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4 Voorbije activiteiten

Wordt De Zeevonk een bouwpromotor?
Natuurwerkgroep De Zeevonk laat kinderen van het 1e 
leerjaar t.e.m. het 4e secundair al spelend de natuur ont-
dekken. In samenwerking met De Kerkuil steken de oud-
ste zeevonken (12- tot 16-jarigen) al enkele jaren steevast 
woonplaatsen voor (project)vogels in elkaar. In 2021 ging 
er helaas geen nestkastactiviteit door. De reden daarvoor 
kennen we allemaal: een piepklein beestje zonder vleu-
gels met de naam van een Mexicaans biertje. De nestkas-
ten voor Torenvalken die de zeevonken in 2020 bouwden, 
werden in ieder geval opgemerkt: maar liefst 4 van de 7 
nestkasten die toen in januari opgehangen zijn, werden 
nog datzelfde jaar ingenomen door een koppel Torenval-
ken!

Dit jaar richtten we onze figuurlijke pijlen op de Huismus. 
Onder een stralende lentezon wandelden we gezwind 
van het Koningsplein in De Panne naar De Kwinte, een tof 
terrein enkele kilometers verderop, ideaal voor een con-
structieve activiteit. Eerst werd de mussenkennis van de 
zeeduivels en zeemonsters - want dat zijn de stoere na-

men voor de groepen van de 1e en 2e graad secundair 
- én van de begeleiders getest, opgefrist en bijgeschaafd. 
Alles wat ‘mus’ is en courant bij ons voorkomt, passeer-
de de revue, ondanks het feit dat ze lang niet allemaal 
familie van elkaar zijn: Huismus, Ringmus, Heggenmus 
en Grasmus kwamen aan bod. Begrippen als trekvogel 
en standvogel hadden de zeevonken al onder de knie. Of 
toch ongeveer…

Dat de zeevonken creatief zijn, werd nog maar eens be-
wezen met volgende ‘uitlatingen’:
• Naar analogie met Huiszwaluw en Boerenzwaluw, werd 
er geopperd dat de 4de mus die we zouden bespreken 
toch wel een … Boerenmus moest zijn! 
• Bij het zien van een filmpje van een Huismus in een mus-
senloft, merkte een zeevonk op dat de vogel in kwestie 
geringd was. Resultaat: van een Huismus was plots geen 
sprake meer; de vogel was op slag een Ringmus!

Na wat uitleg (“We moeten dat toch niet kennen?!”) was 
het hoog tijd om de handen uit de mouwen te steken en 
te testen hoe handig de jongeren waren. De ene had dui-
delijk al vaker met een accuschroevendraaier gewerkt, de 
andere wist dan weer niet goed hoe je zo’n ding precies 
moest hanteren. Maar al doende leert men! Sommigen 
werkten zelfs duchtig door tijdens het vieruurtje zodat 
hun nestkast tijdig af zou geraken. En dat lukte: iedereen 
stak uiteindelijk zelf een huismussenloft in elkaar!

Als afsluiter werden nog enkele tips meegegeven om de 
huismussenloft op te hangen:
• opening naar noordoost tot oost gericht is ideaal
• niet in de vlakke zon hangen, beter tussen wat begroei-
ing of onder een dakoversteek

We zijn benieuwd waar de lofts opgehangen worden. Nu 
is het een kwestie van afwachten waar het eerste huis-
mussenbroedgeval gespot wordt. Spannend!
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Af en toe krijgt NWG De Kerkuil een eerder uitzonderlijk 
verzoek: of we geen leuk programma in elkaar konden 
boksen voor een verrassingsfamilie-uitstap? Wim en Filip 
zetten hun schouders onder deze uitdaging en engageer-
den zich om een zondagvoormiddag ‘op te offeren’. Met 
als doel een combinatie van educatie, sensibilisering en 
iets actiefs te voorzien, maar er in de eerste plaats een 
leuke halve dag van te maken, werd een combinatie van 
onderwerpen voorbereid. 

In de stralende ochtendzon van eind februari mochten we 
de familiegroep aan het kasteel van De Blankaart ontvan-
gen.

Wim trapte af met een korte voorstelling van de werk-
groep en de diverse project(soort)en. Toen mochten de 
(schoon)zussen en -broers en de ouders, gewapend met 
pincet, tandenborstel en een loep, elk een uilenbal te lijf 
gaan. Sommigen bleken eerst wat terughoudend te zijn, 
terwijl anderen schedeltje na onderkaak behendig uit de 
pluizenhoop wisten te vissen. 

Van de drie muizenfamilies (ware muis, woel- en 
spitsmuis) werden resten gevonden in de kerkuilbraakbal-
len. De opvallendste vondst was toch die van een ratten-
schedel en bijhorende botten. Tijdens het pluizen werden 
wat wetenswaardigheden over de Kerkuil en andere vo-
gelsoorten gedeeld, en probeerden we onze werking wat 
concreter te duiden.

Daarna verhuisde de hele groep naar buiten om aan de 
werkkeet kennis te maken met een andere kant van De 
Kerkuil: de ‘Werkuil’kant. Verdeeld in duo’s werd een sta-
pel op maat gezaagde planken vakkundig – en heel ge-
zwind! - omgevormd tot 12 torenvalkkasten. Die krijgen 
dit of volgend seizoen nog een geschikte plaats in een 
gebied waar een natuurlijke broedlocatie voor de lokale 
Torenvalk moeilijk te vinden is. De voormiddag werd af-
gesloten met een kort bezoekje aan de nieuwe geplaatste 
bosuilkast en, hoe kan het ook anders, een lekker Bruin of 
Grauw Kieksje, onze eigen biertjes.

Bedankt, familie Ballyn, voor jullie enthousiasme!

Hopelijk zien we elkaar snel terug op een Kerkuil-event of 
-activiteit. Staat zondag 4 september trouwens al in jullie 
agenda? (zie aankondiging op p.28)

Met de hele familie aan de slag
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Zwaluwtillen in Vlaanderen 2021
Inleiding

De huiszwaluwtil is een kunstmatige nestgelegenheid 
voor huiszwaluwen. De til bestaat uit een hoge paal met 
daarbovenop een dakconstructie. Daaronder zijn kunst-
nesten aangebracht waarin huiszwaluwen kunnen nes-
telen. Soms wordt er wat ruimte vrij gehouden, waar de 
huiszwaluwen zelf een eigen moddernest kunnen bou-
wen.

Als vrijwilliger bij Natuurwerkgroep De Kerkuil vzw hou 
ik me al langer bezig met huiszwaluwen en geef ik raad, 
beantwoord ik zwaluwvragen of word ik gevraagd om een 
voordracht te geven in de regio. Als gevolg hiervan werd 
ik ook gecontacteerd bij vragen over huiszwaluwtillen en 
de bouw van zo’n constructie. Hierbij stelde ik vast dat er 
niemand de tillen in Vlaanderen inventariseert, of moet 
ik schrijven: “Ik heb niemand gevonden”? In Nederland 
staan heel wat tillen en daar werd in 2011 de inventarisa-
tie opgestart door twee huiszwaluwliefhebbers: Will van 
Berkel en wijlen Wilfried de Jong.  In 2018 volgde Hans 
Willemsen Wilfried op. De beste manier om meer te we-
ten over de tillen in Vlaanderen leek me dus het opstarten 
van een eigen inventarisatie. Een inventarisatie voor Bel-
gië vond ik wat te hoog gegrepen.

Ik besteedde veel tijd aan het opzoeken van (kranten)
artikels over de plaatsing van een til. Tientallen e-mails 
werden verzonden aan lokale natuurverenigingen, steden 
en gemeenten, boswachters, regionale landschappen … 
Bij deze wil ik iedereen die me geantwoord en geholpen 
heeft danken voor hun hulp. 

Bij het opzoekingswerk werd ik verrast door het aantal til-
len dat geplaatst werd. Waar ik bij aanvang dacht dat het 
er misschien 20 zouden zijn, werd meer dan het dubbele 
geïnventariseerd. Helaas heb ik ook ondervonden dat niet 
alle geplaatste tillen opgevolgd worden qua bewoning 
door huiszwaluwen. Hierdoor zijn de cijfers die verder in 

het artikel aan bod komen niet helemaal correct. Je kan 
echter wel stellen dat dit de minimumcijfers zijn. Dat is ei-
genlijk jammer, want een ‘nul’ is statistisch betrouwbaar-
der dan ‘geen gegevens’. Denk aan het gezegde: ‘meten 
is weten’.

