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Beste lezer,

Gefeliciteerd, u leest het eerste nummer van ons vernieuwde 
driemaandelijks tijdschrift!
Met enige fierheid stellen we de recente creatie van ons redactie-
team aan jullie, onze trouwe leden/lezers, voor.

Dit is de derde rui – om het in vogeltermen uit te drukken - van 
ons tijdschrift De Kerkuil. De ‘verpakking’ kreeg een moderne 
look, de binnenkant een grondige make-over en ook aan de ru-
brieken werd gretig gesleuteld. Een groepje superenthousiaste 
vrijwilligers heeft achter de schermen – en in dit geval mag je dat 
wel heel letterlijk nemen - gebrainstormd, vergaderd, overlegd 
en is kritisch geweest. Ik had het geluk erbij te mogen zijn toen 
uiteindelijk, op een zalige zomeravond ergens eind augustus, 
deze lay-out onthuld werd. En … al zeg ik het zelf: het resultaat 
mag er zijn!

Jawel, ik ben trots op wat we met ons allen al hebben bereikt, 
recentelijk en de afgelopen jaren. Het is de aandachtige nieuws-
volger vast niet ontgaan dat Natuurwerkgroep De Kerkuil dit jaar 
haar zilveren jubileum viert. Zilveren! Gedurende die 25 jaar heb-
ben veel, heel veel vrijwilligers hun schouders gezet onder 

tal van projecten, activiteiten, tellingen, observaties enzovoort. 
Het feestweekend van 3 en 4 september 2022 is dan ook memo-
rabel te noemen in heel wat opzichten. Een dikke pluim voor de 
onbaatzuchtige inzet van onze vrijwilligers: dank jullie wel! 

En we doen verder: nieuwe projecten opstarten en andere op-
poetsen, daar kijken wij als vereniging echt naar uit. Het is on-
dertussen najaar 2022; een periode waarin we traditioneel de 
resultaten van het voorbije seizoen verzamelen en analyseren, 
waarin we een aantal toffe activiteiten organiseren en waarbij we 
hier en daar opduiken met onze kerkuilstand. Wij begroeten jul-
lie dan ook heel graag op een van onze activiteiten!

Samen met onze redactieraad ben ik superbenieuwd naar jullie 
reacties op ons opgefriste tijdschrift. Heb je suggesties? Ligt er 
opbouwende kritiek op het puntje van je tong? Wil je graag op 
één of andere manier een bijdrage leveren? Via het e-mailadres 
redactie@natuurwerkgroepdekerkuil kan je ook op die manier 
een steentje bijdragen.

Veel leesplezier,
Geert Martens

voorzitter
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AGENDA
STEENUILENPROJECT UIT DE DOEKEN
20/10/2022 19.30 u. OC Callicanes, Zuidkapelweg 16, Veurne, inschrijven via website

MEDEWERKERSVERGADERING
02/11/2022 19.30 u. BC De Blankaart, Iepersteenweg 56 Diksmuide

UILENCURSUS
23/11/2022 19.30 u. Foyer CC De Balluchon, Moerestraat 19, Koekelare, inschrijven via website
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Eindelijk! Telefoon van het hoofd dierenvere
zorging van het Opvangcentrum voor Voe
gels en Wilde dieren, Oostende (VOC). De 
boodschap luidt: “De maatregelen tegen 
vogelgriep worden versoepeld in Frankrijk, 
regio Nantes en de Vale Gier mag vervoerd 
worden.” Wat een timing: we zitten ondere
tussen middenin het broedseizoen! Na wat 
delegeren en doorschuiven kunnen er 2 dae
gen vrijgemaakt worden om de Vale Gier 
naar Doué La Fontaine te brengen. 

Hendrik Mijle vergezelt me als copiloot om 
de trip van een goeie 7 uur naar Frankrijk 
te maken. Natuurwerkgroep De Kerkuil 
neemt de brandstof en de péages voor 
haar rekening, wat ten zeerste geapprecie
eerd wordt door het VOC.

Kostbare vracht 

We spreken af om op maandag 27 juni 
vroeg te vertrekken en ‘s anderendaags te-
rug te zijn; we willen nog een beetje van de 
lokale natuur meepikken als we daar dan 
toch zijn. En dan is het zover: de Vale Gier 
wordt opgepikt in Oostende en we star-
ten onze reis naar de Zoo/Rehabilitatie-
centrum voor Vale Gieren van Europa. De 
kanjer wordt getransporteerd in een hou-
ten kist, uiteraard voorzien van voldoende 
verluchtingsgaten. Op de kist staat een 
boodschap geschreven: wij drietjes wor-

den een veilige reis toegewenst. Een geluk 
dat we met een bestelwagen rijden: in een 
gewone auto past de kist namelijk niet… 
Voorzien van de nodige documenten voor 
het transport van deze vogel, vertrekken 
we uit Oostende richting Frankrijk.

Ook al wordt het een lange rit, Hendrik en 
ik hebben er beiden zin in. Op de snelweg 
ter hoogte van de Baai van de Somme 
merken we plots een Grauwe Kiekendief 
adulte man op! Hij vliegt heel laag over de 
autostrade, enkele meter voor onze auto. 
Adrenaline! Gelukkig plakt deze sierlijke 

roofvogel niet tegen onze voorruit! Hoe 
zouden we dat moeten uitleggen: we 
transporteren een Vale Gier naar Frankrijk, 
maar ondertussen rijden we één van onze 
primaire doelsoorten aan op de autostra-
de. 

Warm welkom

Na een rit van 7 uur, met slechts 1 korte 
pauze, komen we aan in Doué La Fontai-
ne. Na het aanmelden aan de receptie van 
de Zoo worden we naar de achterkant van 
het domein verwezen waar dierenartsen 
ons (lees: de Vale Gier) staan op te wach-
ten. Drie dierenartsen en 1 assistente ont-
fermen zich onmiddellijk over de vogel en 
onderwerpen haar aan een grondig on-
derzoek. Hendrik en ik worden uitvoerig 
bedankt voor het transport en krijgen een 
gratis toegang tot het park aangeboden. 

We krijgen ook uitvoerig uitleg over het 
project Vale Gieren. De Vale Gier zelf moet 
nu een maand in quarantaine aangezien 
er vogelgriep werd vastgesteld aan de 
Belgische kust. Het is meer dan begrijpe-
lijk dat het zekere voor het onzekere ge-
nomen wordt. 

Alle medewerkers van het park lopen rond 
met een walkie-talkie, of zoals ze in ’t 
Frans zeggen “un talkie-walkie”. Blijkbaar 
is er onderling gecommuniceerd dat die 
twee mannen in ’t kakigroen met het logo 
van een Kerkuil op hun shirt, de Vale Gier 

EEN VERRASSING VAN FORMAAT
- HET VERVOLG
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hebben teruggebracht. Elke verzor-
ger/medewerker van het park die 
we kruisen, spreekt ons aan om ons 
te bedanken! We worden naar het 
amfitheater van het park geloodst 
waar we uitleg krijgen over het pro-
ject.

Project Vale Gier en Bioparc

Het amfitheater is op zijn minst in-
drukwekkend te noemen. De helft 
ervan bestaat uit tribunes, de ande-
re helft is een rotsig bergterrein. Er 
is geen afgesloten gedeelte tussen 
publiek en de Vale Gieren te be-
speuren. Er is ook geen kooi of net 
boven het amfitheater te zien: als 
de gieren kunnen wegvliegen, dan 
zijn ze fit genoeg om vrij te zijn. Het 
is dus zo dat “onze” Vale Gier het 
open luchtruim gekozen had…

Er stroomt nog volk toe en een man 
neemt het woord. Alle aanwezige 
Vale Gieren en één Monniksgier 

komen van over heel Europa. Ze 
worden in het amfitheater geplaatst 
omdat ze door een commissie on-
geschikt werden bevonden om te 
overleven in het wild. Op deze loca-
tie worden ze gevoederd en kunnen 
ze ook paren. Op dit moment zat er 
een koppel Vale Gieren met 1 jong 
op de rotswand. De jongen, die 
uiteraard wel vlot kunnen vliegen, 
worden uitgezet in Bulgarije waar 
een populatie van 40 Vale Gieren 
zit. Een herintroductie in Frankrijk is 
niet nodig, omdat daar een stabiele 
populatie van 1200 paar Vale Gieren 
leeft.

Bij de rest van de Zoo - ook Bio-
parc genoemd - hebben we een 
dubbel gevoel. Het fantastische 
project rond de Vale Gier buiten 
beschouwing gelaten, is het voor-
al een “standaard” zoo: leeuwen, 
jachtluipaarden … We zien ze eerlijk 
gezegd toch liever in het wild dan 
in een park …

Toen we besloten om iets te drin-
ken, had de eigenaar ons gespot: 
betalen voor ons drankje was uit 
den boze. Even later nemen we af-
scheid en verlaten we het park: de 
Vale Gier is in goede handen, we 
hebben er alle vertrouwen in. We 
zoeken ons hotelletje op en gaan 
nog iets lekkers eten in de buurt. 
Na zoveel kilometers ‘in de benen’ 
smaakt een mojito des te beter.

Leuke soorten op de weg terug 

De volgende dag bezoeken we 
eerst nog wat vogelhotspots. Via 
de website birdingplaces.eu trek-
ken we naar een interessante loca-
tie aan de Loire. Zalig om een hele 
broedkolonie visdiefjes met jongen 
te observeren. De Grote Zilverrei-
gers blijven op een respectabele 
afstand van de broedkolonie. Een 
Boomvalk komt even overvliegen.

>>>
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Op de terugweg besluiten we om 
het eerste stuk binnendoor te rij-
den, op zoek naar meer interes-
sante plekjes. En die hebben we 
gevonden! Aan de oevers van de 
Loire komen we een oud en groot 
gebouw tegen. Hier huizen zeker 
meer dan 100 Huiszwaluwen aan 1 
gebouw! Ook enkele Gierzwaluwen 
vliegen in het rond. De Huiszwalu-
wen zitten met jongen en er wordt 
duchtig gejaagd en gevoederd. Dat 
is pas een echte kolonie Huiszwa-
luwen!

