worden, werd het deksel - dat bovendien los bleek te 
liggen - van de nestkast gehaald.

Heb je door het lezen van dit artikel kluskriebels in de buik 
gekregen? Ben je een beetje handig en heb je een hart 
voor de agrarische natuur? Ben je graag buiten en steek 
je met plezier de handen uit de mouwen? Aarzel niet en 
neem contact op met het secretariaat van NWG De Kerk-
uil om je aan te bieden als Werkuil. Wij zien het alvast 
zitten om in de toekomst met meer teams op stap te gaan 
om de to-do lijst in te korten! Vele handen maken immers 
licht werk. 

Wim Bovens

Artikels
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Voorjaar 2021, Vlamerti nge: Tijdens het monitoren van 
een nest Bruine Kiekendieven, hadden de nesteigenaars 
het niet makkelijk: toen het vrouwtje een prooi ging aan-
nemen van het mannetje, werd ze aangevallen door maar 
liefst 4 kraaien. De dame liet zich echter niet uit het lood 
slaan!

Tekst en foto: Patje Buf

Niet de beste vrienden

Er is alti jd heel wat vogelleven op en rond de voederplaat-
sen in de tuin. Plots viel mijn oog op een bijzonder duif-
je, dat toch wel wat kleiner is dan een Turkse tortel. Ook 
het verenkleed zag er anders, zowel qua patroon als qua 
kleuren. Mijn ogen bedrogen me niet: een zomertortel 
!!! In een tuin aan de dorpsrand van Zedelgem? En dit in 
december? Snel greep ik naar mijn verrekijker - die ligt 
steeds binnen handbereik, je weet maar nooit. Jawel, de 
hele namiddag kan ik genieten van deze zeldzame, geve-
derde tuingast. Drie weken lang was hij te gast, op 31 de-
cember verdween hij met de noorderzon.

Foto en tekst: Miguel Depoortere

Enkele ‘decembers’ geleden

De tuin van Natalie, gelegen in een villawijk, heeft  een bij-
zondere aantrekkingskracht op vogels. Het ene jaar spott e 
ze een Hop en dit jaar kwam een Torenvalk haar een be-
zoekje brengen. Na enkele verkenningsrondjes, kwam hij 
onlangs een muisje verorberen. Veel mensen stellen zich 
de vraag hoe een Torenvalk een muisje vindt. Torenvalken 
doen dit op een speciale manier: ze zien namelijk UV-licht, 
waardoor ze de urinesporen van muizen kunnen zien en 
volgen. Om die sporen goed te kunnen waarnemen, ‘bid-
den’ torenvalken.

Foto:  Natalie Lucidarme
Tekst: Willy Dela Ruelle

Lunchti jd (of lynchti jd)?
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Met het oog op het 25-jarig bestaan van Natuurwerk-
groep De Kerkuil, nemen we een duik in het verleden en 
komen we terecht bij het oudste tijdschrift dat we zowel 
op papier als digitaal terugvinden in onze archieven.We 
laten jullie meegenieten van een artikel over de Wer-
kuilen avant la lettre. Deze nieuwsbrief werd geprint op 
A4-formaat, daarna dubbel geplooid en geniet om een 
tijdschrift formaat A5 te bekomen. Er werd ruimte open-
gelaten waar de foto’s moesten komen, deze werden dan 
op de geprinte versie geplakt en vervolgens zo gekopieerd 
voor verzending.

De Kerkuil, 1 ste jaargang nummer 1,
oktober-november-december 1998

KERKUILENKASTEN MET HINDERNISSEN

Alles was piekfijn geregeld, een aantal vrijwillige en voor-
al gratis arbeidskrachten waren aangeworven en op za-
terdag 5 september was het dan zover - afspraak aan het 
stadsarsenaal De Westhoek. Het aantal deelnemers bleek 
aldra tot een minimum herleid te zijn, toch konden nog 
twee volwaardige ploegen van drie man opgesteld. Met 
goede moed, hamer en schroevendraaier trokken wij ten 
strijde.