De weerhouden zwaluwtillen zijn deze die effectief in ge-
bruik waren in de maand juli 2021 en die geplaatst wa-
ren op openbaar domein. Een paar tillen werden privé 
geplaatst en zijn terug te vinden op privaat domein. Deze 
zijn niet opgenomen omdat de eigenaars anoniem wen-
sen te blijven, wat vanzelfsprekend gerespecteerd wordt.
Aangezien dit een eerste inventarisatie is, ontbreken soms 
nog gegevens zoals bijvoorbeeld het jaar van plaatsing of 
het jaar van eerste bewoning. Deze gegevens probeer ik 
zeker nog te krijgen.

Waar staan huiszwaluwtillen?

Onderstaande overzicht geeft het aantal per provincie 
weer.

Provincie aantal
Oost-Vlaanderen 17
Limburg 12
West-Vlaanderen 9
Antwerpen 6
Vlaams Brabant 4
Hoofdstedelijk Gewest 2

In totaal zijn me 50 zwaluwtillen gekend die vóór de zo-
mer van 2021 geplaatst waren. Eerlijk gezegd, dit aantal 
verraste me. De initiatiefnemers voor de plaatsing lopen 
erg uiteen. Komen in het lijstje voor: Agentschap Natuur 
en Bos (ANB), lokale natuurverenigingen, Regionaal Land-
schap in die streek, stad of gemeente, Vlaamse Waterweg 
en Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). 
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In Vlaanderen zijn 16 Regionale Landschappen actief. Een 
overzicht is te zien op hun website. De Regionale Land-
schappen zetten natuurprojecten op voor versterking 
van leefgebieden, groene stapstenen en verbindingen 
voor waardevolle fauna en flora. In veel gemeenten is 
er een samenwerking bij de uitvoering van actieplannen 
en maatregelen voor specifieke planten- en diersoorten, 
zoals bijvoorbeeld de huiszwaluw. Onderstaande tabel 
toont het aantal zwaluwtillen per werkingsgebied.

Regionaal Landschap / Stadslandschap aantal
Kleine en Grote Nete 8
Schelde - Durme 7
Meetjesland 7
De Voorkempen 6
Westhoek 5
Haspengouw en Voeren 2
Leie en Schelde 2
Kempen en Maasland 1
Vlaamse Ardennen 1
Dijleland 1
Noord Hageland 1
Brabantse Kouter 1
Vlaamse Hart 1
Lage Kempen 1

Buiten werkingsgebied 3

In het werkingsgebied van Natuurwerkgroep De Kerkuil 
vzw bevinden zich op 01-02-2022 drie zwaluwtillen, na-
melijk in Woumen, De Panne en Koksijde. Een vierde til is 
gepland in Veurne.

Historiek

Het idee van de zwaluwtil ontstond eigenlijk toevallig 
door iemand in Krofdorf-Gleiberg (Duitsland) die in 1990 
de huiszwaluwen in de eigen buurt wou helpen. Wegens 
de afbraak van een gebouw zouden de lokale huiszwalu-
wen hun nestplaatsen verliezen. Deze til werd onmiddel-
lijk bewoond. Van dan  af aan begon de opmars van de 
zwaluwtillen. In andere landen kreeg dit idee navolging. 
In Vlaanderen werd de eerste til geplaatst in 2010. Een 
opvallende stijgende lijn in het aantal tillen is te merken 
vanaf 2015. De grootste zwaluwtil in Vlaanderen staat aan 
de Kalkense Meersen (RLSD) en telt 90 kunstnesten. 

Resultaten

Van de 50 tillen zijn er met zekerheid 9 bewoond door 
huiszwaluwen, dus 18%. Een til wordt als ‘bewoond’ be-
schouwd van zodra één nest in gebruik is.
In Nederland staan momenteel 236 huiszwaluwtillen, 

hiervan zijn er 46 (19,5%) bewoond door huiszwaluwen. 
Het bezettingspercentage van de Nederlandse huiszwa-
luwtillen groeide van 2,8% in 2010 naar 19,5% in 2020. 
( 1 )  Dit fenomeen van langzame groei is ook bekend in 
andere landen. De vermelde 18% is een mooi resultaat 
maar is vermoedelijk niet correct, omdat niet alle tillen 
opgevolgd worden qua bewoning.
De belangrijkste factor voor een snelle bezetting is de 
nabijheid van een bestaande kolonie. Een zwaluwtil kan 

een mogelijk tekort aan goede nestlocaties opvangen. Als 
een gebouw of brug met nestplaatsen van huiszwaluwen 
gerenoveerd of afgebroken wordt, dan is de kans groot 
dat de til snel(ler) bezet wordt. Idealiter wordt de til (min-
stens) een jaar op voorhand (dus vóór de geplande af-
braak- of renovatiewerken) geplaatst.
Bij de Vlaamse tillen gebeurde de snelste bezetting van 
een til 3 weken na plaatsing, anderen pas in het 2de, 3de, 
4de of 5de jaar. Van twee tillen die er meer dan 8 jaar 
staan zonder bewoning is een verhuis gepland, ten laatste 
in het voorjaar van 2022. In Nederland en Duitsland is één 
van de raadgevingen bij zwaluwtillen dat als een til na 6 
jaar nog niet bezet is, de kans groot is dat de locatie onge-
schikt is en de til bijgevolg het best verplaatst kan worden 
naar een meer geschikte plaats. Het vooraf nagaan of een 
locatie geschikt is of welke locatie het best geschikt is voor 
de plaatsing van een zwaluwtil vergroot de kans op een 
snelle(re) ingebruikname door huiszwaluwen. 

Het aantal bewoonde nesten aan een til geeft een goe-
de indicatie van de ‘woningnood’ ter plaatse. De best be-
woonde til van Vlaanderen staat in het werkingsgebied 
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van RLKGN met 18 bewoonde kunstnesten en 4 door 
huiszwaluwen gebouwde moddernesten. Daarna volgen 
tillen met respectievelijk 12 (RLNH), 11 (RLSD) en 4 (RLDV) 
kunstnesten. Bij de andere tillen die opgevolgd werden is 
de maximale bezetting 3 kunstnesten. 

Wat de zwaluwtillen zelf betreft zijn er verschillende 
structuren te zien. Enerzijds zijn er de kant-en-klaar ‘aan-
gekochte’ tillen, anderzijds tillen die een ‘eigen construc-
tie’ zijn. Deze zijn dan ofwel gerealiseerd bij de technische 
dienst van de stad of gemeente, ofwel gerealiseerd in een 
school voor technisch onderwijs waar dit een groepspro-
ject was. Bij de 50 tillen is er één die niet voldoet aan de 
gebruikelijke minimumhoogte van 5 m. Dit is vermoede-
lijk één van de oorzaken van niet-bewoning. 

Het plaatsen van een zwaluwtil is meestal gekoppeld aan 
een officiële inhuldiging en aansluitend verschijnen er di-
verse krantenartikels over dit gebeuren. Positief is dat de 
huiszwaluwen hiermee onder de aandacht komen. Het 
mag echter geen reden zijn om andere bestaande acties 
voor het behoud van huiszwaluwen af te bouwen. Het is 
eveneens positief als nabij de zwaluwtil een informatie-
bord terug te vinden is, met wat algemene informatie. 
Momenteel ontbreekt dit bij de meeste tillen.

Toekomst

Het aantal zwaluwtillen zal verder stijgen. Sedert septem-
ber 2021 zijn er al een paar nieuwe tillen geplaatst en in 
het voorjaar van 2022 is de bouw van een aantal tillen 
gepland. Het is mijn intentie om de inventarisatie de ko-
mende jaren verder te doen. Dit kan enkel met medewer-

king van iedereen die betrokken is bij de respectievelijke 
zwaluwtillen. Hiervoor zal ik iedereen in de loop van het 
voorjaar van 2022 contacteren.
Wie weet heeft van geplande en/of nieuw geplaatste 
huiszwaluwtillen mag me dit steeds melden. Foto’s zijn 
zeker ook welkom.

Verantwoording en dankwoord

De vermelde gegevens zijn verkregen via de door mij be-
naderde personen, die ik nogmaals wil bedanken voor 
hun medewerking. 