Wat verder op de route komen we 
een oude ruïne tegen, of toch een 
restant van een muur daarvan. Deze 
locatie lijkt dan weer de thuisbasis 
te zijn van een kolonie Gierzwalu-
wen. Zeker 50 exemplaren vliegen 
constant rond de muur. Een ideale 
locatie om wat foto’s van Gierzwa-
luwen te maken, maar wat zijn ze 
vlug! Gelukkig krijgen we kansen 
genoeg om ze toch op de gevoe-
lige plaat te zetten. 

Daarna nemen we de autosnelweg 
richting thuisbasis. Met 2 afleverin-
gen van de podcast “Fwiet! Fwiet!” 
van Begijn Le Bleu vliegt de tijd 
voorbij. Een leuk detail: op onze trip 
heen en terug zagen we uiteindelijk 
een 57 Buizerds, 17 Torenvalken, 1 
Boomvalk, 1 Grauwe Kiekendief, 3 
Bruine Kiekendieven en een Sper-
wer.

Dankjewel!

Bedankt aan VOC Oostende voor 
de goede zorg voor de Vale Gier. 
Bedankt aan Bioparc Doué La Fone
taine voor de warme ontvangst en 
bedankt aan NWG De Kerkuil voor 
sponsoring van het vervoer naar en 
terug van Frankrijk. We wensen de 
Vale Gier nog een aangenaam leven 
toe, in het wild of in het Bioparc. Wie 
weet, zien we mekaar ooit terug…

Wim Bovens

Bij steenuilinventarisaties in Koekelare werden de voor-
bije jaren op meerdere locaties Steenuiltjes gehoord. 
Op een paar plaatsen laten ze zich ook geregeld zien. 
Eén nestplaats is gekend en gelegen in een schuur, in 
de ruimte tussen de dakplaten en de isolatie. In 2017 
werd de eerste nestbak voor Steenuil in Koekelare ge-
plaatst. Daarna kwamen er jaarlijks een aantal nestbak-
ken bij. In de zomer 2022 was het raak! Een landbou-
wer met een steenuilenkast in de boomgaard meldde 
eind mei dat hij geregeld een Steenuiltje zag op zijn 
erf. Twee medewerkers voerden een nestbakcontrole 
uit en ja: er waren pulli. Hiermee was het eerste broed-
geval van Steenuil in een nestbak in Koekelare een feit, 
na 6 jaar lokale steenuilwerking. In november 2019 
werd deze nestbak geplaatst, en is dus bewoond tij-
dens het derde broedseizoen. Op 8 juni 2022 werden 
de pulli geringd, gemeten en gewogen. Het was zowel 
voor de eigenaars als de lokale medewerkers van NWG 
De Kerkuil een moment om nooit te vergeten.

Patrick Claeys

Na vijf jaar steenuilcontroles te doen in Lo-Reninge, 
werden het geduld en volharding van de medewerkers 
beloond met een eerste broedgeval. In een nestkast 
van de werkgroep werd 1 pullus aangetroffen.

Emy Martin
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In het weekend van 20 en 21 mei 
2022 zijn Wim en ik kiekendieven 
gaan zoeken in de akkervelden van 
de noordoostpolders van Gronine
gen.  Een uitnodiging die we niet 
konden negeren! Op zaterdagoche
tend vertrokken wij, na het nuttie
gen van een ontbijt in het hotel, vol 
verwachtingen naar de plaats van 
afspraak waar GKA (Grauwe Kiee
kendief Kenniscentrum Akkervogels) 
ons zou verwelkomen: de zorgboere
derij Fennaheerd in Noordbroek.

Briefing

Wij werden bijzonder warm en har-
telijk onthaald door Madeleine 
Postma en een aantal vaste 
medewerkers van GKA. In totaal 
waren een 45-tal personen aan-
wezig: medewerkers van GKA en 
een aantal andere helpende “zoe-
kers” uit alle uithoeken van Noord 
Nederland. We maakten kennis 
onder het genot van een kop koffie 
of thee. Op verzoek van Madeleine 
mocht Wim nog even onze NWG 
De Kerkuil toelichten (wie zijn we, 
wat doen we?) en dat werd met 
veel waardering onthaald.

Daarna was het tijd voor de prak-
tische kant van de kiekendieven-
zoektocht. Madeleine gaf ons uit-
leg over hoe en waar we te werk 
zouden gaan. Na nog even de vier 
soorten kiekendieven voor te stel-
len, verscheen er een kaart op het 

scherm met een overzicht van de 
indeling van de zoekgebieden. Elk 
gebied zou door een team van 2 
à 4 personen doorzocht worden: 
zijn er koppels kiekendieven te zien 
of individuen en welk gedrag ver-
tonen ze? Indien mogelijk mocht 
ook de nestlocatie aangeduid wor-
den. Extra aandacht werd gevraagd 
voor de Grauwe Kiekendief. Daar-
opvolgend werden de teams sa-
mengesteld. Wim en ik kregen de 
begeleiding van Jan Ploeger, een 
vaste medewerker van GKA.  Nog 
even meegeven dat er die dag een 
stevige bries uit west tot zuidwest 
waaide, onder een overwegend 

betrokken hemel.

In het veld

En zo reden we met zijn drieën ons 
zoekgebied binnen: in en rond de 
gemeente Oldambt, waar zich ook 
de drogisterij van luzernegewas be-
vond. We reden een lange weg in. 
Wat mij direct opviel, was de groot-
te van de akkervelden en tevens 
de brede grasranden (elk een 6-tal 
meter breed) die tot aan de weg 
grensden en waarnaast zich een 
gracht of sloot bevond. Pas daarna 
begonnen de akkervelden. Bij onze 
eerste halte was het direct bingo! 
Het weidse uitzicht over de tarwe, 
gerst en af en toe koolzaad- en 
luzernevelden gaf direct resultaat. 

We spotten maar liefst 7 grauwe 
kiekendieven, waarvan 3 koppels en 
1 single vrouwtje. Ik wist op het eer-
ste moment niet waar eerst kijken!  
In één keer 7 grauwe kieks? Dat was 
meer dan de hele broedpopulatie 
van Vlaanderen op dat ogenblik! 
Voeg daar nog eens 1 mannetje en 
2 vrouwtjes bruine kiekendieven 
bij en de ochtend kon al niet meer 
stuk! Wel merkten wij op dat de ac-
tiviteit onder de kiekendieven zich 
beperkte tot koppelvorming: soms 
wat balts en wat jachtgedrag, maar 

daar-
mee hield het dan ook 

op. Volgens onze begeleider Jan 
waren de grauwe kieks heel laat en 
zeer verspreid aangekomen, waar-
schijnlijk door de weersomstan-
digheden: Sahara-zandstormen 
en de aanhoudende noorderwind 
worden als oorzaak aangegeven. 
Rond de middag hielden we even 
halt. We ontmoetten Dirk, een loka-
le medewerker, die ons meedeelde 
dat hij 1 koppel bruine kiekendieven 
kon bevestigen met nestbouw. Na 
nog een aantal stopplaatsen in ons 
zoekgebied vonden we nog een 
koppel grauwe kiekendieven en 
1 single mannetje, nog 2 koppels 
bruine kiekendieven en nog en-
kele individuele bruine kieks.  Wat 

WEEKEND KIEKENDIEVEN ZOEKEN
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zeker het vermelden waard is, was 
de talrijke aanwezigheid van gele 
kwikstaart en veldleeuwerik.  

Resultaten

Toen was het tijd om terug te ke-
ren naar het rendez-vous punt, 
zorgboerderij Fennaheerd. Eens 
alle zoekteams verzameld waren, 
deelde elk team zijn bevindingen 
en resultaten mee  aan Madeleine, 
die alle gegevens verzamelde om 
in kaart te brengen. Het ene team 
had meer gespot dan het andere 
team, maar al bij al waren de resul-
taten hoopgevend. Afgelo-
pen jaar was een vrij 
zwak jaar 

voor de 
grauwe kiekendieven in 

de noordoostpolder, en de eerste 
vooruitzichten voor dit jaar voor-
spelden ook niet veel goeds. Dit is 
deels te wijten aan de muizenpo-
pulatie die nog niet helemaal her-
steld zou zijn. Maar op het eind was 
er een unanieme positieve sfeer 

aanwezig: 2022 is een beter jaar 
voor de grauwe kiekendieven dan 
het jaar ervoor. Laten we het hopen 
voor onze Nederlandse collega’s.

Afscheid

Tot slot kregen we nog soep aan-
geboden met echte Nederlandse 
aardappelsalade (waar Wim trou-
wens gek op was) en werd er har-
telijk afscheid genomen. Daarna 
besloten Wim en ik om nog een 
handje te helpen bij het opruimen 
van de zaal en namen wij ook af-
scheid van de medewerkers van 
GKA.

We vertrokken niet met lege han-
den. Madeleine had nog een verras-
sing in petto voor ons: wij mochten 
2 beschermingskooien voor grauwe 
en 1 beschermingskooi voor blauwe 
kiekendief meenemen! Een prach-
tig gebaar van GKA naar NWG De 
Kerkuil. Uiteindelijk namen wij ook 
afscheid van Madeleine en vertrok-
ken we blij en met een goed gevoel 
naar ons hotel.

Waarnemingen op de terugweg

Zondagmorgen startten we de dag 
met een stralende zon en een hel-
derblauwe hemel. We besloten om 
naar de akker te gaan waar vorig 
jaar V3 had gebroed in een poging 
om haar te zoeken. V3 is één van 
de jongen, een vrouwtje, uit het 
nest van het broedgeval Diksmui-
de 2018. We vonden een koppel 
op de bewuste tarweakker, maar 
het vrouwtje bleek niet V3 te zijn. 
Dit konden we vaststellen door fo-
to’s te nemen vanuit de auto (al rij-
dend): dit vrouwtje droeg immers 
géén kleurring! Wel hebben we de 
lijn kunnen vastleggen van de nest-
locatie toen we het vrouwtje zagen 
landen met nestmateriaal. Deze 
info hebben we uiteraard bezorgd 
aan GKA. 

Rond de middag trokken we huis-
waarts. Wim kreeg het idee om nog 
langs de Biesbosch te gaan om de 
Zeearend en Visarend te spotten. 
En ja hoor! We kregen beide soor-
ten heel mooi in beeld, evenals het 
nest van de Visarend waar we ge-
tuige waren van een nestlanding 
van het mannetje met prooi! Een 
bijzonder moment en een prachti-
ge afsluiter van dit mooie weekend! 