Op de eerste hoeve werden wij heel vriendelijk ontvangen. 
De boer gaf de nodige assistentie en ladders zodat alles 
een peulschil leek. Op dus naar het dak van de schuur. 
Maar wie van de drie ? Eentje had vlug afgehaakt want 
hij had gekneusde ribben. Een troost het deed ook pijn 
als hij lachte.  De andere had hoogtevrees. Eentje bleef 
er nog over. Vermits de klus niet zo eenvoudig leek, moest 
de man met hoogtevrees eveneens de ladder op. Het 
zicht toen hij boven kwam was onvergetelijk. Zulke grote 
ogen. Ik dacht zowaar reeds een eerste kerkuil op bezoek 
te hebben. Enfin toch werd de klus met goed gevolg ge-
klaard. Op de tweede hoeve moest een oude kerkuilbak, 
waarvan de katjes gretig gebruik maakten om ze in het 

donker te knijpen, verwijderd. De bak was helemaal ver-
doken in een kantwerktapijt van zwarte spinnewebben, 
zodat ik plots meer de allures kreeg van een zwarte piet.  
Deze bak werd dan naar een nieuwe schuur gebracht. De 
landbouwer ontving ons daar met open armen. Een echte 
natuurvriend zowaar. De laatste plaats een schuur bij een 
leegstaande hoeve bezorgde ons opnieuw heel wat kop-
brekens. Niet omdat het zo moeilijk was, maar door het 
waarschuwingsbord “Opgepast gevaarlijke hond”. Was 
het door de angst of door de ervaring maar het werk was 
hier in een wip gedaan. Thuisgekomen moest ik onmid-
dellijk onder de douche. Ik vraag me nu nog steeds af ben 
ik nu banger van die gevaarlijke hond of van mijn vrouw.
 

een anonieme medewerker

In de 4de jaargang, nummer 16 wordt het formaat van 
het tijdschrift gewijzigd naar een A4, nog steeds geprint in 
kleur en geniet. De verklaring hiervoor is dan ook terug te 
vinden in diezelfde uitgave:

Nieuw formaat
Je zult het ongetwijfeld gemerkt hebben : het formaat van 
de Nieuwsbrief is veranderd in een A4-formaat. Dit was 
noodzakelijk omdat het postkantoor vereist dat er vanaf 
heden gewerkt wordt met een postbusnummer en niet 
meer met de frankeermachine van het stadsbestuur Veur-
ne (met achteraf terugbetaling van de portkosten door de 
Natuurwerk-groep De Kerkuil).
Gelet op het formaat en het stijgend aantal pagina’s heb-
ben we de Nieuwsbrief dan ook maar omgevormd tot een 
volwaardig tijdschrift.
De formaatswijziging biedt ook voordelen. Foto’s kunnen 
iets groter worden afgedrukt en een artikel kan al vlug-
ger op één bladzijde dan verspreid over twee, zodat het 
overzicht beter wordt bewaard. We hopen dan ook dat de 
wijzigingen de kwaliteit van het tijdschrift en jouw lees-
comfort en –plezier zal verhogen.

In het archief
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Is de Steenuil ook bij jou welkom?

Het leefgebied van de Steenuil staat de laatste decennia sterk onder druk, zeker in ons poldergebied waar akkerland 
dominant is en waar heel wat landbouwbedrijven, soms door gebrek aan opvolgers, verdwijnen. Vaak verloopt het 
scenario zo dat bij het stopzett en van de acti eve (veeteelt)uitbati ng ook de omliggende weides rond het erf verdwijnen 
aangezien ze niet meer functi oneel zijn. Soms komen deze oude erven in handen van een hobbyboer, die er schapen 
of paarden houdt. Voor de Steenuil is dit vaak een goede zaak. De weide blijft  en de begrazing zorgt voor een ideale 
voedselsituati e voor onze kleinste uil. Onze erven omringd met begraasd weiland moeten we dus echt koesteren.

Sinds eind de jaren negenti g heeft  NWG De Kerkuil een nestkastenacti e opgezet voor de Steenuil, voornamelijk in het 
Veurnse. Jaarlijks checken verschillende medewerkers of deze bezet zijn en tellen (en ringen) we de jonge steenuilen. 
Maar we wensen hierin verdere stappen te zett en en jij kan ons hierbij helpen !

Woon je in een geschikt steenuilengebied en ben je bereid om zelf een steenuilenkast te plaatsen? Neem je het en-
gagement op om eenmaal per jaar (ná het broedseizoen!) een foto te nemen van de binnenkant van de kast om die op 
eventuele bewoning of broedgeval te controleren en die naar ons door te sturen? Vul dan de aanvraag op onze website 
in (htt ps://ti nyurl.com/2p8kbeft  of scan de QR-code in de header van deze pagina), en dan neemt een medewerker 
met jou contact op. Voldoet je aanvraag aan alle criteria, dan komen we langs met een steenuilenkast en een duidelijke 
handleiding. Samen kiezen we de ideale locati e zodat we de Steenuil alle kansen geven. Daarna is het aan jou …

Deze acti e is enkel voor onze  projectgemeenten De Panne, Koksijde, Nieuwpoort, Veurne, Diksmuide, Koekelare, 
Houthulst, Kortemark, Alveringem en Lo-Reninge.