Suggesties, vragen en opmerkingen over dit verslag kun-
nen gericht worden aan zwaluwtillenvlaanderen@gmail.
com 

1 Willemsen, H., Kooijmans, J. L., Berkel, W. van & Ottens, 
G. 2021 De Nederlandse huiszwaluwtillen in 2019-2020. 
Uitgever: Nederlandse huiszwaluwtillen monitoring

Patrick Claeys, Koekelare
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Al 36 jaar zijn de auteurs (Ronald van Harxen en Pascal 
Stoeken) volledig gebiologeerd door deze bijzondere vo-
gel. Het boek portretteert de boeiende leefwijze van de 
Steenuil, zijn omgeving, verspreiding en bescherming. 
Ook de relatie met de mens komt aan bod. Het boek is 
het resultaat van duizenden uren veldwerk. In 13 hoofd-
stukken is de Steenuil de hoofdrolspeler, een vogel die 
nauwelijks groter is dan een Merel en daarmee ook het 
kleinste uiltje in onze regio. Elk hoofdstuk haalt een facet 
aan van de Steenuil, waarna telkens ook de ervaringen en 
anekdotes van een ‘velddag’ worden besproken. Niette-
genstaande deze velddagen zich in Nederland situeren, 
is alle veldwerk gelijkaardig als bij ons. Voor iemand die 
hier niet bekend mee is, wordt alles eenvoudig en in detail 
omschreven. 

De in de loop van de jaren zorgvuldig bijgehouden notities 
zijn een bron om allerlei vergelijkingen te maken en tot 
conclusies te komen. Het boek bevat ook veel informatie 
die je niet in een ander uilenboek zal vinden. De combina-
tie van vlot geschreven ervaringen, doorspekt met allerlei 
weetjes over de Steenuil, maken het lezen aangenaam en 
leerrijk. Komen ondermeer aan bod: uiterlijk, gedrag, vo-
cale communicatie, broedseizoen en broedzorg, woning-
nood, nestholtes en nestkasten, rui, gewicht en conditie, 
dispersie, concurrentie en ‘floaters’, jacht en voedsel, 
sterfte in het ei en bij de jongen, leefgebied … Wie het 
boek leest, krijgt niet alleen een andere kijk op de Steen-
uil, maar ook meer respect voor ‘dit kleintje’. 

Wist je dat:
– het gewicht van de Steenuil niet alleen afhankelijk is van 
de jaarcyclus, maar ook van het moment van de dag?
– de Steenuil meer dan 28 verschillende roepen heeft?
– er gemiddeld 25 uur zit tussen twee opeenvolgend ge-
legde eieren?
– het moment waarop jongen uitvliegen onder andere af-
hankelijk is van de nestplaats?

ISBN 9789045039855, 216 pagina's
Dit boek is deel 23 in ‘De vogelserie’ van Atlas Contact en 
verscheen november 2021.

Patrick Claeys, Koekelare

Boekbespreking 'De Steenuil'Ronald van Harxen

Boerenzwaluwen blijven plakken
Deze Boerenzwaluwen werden op 22 november 2021 
voor het laatst gezien in de wijk De Mokker in Koekelare. 
Sinds 3 november waren ze dagelijks te zien op het dak 
van een nieuwbouwrijhuis en was dit hun vaste stek. De 
dichtstbijzijnde boerderij is gelegen op 100m afstand. 

In principe vertrekken de meeste Boerenzwaluwen in de 
maanden september-oktober. Paren met 3 broedgevallen 
zijn soms te zien tot begin november, 22 november is dus 
uitzonderlijk.

Foto: Luc Vanhooren, tekst: Patrick Claeys 
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oktober-november -december 2000

Bij een onderzoek van de kerkrekeningen uit het archief 
van Woumen bleek dat de kerkmeester aldaar zich onder-
meer bekommerde over het weren van kerkuilen uit de 
toren of het kerkdak.

De kerkmeester loofde 20 schellingen parisis uit voor elke 
geschoten of gevangen kerkuil. Het aantal was niet gering: 
in 1662 werd betaald voor 8, in 1663 voor 5, in 1753 voor 
13 exemplaren. 
Het afschieten van kerkuilen was de favoriete bezigheid 
van de koster en de kerkbaljuw, die er een aardige stuiver 
mee konden verdienen. De laatste uitbetaling dateert van 
1780. 
Ook toen al werden de kerken afgesloten voor kerkuilen: 
in 1685 werden door Pieter van Woumen, smid in de ge-
meente, vier roosters aan de kerk geleverd ‘dienende om 
de huijlen te stoppen aen de goten’.

Wie dus nog niet wist waarom er zo weinig kerkuilen zijn….

Uilenverlangen
oktober-november -december 2000

Een kerkuil in de klokketoren
Kon niets in ’t leven nog bekoren

Hij zat zich stierlijk te vervelen
Eigenlijk kon niets hem nu nog schelen

Plots zag hij een affiche hangen
Stem vandaag nog voor belangen
Dan ging voor hem een lichtje aan

Hij zag zich ook al op de poster staan
En voelde zich al grote baas

Nee dat was helemaal niet dwaas
Voor d’eerste septemberdagen
Zou hij zijn inschrijving vragen

Hij liep en vloog van hier naar daar
Vertelde waarheid, leugen en onwaar

Aan al wie ’t maar geloven wou
Al om het even man of vrouw

Hij hoopte, nee hij was er zeker van
Alhier word ik nu de grote man.

En was dan de grote dag gekomen
Aan duigen vlogen al zijn dromen

De verkiezing had besloten
Hij was weer uitgestoten.

En eenzaam en weerom verloren
Zat hij in zijn klokkentoren.

 
 

Noël Leeman

Kerkuilen in Woumen

januari - februari - maart 2001

• Zondag 24 september afrit Oostduinkerke : dode kerkuil 
(niet geringd) (Johan Devos)
• Zondag 24 september E-40 Oostduinkerke-Nieuwpoort : 
doodgereden vos (Johan Devos)
• Zondag 24 september : ijsvogel dood gevlogen tegen 
ruit bij Gerard Vanlandschoote in de Steendamstraat (Al-
veringem) (Eric Niville)
• Zondag 1 oktober : overlopende wezel bij Pelikaanbrug 
(Nieuwpoort) (Dirk Debaecke)
• Zondag 1 oktober : dode kerkuil (niet geringd) E-40 rich-
ting Veurne (tussen brug Booitshoeke en afrit Oostduin-
kerke) (Kris Degraeve)
• Woensdag 4 oktober : koppel ijsvogeltjes weg Izenber-
ge-Beauvoorde (Fons Demarey) 
• Woensdag 4 oktober : ijsvogel te Alveringem (Kwellemo-
lenstraat) (Eric Niville)
• Dinsdag 17 oktober : overvliegende steenuil Nieuw-
poortkeiweg nabij '‘Rubenstee”, jagende kerkuil in gras-
kant kruispunt Zeltebrug Nieuwpoort (Dany Deburchgrae-
ve)
• Zondag 3 december : ijsvogel tuin Kwintestraat (Frank 
Laleman)
• Zaterdag 9 december : vos doodgereden nabij brug 
Booitshoeke E-40 (Kris Degraeve)
• Zondag 10 december : mannetje blauwe kiekendief in 
De Moeren (Noël Leeman)

Waarnemingen
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Broedseizoen 2000
januari - februari - maart 2001



12 Door u gespot

Deze elegante dame kwam langszeilen boven het Groot 
Rietveld aan De Blankaart. Samen met een drietal Bruine 
Kiekendieven kwam ze er de nacht doorbrengen. Na de 
duistere periode van de voorbije winter, was het een ver-
ademing om deze schoonheid in het warme licht van de 
ondergaande zon te kunnen fotograferen.

Filip Declerck

Blauwe Kiekendief

Door de cursus roofvogelherkenning te volgen die door 
De Kerkuil georganiseerd werd, wist ik dat ik een sperwer 
in de tuin had. Een mannetje! Hij bleef mooi poseren ter-
wijl ik een foto van hem kon nemen. Ik was heel blij, zijn 
slachtoffer iets minder ...

Tekst en foto: Nico Reunbrouck

Betrapt

Gezaagbekt
Bij het spotten van vogels komt het er vaak op aan om op 
het juiste moment op de juiste plaats te zijn. Zo ging het 
ook die zonnige zaterdag in februari: we waren nog maar 
net op de Internationale Dijk van het Zwin of daar zwom 
hij, in vol ornaat blinkend in de lage winterzon: een Gro-
te Zaagbek! De donkere kop glom kopergroen en de rode 
(gezaagde) bek kwam hierdoor nog beter tot z'n recht. De 
camera werd direct uit de fietszak gehaald om dit prach-
tige plaatje te schieten. En maar best ook want toen we 
enkele minuutjes later terug voorbij dezelfde plek reden, 
was de vogel (lees: zaagbek) al gaan vliegen!