Voldaan en uiterst tevreden zetten 
we onze weg naar huis verder. Een 
leerzaam, leuk en geslaagd week-
end. Zeker voor herhaling vatbaar.

Hendrik Mijle
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We beginnen met het slechte nieuws, 
daarna wordt het alleen maar beter. 
Beloofd! Van de 4 gezenderde volwase
sen Grauwe Kiekendieven van 2020 is 
er immers slechts eentje nog in leven. 
De rest is helaas gestorven in het overe
winteringsgebied of op de trekroute. De 
Sahara oversteken doe je duidelijk niet 
zonder enig risico. Eén volwassen wijfje 
van 2020 werd niet gezenderd, het was 
ook zij die een broedpoging gedaan 
heeft in 2021. Het is V|2 (Arnold) die nog 
in leven is: het enige juveniele mannetje 
van ons eerste nest Grauwe Kiekendiee
ven in Diksmuide (2018). In 2019 heeft 
hij ‘overzomerd’ in de Komgronden van 
Lampernisse. In 2020 was hij zo’n bée
tje het vijfde wiel aan de wagen bij de 
broedgevallen in Westvleteren en is hij 
niet tot broeden gekomen. In 2021 heeft 
hij in Westvleteren ook geen partner gee
vonden en is hij blijven hangen rond het 
lokale broedpaartje. V|2 is dus 4 jaar oud 
(een 5de kalenderjaar vogel) en heeft 
nog niet gebroed. Met andere woorden: 
hij heeft wat schade in te halen!

Zoektocht naar nestlocaties

Aangezien V|2 gezenderd is, is hij vrij 
gemakkelijk te volgen. Begin mei 2022 
konden we het vermoedelijke nestper-
ceel bepalen aan de hand van de zen-
derdata. Bij een eerste controle was het 
meteen bingo: V|2 was aan het baltsen 
met een wijfje boven een grasveld. Dit 
wijfje was niet hetzelfde wijfje als het 
ongezenderde exemplaar van 2020 en 
2021, want zij was makkelijk herkenbaar 
aan haar unieke verenkleed. Heeft V|2 
de dame onderweg opgepikt of kwa-
men ze elkaar hier tegen? Dat weten 
we niet. We werden echter gepakt op 
snelheid: diezelfde dag nog werd een 
deel van het grasveld helaas gemaaid! 
Dat was voldoende voor het jonge kop-
pel om een nieuwe nestlocatie te gaan 
zoeken 1,5 kilometer verderop in Krom-
beke: opnieuw in gras! De landbouwer 
werd onmiddellijk gecontacteerd en 
verleende zijn volledige medewerking.
Ondertussen kwam er nieuws uit de 
Moeren: een medewerker van De Ker-
kuil zag er een Grauwe Kiekendief, adul-
te man, vliegen. Diezelfde dag nog wer-
den een tweede mannetje én een wijfje 
waargenomen. Deze vogels waren niet 
gezenderd en dan merk je toch wel hoe 

‘geniepig’ ze zijn en zomaar onopge-
merkt hun gang zouden kunnen gaan. 
Het duurde dan ook een paar dagen 
voor we vermoedelijke nestpercelen 
konden aanduiden. Dieter Coelembier 
van de Vlaamse Landmaatschappij kon 
uiteindelijk de exacte nestlocaties bepa-
len. Eén locatie bevond zich net buiten 
de Moeren, in Bulskamp, de tweede lo-
catie was 1,2 kilometer over de Franse 
grens in Les Moëres. Beide nesten lagen 
in een perceel tarwe. 
Het mannetje aan de Vlaamse kant 
bleek een kleurring te dragen. Die ge-
gevens brachten ons bij een jong van 
2020 in Westvleteren: het nestje waar 
maar 1 jong van uitgevlogen was. De 
andere 3 adulte vogels bleken onge-
ringd te zijn. Mooi om te zien wel hoe 
deze Grauwe Kiekendieven gebruikt 
maakten van de vogelakkers, die speci-
aal voor deze soort aangelegd zijn. De 
stroken werden in hun volledige lengte 
afgevlogen op zoek naar muizen. De 
stroken luzerne afgewisseld met stro-
ken kruidige grassen zorgen voor een 
boost in de muizenpopulatie en als de 
luzerne kort staat, is dat een welgeko-
men gedekte tafel voor onze doelsoort.
Zoals u kan lezen op pagina 8, zijn 2 
medewerkers van NWG De Kerkuil naar 
Groningen afgezakt in het voorjaar 
om er samen met Grauwe Kiekendief, 
Kenniscenter Akkervogels (GKA) Grau-
we Kiekendieven te gaan zoeken. Daar 
werden ons toen 3 gaaskooien/nest-
beschermingen cadeau gedaan. Deze 
kooien zouden ons meteen van pas ko-
men!

Bescherming in Krombeke

Terug naar de 3 nestlocaties. Het 
grasperceel in Krombeke kreeg een 
gedeeltelijk uitstel van maaidatum om-
dat de eigenlijke nestlocatie nog niet 
(of maar pas) gekend was op het veld. 
Deze maatregel wordt vergoed door 
het Agentschap van Natuur en Bos. V|2 
en zijn dame werden niet opgemerkt 
tijdens het aanbrengen van nestmate-
riaal, op die ene keer na dat V|2 kwam 
aanvliegen met een grassprietje van 
ocharme 4 cm in zijn snavel. Wat een 
held! In Krombeke was het de 4de keer 
dat we een nest Grauwe Kiekendieven 
in grasland beschermden en het mag 
gezegd worden dat we hier toch wel 
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Bruine en Grauwe Kiekendieven te 
beschermen. Deze contacten zijn, 
dankzij Bart Bollengier van CPIE 
Flandre Maritime, zeer goed verlo-
pen. Na het dorsen werd een gaas-
kooi en schrikdraad rond het nest 
geplaatst. Hier werden uiteindelijk 
2 jonge Grauwe Kiekendieven ge-
ringd. Kleurringen mochten in dit 
geval niet aangebracht worden, 
omdat de Franse ringdienst het 
kleurringproject nog niet erkent. 
Tegen volgend jaar zou die erken-
ning in orde moeten zijn.

De nestlocatie in Bulskamp lag dan 
wel weer dicht tegen een drukke 
baan. Op dergelijke plaatsen moet 
voorzichtig omgesprongen worden 
met observaties en monitoring. Als 
zo’n broedgeval bekend geraakt, 
komen er sowieso te veel mensen 
kijken, fotograferen of erger nog, 
gaan ze naar de nestlocatie zelf! 
In 2020 bijvoorbeeld hebben we 

meerdere mensen van het veld 
moeten sturen. De initiële opvol-
ging van het nest gebeurde in Buls-
kamp voornamelijk met een drone, 
zodat er geen sporen naar het nest 
getrokken werden. Later werd be-
sloten om een lagere gaaskooi van 
GKA te gebruiken als nestbescher-
ming en niet het Franse model dat 
we zelf gelast hebben, een kooi die 
een halve meter boven de tarwe 
uitsteekt. Die zou sowieso teveel 
aandacht trekken. Er werd een re-
geling getroffen met de landbou-
wer om een deel van het veld on-
gedorst te laten staan tot de jongen 
uitgevlogen zijn. Een uniek waarne-
ming was dat het adulte mannetje 
enkele uren op het nest is komen 
zitten op het heetste moment van 
de dag, op de warmste dag van de 
maand juli. We kunnen enkel aan-
nemen dat hij dit deed om schaduw 
te creëren voor zijn nageslacht.
Alle jongen van de 3 nestlocaties 
zijn succesvol uitgevlogen: 4 in 
Krombeke, 2 in Bulskamp en 2 in 
Les Moëres. Dit zou wel eens de 
boost kunnen zijn die we nodig 
hebben om een Vlaamse popula-
tie op de kaart te zetten! Nogmaals 
onze dank aan de landbouwers 
voor de fantastische samenwerking, 
want zonder hen was dit niet mo-
gelijk geweest.

Gemiste kiekjes?

Ook aan de kanten van Manne-
kensvere werden, net als vorig jaar, 
enkele waarnemingen van Grauwe 
Kiekendief op de website van Na-

een expertise in opbouwen. 
Toen het uitstel van maaien verlo-
pen was en het tijd was om toch te 
gaan maaien, werd een gaaskooi 
rond het nest geplaatst. Daarrond 
werd een vierkant van 10 x 10 me-
ter niet gemaaid. Op dat moment 
waren er 5 pulli aanwezig, waar-
van 3 grote en 2 dag-oude klein-
tjes. Het verschil in leeftijd tussen 
de grootste en de kleinste bedroeg 
zeker een week. Het koppel land-
bouwers op rust dat aan de over-
kant van de straat woont, hield het 
broedgeval nauwlettend in het oog. 
Een voordeel was dat het veld niet 
aan een drukke baan lag. Ideaal om 
op te volgen! Op 2 verschillende 
momenten werden er wel 3 adul-
te mannetjes boven de nestlocatie 
gezien: één keer door de overbu-
ren en één keer door medewerker 
Hendrik Mijle. Deze 2 mannetjes 
vlogen na hun verschijning richting 
Frankrijk. Hebben ze daar gebroed? 
We zullen het niet te weten komen, 
maar feit is wel dat er dus meerdere 
Grauwe Kiekendieven in de buurt 
geweest zijn! Johan Seys was getui-
ge van een ander opmerkelijk ge-
beuren: een mannetje Bruine Kie-
kendief kwam prooi aanbrengen bij 
het nest van de Grauwe Kiekendief! 

Nesten in Les Moëres en Buls-
kamp

De nestlocatie in de Franse Moeren 
werd ook door ons opgevolgd, in 
samenwerking met enkele Fran-
sen die aangeleerd werden hoe 

Geert Martens

Geert Martens
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tuurpunt (waarnemingen.be) geplaatst. Steeds zonder 
foto’s. Er werd een zoekactie opgezet vanuit NWG De 
Kerkuil en met niet minder dan 18 ervaren vogelkijkers 
werd een gebied ter grootte van 50 km² gedurende 6 
uur, vanaf strategisch bepaalde punten, nauwlettend in 
de gaten gehouden. Er werden 3 nesten Bruine Kieken-
dief ontdekt, maar geen teken van een Grauwe Kieken-
dief.