We selecteren je aanvraag op basis van de omgeving waar je de nestkast wenst. Hierbij kijken we naar volgende ele-
menten :
o Minimaal 2 ha (begraasd) weiland aanpalend aan jouw grote tuin/erf. De verdere aanwezigheid van weiland in een 
straal van 500 m is een bijkomend pluspunt.
o Minimaal een aantal bomen rond je erf/grote tuin.

De steenuil-adopti eouder :
o Zorgt voor de plaatsing van de nestkast volgens onze richtlijnen.
o Waarborgt de rust rond de locati e van de nestkast.
o Controleert jaarlijks na 15 juli of de steenuilennestkast bezet is geweest, door een foto van de voorzijde en de bin-
nenzijde van de nestkast te nemen en deze door te sturen via onze website.

Tijdens de broedperiode mag de nestkast absoluut niet geopend of verstoord worden zodat het paartje onbezorgd zijn 
kroost kan opvoeden. Indien de nestkast toch geopend wordt, bestaat er een grote kans dat de Steenuil het nest zal 
verlaten en het broedgeval mislukt. Meer info op onze website onder Projecten/Steenuilen
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De Wolf na 240 jaar terug in Vlaanderen
Wanneer: 28 januari 2022 om 19.30 u.
Waar:  Duinenhuis, Bettystraat 7, 8670 Koksijde
Spreker:  Jan Gouwy (INBO), 
  mogelijk nog een tweede spreker
Inschrijven:  verplicht via onze website
Kostprijs: gratis

Info:

Meerdere zwervende wolven hebben de voorbije jaren 
het oosten van Vlaanderen doorkruist. In de provincie 
Limburg werd er voor het tweede jaar op rij een nest jon-
gen grootgebracht. Sensatie en desinformatie tieren we-
lig. Jan Gouwy (INBO) volgt de enige roedel in Vlaanderen 
van zeer nabij op en geeft deze avond een lezing over de 
wolf. Mogelijk komt er nog een tweede expert die het on-
derwerp dan eerder historisch belicht.

Deze activiteit wordt georganiseerd in samenwerking met 
Ten Duinen en de gemeente Koksijde.

Cursus roofvogelherkenning Nieuwpoort
Wanneer: theorie: dinsdag 12, 19 én 26 april 2022
  praktijk: zaterdag 30 april 2022
Waar:   Centrum Ysara Dienstweg Havengeul 14,
  8620 Nieuwpoort-Bad
Lesgever:  Wim Bovens
Inschrijven:  verplicht via onze website
Kostprijs:  12 euro/persoon

Info:

De cursus roofvogelherkenning is een vaste waarde ge-
worden in de activiteitenkalender van NWG De Kerkuil. 

Niet enkel de courante roofvogels komen aan bod, maar 
ook enkele dwaalgasten worden besproken. De eerste les 
is een algemene inleiding over roofvogels, les twee en les 
drie gaan specifiek over de soortherkenning. Op zaterdag 
vindt er een praktijkwandeling plaats, waar we de geziene 
leerstof kunnen oefenen in het veld.

Extra activiteiten
Hou zeker onze sociale media in het oog voor extra activiteiten die momenteel nog niet kunnen gepland worden 
door COVID-19. Ook onze website wordt uiteraard up-to-date gehouden. Op onze website kan u zich onder het menu  
'Contact' inschrijven voor de nieuwsbrief. Wij hopen u snel (en veilig!) te mogen verwelkomen op één van onze activi-
teiten.

foto: Redgy Vergracht
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Kalender
Wanneer Uur Wat Waar Extra

wo 05-01-22 19.30 u. Medewerkersvergadering De Blankaart, Iepersteenweg 56, 8600 Diksmuide

vr  28-01-22 19.30 u. Lezing over De Wolf Duinenhuis, Bett ystraat 7, 8670 Koksijde 27

do  03-03-22 19.30 u. Algemene Vergadering De Blankaart, Iepersteenweg 56, 8600 Diksmuide

di  12-04-22 19.30 u. Cursus roofvogelherkenning Centrum Ysara Dienstweg Havengeul 14,
8620 Nieuwpoort-Bad

27

di  19-04-22 19.30 u. Cursus roofvogelherkenning Centrum Ysara Dienstweg Havengeul 14,
8620 Nieuwpoort-Bad

27

di  26-04-22 19.30 u. Cursus roofvogelherkenning Centrum Ysara Dienstweg Havengeul 14,
8620 Nieuwpoort-Bad