Foto: Marc Vandamme
Tekst: Marianne Vanlanduyt
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Daar reden we dan; ik achter het stuur, de ogen op de weg 
gericht. Plots riep Geert enthousiast (lees: luid!): “Een 
blonde Buizerd!”. Een vogelaar in de auto … echt waar, je 
zou van minder tegen een boom knallen! Natuurlijk had ik 
‘blondie’ niet gezien, dus maakte ik rechtsomkeer. Geert 
kon niet meteen een foto nemen vanuit de rijdende auto, 
want van vertragen was geen sprake op die drukke baan. 
Dus maakte ik nogmaals rechtsomkeer. Ik dropte Geert 
netjes in de buurt van ‘the place to be’ en mijn goede raad 
“Je zou er misschien beter naartoe sluipen”, sloeg hij zo’n 
beetje heel erg in de wind. Enkele foto’s later had de sta-
tige vogel hem in de mot en vloog hij/zij gezwind op. En 
ik … ik had blondie uiteindelijk toch ook heel even gezien.

Tekst: Sharon Kesteloot,
Foto: Geert Martens

Een mesthoop als troon

Begin december was ik getuige van een bijzondere lunch-
meeting. Een mannetje Sperwer, met prachtige diep- 
oranje ogen, had een duifje op het menu staan. Ik kon het 
tafereel zeker een kwartier bewonderen, tot de roofvogel 
verzadigd onze tuin uitvloog.

Tekst en foto: Guido Declerck

Sperwer op lunchbezoek

De Spreeuw
Ook de spreeuw met zijn kleurrijke veren verdient zijn 
plaats in de vogelwereld.

Luc David
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Regen, regen en nog eens regen … Zo kunnen we het best 
het late voorjaar en de zomer van 2021 beschrijven. Is dit 
dé reden om het lage aantal broedgevallen te verklaren? 
Geen idee, maar we moeten wel extra inspanningen doen 
om de kleinste uil van de Westhoek een duwtje in de rug 
te geven. Dit jaar waren er 149 nestkasten in ons wer-
kingsgebied op te volgen. Volgend jaar zullen dat er so-
wieso meer zijn. Later meer hierover. Het aantal broedge-
vallen liep terug van 33 in 2020, naar 29 in 2021. Dat kan 
en moet beter! Slechts 47 jongen zijn met zekerheid uit-
gevlogen. Wat wel opviel, was het groot aantal sporen van 
‘aanwezigheid’ dat we vonden in de nestkasten (braakbal-
len, voedselresten, uitwerpselen, levende steenuil). De 
bezettingsgraad van de nestkasten is dus gestegen, dat 
geeft ons toch goede hoop voor volgend jaar!

Aantal broedgevallen valt terug

Tijdens de controles van 2021 konden medewerkers van 
NWG De Kerkuil in 29 nestkasten een broedgeval vaststel-
len. Dat zijn er 4 minder dan het jaar voordien en 11 min-
der dan in 2018. Er moet echter wel rekening gehouden 
worden met het feit dat deze monitoring niet de volledi-
ge populatie van de Steenuilen in onze streek weergeeft, 
maar eerder een steekproef is. Er zijn immers nog tal van 
natuurlijke broedplaatsen voor de Steenuil te vinden. Het 
aantal mislukte nesten blijft status quo op 3 stuks hangen, 
en dat is een goed teken. Hiermee komt het percentage 
geslaagde broedgevallen op 90% te staan.
Aangezien nestkasten onderhevig zijn aan weer en wind, 
gaan ze geen eeuwigheid mee. Jaarlijks worden kapotte 
exemplaren vervangen door nieuwe nestkasten. Indien er 

Steenuilen 2021
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nestkasten over zijn, worden nieuwe locaties gezocht. In 
2021 hebben we 40 nestkasten gemaakt. Hierdoor kun-
nen er extra geschikte locaties gezocht worden.

Nestgemiddelde

Het nestgemiddelde van 2021 gooit geen hoge ogen, 
maar is eerder het langjarig gemiddelde van jongen per 
nest. Met gemiddeld 2,61 uitgevlogen jongen per nest in 
2021 ten opzichte van het gemiddelde van 2,79 uitgevlo-
gen jongen over de laatste dertien jaar, zitten we mooi op 
de middenmoot. Gezien de weersomstandigheden mo-
gen we al bij al dus niet klagen.

Nestkasten per gemeente

Het epicentrum van het aantal broedgevallen in ons wer-
kingsgebied ligt nog steeds in Veurne: niet onlogisch als je 
weet dat er 81 nestkasten van de 149 op Veurns grondge-
bied staan. Veurne is en blijft dan ook de gemeente waar 
we een uitgebreid monitoringsproject hebben uitgewerkt. 
Het is de bedoeling om in ieder 'theoretisch territorium' in 
Veurne een marterveilige nestkast te plaatsen.
Het aantal nestkasten in de andere gemeenten is als volgt: 
Koksijde en Koekelare hebben elk 16 nestkasten staan, 
Nieuwpoort volgt op de voet met 13 exemplaren. Diks-
muide heeft er 7 op haar grondgebied staan, Lo-Renin-
ge doet het met 6, gevolgd door Alveringem met 5 en De 
Panne met 4 nestkasten. Houthulst heeft er 1 en Korte-
mark heeft er voorlopig nog geen.

Bezettingsgraad

Buiten de nestkasten waar een broedgeval vastgesteld 
werd, waren er 13 nestkasten waar sporen van de Steen-
uil teruggevonden werden. Dit waren braakballen, voed-
selresten, uitwerpselen of effectief Steenuilen zelf (zon-
der broedgeval). Dat komt erop neer dat 28% van de 149 
nestkasten gebruikt worden. Hier zien we dus wel degelijk 

een stijgende trend, wat ons met een positieve noot naar 
de toekomst doet kijken.

Artikels

Welkom, Steenuil!

Het leefgebied van de Steenuil staat de laatste de-
cennia sterk onder druk, zeker in ons poldergebied 
waar akkerland dominant is en waar heel wat land-
bouwbedrijven - soms door gebrek aan opvolgers - 
verdwijnen. Vaak verloopt het scenario zo dat bij het 
stopzetten van de actieve (veeteelt)uitbating ook de 
omliggende weides rond het erf verdwijnen aange-
zien ze niet meer functioneel zijn. Soms komen deze 
oude erven in handen van een hobbyboer, die er scha-
pen of paarden houdt. Voor de Steenuil is dit vaak een 
goede zaak. De weide blijft en de begrazing zorgt voor 
een ideale voedselsituatie voor onze kleinste uil. Onze 
erven die omringd zijn met begraasd weiland moeten 
we dus echt koesteren. 

Woon je in een geschikt steenuilengebied binnen ons 
werkingsgebied en ben je bereid om zelf een steen-
uilenkast te plaatsen? Neem je het engagement 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 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 lo-
catie zodat we de Steenuil alle kansen geven. Daarna 
is het aan jou …

Vereisten:
- 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.
- Minimaal een aantal bomen rond je erf/grote tuin.

De steenuil-adoptieouder :
- Zorgt voor de plaatsing van de nestkast volgens onze 
richtlijnen.
- Waarborgt de rust rond de locatie van de nestkast.
- Controleert jaarlijks na 15 juli of de steenuilennest-
kast bezet is geweest, door een foto van de voorzijde 
en de binnenzijde 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 nest-
kast toch geopend wordt, bestaat er een grote kans 
dat de Steenuil het nest zal verlaten en het broedge-
val mislukt. Meer info op onze website onder Projec-
ten/Steenuilen.
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foto: Marc Vandaele
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Opgezette vogels, wat mag en wat niet?

We mogen aannemen dat je, aangezien je dit tijdschrift 
leest, wel in zekere mate een interesse in vogels hebt. Je 
zal het misschien al wel eens meegemaakt hebben dat 
een Koolmeesje of een IJsvogel, of eender welke andere 
vogel tegen je raam is gevlogen. In het ergste geval laat hij 
daarbij het leven. Mag je die vogel dan (laten) opzetten?
Het antwoord is eenduidig en eenvoudig: Nee, dat mag 
niet. Wilde vogels hebben al vele decennia een bescherm-
de status in Vlaanderen. Deze bescherming komt voort uit 
de Europese Vogelrichtlijn uit 1979.

De actuele wetgeving hierrond (sinds 1 september 2009) 
is het ‘Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot 
soortenbescherming en soortenbeheer’ (het Soortenbe-
sluit). Alle inheemse vogels worden beschermd door dit 
Soortenbesluit. Ook de uitheemse vogels die van nature 
in het wild voorkomen op het Europese grondgebied, val-
len onder dit besluit. 

Niet alleen het bezitten/opzetten van vogels, maar ook 
uit het wild vangen en houden van vogels in een volière 
wordt door het Soortenbesluit geregeld. Verder bepaalt 
dit besluit ook de voorwaarden rond bestrijding van som-
mige vogels die schade kunnen aanrichten. Denk hierbij 
aan kraaien, eksters, kauwen …

Een persoon die een vogel opzet, noemt men een taxi-
dermist of een preparateur. Een goede taxidermist voor 
vogels heeft de fijne vaardigheden van een echte kunste-
naar, de uitgebreide kennis van een ornitholoog en de 
wetenschap van de anatomie onder de knie. Een officiële 
opleiding is er niet in België, wel in Groot-Brittannië en in 
Nederland.