Zenders leveren schat aan info

Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek heeft on-
dertussen succesvol alle adulten gezenderd. V|2 was 
al gezenderd, maar de andere 5 adulten werden ook 
voorzien van een logger. Dit geeft ons heel waardevolle 
informatie over het terreingebruik, de terreinvoorkeur, 
de migratieroute en het overwinteringsgebied van 
deze iconische soort van het open landschap. En het 
geeft ons de kans om tijdig in te grijpen om hun nest-
locatie te beschermen.
Dankzij deze zenders werd vastgesteld dat 2 van de 3 
vrouwtjes hun nestlocatie vrij vroeg verlaten hebben, 
zelfs nog voordat de juvenielen uitgevlogen waren. 
Mia, het wijfje van Arnold - V|2  dus - is vertrokken 
naar de Champagnestreek en neemt daar wat welver-
diende rust. Madeleine, het wijfje van Jelle (Bulskamp) 
is voor het uitvliegen van de jongen vertrokken naar 
Oost-Groningen, wat doet vermoeden dat zij van ori-
gine een Nederlandse vogel is. Sandrine, het wijfje van 
Arry (Les Moëres) is net na het uitvliegen van de jon-
gen even over en weer gevlogen naar Moeskroen: een 
dagtripje laat ons zeggen. Op de website van NWG De 
Kerkuil kan u geregeld de gezenderde kiekjes volgen.

Samengevat

Over de jaren heen hebben we dus al 7 koppels Grauwe 
Kiekendief opgevolgd. Daarvan zijn er 6 broedgevallen 
gelukt en 1 mislukt (2021) omwille van de weersomstan-
digheden. Van de 7 koppels broedden er 3 koppels in 
tarwe en 4 in gras. Er zijn in totaal 17 jongen uitgevlo-
gen, waarvan 6 mannetjes en 11 vrouwtjes. Zoals jullie 
eerder konden lezen zijn er dit jaar 8 jongen uitgevlo-
gen waarvan 3 mannetjes en 5 vrouwtjes. 

Laat ons hopen dat deze 3 succesvolle broedgeval-
len de start zijn van een bloeiende Vlaamse populatie 
Grauwe Kiekendieven.

Wim Bovens

Dank aan alle partners: 
VLM - ANB - INBO - Natuurpunt en vooral de betrok-
ken landbouwers en omwonenden van de nestlocaties!

foto Johan SeysJohan Seys
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Als natuurwerkgroep ben je nooit alleen 
aan het werk. Naast de vogels zijn mene
sen de belangrijkste spelers in alle proe
jecten van NWG De Kerkuil. Ook in deze 
editie zetten we graag even de spotlight 
op een persoon die op een of andere 
manier van dichtbij of wat verderaf bee
trokken is bij de projectwerking van onze 
natuurwerkgroep.

Deze keer is het de beurt aan Nicolas van 
Overmeeren om in de schijnwerpers gee
zet te worden. Hij is actief bij het INBO 
(Instituut voor Natuure en Bosonderzoek) 
als coördinator van de MASetellingen 
(Meetnet Agrarische Soorten).

Portret

Nicolas (38) stapte zo’n zes jaar geleden 
in de vogelwereld. Zijn curiositeit werd 
gewekt tijdens een autorit waarbij hij de 
ene roofvogel na de andere zag zitten 
langs de weg. Hij vroeg zich af welke vo-
gels daar zaten; het bleken buizerds te 
zijn. Zo ontstond zijn interesse. Als vin-
tage-liefhebber greep hij naar z’n grote 
oude verrekijker om voor het eerst écht 
naar vogels te kijken. 

Nicolas streeft naar een duurzame en 
bewuste levensstijl. Hij heeft een pas-
sie voor authentieke kledij en die passie 
kan hij naar hartelust botvieren in een 
job als kostuumontwerper. Niet alleen 
daarin kan hij zijn creativiteit kwijt, maar 
ook in tekenen. Nicolas tekende al van 
jongs af aan en studeerde kort aan de 
hogeschool Gent grafiek en illustratie. 
Het was pas toen hij actief vogels begon 
te observeren dat hij het tekenen op-
nieuw opnam. Met zijn originele aqua-
rellen geeft hij een eigen interpretatie 
aan het karakter van de vogel . Wil je 
daar even van meegenieten, dan kan 
je ze alvast bewonderen via Instagram  
(@zazoubirding).

Enkele jaren geleden kwam Nicolas door 
zijn connecties in de vogelwereld te-
recht bij werkgroep Grauwe Gors. Daar 
kon hij het initiële MAS-project op zich 
nemen. Dit project kwam tot stand in 
samenwerking met Plan Kiekendief; er 
werd toen vooral ingespeeld op moni-
toring van het voedselaanbod voor de 

NICOLAS VAN OVERMEEREN

IN
TE

R
V

IE
W



15

Grauwe Kiekendief. Dit project onder 
zijn toenmalige vorm liep af in 2021. 
Het INBO startte dit jaar een nieuw 
MAS-project op. Er wordt nu voor-
namelijk gefocust op de monitoring 
van akkervogels. Nicolas was de ge-
schikte kandidaat om dit project in 
goede banen te leiden: als coördina-
tor voert hij tellingen uit in samen-
werking met tal van enthousiaste 
en gedreven vrijwilligers. Daarnaast 
heeft hij, naar eigen zeggen, een 
perfecte sparringpartner gevonden 
in Johannes Jansen, die zich tussen 
het wetenschappelijke luik en het 
veldwerk bevindt.

NWG De Kerkuil

Het MAS-project werd oorspronke-
lijk uitgerold in de Leemstreek, en 
werd later uitgebreid tot in de Moe-
ren. Zo kwam Nicolas in contact met 
9 vrijwilligers van NWG De Kerkuil. 
Hoewel hij eerder een coördineren-
de functie heeft, vindt hij het heel 
belangrijk dat hij met de vrijwilligers 
kort op de bal kan spelen door regel-
matig af te spreken en ervaringen uit 
te wisselen Hij is ervan overtuigd dat 
er via beide ‘kanten’ bijgeleerd kan 
worden: evenzeer van vrijwilligers als 
omgekeerd. Hij vindt het niet alleen 
belangrijk om over te brengen hoe 
zo’n MAS-telling correct gebeurt, 
maar ook om bevindingen en er-
varingen uit te wisselen met ande-
re vrijwilligers of belangrijke spelers 
in de bescherming van de agrari-

sche natuur. Dergelijke 
tellingen zijn im-

mers van cruci-
aal belang, want 
de agrarische 
natuur komt nu 
eenmaal  in ge-
vaar. Maar hoe 
zit zo’n telling 

precies in elkaar? 
Wel, de streek 
die onder de lou-

pe genomen 
wordt, wordt 
onderverdeeld 

in ‘gebieden’. 
Elke vrijwilliger 

(teller) krijgt een aan-
tal van die gebieden 

(telpunten) toegewezen. 
De MAS-tellingen worden 

dan in vier telperiodes (rondes) uit-
gevoerd. Per ronde breng je één be-
zoek aan al je telpunten. Als je meer-
dere telpunten hebt, kan dat bezoek 
verspreid zijn over meerdere dagen 
binnen die ronde. Het is immers ook 
van belang dat je gaat tellen tussen 
zonsopgang en maximum vijf uur 
erna. De rondes in 2022 vielen in 
deze periodes: 
• ronde 1: 1 - 20 april
• ronde 2: 21 april - 10 mei
• ronde 3: 11 mei - 10 juni 
• ronde 4: 21 juni - 15 juli

Bij het ‘bezoek’ is het van belang dat 
je bij aankomst eerst de omgeving 
goed observeert vooraleer je aan 
de slag gaat. Daarna tel je exact 10 
minuten alle vogels die je binnen je 
vooraf bepaalde perimeter ziet en/
of hoort en geef je die meteen in via 
de app “AVIMAP”. Elke waarneming 
krijgt bij de ingave een vereenvou-
digde broedcode.

Favoriete projectvogel

Op de vraag wat zijn favoriete pro-
jectvogel is, kan Nicolas niet meteen 
antwoorden: “Het is moeilijk om me 
tot één bepaalde soort te beperken,” 
zo verduidelijkt hij. Na even na te 
denken, zegt hij dat de Grauwe Gors 
hem toch nauw aan het hart ligt. 
Vooral eigenlijk omdat hij van in het 
begin zo dicht betrokken was bij de 
opvolging van deze soort met Werk-
groep Grauwe Gors. En ook omdat 
Nicolas er zich van bewust is, dat - 
zonder de geleverde inspanningen 
om deze soort te beschermen - hij 
er nu waarschijnlijk niet meer van 
had kunnen genieten in het veld. 
Nicolas is zeer enthousiast over de 
voorzichtig positieve trend. Sedert 
dit jaar is er, na lange tijd, ook een 
broedkoppel in onze streken (regio 
Wulpen). Het gevoel een verschil te 
maken, geeft Nicolas veel voldoe-
ning. 

Toekomstbeeld

Zoals iedereen in deze sector hoopt 
Nicolas op beterschap, zowel in de 
toename van aantallen van de be-
schermde soorten, maar ook in het 
samenwerken met en tussen ver-
schillende teams. “Soms moet je wel 

eens je stoute schoenen aantrekken 
en te rade gaan bij collega’s en er-
varen liefhebbers om bij te leren en 
samen je doel te bereiken,” zegt hij 
overtuigd. Dit is ook wat hij NWG De 
Kerkuil toewenst: dat we veel en lang 
van elkaar mogen leren en delen om 
zo onze doelen te bereiken.

Verder drukt hij de vogelaars nog 
even op het hart om de tijd ne-
men écht te kijken naar een vogel 
in het veld: kijk niet alleen naar hoe 
de vogel eruit ziet, maar ook naar 
zijn gedrag, naar wat er rondom 
hem gebeurt. En zeker tijdens de 
MAS-tellingen. Zo krijg je het to-
taalplaatje mee en kan je beter be-
grijpen wat die specifieke soort aan 
noden heeft qua biotoop, voedsel, 
en dergelijke. 

Bedankt, Nicolas, voor het aangena-
me interview.