27

za  30-04-22 09.00 u. Prakti jkwandeling cursus roofh erkenning
Enkel voor deelnemers cursus

af te spreken 27

di  03-05-22 19.30 u. Medewerkersvergadering De Blankaart, Iepersteenweg 56, 8600 Diksmuide

wo 06-07-22 19.30 u. Medewerkersvergadering De Blankaart, Iepersteenweg 56, 8600 Diksmuide

do  01-09-22 19.30 u. Medewerkersvergadering De Blankaart, Iepersteenweg 56, 8600 Diksmuide

za  03-09-22 13.00 u. Kerkuil 25 jaar offi  ciële viering Veurne

zo  04-09-22 13.00 u. Kerkuil 25 jaar evenement De Blankaart, Iepersteenweg 56, 8600 Diksmuide

wo 02-11-22 19.30 u. Medewerkersvergadering De Blankaart, Iepersteenweg 56, 8600 Diksmuide

Wie net als Inge de Grote Bonte Specht graag in de tuin 
ziet komen, heeft  vast iets aan deze ti ps. 
Staat er een dode (of stervende) boom in je tuin? Laat 
hem staan, dan vergroot je de kans op een specht. Onder-
schat ook de aantrekkingskracht van andere bomen niet.
In vergelijking met andere spechten heeft  de Grote Bonte 
Specht een behoorlijk uitgebreid menu. Naast insecten - 
zijn favoriete voedsel - eet hij (vooral in de winter) ook 
vetrijke zaden, bessen, pindanoten en pikt hij graag in vet-
blokken. Wees dus niet verrast als hij plots opduikt op je 
winters gedekte voedertafel

Foto: Inge Hofmans
Tekst: Willy Dela Ruelle

Lok de Grote Bonte Specht naar je tuin!

De Pijlstaart heeft  zijn naam niet gestolen: de elegante, 
lange staart valt meteen op. Het mannetje is overwegend 
grijs met een chocoladebruine kop en heeft  een zwarte, 
uitgesproken lange staart. Het vrouwtje is dan weer eer-
der geheel lichtbruin en heeft  een minder lange staart. 

Foto Anneke vca
Tekst: Willy Dela Ruelle

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

Doolhof
Kan je onderstaande uiltjes met elkaar verbinden? 

Tip: gebruik een potlood zodat je je fouten kan uitgommen.
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Goens Verzekeringsburo Veurne
Ooststraat 54, 8630 Veurne

T 058 31 16 66
info@goensverzekeringsburo.be

www.goensverzekeringsburo.be

Sights Of Nature 
Natuurpunt Optiekshop

Vlamingveld 89
8490 Jabbeke
050 31 50 01

www.deputter.be

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

OFFICIEEL PARTNER

www.kite-optics.be

Adv_Kerkuil2020.indd   1 17/12/2019   12:26:59

verse vegetarische voeding • kruiden 
• voedingssupplementen 

• natuurcosmeti ca • geschenkarti kelen 
• Voor ieder probleem een natuurlijke 

oplossing

Natuur- en Dieetwinkel

Pannestraat 63/65
8630 Veurne
058 31 29 40

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

info@claerbout.be
www.claerbout.be

Sponsors

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

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

alles voor de vakman

 

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

info@deblauwespie.be 

           
Biologische Dynamische landbouw 
Agriculture Biologique Dynamique 

EEG-controlesysteem Controle Blik BE – BIO – 02 
 
 
 
 

 

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

deblauwespie@euphonynet.be 

           
Biologische Dynamische landbouw 
Agriculture Biologique Dynamique 

EEG-controlesysteemControle Blik BE – BIO – 02 
 

 

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

deblauwespie@euphonynet.be 

           
Biologische Dynamische landbouw 
Agriculture Biologique Dynamique 

EEG-controlesysteemControle Blik BE – BIO – 02 
 

 
  

info@deblauwespie.be
PortemanKijkers.be

SPECIAALZAAK & SITE V              R VERREKIJKERS & TELESCOPEN

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

Tot 10% op adviesprijs

Porteman steunt tot 10% de Hellebeek in Heuvelland

Rijselstraat 10 & 12 - IEPER

Volg @Portemankijkers
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AVEVE Veurne BVBA
Celien & Sti jn

Vaartstraat 16 - 8630 Veurne
058 31 10 09

aveveveurne.bvba@aveve.be

Tuin - Dier - Bakplezier

Geertrui Decrock & Leonard Bonnez
Grote markt 5, 8630 Veurne

058 31 36 02
www.opti ek-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.

sterrenkijkers, microscopen,  ...

 www.natuurkijkers.be 
met gratis verzending.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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