Mag er dan nooit nog een inheemse vogel opgezet wor-

den? In principe kan je hiervoor een afwijking (een bij-
zondere toelating) op het Soortenbesluit vragen aan het 
Agentschap van Natuur en Bos (ANB), maar dan zal je 
heel goed moeten motiveren waarom je het dier wilt la-
ten opzetten. Wanneer het een wilde vogel betreft zal de 
aanvraag doorgaans enkel goedgekeurd worden indien 
het gaat om een educatief doeleinde, bijvoorbeeld in het 
kader van lessen vogelherkenning in een natuurcentrum. 
Deze opgezette vogels mogen ook nooit verkocht worden 
en moeten altijd verblijven op de plaats waar ze geregis-
treerd staan.

Wanneer het een gekweekte vogel betreft van bv. een 
valkenier, zijn de regels iets soepeler. Men moet echter 
wel ontegensprekelijk kunnen aantonen dat de vogel uit 
kweek afkomstig is. Ook in dit geval moet er een afwijking 
worden aangevraagd bij het ANB.

Wat met exotische vogels dan?

Het is niet omdat de vogel enkel in Zuid-Amerika voor-
komt, dat je hem dan wel zomaar zou mogen opzetten 
wanneer je er een in je bezit krijgt. Er bestaat een CI-
TES*-overeenkomst waar regels in staan om ongeveer 
5.800 diersoorten en 30.000 plantensoorten te bescher-
men. Het is een internationale overeenkomst waar de lan-
den van de Europese Unie en ook nog 182 andere landen 
aan mee doen. Het doel van de overeenkomst is de han-
del in beschermde soorten te regelen. Sommige vogel-
soorten die in gevangenschap geboren en opgegroeid zijn 
(en dus een kweekring aanhebben), mogen wel opgezet 
worden, bijvoorbeeld een in gevangenschap gekweekte 
Vink of een Gouldamadine.

De natuurinspectie van het Agentschap Natuur en Bos 
doet op regelmatige basis controle op het bezit en de han-
del van opgezette diersoorten. Ben je in het bezit van of 
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handel je in illegaal opgezette exemplaren van Europees 
beschermde dieren of soorten vanop de CITES-lijst, dan 
kan je daar zware geldboetes of zelfs een gevangenisstraf 
voor krijgen.

Taxidermie voor (educatie en) de wetenschap

Sommige natuurcentra, zoals BC De Blankaart in Diksmui-
de, hebben een uitgebreide collectie opgezette vogels. 
Deze dienen uiteraard allemaal geregistreerd te zijn als 
afwijking op het Soortenbesluit. Opgezette exemplaren 
zijn natuurlijk de ideale manier om een vogel eens van 
dichtbij te bekijken. In het wild, bij levende exemplaren, 
zal je daar nauwelijks de kans toe krijgen, tenzij de vogel 
mensen gewend is (bv. meeuwen of duiven) of wanneer je 
door een telescoop kijkt. Het is dus wel de bedoeling dat 
de vogels zo realistisch mogelijk opgezet worden zodat 
je nauwelijks het verschil ziet met een levend exemplaar. 
Soms is het resultaat echter niet wat je verwacht …

Ook in het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurweten-
schappen (KBIN) is een taxidermist actief om de weten-
schappelijke collecties aan te vullen. Hij prepareert dieren 
van zoveel mogelijk soorten. Die opgezette exemplaren 
gaan naar bewaarplaatsen waar ze vele decennia later 
nog steeds onderzocht kunnen worden door wetenschap-
pers, voor morfologische analyses of DNA-onderzoek. 
Ook restauratie van opgezette dieren uit bv. de 18de eeuw 
behoort tot de taak van deze taxidermist.

De meeste opgezette vogels die je ziet, staan in één of 
andere natuurlijke positie, op een takje met de vleugels 
al dan niet open. Deze dienen eerder als kunstobject om 
geëtaleerd te worden.

Heel wat vogels worden echter ook opgezet voor duur-
zaam behoud, enkel in functie van de wetenschap. Zo’n 
exemplaar wordt een ‘balg’ genoemd. De lege huid van 
het dier wordt dan door een preparateur behandeld met 
alcohol (zodat haren of veren niet uitvallen), daarna ge-
droogd en vervolgens opgevuld met watten, houtwol of 
polyester. Tegenwoordig wordt er geëxperimenteerd met 

3D-printers om de vorm van het lichaam na te maken. De 
schedel wordt bij het opzetten van vogels behouden om-
dat de snavel daaraan vastzit. Dan moeten de hersenen 
eruit en dat vraagt toch wel enige expertise. Soms wordt 
een houten stokje in de balg verwerkt dat langer is dan de 
vogel. Op die manier kan de balg vastgenomen en beke-
ken worden zonder de veren aan te raken. Een balg neemt 
minimale ruimte in beslag en kan dus efficiënt worden 
opgeslagen. Vogels worden vaker gebalgd dan opgezet 
als het lichaam bewaard moet worden voor wetenschap-
pelijk onderzoek. Deze balgen worden normaal niet ten-
toongesteld. 

Voor een wetenschappelijk ringer maakt het herkennen 
van balgen deel uit van het examen om officieel mede-
werker van het KBIN te worden. De kennis van soorten 
wordt getest door het juist determineren van een hele 
hoop balgen, de ene al ouder dan de andere. Ook geslacht 
en leeftijd bepalen aan de hand van de balgen is een on-
derdeel van het examen om als ringer vogels te mogen 
vangen.

* CITES: Convention on International Trade in Endangered 
Species of Wild Fauna and Flora of Overeenkomst inzake 
de internationale handel in bedreigde in het wild levende 
dier- en plantensoorten

Tekst en foto's:
Bram Vlaeminck

Natuurinspecteur
en Wim Bovens
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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. In de komende edi-
ties van dit tijdschrift willen we daarom speciaal aandacht 
besteden aan personen die op een of andere manier van 
heel dichtbij of wat verderaf betrokken zijn bij de pro-
jectwerking van NWG De Kerkuil. De spotlight op de men-
sen achter de projecten …

Portret

Kjell Janssens werd in 1987 in Gent geboren. De steeds 
uitbreidende industrie- en havenzone deed zijn familie 
echter beslissen om de rust van het platteland terug te 
zoeken, en die vonden ze in Waterland-Oudeman. Deze 
deelgemeente van het Oost-Vlaamse Sint-Laureins ligt 
tussen akkers en weiden, op een boogscheut van de grens 
met Nederland. Met een vogelringer als vader kreeg Kjell 
al snel de passie voor het vogelkijken mee. Toen zijn bad-
mintoncarrière aan de Topsportschool abrupt werd afge-
broken na een ernstige rugblessure, ging hij zich nog meer 
op vogels toespitsen.

In 2011 behaalde Kjell zijn ringvergunning. Omdat hij wil-
de meewerken aan het kleurmerkproject dat Anny Anse-
lin toen volop uit grond aan het stampen was, koos hij 
er toen voor om ook de Bruine Kiekendief als specifieke 
ringsoort te kiezen. Naast ringen en kleurmerken raakte 
Kjell al snel geboeid door het zenderen van roofvogels 
en uilen. De projecten van de Nederlandse organisatie 
Grauwe Kiekendief – kenniscentrum Akkervogels (GKA) 
waren voor hem een ideale leerschool. Na een tweejarig 
verblijf in Zweden, waar Kjell onder andere Oeraluil en  
Laplanduil kon ringen, is hij de laatste jaren als medewer-
ker van het INBO (zie inzetstuk) vooral in Vlaanderen ac-
tief, al blijft de band met de Nederlandse projecten van 
GKA ook sterk.

Band met NWG De Kerkuil

Kjell kwam in contact met Natuurwerkgroep De Kerkuil 
toen de vereniging in 2016 een wandeling had georgani-
seerd in de Meetjeslandse Polders. Met Anny Anselin als 
gids was het de bedoeling de kiekendiefpopulatie te gaan 
observeren, maar het slechte weer dwong de groep om 
beschutting te zoeken. Toen het befaamde restaurant ‘De 
Roste Muis’ gesloten bleek, nodigde Kjell ‘de kerkuilen’ uit 
bij hem thuis. Moeder maakte verse soep en Kjell maakte 
van de gelegenheid gebruik om een demonstratie te ge-
ven van de zenders die hij toen gebruikte. 