Nasrin Khan

MAS-telling

Wat is nu precies die MAS-telling 
(Meetwerk Agrarische Soorten)? Dit 
is het tellen van het aantal van een 
bepaalde agrarische vogelsoort op 
systematische wijze, om zo data te 
genereren die dan verwerkt wordt. 
Dit met als doel zicht te krijgen op 
de effectiviteit van bepaalde be-
heermaatregelen, en om de voor-
uit- of achteruitgang van bepaalde 
soorten in kaart te brengen. Het 
spreekt voor zich dat dergelijke 
tellingen de nodige coördinatie 
vereisen en niet volbracht kunnen 
worden zonder de hulp van talrijke 
vrijwilliger-vogelkenners.
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EEN ONVERGETELIJK VERJAARDAGSFEEST

Wat een feestweekend mochten we op 3 en 4 september 
vieren! Deze impressie in foto’s spreekt voor zich, maar toch 
nog even snel terugblikken. 

Op zaterdag kwamen bestuursleden, medewerkers, partners 
en bijzondere genodigden samen op de plek waar het voor 
NWG De Kerkuil 25 jaar geleden allemaal begon: Veurne. 
Tijdens het officiële gedeelte in zaal Callicanes hoorden we 
enkele interessante sprekers aan het woord en kregen we 
– in première! – het nieuwe promofilmpje van de natuur-
werkgroep te zien (zie QR-code). ’s Avonds werden de me-
dewerkers getrakteerd op een heerlijk hamburgerbuffet. Ook 
de fijne verrassing van de Westvleterse broeders werd zeer 
gesmaakt.

Het Blankaartdomein in Woumen veranderde op de zonover-
goten zondag daarop in een waar festival van de agrarische 
natuur. De vele bezoekers, met opvallend veel jongeren en 
gezinnen met kinderen, konden genieten van de vele (piek-
fijn aangeklede!) infostands, de lezingen, de zoektochten, de 
overvloed aan activiteiten en een heerlijk drankje of ijsje.

Bedankt aan alle medewerkers voor hun ongelooflijke inzet, 
aan de partners voor hun enthousiaste medewerking en aan 
alle bezoekers voor hun komst. Dit weekend zullen we niet 
gauw vergeten.

foto's: Willy Dela Ruelle, Willy Meerschaert, Karien Vanbeveren, 
Luc David en Frank Laleman
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Met hoge verwachtingen startten 
we dit jaar met de monitoring van 
Vlaanderens grootste populatie 
Bruine Kiekendieven. Die hoge vere
wachtingen mag je letterlijk nemen, 
want voor de kiekjes toekwamen, 
hebben een aantal vrijwilligers de 
opleiding tot dronepiloot volbracht. 

Een drone heeft enkele voordelen 
die niet te onderschatten zijn: 

• De kiekendieven worden 
minder verstoord door een drone 
dan door menselijke controle. Ze 
beschouwen de drone als een on-
gewenste vogel.

• De gewassen van de land-
bouwer ondervinden geen schade

• Er worden geen sporen ge-
trokken die eventuele predatoren 
(lees Vos) kunnen volgen tot aan 
het nest.

• De tijdswinst is enorm bij de 
zoektocht naar een nestlocatie in 
grote percelen.

Er moet echter wel gewezen wor-
den op het feit dat de Bruine Kie-
kendieven de drone wel kunnen 
aanvallen. Daarom werd overeen-
gekomen dat er minimum 2 men-
sen aanwezig zijn bij nestcontrole 
met drone. Eén persoon vliegt, de 
andere houdt de kiekendieven in ’t 
oog. Er werden 4 teams in ons wer-
kingsgebied opgesteld, elk met hun 
eigen drone.

De totale populatie die werd ge-
monitord valt terug op 97 koppels, 

dat zijn er 6 minder dan vorig jaar 
en 9 minder dan het topjaar 2020. 
Het aantal geslaagde broedge-
vallen is slechts 1 minder dan het 
topjaar 2020, dus al bij al mag er 
niet geklaagd worden. Er zijn ook 
10 broedgevallen waarvan we door 
omstandigheden het eindresultaat 
niet hebben kunnen vaststellen. Dit 
jaar zijn er 25 nesten mislukt waar-
onder zeker 3 door predatie van 
een Vos.

Spreiding over gemeenten

Veurne (22 broedgevallen) blijft de 
hotspot voor broedgevallen Brui-
ne Kiekendief, maar heeft slechts 2 
broedgevallen meer dan dat Diks-
muide (20 broedgevallen) er heeft. 
Dit jaar werden voor het eerst 10 
broedgevallen opgevolgd net over 
de grens in Frankrijk, mogelijks is 
een deel van de populatie van Veur-
ne de grens overgestoken. Vogels 
kennen immers geen landsgrenzen. 
Lo-Reninge doet het goed met 9 
koppels Bruine Kiekendief, gevolgd 
door Alveringem met 5 koppels. 
Nieuwpoort zakt wat in populariteit 
en strandt op 4 koppels. In Mid-
delkerke vonden we 3 nestlocaties. 
Houthulst en Koekelare konden elk 
2 koppels bekoren. De Panne, Kok-
sijde, Langemark en Gistel moesten 
het elk stellen met 1 koppel.

BRUINE
KIEKENDIEF
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Broedgevallen Territoriale koppels Broedpogingen/(Mogelijke bg)
Evolutie populatie Trend populatie

Diksmuide; 20

Veurne; 22

Lo-Reninge; 9

Houthulst; 2

Alveringem; 5

De Panne; 1
Koksijde; 1

Nieuwpoort; 4

Middelkerke; 3

Koekelare; 2

Frankrijk; 10

Langemark; 1 Gistel; 1

Verspreiding broedgevallen bruine kiekendief gemeenten in 2022
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Broedbiotoop

Riet blijft stijgen als broedbiotoop 
bij onze populatie Bruine Kieken-
dieven en staat op het hoogste 
niveau sinds 2015 met 42% van de 
broedgevallen. Tarwe en Gerst blij-
ven wel aan de top staan met 48%. 
Door een combinatie van weers-
omstandigheden, maaidata en het 
toekomen van de Bruine Kieken-
dieven, is er maar 1 broedsel ge-
weest in grasland. Er zijn uiteraard 
meer broedpogingen geweest in 
gras, maar deze zijn herbegonnen 
in een ander gewas en/of locatie 
na de eerste maaibeurt. Dat het 
een interessant jaar was, is duide-
lijk omdat we in 3 nieuwe gewas-
sen een broedgeval opgevolgd 
hebben. In Alveringem hadden we 
een broedgeval in Spelt, wat helaas 
door de Vos gepredeerd werd. In 
Langemark hadden we een broed-
geval in Brandnetel en in Lo-Renin-
ge hadden we een broedgeval in 
Paardenbonen. Deze 2 laatste ge-
wassen zijn echter niet het meest 
aangenaam om te betreden. Ook 
de structuur van Brandnetel en 
Paardenbonen is vrij open aan de 
basis wat er voor zorgde dat de 
juveniele Bruine Kiekendieven niet 
op de nestlocatie bleven vertoeven. 
Dit is ook gevaarlijker voor predatie, 
maar gelukt speelt hier ook een rol. 
Benieuwd ofdat deze kiekendieven 
opnieuw hetzelfde gewas zouden 
kiezen volgend jaar. De medewer-
kers hopen alvast van niet.

Mislukte broedgevallen

In 2022 noteerden we 25 misluk-
te broedgevallen, waarvan min-

stens 3 zoals eerder vermeld door 
toedoen van de Vos. Ongetwijfeld 
zijn enkele broedgevallen mislukt 
door toedoen van de mens, waar-
van minimum 1 door kwaad opzet. 
Maar liefst 11 broedgevallen in riet 
zijn mislukt, meestal dan in rietkra-
gen die droog zijn komen te staan 
door het warme voorjaar en zomer. 
Het enige nest in gras is zoals ver-
wacht ook mislukt, maar ook 4 de 
broedgevallen in hooiland hebben 
het niet gehaald. In tarwe zijn er 9 
nesten mislukt.,We registreerden 
ook 10 mogelijke broedgevallen 
waarvan we het eindresultaat niet 
te weten zijn gekomen en 6 koppels 
hebben een territorium bezet, maar 
hebben niet gebroed.

Nestgemiddelden

In het hele werkingsgebied zijn 
minimum 148 juveniele Bruine Kie-
kendieven uitgevlogen. Het nest-
gemiddelde ten opzichte van vorig 
jaar is gedaald van 3,33 jong per 
nest naar 3,24 jong per nest. 

Wingtags

We konden dit jaar maar liefst 22 
verschillende gevleugelmerkte kie-
kendieven succesvol aflezen. Eén 
andere kiekendief met wingtags 
werd opgemerkt, maar zonder de 
code te kunnen aflezen.  Dit jaar 
werden 65 juveniele kiekendieven 
gevleugelmerkt in ons werkingsge-
bied. Wie dergelijke kiekendief ziet 
vliegen, mag steeds contact nemen 
met het secretariaat van NWG De 
Kerkuil of via wingtags@natuur-
werkgroepdekerkuil.be. 

Zenderwerk

In het kader van het lopende on-
derzoek naar Bruine Kiekendieven, 
werkt NWG De Kerkuil sinds 2022 
samen met het INBO aan een zen-
derproject met als focus om mi-
gratiegedrag en migratieroute, 
dispersie en landschapsgebruik van 
juveniele Bruine Kiekendieven in 
kaart te brengen. Dit jaar zijn er 10 
juveniele Bruine Kiekendieven ge-
zenderd. De werkgroep is trots een 
wetenschappelijke bijdrage te kun-
nen leveren aan de soortenkennis 
van de Bruine Kiekendief. Er zal dan 
ook een terugkerende rubriek ko-
men in dit tijdschrift met resultaten 
van dit onderzoek.

Anekdote

Donkere veren waarin het pigment 
melanine aanwezig is, zijn minder 
gevoelig aan slijtage dan bleke ve-
ren. Jonge kiekendieven zijn, eens 
ze hun donsveertjes zijn kwijtge-
raakt, met hun donkerbruine veren 
dan ook uitstekend uitgerust om in 
het najaar de trek naar het zuiden 
aan te vatten. Bij het ringen van een 
nestje Bruine Kiekendieven in Mer-
kem merkten we echter een uniek 

Broedsucces
66%

Mislukt
24%

Onbekend
10%
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exemplaar op met een nogal uitge-
sproken verenkleed. Ondervoeding 
zal hier zeker één van de oorzaken 
geweest zijn. Het jongste individu van 
het nest had bijgevolg een zeer slecht 
verenkleed met opvallend veel wit-
te veren. Er werd beslist om het jong 
naar het Opvangcentrum voor Vogels 
en Wilde Dieren (VOC) in Oostende te 
brengen. Daar kreeg hij de beste zor-
gen en voldoende eten. Beschadigde 
veren kunnen niet herstellen, daar is 
rui (wissel van veren) voor nodig. De 
Bruine Kiekendief ruit eenmaal per 
jaar al zijn veren. Aangezien hij met 
de beste zorgen omringd werd, en 
de basis van het verenkleed toch zeer 
degelijk bleek, werd er beslist om de 
vogel alsnog vrij te laten. Toch wel 
een raar zicht, zo’n gevlekte kieken-
dief. Het jong had vóór zijn vrijlating 
enkel in de kleine vliegkooi zijn vleu-
gels wat kunnen strekken. Toch vloog 
hij mooi weg bij de vrijlating, wat een 
opsteker is aangezien hij nog heel wat 
massa aan spieren moet kweken. Veel 
succes, ‘Spikkeltje’! Weetje: In Austra-
lië is er effectief een soort die Spotted 
Harrier (Gevlekte Kiekendief) heet.

Wim Bovens

GRAUWE GORS ... DOOR KIEKJES GEVONDEN

Altijd de oren en ogen openhouden! Dat is de 
boodschap die meegegeven wordt aan alle vrij-
willigers van NWG De Kerkuil. Op deze manier 
werd tijdens het ringmoment van een nestje Bruine 
Kiekendieven in Wulpen immers een zingend 
mannetje Grauwe Gors ontdekt. Even speuren en 
we zagen het mannetje in een bietenveld zitten. 
Het wijfje werd niet veel later ook opgemerkt en 
transport van ontlastingszakjes en voedsel beves-
tigde het broedgeval. Dat is nog maar het tweede 
vastgestelde broedgeval voor West-Vlaanderen dit 
jaar, dus … topwaarneming!
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GRAUWE GORS ... DOOR KIEKJES GEVONDEN

VERTELSELS
“Misschien nog iets zoals een column?” Zes paar ogen 
keken me aan, en ik voelde nattigheid. Of het niet leuk 
en passend zou zijn om ter gelegenheid van het 25ejarige 
bestaan van NWG De Kerkuil niet alleen de ‘looks’ van 
het tijdschrift, maar ook de ‘content’ een grondige ‘mae
keeover’ te geven? Of we als redactieraad geen nieuwe 
rubriekjes konden introduceren? En toen kwam de vraag 
waarmee ik dit stukje ben begonnen.

Het lijkt me wel leuk om in elk nummer een heel persoone
lijke, en dus allesbehalve volledige (of zelfs maar foutloze) 
kijk te geven op de agrarische natuur in het algemeen en 
de werking van onze natuurwerkgroep in het bijzonder. 
Ik ben graag en vaak buiten, ik hou van de natuur en al 
zeker van onze projectvogels, en schrijven vind ik e meeste
al e ook plezierig. Graag neem ik jullie, geïnteresseerde of 
gepassioneerde liefhebbers van de agrarische avifauna, 
mee in mijn vertelsels.

Voor dit bijzondere nummer kan ik haast niet anders dan 
beginnen bij het begin. Toen ik een zevental jaar gelee
den overtuigd raakte om mij wat actiever voor natuur te 
gaan interesseren, begon een speurtocht naar cursussen, 
workshops en lezingen om het gigantische gat in mijn 
kennis over flora en fauna beetje bij beetje te vullen. Dat 
die queeste een eeuwigdurend blijvertje zou zijn, is mij 
ondertussen al pijnlijk duidelijk geworden. Al snel merkte 
ik dat mijn grootste natuurliefde die voor vogels zou gaan 
worden.

Over kiekendieven – de hoofdrolspelers van dit jubilee
umnummer e had ik op dat moment nog nooit gehoord, 
laat staan dat ik er al eentje zou hebben gezien. Ik kende 
eigenlijk heel weinig af van vogels en soorten. Na een 
tergend lange periode van gokken en gissen e eeuh … 
buizerd? … torenvalk? … sperwer? – en een bedroevende 
succesratio, merkte ik toch dat het consequent aftoetsen 
van de kenmerken die ik onder andere tijdens de roofvoe
gelcursus had geleerd, zijn vruchten begon af te werpen. 
En eens ik wist waar ik op moest letten, begon ik meer 
en meer (vooral Bruine) kiekendieven te zien, en raake
te ik steeds meer geboeid door hun gedrag. Hun zeilene
de vlucht, laag over de rietkragen, wat hangend tussen 
hun lange vleugels is zo typerend, en tegelijk zo fascinee
rend. Hoe ze plots ter plaatse rechtsomkeer maken om 
naar een prooi te duiken lijkt de wetten van de fysica te 
tarten. En wanneer in het voorjaar koppels worden gee
vormd, de balts begint en het mannetje een prooi nete
jes in de grijpende klauwen van het ondersteboven vliee
gende vrouwtje deponeert, verandert vogelkijken in een 
IMAXebioscoopervaring. Mocht je me in juni ergens naast 
een tarweveld met open mond naar de lucht zien staren, 
dan weet je het wel …

Filip Declerck

CO
LU

M
N



22

Wanneer spreken we van een 
goede foto?

Fotografie is een taal. Wij, in het 
westen, lezen van links naar rechts. 
Waarschijnlijk is het ook daarom 
dat wij de compositie van een foto 
goed vinden als een auto, trein, vo-
gels, enz. van links naar rechts rij-
dend of vliegend op de foto staan. 

De basisvereisten voor een goede 
vogelfoto zijn, naast de compositie, 
een goede belichting en scherpte 
op de juiste plaats. Hierin verschilt 
vogelfotografie niet van andere dis-
ciplines. Waarin het wel verschilt is 

dat we te maken hebben met een 
onderwerp (vogel) dat kan bewe-
gen. Bij vliegende vogels beweeg 
je bovendien de camera tijdens het 
fotograferen, met als bijkomend 
gevolg dat de achtergrond of om-
geving voortdurend kan wijzigen.
Wat vogels betreft kies je het 
scherpstelpunt op het oog en pro-
beer je ook op ooghoogte te fo-
tograferen. Zorg ervoor dat je on-
derwerp (de vogel) loskomt van de 
achtergrond.

Wanneer men naar een foto kijkt 
moeten onze ogen onmiddellijk 
op het item (in ons geval de vogel) 

vallen. Trekt iets anders op de foto 
eerder de aandacht, dan kan men 
spreken van een minder goede 
foto.

Om de vraag ‘Hoe bekomt men 
nu een goede foto?’ te kunnen be-
antwoorden, is het dus nodig om 
te weten hoe je de belichting en 
scherpte van je foto kunt bepalen. 
Daarom moet ik eerst enkele ter-
men uit de fotografie verduidelij-
ken: ISO, diafragma, sluitertijd en 
scherptediepte. Let bij het lezen 
van artikel ook op de foto-instellin-
gen onder de foto’s van de vogels.
 
Wat is ISO?

ISO gaat over de lichtgevoeligheid 
van de sensor. Hoe gevoeliger de 
sensor is voor licht, hoe beter deze 
het licht kan 'zien', ook als er maar 
weinig licht is. De afkorting ISO 
komt van de organisatie die de 
waarden gestandaardiseerd heeft: 
International Organization for Stan-
dardization. ISO is te vergelijken 
met het vroegere ASA (American 
Standards Association) dat op de 
filmrolletjes stond.

>>>

Lens FE 100-400mm + 1,4X Teleconverter 1/400 bij f/8 en ISO 400
Koperwiek - 24 juni 2022 - Frieda Schipman
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Lens 18-300mm, 1/1000s bij f/8 en ISO200  Willy Dela Ruelle
Foto van rustende Flamingo’s, genomen op zondag 23 februari 2014 in het parc ornitologique Pont de Gau (Camargue)
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Bij analoge fotografie was een film-
rolletje van 60 of 100 ASA eerder 
geschikt voor buitenfotografie, 400 
of 800 ASA gebruikte men om bin-
nenshuis te fotograferen. 

Onthoud hiervan dat lagere waar-
den gebruikt worden bij veel licht 
(buiten) en hogere waarden op 
plaatsen met minder licht (binnen). 
Dezelfde theorie geldt voor digitale 
fotografie maar wordt dan uitge-
drukt in ISO. De lichtgevoeligheden 
van digitale camera’s gaan nu zelfs 
tot 52000 ISO. dat betekent dus dat 
je tegenwoordig foto’s kan nemen 
in situaties waar amper licht is. Maar 
omdat hoge ISO-waarden ook ruis 
(korrel) opleveren in de foto is het 
aangeraden om te fotograferen op 
een zo laag mogelijke ISO-waarde. 
Dat houdt je foto helder en scherp.

Telkens de ISO-waarde verdubbelt 
en daarmee de gevoeligheid van je 
sensor, spreekt men van een stop. 
(100-200-400-800-enz.) De heden-
daagse camera’s werken met tus-
senstappen van 1/3 stop. (100-125-
160-200-250-320-400-enz.). Later 
meer hierover.

Wat is het diafragma?

Het diafragma is de verstelbare 
opening waarmee je bepaalt hoe-
veel licht er doordringt tot de sen-
sor van je camera én hoe groot het 
scherptegebied is. Een diafragma 
is opgebouwd uit meerdere lamel-
len die kunnen verschuiven. Op 
die manier kan de opening groter 
of kleiner worden. Het diafragma 
wordt aangegeven met het f-getal. 
Het f-getal is eigenlijk een breuk die 
aangeeft welk deel van je diafrag-
ma licht naar binnen laat. Bij een 
f-waarde van f/4 is dus maar 1/4 
van je totale diafragma geopend. 