Toen de Bruine Kiekendief Jozef, die door Kjell gezenderd 
was, in 2017 in De Moeren opdook en daar succesvol 
twee nesten grootbracht, kwam hij opnieuw in contact 
met de natuurwerkgroep. Door hun gemeenschappelijke 

Spotlight op Kjell Janssens



21Artikels Artikels

passie voor roofvogels en uilen lopen medewerkers van 
NWG De Kerkuil en Kjell elkaar sindsdien wel vaker tegen 
het lijf. Tijdens de geslaagde broedgevallen van de Grau-
we Kiekendief in 2020 in Westvleteren, die toen door o.a. 
De Kerkuil werden beschermd, slaagde Kjell erin om 4 vol-
wassen vogels te zenderen en de jongen van een kleurring 
te voorzien. Bij het INBO is zijn hoofdtaak dan ook het zen-
deren en opvolgen van verschillende projectsoorten. Ver-
der werkt hij mee aan de voorbereiding van het opmaken 
van soortbeschermingsplannen (SBP). Daarin worden ook 
de kerngebieden vastgelegd waarin natuurinrichting door 
bv. beheerovereenkomsten met landbouwers prioriteit 
krijgen om zo soorten aan te trekken en te beschermen.

Favoriete projectvogel

Bij de vraag naar zijn favoriete projectvogel antwoordde 
Kjell zonder aarzelen: de Velduil! Voor hem is die vogel 
een mythische soort waar nog heel veel mysterie rond 
hangt. Het fascineert hem dat sommige exemplaren het 
ene jaar in onze regio broeden en het jaar daarop naar 
Finland trekken om een nest te maken, en dat bepaalde 
velduilen bij ons overwinteren en andere dan weer naar 
Afrika trekken. Kjell kon trouwens ook een broedkoppel 
Velduilen zenderen. Mede daardoor komt er druppels-
gewijs wat data binnen maar toch blijft de Velduil een 
‘moeilijke’ soort. “We weten er nog weinig over, en wat 
we weten snappen we niet altijd,” zucht Kjell. Het zender- 
en kleurringproject voor de Velduil dat het INBO op zijn 
initiatief opstartte, brengt hopelijk meer duidelijkheid.

Toen we hem vroegen naar de reden voor zijn passie voor 
kleurmerken en vooral zenderen van (roof)vogels werd 
snel duidelijk dat hij verslaafd is aan data. De gegevens 

die zelfs één zender oplevert geven zoveel inzicht in het 
gedrag van een soort. Vogels enkel ringen kan nooit dat 
soort data opleveren. Bruine Kiekendieven op specifie-
ke locaties vangen en van een zender voorzien leert de 
onderzoekers heel veel over waar de vogels foerageren 
(voedsel zoeken) en nestelen. Die gegevens kunnen dan 
heel gericht ingezet worden om beheerovereenkomsten 
te sluiten met landbouwers.

Blik op de toekomst

Vooruitblikkend verwacht Kjell voor zichzelf niet onmid-
dellijk ingrijpende veranderingen en hij hoopt een goede 
balans te blijven behouden tussen de verschillende pro-
jecten waar hij aan meewerkt. Hij kijkt er wel naar uit 
om, door onder meer zenderdata, de vogels waar hij mee 
werkt (nog) beter te begrijpen. Dat die gegevens dan wor-
den gebruikt om sommige soorten én de agrarische na-
tuur in zijn totaliteit beter te beschermen, is alleen maar 
winst.
Voor NWG De Kerkuil hoopt hij dat de werkgroep zoveel 
als mogelijk dezelfde kan blijven. Als projectvereniging is 
De Kerkuil uniek in het landschap van natuurverenigin-
gen, en door zijn onafhankelijke positie slaagt de werk-
groep erin om aantoonbare successen te boeken in de sa-
menwerking met (vooral) landbouwers. In een regio waar 
agrarische natuur de belangrijkste vorm van natuur is, zijn 
dat overleg en contact van onschatbaar belang.

Kjell Janssens werkt samen met Geert Spanoghe voor 
het Instituut voor Natuur- en BosOnderzoek. Het 
INBO is een onafhankelijk onderzoeksinstituut van de 
Vlaamse overheid. Door wetenschappelijk onderzoek 
en het ter beschikking stellen van wetenschappelijke 
data probeert het INBO het natuurbeleid en -beheer 
in Vlaanderen te ondersteunen. Door situaties en 
trends in biodiversiteit vast te stellen en te beschrij-
ven hoopt het INBO mee te werken aan het uitbou-
wen van een natuurbeleid op lange termijn. Daarvoor 
werkt het instituut samen met partners uit de maat-
schappij, de wetenschappelijke wereld, de overheden 
en mensen in het veld.
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De Roerdomp (Botaurus stellaris) is een reigerachtige vo-
gel (familie Ardeidae) die door zijn perfecte bruine schut-
kleur in het rietland niet opvalt. Deze vogel is een uiterst 
schaarse broedvogel in de Lage Landen. Met veel geluk 
kan hij bij ons in de Blankaart waargenomen worden.

Foto: Inge Hofmans
Tekst: Willy Dela Ruelle

De Roerdomp

Akkervogeltjes gaan tellen in Beveren-aan-de-IJzer, dat 
was de opdracht. Toch waande ik mezelf even in de riet-
moerassen van Oeganda. Deze Grijze Kroonkraanvogels 
foerageren in hun land van afkomst effectief op akkers, 
dus werden ze meegeteld! Dit koppel werd voor het eerst 
waargenomen in juli 2020, maar blijkt hier dus goed te 
overleven. Zou het baltsgedrag gevolg hebben?

Foto: Wim Bovens

Baltsende Grijze Kroonkraanvogels

Tijdens het koude voorjaar vullen de putters hun buik-
je met allerlei zaden die ze kunnen vinden. Zoals bij dit 
exemplaar te duidelijk te zien is, zijn ze vooral verzot op 
de zaadjes die overblijven in verdroogde kaardebollen. 
Dit vogeltje was totaal niet schuw en zo kon ik hem mooi 
vastleggen.

Nasrin Khan

Putter
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Eksters rouwen, net als mensen, om hun dode soortgeno-
ten. In dit geval lag een dode Ekster midden op de weg. 
Het dier was omringd door soortgenoten, die rondjes om 
hun dode vriend vlogen en voortdurend hard krijsten.

Foto: Luc Warreyn
Tekst: Willy Dela Ruelle

Waarom krijsen Eksters?

U kunt deze Grote Bonte Specht helpen om de winter 
door te komen door in uw tuin bij te voederen.

Een spechtenblok met voer voor deze vogel is niet moei-
lijk om te maken. 

Dit duo is waargenomen in onze tuin.

Foto: Anneke vca
Tekst: Willy Dela Ruelle

Grote Bonte Specht aan het werk

De Tjiftjaf is een kleine, bruingeelgroene zangvogel. Hij 
zingt zijn eigen naam en is een typische lentebode die in 
het voorjaar en in de vroege zomer bijna overal te horen 
is. Deze foto werd genomen langs de Lo-vaart.

In het Suske en Wiske-verhaal ‘De toornige tjiftjaf’ speelt 
de Tjiftjaf de hoofdrol. Dit verhaal gaat over de vogel-
vangst in België. In de strip zaait een reusachtige Tjiftjaf 
paniek onder vogelvangers, nestrovers en jagers door hun 
vangnetten kapot te maken en vogelvangers af te ranse-
len.

Foto: Freddy Candaele
Tekst: Willy Dela Ruelle

De Tjiftjaf
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Om vogels te fotograferen is het beter wat voorkennis te 
hebben van je onderwerp, in dit geval de vogels. We moe-
ten ertoe komen dat het de fotograaf in jou is die de foto 
maakt en niet de camera. Daarom … alvorens een dure ca-
mera aan te schaffen (denk aan spiegelreflexcamera’s en 
recenter de systeemcamera’s) zou ik aanraden eerst een 
verrekijker en een vogelgids te kopen. Dit klinkt misschien 
niet aanmoedigend om vogels te fotograferen, maar het 
tegendeel is waar. Het zal meer voldoening geven als je 
goed geïnformeerd bent. Soortenkennis en de kennis van 
het gedrag zijn hierbij van groot belang. Je zal zien dat het 
niet alleen gemakkelijk zal zijn om de foto’s te maken die 
je wilt maken, maar ook nog sprekender beelden zal op-
leveren.

Voor ik overga naar de camera, de instellingen ervan en 
toebehoren, wil ik eerst iets vertellen over het te fotogra-
feren onderwerp, de vogels.

Wat hebben we hier?
Natuurlijk wil je weten welke vogel je voor de lens hebt 
of hoe je een bepaalde soort kunt herkennen in het veld. 
Een goede vogelgids is hierbij een onmisbaar hulpmiddel. 
Hierin vind je niet alleen duidelijke tekeningen, maar ook 
nuttige aanwijzingen over de specifieke kenmerken van 
een bepaalde soort.
Twijfel je nog over je gefotografeerde vogelsoort, dan kan 
je nog steeds beroep doen op waarnemingen.be waar je 
een collega-vogelliefhebber om hulp kunt vragen. Ook zijn 
er apps (bv. Obsldentify) waarin je een foto kunt uploa-
den, waarna een algoritme aangeeft om welke vogel het 
mogelijk gaat. Naast de zichtbare kenmerken hebben we 
ook nog het geluid (roep of zang) om de vogel te determi-
neren. Een schat aan geluiden vind je bv. op xeno-canto.
org.

Wanneer kan ik wat verwachten?
Wil je doelgericht op zoek gaan naar een bepaalde soort, 
dan zal je eerst moeten uitzoeken wanneer deze te zien 

is. Zo heeft het geen zin om in de winter naar een Blauw-
borst te zoeken, omdat deze soort duizenden kilometers 
zuidelijker overwintert. In België zijn niet alle soorten het 
hele jaar door aanwezig. Zij die dat wel zijn noemen we 
standvogels. Veel soorten komen hier alleen voor tijdens 
het broedseizoen (zomergasten), terwijl andere juist ko-
men om te overwinteren (wintergasten). Ook zijn er vo-
gels die ons land alleen aandoen tijdens hun trek (door-
trekkers). En tenslotte hebben we nog de vogels die hier 
zeer zeldzaam verschijnen (dwaalgasten). We moeten dus 
goed uitzoeken wanneer de kans het grootst is om een 
bepaalde soort te fotograferen. Hou er rekening mee dat 
niet alle trekvogels tegelijk aankomen. De Blauwborsten 
komen al vrij vroeg in het seizoen (vanaf half maart) en 
blijven vrij lang (vaak tot eind september). De Koekoek 
daarentegen vertrekt nadat hij zijn eieren in andermans 
nest heeft gelegd. Zijn verblijf is dus heel kort. Weet dat 
de volwassen Koekoeken ongeveer half juli alweer ver-
trekken.

De zomergasten kan je het best fotograferen net na hun 
aankomst. Je kan ze dan het gemakkelijkst zien en horen. 
Eenmaal aangekomen beginnen de zomergasten immers 
snel te zingen. Dit doen ze om hun territorium af te bake-
nen en om een partner te vinden. En hiervan moeten we 
dankbaar gebruik maken om ze te fotograferen. Eenmaal 
het broeden begint, zullen je fotokansen verminderen, 
net omdat ook de zang afneemt. Maar tijdens het voede-
ren van de jongen nemen de fotokansen opnieuw enorm 
toe, door het af- en aanvliegen van de oudervogels. Een 
goede timing is dus van groot belang.

Een goede timing is ook van belang voor het fotograferen 
van de trekvogels, zowel in het voor- als najaar. Veel van 
deze soorten doen tijdens de vogeltrek ons land slechts 
een korte periode aan om te foerageren (‘opvetten’) al-
vorens te beginnen aan het laatste stuk van hun reis. De 
aankomst verschilt niet alleen van soort tot soort maar 
ook nog eens van jaar tot jaar, afhankelijk van het weer. In 

Vogelfotografie (1)
Lens 150-600mm + teleconvertor 1.41/2500s bij f/14 en ISO4500 Foto: Willy Dela Ruelle

Foto van Grutto’s, genomen op maandag 22 maart 2021 
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je eigen omgeving zal je, wanneer je veel buiten bent en 
je ogen goed de kost geeft, vanzelf opmerken wanneer de 
eerste vogels aankomen en je dus aan de slag kunt.

Waar moet ik zoeken?
Nu je weet wanneer je wat kan verwachten, moeten we 
nog precies uitzoeken waar we moeten zijn om te fotogra-
feren. Rietzangers zal je moeten zoeken in de rietkragen 
langs sloten, meren en plassen. Hier in ons werkingsge-
bied  zijn die overal te vinden. Weidevogels, zoals de Grut-
to en de Tureluur, zal je veel op het boerenland aantreffen, 
of in speciaal daarvoor ingerichte weidevogelreservaten. 
Vanzelfsprekend moet je in het bos zijn voor de typische 
bosvogels en in de tuin voor de tuinvogels.

Sommige soorten komen slechts voor in bepaalde delen 
van het land. Denk aan de Geelgors. In West-Vlaanderen 
is de kans het grootst in de omgeving van Poperinge en 
Beveren aan de IJzer (langs de Franse grens) om hem aan 
te treffen. Je kunt bv. een kijkje nemen op de site waarne-
mingen.be, een citizen science-project waar je per soort 
alle informatie vindt: waar en wanneer waargenomen, 
kenmerken, statistieken, foto’s … Tip: maak zelf een ac-
count aan en voer jouw eigen waarnemingen ook in, zo 
help je collega-natuurliefhebbers én de wetenschap voor-
uit. Ook zijn er soorten die vooral te vinden zijn op een 
bepaald type struik of in specifieke bomen. Vogels die zich 
voeden met bessen zal je logischerwijs vaak aantreffen bij 
bessendragende planten

Gedrag
Het voorbereidend werk zit erop. Je weet nu waar je 
wanneer voor elke soort moet zijn en hoe je deze kunt 
herkennen. Het fotograferen kan dus beginnen! Om het 
beste uit je fotosessie te halen, is echter nog een vierde 
en misschien wel belangrijkste factor van tel: een goede 
kennis van het gedrag van de vogel. Je kan mooie plaatjes 
maken door dit gedrag op beeld vast te leggen. Daarom is 
het interessant dat je dit gedrag ook een beetje kan voor-
spellen, zodat je weet wat de vogel gaat doen. Het gedrag 
kunnen we wel observeren, leren herkennen en interpre-
teren. Zo kunnen we toch een idee krijgen van wat de vo-

gels van plan zijn. Hier een paar eenvoudige voorbeelden:

• Staat een Tureluur luid roepend en met de vleugels wap-
perend naast een andere Tureluur? Dan volgt er waar-
schijnlijk een paring.
• Buigt een Buizerd voorover en poept hij? Dan is de kans 
groot dat hij zal opvliegen.
• Zie je jonge Boerenzwaluwen op een hek met hun bek 
geopend? Dan is de kans groot dat de oudervogel met 
voedsel komt aanvliegen.
• Hangt een Grutto luid roepend (alarmerend) boven je? 
Dan sta je waarschijnlijk te dicht bij het nest of bij de jon-
gen.
• Komt er een groepje ganzen op een meertje aanvliegen? 
De meeste vogels landen tegen de wind in, daar kun je je 
kijkrichting dus op aanpassen.
• Vliegt een eend herhaaldelijk enkele meters voor je uit, 
met een schijnbaar gebroken vleugel? Dan betekent dit 
dat je in de buurt bent van zijn jongen. De truc met de 
schijnbaar gebroken vleugel is om predatoren te mislei-
den die achter de moedereend aanlopen en zo de jongen 
uit het oog verliezen.

Als je dergelijk gedrag vaststelt, dan weet je ook wat je 
te doen staat: de camera klaar houden om af te drukken, 
of in het geval van alarmerende oudervogels, wat meer 
afstand te nemen.

Met andere woorden: herkenning van gedrag is het bes-
te hulpmiddel om een situatie goed in te schatten. Hoe 
meer je weet over het gedrag, hoe meer praktijkervaring 
je hiermee opdoet, hoe meer dit je zal helpen om je foto’s 
naar een hoger peil te tillen en om geen kansen te mis-
sen. Je zal ook sneller doorhebben wanneer er iets niet in 
de haak is. Dit helpt bij het voorkomen van verstoring en 
dat moet altijd voorop staan. De rust en het welzijn van 
de vogels krijgen altijd voorrang op een leuke foto. (Lees 
hierover meer in het artikel ‘Ethische natuurfotografie’ in 
tijdschrift nr.92, juli-augustus 2021 of op de website.)

Wat is eigenlijk gedrag?
Gedrag is alles wat je kan waarnemen zoals: voedsel zoe-
ken, nestbouw, zorgen voor de jongen, zingen, vliegen, ja-
gen, bidden, vechten, verstoppen, afleiden, dreigen, balt-
sen, enzovoort. De lijst is eindeloos. Soms is dit gedrag 
zo typerend voor een soort dat je die alleen al op basis 
daarvan kunt herkennen.