Op een lens zal men altijd het klein-
ste f-getal vinden. Hoe kleiner het 
f-getal, hoe groter de lensopening, 
hoe groter het geslepen glas zal 
zijn, en meestal hoe duurder de 
lens.
Bij de diafragmawaarden van digi-
tale camera’s spreekt men van een 
stop telkens de opening verdub-
belt of halveert. Wanneer men het 
f-getal met de vierkantswortel van 2 
vermenigvuldigt dan verdubbelt de 
lensopening, en dat is dus een stop. 
(2,8 - 4 - 5,6 – 8 – 11 - enz.).  De 
hedendaagse camera’s werken met 

1/3 stop. (2,8 - 3,2 – 3,5 - 4 – 4,5 – 
5 - 5,6 - enz.). Later meer hierover.

Hoe lager het f-getal (f/2,8), hoe 
groter het diafragma. Hoe groter de  
opening, hoe meer licht er op de 
sensor valt. Omgekeerd geldt dat 
hoe hoger het f-getal (f/22) is, hoe 
kleiner de diafragmaopening. Hoe 
kleiner de opening, des te minder 
er licht op de sensor zal vallen. Je 

VOGELFOTOGRAFIE DEEL 3

Lens 300mm; 1/1600 bij f/7,18 en ISO 100
Jan-van Genten – 14 april 2022 

Etienne Ocquet
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diafragma heeft echter niet alleen 
invloed op de hoeveelheid licht 
die binnenkomt, maar ook op de 
verhouding scherp-onscherp in je 
foto. Bij een groot diafragma (f/2,8) 
is je foto maar op een heel beperk-
te afstand scherp, terwijl een klein 
diafragma (f/22) zorgt voor scherp-
te van de voor- tot de achtergrond 
van je foto. Dit fenomeen heeft 
scherptediepte.

Wat is scherptediepte?

Scherptediepte is de benaming 
voor de grootte van het scherpte-
vlak in een foto, in het Engels ‘Depth 
of field’ of ook wel DOF genoemd. 
Met een groot diafragma, heb je 
een kleine scherptediepte. Met een 
klein diafragma, heb je een grote 
scherptediepte. (Naast het diafrag-
ma heeft ook de brandpuntsaf-
stand invloed op de scherptediep-
te, maar hier zal ik niet verder op 
ingaan.) Wanneer men scherpstelt 
op een punt dan creëert men au-
tomatisch een scherptevlak. 1/3 van 
dat vlak zal zich bevinden tussen 
het scherpstelpunt en de fotograaf 
en 2/3 achter het scherpstelpunt.

Door als fotograaf te spelen met je 
f-waarde kun je dus bepaalde ef-
fecten in je foto krijgen. Kies je een 
groot diafragma dan wordt het mo-
gelijk om je onderwerp los te maken 
van je achtergrond, doordat enkel 
je onderwerp scherp is en de ach-
tergrond bewust wazig (onscherp) 
wordt gemaakt. Wil je in een groep 
vogels zowel de exemplaren voor-
aan als achteraan de zwerm scherp 

in beeld hebben, dan kies je voor 
klein diafragma.
Wat is sluitertijd?

De sluiter is een soort gordijntje 
voor de sensor dat het binnenval-
lende licht blokkeert. Door de slui-
ter gedurende een korte periode 
te openen, kan licht op de sensor 
vallen. Die korte tijd is de belich-
tingstijd of sluitertijd. Net zoals bij 
het diafragma kan ook de sluitertijd 
in een aantal stops ingesteld wor-
den. Ook hier zijn de klassieke stops 
beperkt tot waarden die de belich-
ting met de helft verminderen. Een 
sluitertijd van 1 seconde is de refe-
rentie, dus is de klassieke reeks slui-
tertijden: 1, ½, ¼, 1/8, 1/15, 1/30,1/60, 
1/125, 1/250, 1/500, 1/1000 … Hier 
zijn kleine afrondingen gemaakt om 
beter te kunnen rekenen met werk-
bare getallen. En net zoals bij ISO 
of diafragma werden deze stops 3 
keer uitgebreid door 2 tussenstops 
in te voegen. (1,  1/1,3,   1/1,6,   ½,   
enz). De sluitertijd bepaalt de hoe-
veelheid beweging in een foto. Een 
heel korte belichting bevriest het 
beeld als het ware, terwijl bij een 
grotere sluitertijd elke beweging, 
zowel van het onderwerp als van 
de fotograaf, onscherpte als gevolg 
heeft. 

Wat is de belichtingsdriehoek?

Uit de vorige stukjes is ondertussen 
wel duidelijk geworden dat foto-
graferen in essentie het vastleggen 
van een bepaalde hoeveelheid licht 
op een gevoelige plaat is. Dat sa-
menspel tussen ISO (de gevoelig-

heid van je sensor), diafragma (de 
grootte van de opening waardoor 
licht naar binnen kan) en sluiter-
snelheid (de duur van de belichting) 
wordt voorgesteld door de belich-
tingsdriehoek. Wanneer je die drie 
elementen juist combineert, krijg je 
een correct belichte foto. Elke keu-
ze die je maakt, heeft een invloed 
op het uiteindelijke resultaat.

Wanneer je een foto maakt, leg je 
niet het licht vast dat op het onder-
werp valt, maar het licht dat op de 
sensor van je camera valt. Dit ver-
klaart waarom foto’s soms te don-
ker zijn terwijl je onderwerp wel 
licht genoeg lijkt door de zoeker. 
Als de belichting goed is, wordt het 
eindresultaat niet te donker, niet te 
licht, maar precies goed.

Welke stand?

Zowat alle camera’s laten de ge-
bruiker toe om te kiezen in welke 
mate je de belichting zelf in han-
den houdt, en welk deel je aan het 
toestel overlaat. Naast de stand 
automatisch, waarbij de camera 
alles voor jou doet, beschikken de 
camera’s daarom nog over de stan-
den P, S (of Tv), A (of Av) en M. De 
letteraanduiding is afhankelijk van 
het merk van het toestel.
In de P-stand (Program) bepaalt de 
camera zelf een ideale belichtings-
combinatie. De S-stand (Shutter 
priority of sluitertijdvoorkeuze) kies 
je wanneer je sluitersnelheid wil 
bepalen om bv. absoluut geen be-

Lens XF100-400mm, 1/1000 bij f/5,6 en ISO 200
Pijlstaart – 24 februari 2022 – Anneke vca

Lens 200-500mm, 1/1250 bij f/6,3 en  
ISO 200 Kneu (vrouwtje) – 17 april 2021 – 

Marleen Blieck
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weging in je foto te hebben, of net 
wel, natuurlijk. De A-stand (Apertu-
re priority of diafragmavoorkeuze) 
laat je toe zelf je diafragmagrootte 
en dus scherptediepte te bepalen. 
In de M-stand (Manual of Handma-
tig) stel je als fotograaf zelf elk as-
pect van de belichtingsdriehoek in, 
volgens de voorkeuren die jij voor 
die foto wil.

Hierna wordt hier het gebruik van 
de M-stand besproken. Dat is de 
allereenvoudigste en tegelijk ook 
de meest gecompliceerde instel-
ling. Bij het fotograferen in deze 
stand heb je werkelijk alles zelf in 
de hand. Handmatig fotograferen is 
dus eenvoudig omdat je zowel de 
ISO, sluitertijd als het diafragma zelf 
bepaalt, maar ook gecompliceerd 
omdat je zelf moet gaan bepalen 
welke combinatie van die drie je 
zult gebruiken. Zij die opgegroeid 
zijn met automatische camera’s 
zullen zich in het begin misschien 
een beetje hulpeloos voelen, maar 
anderen zullen daar weinig moeite 
mee hebben.

Een voorbeeld

Eens ingesteld op de M-stand, stel 
je de ISO in op 100, en kies je een 
diafragma van f/11. In de zoeker zie 
je de belichtingsmeter. Het is van 
belang dat je weet wat deze meter 
doet en hoe de camera daarmee 
omgaat. In elke camera zit een be-
lichtingsmeter die meet hoeveel 
licht er binnenkomt en een slui-
tertijd en diafragma kiest zodat er 
precies genoeg licht op de sensor 
valt om een goed belichte foto te 
krijgen.      
Op de belichtingsmeter vind je links 
een ‘–’-teken, rechts een ‘+’- teken 
en in het midden het cijfer 0. Links 
of rechts van de 0 kunnen er verti-
cale streepjes staan. 

Door in de juiste richting aan de 
belichtingskop (sluitertijd) of het 
diafragmawieltje te draaien zal je 
merken dat die verticale streep-
jes verdwijnen. Heb je dat bereikt, 
dan is de belichtingsdriehoek in 
orde en zal je bij het afdrukken een 

aanvaardbaar belichte foto heb-
ben. Maak niet de denkfout dat de 
lichtmeter altijd op 0 moet staan. 0 
geeft alleen aan wat de belichting 
zou zijn in de automatische stand. 

Stel dat de sluitertijd bij de oefe-
ning hierboven 1/250 zou zijn bij 
ISO 100 en diafragma f/11. In ma-
nuele stand kun je die combina-
tiehandmatig veranderen om met 
andere waarden ook een goed be-
lichte foto te maken. Door bv. de 
ISO met 1 stap te verhogen naar 
200, hebben we minder licht nodig. 
Dit kunnen we compenseren door 
ofwel het diafragma (lensopening) 
met de helft te verminderen, dus 
met 1 stop. Dan kiezen we voor een 
hoger f-getal, in dit geval f/16. De 
sluitertijd moeten we dan niet aan-
passen en we hebben terug een 
aanvaardbare foto, maar met een 
grotere scherptediepte. Om minder 
licht binnen te krijgen, kunnen we 
ook de sluitertijd met 1 stop verho-
gen. Vlugger fotograferen is minder 
licht binnenlaten. Dit zou dan 1/500 
worden. De kans op bewegingson-
scherpte wordt hierdoor ook klei-
ner. Het diafragma moet dan niet 
aangepast worden. In beide geval-
len hebben wij een aanvaardbare 
foto, en is de belichtingsdriehoek in 
orde.

Deze theorie is van toepassing voor 
alle soorten fotografie, dus ook 
voor de vogelfotografie.

Wat is een aanvaardbare foto?