Omdat het onhaalbaar is alle mogelijke gedragingen uit-
voerig te beschrijven, zal ik me in volgend nummer beper-
ken tot een aantal voorbeelden met daarbij een praktijk-
tip. Zo kun je hier direct mee aan de slag.

Wordt vervolgd.
Willy Dela Ruelle

 Lens 150/600 1/250s bij f/6,3 en ISO 160. Foto: Roos Van de Kerckhove 
Foto van de Geelgors, genomen op 7 februari 2020
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Cursus roofvogelherkenning Nieuwpoort
Wanneer: theorie: dinsdag 12, 19 én 26 april 2022
  om 19.00 u.
  praktijk: zaterdag 30 april 2022
  (uur en plaats wordt afgesproken in de les)
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.

Kiekt e kir ier!
Wanneer: zonsdag 24 april 2022 om 10 u.
  of
  zaterdag 7 mei 2022 om 14 u.
Waar:   12 Rue Saint-Antoine (café),
  59122 Ghyvelde, Frankrijk
Gidsen:  Joop van der Laan, Geert Martens en
  Ilona Verlinde
Inschrijven:  verplicht via onze website 
  (max 20 personen per voorziene datum)
Kostprijs:  gratis

Info:

Laat je op deze deze begeleide wandeling onderdompelen 
in de agrarische natuur van De Moeren. 

Bij De Moeren denk je waarschijnlijk niet direct aan een 
natuurgebied. Toch krijgen akkervogels, Bruine en Grau-
we Kiekendieven en verschillende uilensoorten er de 
ruimte door effectieve natuurbescherming én samenwer-
king met landbouwers.

De wandeling neemt je mee in het verhaal van het ont-
staan en het beheer van De Moeren met de nadruk op het 
belang van natuurontwikkeling en biodiversiteit. Hierbij 
komen plant en dier ruimschoots aan bod!
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De Wolf na 240 jaar terug in Vlaanderen
Wanneer: zondagvoormiddag 15 mei
Start:   10.30 u. - 2 keer 45 minuten
Waar:   Duinenhuis, Bettystraat 7 in Koksijde
Prijs:   gratis

Spreker:  Jan Gouwy (INBO), 
  Anton Ervynck (Agentschap Onroerend   
  Erfgoed)
Inschrijven:  duinenhuis@koksijde.be
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 voormiddag een lezing 
over de wolf.

In een ver verleden was de band tussen mens en wolf zo 
nauw dat er de hond uit ontstond. Later raakte de relatie 
vertroebeld, toen de mens steeds meer de wilde natuur 
inpalmde, waardoor roofdieren tot ‘probleem’ werden 
verklaard. Anton Ervynck (Agentschap Onroerend Erf-

goed) legt via archeologisch en historisch onderzoek uit 
hoe de wolf uiteindelijk het loodje legde, alhoewel die 
zich af en toe, in tijden van oorlog en andere ellende, nog 
eens sterk roerde. Een verhaal met een droevig einde? 
Niet helemaal, ...

foto: Redgy Vergracht

Birdathon
Doe mee op zaterdag 7 mei 2022 met de "Birdathon". Het 
doel is om op één dag zo veel mogelijk soorten vogels te 
vinden in het werkingsgebied van elke Vogelwerkgroep. 
Begin mei is ideaal om een lange lijst te kunnen verza-
melen. Alle zomergasten zijn terug en er zijn veel door-
trekkers te land, ter zee en in de lucht. Alles is mogelijk, 
eender waar!

Het is geen echte wedstrijd, maar een teamgebeuren per 
regionale Vogelwerkgroep. Hoeveel soorten kun je zien 
op één dag in je streek als iedereen eens goed zoekt rond 
zijn kot?

Bezoek alle biotopen, gekende plekjes en spreek des-
noods af onder elkaar wie waar gaat kijken. Ook beginners 
kunnen meedoen, vanuit het zolderraam of in de tuin, het 
maakt niet uit! Stuur elk uur al je waarnemingen door 
naar www.waarnemingen.be zodat iedereen bijblijft.

Op de website van NWG De Kerkuil vind je op die zaterdag 
in real-time de resultaten per werkgroep!

Meer info: www.natuurwerkgroepdekerkuil.be
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Kalender
Wanneer Uur Wat Waar Extra

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

26

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

26

zo  24-04-22 10.00 u. Kiekt e kir ier! 12 Rue Saint-Antoine (café),
59122 Ghyvelde, Frankrijk

26

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

26

za  30-04-22 09.00 u. Praktijkwandeling cursus roofvogelherkenning 
Enkel voor deelnemers cursus

wordt afgesproken tijdens de theorieles 26

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

za  07-05-22 hele dag Birdathon hele werkingsgebied 27

za  07-05-22 14.00 u. Kiekt e kir ier! 12 Rue Saint-Antoine (café),
59122 Ghyvelde, Frankrijk

26

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 officiële viering Veurne, OC Callicanes

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 de vorige editie van ons tijdschrift goed doorgenomen heeft, zal het weekend van 3-4 september 2022 zeker met 
stip gemarkeerd hebben in zijn agenda. En terecht: in 2022 vieren we immers ons 25-jarig bestaan! 

Dat kunnen we onmogelijk onopgemerkt voorbij laten gaan.

We lichten alvast een tipje van de sluier op:

Op zaterdag 3 september vindt het officiële gedeelte plaats. Daar wordt een terugblik gegeven op de werking van de 
voorbije 25 jaar en krijgen enkele gastsprekers het woord. Omdat onze natuurwerkgroep ontstaan is in Veurne, werd 

besloten om dit gedeelte te voorzien aan OC Callicanes. 

Op zondag 4 september zijn we te vinden in en rond het provinciaal Bezoekerscentrum De Blankaart in Woumen. 
In samenwerking met onze partners hebben we tussen 13.00 u. en 18.00 u. een boeiend en afwisselend program-
ma opgesteld: je kan langsgaan bij de verschillende standen, korte uiteenzettingen volgen over de projecten waar 

we onze tanden in zetten, deelnemen aan activiteiten (voor groot én klein), enz. Uiteraard zullen onze biertjes - het 
Grauw en Bruin Kieksje – niet ontbreken op ons jubileum.

Om het met duidelijke taal te zeggen: je moet een uil zijn om die zondag niet op te dagen! Tot dan!

25 jaar NWG De Kerkuil



29Agenda Jonge kerkuiltjes

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

Happy Family
Hallo iedereen! Vandaag gaan we weer eens knutselen! 
Stap 1: Verzamel alle benodigdheden: 
 - een schaar 
 - groot stuk karton 
 - groot stuk boomschors 
 - vloeibare lijm 
 - een potlood 
 - een bol wollige wol 
 - keukenrol, wc-rol (hoeveelheid naar keuze)
 - wiebeloogjes 
 - dubbelzijdig plakband 
 - takjes 
 - pingpongballetjes
 - 2 gele servetjes
 - schalen van 2 hardgekookte eitjes 
Stap 2:  Neem de keukenrol en beplak die mooi met dubbelzijdig plakband. 
 TIP: Doe dit best niet met vloeibare lijm, anders is de kans groot dat het   
 een kleverige knoeiboel wordt.
Stap 3:  Draai de wol mooi in kringetjes rond de keukenrol totdat die volledig bedekt is.  
 Druk de wol goed aan.
Stap 4:  Probeer bovenaan een pingpongballetje in de opening van de keukenrol te 
 duwen. Hier moet je dan opnieuw wol rond draaien.
Stap 5:  Knip met de schaar een stuk karton zodanig dat je ongeveer de vorm van een  
 vleugel krijgt. Doe hier ook dubbelzijdig plakband aan en wikkel er opnieuw  
 stukjes wol omheen.
Stap 6:  Met vloeibare lijm kleef je die vleugels aan de zijkant van het uiltje. 
 Laat dit dan eerst even drogen. 
Stap 7:  Nadat alles gedroogd is, plak je met dezelfde lijm de wiebeloogjes op de 
 wollige keukenrollen. (Herhaal stap 2 - 7 nog eens zodat je een mama- en een  
 papa-uil bekomt.)
Stap 8:  Maak een propje van de gele servetjes en teken er oogjes op. Kleef het propje  
 in een stuk gebroken eierschaal.
Stap 9:  Zet de uiltjes en de eitjes op een groot stuk boomschors en versier nog wat 
 met extra takjes, mos, enz. 

Hopelijk vonden jullie dit eens leuk om te maken! 
Veel groetjes van Roosfien!
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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
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www.kite-optics.be
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• voedingssupplementen  
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• 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
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Metaal- & Houtconstructies voor huis en tuin - 
Burgmolenstraat 31 | 8690 Alveringem - 

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