We weten ondertussen dat we met 
een klein diafragmagetal (grote 
lensopening) een klein scherpstel-
vlak zullen hebben, en dus minder 
scherptediepte. Dit kan belangrijk 
zijn om de vogel zelf scherp te fo-
tograferen terwijl de achtergrond 
wazig blijft.
We weten ook dat een vogel niet 
altijd stil zit en dit voor ongewenste 
onscherpte in de foto kan zorgen. 
Dit kunnen we oplossen door de 
sluitersnelheid te verhogen.
We beseffen natuurlijk ook dat het 
kan gebeuren dat bovenstaande 
instellingen niet altijd haalbaar zijn 

met een ISO-instelling op 100. We 
moeten die dus soms verhogen en 
een te hoge ISO-instelling kan ruis 
of korrel bezorgen in je foto, wat 
ook minder scherp en minder zui-
ver zal ogen. Een ander probleem 
is dat er vaak geen tijd is om al die 
instellingen te doen voor de vogel 
letterlijk is gaan vliegen. Dat geldt 
zeker bij het fotograferen van vo-
gels in de vlucht.

Foto’s nemen is dus altijd een com-
promis zoeken en weten hoe we de 
foto willen. Daarom stel ik voor het 
fotograferen van vogels de M-stand 
voor met Auto ISO. Auto ISO bete-
kent dat de ISO-gevoeligheid zich 
automatisch zal aanpassen aan je 
gekozen diafragma en sluitertijd. 
Om geen overdreven korrel in de 
foto te hebben, kun de maximum 
ISO-gevoeligheid instellen (bv. met 
een plafond van ongeveer 16000 
ISO). De ISO-instellingen zullen dus 
automatisch werken tussen de 100 
en 16000 ISO. Na instellen van je 
diafragma en sluitertijd richt je de 
camera op een vliegende vogel, 
stel je scherp, volg je de vogel en 
de ISO zal zich continu aanpassen 
aan de lichtomgeving. 

Vooraleer verder te gaan met meer 
instellingen, zal ik het volgende 
keer hebben over de vraag of goe-
de apparatuur nu echt zo belangrijk 
is. Probeer ondertussen alvast deze 
theorie te begrijpen en toe te pas-
sen. En nu: oefenen maar.

Wordt vervolgd
Willy Dela Ruelle

Lens 18-300mm, 1/15 bij f/8 en ISO 200
Appelvink – 21 mei 2019 –  

Dela Ruelle Willy
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DE OPMARS VAN DE OEHOE 
Bubo bubo
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Beschrijving

De Oehoe is de op één na grootste 
uil ter wereld. Door zijn grootte (60-
75 cm met een spanwijdte tot bijna 
190 cm) is hij niet te verwarren met 
andere uilensoorten van bij ons. Op 
foto, wanneer de grootte moeilijk in 
te schatten is, heeft hij wel iets weg 
van een Ransuil. Het overwegend 
bruine verenkleed vertoont brede, 
donkere strepen op de borst, fijne 
strepen op de buik, de poten zijn be-
vederd en de iris is oranje. De lange 
oorpluimen zijn overwegend don-
ker. De Oehoe is een toppredator 
die bovenaan de voedselketen staat, 
hij eet wat voorradig is: van muizen 
tot kleine vossen, andere (roof)vo-
gels, zelfs amfibieën en vissen. 

Voorkomen

Halverwege de 19e eeuw was de 
Oehoe broedvogel in Wallonië. In 
het begin van de 20ste eeuw liep het 
aantal broedgevallen echter sterk te-
rug, voornamelijk door jacht, vangst 
en eiroof. Van 1913 tot 1982 leek de 
soort zo goed als verdwenen uit ons 
land. Begin jaren ‘80 leek het tij te ke-
ren door een reïntroductieprogram-
ma vanuit Duitsland. Eind jaren ‘80 
waren er al meerdere broedparen in 
de vallei van de Maas, de Ourthe en 
de Amblève, het merendeel in steen-
groeves. Gestaag steeg het aantal 
broedparen tot 20 begin 1990. In 
2019 werd het totale aantal broed-
paren in België geschat op 80-85. 

Wat Vlaanderen betreft laat de 
broedvogelatlas van Vlaanderen van 
2000-2002 weinig aan de verbeel-
ding over: er waren geen gekende 
broedgevallen van Oehoe in Vlaan-
deren. Nadien keerde het tij een  
beetje; hier en daar werd wel eens 
een Oehoe gezien, al was het moei-
lijk om te bepalen of het een ont-
snapt, dan wel een wild exemplaar 
betrof. Recente, en voorlopige cijfers 
van broedvogelatlas waarvan de tel-
lingen nog steeds bezig zijn, spreken 
van 10-15 broedparen in Vlaanderen, 
waarbij de Kalmthoutse Heide het 
zeer goed doet, terwijl de kustregio 
een minder geschikt biotoop lijkt. De 
trend blijft voor het hele land voor-
lopig stijgend. Hopelijk gooit de hui-
dige uitbraak van vogelgriep* niet te 
veel roet in het eten; Oehoes hebben 
immers een extreem hoog risico op 
besmetting met de H5N8-variant.

Een voor-
zichtig kaart-
je van waar-
nemingen.be laat zien 
dat het ook aantal waar-
nemingen van Oehoe bijna jaarlijks 
stijgt. ‘Voorzichtig’ omdat op dit 
kaartje geen onderscheid gemaakt 
wordt tussen wilde en ontsnapte 
exemplaren, omdat het ook aantal 
waarnemers fel stijgt en de registra-
tie via waarnemingen.be en zijn apps 
het registreren faciliteert.

Recent kwamen enkele broedgeval-
len van Oehoes in stedelijk gebied in 
de media. Denk maar aan het koppel 
dat nu voor de derde keer gebroed 
heeft op de vensterbank van een 
appartement in Geel. De jongen die 
hieruit voortkwamen, werden alle-
maal opgevangen in een VOC vanaf 
het moment dat ze het nest verlie-
ten, maar nog niet konden vliegen. 
Later werden deze, wanneer ze vol-
doende aangesterkt waren en zelf-
standig konden jagen, vrijgelaten. 
Het is een van die Oehoes, die zich 
begin 2022 in Leuven zou vestigen. 
Zelf geboren in stedelijk gebied, had 
dit exemplaar beslist om een broed-
poging te ondernemen in een stad. 
Is dit toeval? Meer onderzoek hier-
omtrent is nodig.

*Bij het 
schrijven van dit 

artikel was er nog volop 
sprake van vogelgriep waaraan 

inmiddels de drie Leuvense oe-
hoejongen en één oehoejong 

uit Geel overleden zijn.

Bronnen
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Duivendijk, 2022
The Eagle Owl, Vincenzo Penteriani & 
Maria Del Mar Delgado, 2019
Kleyheeg et al. 2017, Em. Inf. Dis. 
23(12)
Waarnemingen.be
Vogelatlas.be 

Tekst en foto's: Tom Bovens

Bron: Waarnemingen.be, Stichting Observation International en  
lokale partners
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Hallo allemaal! 

Vandaag maken we een eenvoudig, maar origineel uiltje op papier.

Stap 1 - Verzamel eerst alle benodigdheden.
- potlood (en gum)
- afgedrukte afbeelding van een uil 
- gelijnd cursusblaadje 

Stap 2 - Ga bij een venster staan en kleef de bladeren aan het raam met een klein stukje 
plakband. Uiteraard eerst de tekening en dan daarbovenop het gelijnde cursusblaadje.

Stap 3 - Vervolgens teken je de bovenste balk met potlood, en laat je verder telkens een 
blanco balk tussen. Dat maakt de tekening een beetje leuker.

Als je klaar bent, heb je een mysterieuze tekening, en kan je die ophangen in je kamer.
Groetjes

Roosfien! 

Bezoek ons ook op onze Facebookpagina:  
www.facebook.com/DeKerkuil

en volg ons op Instagram: nwg_de_kerkuil
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LIDGELD 2023 BETALEN? DAT KAN!
gewoon lid: 7,5 euro / steunend lid: 12,5 euro per kalenderjaar  

IBAN: BE58 8285 9851 9879 op naam van Natuurwerkgroep De Kerkuil
Scan de QR code met je bankapp en betaal je lidgeld (niet met Payconiq).

Kleurt het etiket aan de voorzijde van dit tijdschrift rood, dan is er iets mis met de betaling van het 
lidgeld voor het lopende jaar. Neem gerust contact op met het secretariaat.

Diksmuide
Hannelore Theite - Hendrik Mijle
0496 31 02 02      - 0473 56 57 98

Nieuwpoort
Chris Dumon
0474 31 08 01

Koksijde
Frank Laleman - Frankie Byl
058 31 44 47    - 058 52 23 31

De Panne
Joop van der Laan
0470 75 45 64

Koekelare
Patrick Claeys
0483 64 46 39

Kortemark
Karl Vanysacker
051 56 93 27

Houthulst
Fanny Declerck
0496 35 15 51Lo-Reninge

Kristof Denys
0477 77 86 23

Veurne
Kris Degraeve
0498 64 50 23

Alveringem
Antoon Ternier
0494 78 98 83

E-mailadressen

 depanne@natuurwerkgroepdekerkuil.be
 koksijde@natuurwerkgroepdekerkuil.be 
 nieuwpoort@natuurwerkgroepdekerkuil.be
 veurne@natuurwerkgroepdekerkuil.be
 diksmuide@natuurwerkgroepdekerkuil.be
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Goens Verzekeringsburo Veurne
Ooststraat 54, 8630 Veurne

T 058 31 16 66
info@goensverzekeringsburo.be

www.goensverzekeringsburo.be

Sights Of Nature 
Natuurpunt Optiekshop

Vlamingveld 89
8490 Jabbeke
050 31 50 01

www.deputter.be

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

OFFICIEEL PARTNER

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

• natuurcosmetica • geschenkartikelen 
• Voor ieder probleem een natuurlijke 

oplossing

Natuur- en Dieetwinkel

Pannestraat 63/65 
8630 Veurne 
058 31 29 40

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

info@claerbout.be 
www.claerbout.be

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

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

alles voor de vakman
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PortemanKijkers.be
SPECIAALZAAK & SITE V              R VERREKIJKERS & TELESCOPEN

Swarovski - Leica - Zeiss - Kite - Bynolyt - Steiner - Bushnell
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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

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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