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AGENDA
NACHT VAN DE STEENUIL

zaterdag 25/03/2023 19.30 u.
OC De Troenke, Dorpsstraat 11, 8630 Houtem (Veurne)
Inschrijven via website of QR-code onderaan

De avond start met een PowerPoint-presentatie over de 
Steenuil. Het kleinste uiltje bij ons in de streek wordt 
uitvoerig besproken. Daarna gaan we op stap in het 
buitengebied van de landelijke gemeente Houtem. Er is 
een grote kans dat we de Steenuil te horen zullen krij-
gen, maar wie weet, krijgen we hem zelfs te zien.

MEDEWERKERSVERGADERINGEN

OC Volcraven 
Grintweg 16 Diksmuide

donderdag 05/01/2023 19.30 u. 
woensdag 01/03/2023 19.30 u. 
woensdag 03/05/2023 19.30 u. 
donderdag 06/07/2023 19.30 u. 
dinsdag 05/09/2023 19.30 u. 
woensdag 08/11/2023 19.30 u
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Beste lezer,

Terwijl ik dit voorwoord schrijf, is de Sint al op terugweg naar Spanje 
en verschijnt overal in het straatbeeld sfeervolle kerstversiering. Win-
ter … het seizoen waarin de natuur enerzijds rust en anderzijds talrijke 
vogels op en rond de voederplekken doet verschijnen. Wie echt wil 
kijken, komt soms ogen tekort. 

Ook onze natuurwerkgroep zit in de wintermaanden niet stil: de data 
van het voorbije seizoen worden tegen de LED-lamp gehouden, er 
worden opleidingen en vergaderingen georganiseerd, te velde wor-
den onze kleine akkervrienden naarstig geteld, de werkuilen laten 
zich van hun handigste kant zien … Fijn om te zien hoe onze gepas-
sioneerde vrijwilligers overal mee vorm aan geven. 

De redactieraad zorgde er ook deze keer voor dat ons tijdschrift  
– ondertussen nummer 98 en het tweede in een vernieuwd jasje –  
tijdig van de pers kon rollen en in jullie brievenbus belandde. We ho-
pen dat jullie aan het lezen ervan evenveel plezier beleven als wij aan 
het in elkaar steken. De hoofdrolspelers zijn deze keer de Steenuil en 
Bruine Kiekendief, maar ook andere gevleugelde gasten passeren de 
revue. Duik in de verrassende trekpatronen, bestudeer de fotografie-
tips, geniet van de foto’s, laat je inspireren ... 

Naast het leesgenot wens ik jullie een aangename start van het nieu-
we jaar toe. En wie weet, tot op een volgende activiteit. 

Geert Martens 
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En waar zitten nu onze 
Veurnse Steenuilen? DEEL II 
(DEEL I verscheen in nr 96)

Onze eerste inventarisatieron-
de van het Veurnse grond-
gebied spreidden we over 
drie jaar (1998-2000) en was 
ook onvolledig ( zonder De 
Moeren, Booitshoeke en Zou-
tenaaie). De volgende jaren 
herhaalden we deze krachttoer 
nog driemaal, maar nu voor 
het volledige grondgebied en 
telkens in een tijdspanne van 
twee jaar: 2005-2006, 2007-
2008 en 2009-2010. In totaal 
deden we dus vier checks van 
ons ‘territorium’. Op deze ma-
nier hebben we niet alleen 
een indicatie over het aantal 
Steenuilen, we weten ook waar 

ze hun territorium hebben. 
Bij vele koppels slaagden we 
erin om bij iedere ronde hun 
aanwezigheid opnieuw vast 
te stellen. De Steenuil is dan 
ook een honkvast dier. Eens 
hij een plekje heeft gekozen, 
dan blijft hij dit erf trouw. Zo is 
het ook met zijn partner, eens 
gekozen, blijven ze samen tot 
er één uitvalt.

En nu de cijfers

Het maximaal aantal territoria 
dat we ooit noteerden voor 
Veurne was 71 (’09-’10), het 
minimum 54 (‘05-‘06). De in-
ventarisatie van ’08-’09 bracht 
ons op 69 roepende manne-
tjes. De stijging van 54 naar 
69 was in hoofdzaak terug te 

brengen op extra locaties die 
werden ontdekt in twee top-
gemeenten Beauvoorde en 
Houtem. Is dit veel? Hiervoor 
moeten we kijken naar de 
bezetting per vierkante kilo-
meter. De hoogste dichtheid 
die werd bereikt in 2009-2010 
was 0,74 territoria per vier-
kante kilometer, als gemid-
delde voor het ganse grond-
gebied, inclusief het stedelijk 
gebied van de stad Veurne en 
de akkers in De Moeren. Wan-
neer we dit op de schaal van 
de 10 Veurnse deelgemeen-
ten bekijken, dan zien we een 
maximum in ’98-’00 met 1,91 
territoria voor Beauvoorde, 
wat een behoorlijke dichtheid 
is in Vlaanderen. Daarna zak-
te dit rond de 1,60 tijdens de 
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Gemeente km² 1998-2000 2005-2006 2007-2008 2009-2010
Aantal Dichtheid Aantal Dichtheid Aantal Dichtheid Aantal Dichtheid

Veurne 22,7 0* 0 4 0,18 5 0,22 6 0,23
Booitshoeke 3,4 0* 0 2 0,60 1 0,30 1 0,30
Steenkerke 11,8 6 0,51 3 0,25 7 0,59 5 0,42
Avekapelle 4,6 2 0,44 2 0,44 1 0,22 1 0,22
Zoutenaaie 2,1 0* 0 1 0,48 1 0,48 2 0,97
Eggewaartskapelle 4,9 8 1,63 7 1,43 6 1,22 8 1,63
Bulskamp 8,0 5 0,62 3 0,37 3 0,37 4 0,50
Beauvoorde 14,6 28 1,91 18 1,23 24 1,64 23 1,57
Houtem 12,7 14 1,10 12 0,94 19 1,49 20 1,57
De Moeren 11,6 0* 0 2 0,17 2 0,17 1 0,09
Totaal 96,3 63 1,04 54 0,61 69 0,72 71 0,74

(*) geen inventarisatie 

TWINTIG JAAR STEENUILENNESTKASTEN OPVOLGEN IN VEURNE: 
IS OP IEDER ERF EEN STEENUIL EEN HAALBARE KAART?
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Gemeente km² 2008-2012
Max 
theor 
bezet

Bezetting %  
effectief 

bezet

Dichtheid

Veurne 22,7 27 11 41% 0,49
Booitshoeke 3,4 4 1 25% 0,30
Steenkerke 11,8 20 10 50% 0,85
Avekapelle 4,6 8 5 63% 1,09
Zoutenaaie 2,1 4 2 50% 0,97
Eggewaartskapelle 4,9 14 11 79% 2,24
Bulskamp 8,0 17 9 53% 1,12
Beauvoorde 14,6 38 26 68% 1,78
Houtem 12,7 37 21 57% 1,65
De Moeren 11,6 16 2 13% 0,17
Totaal 96,3 185 98 53% 1,02

volgende rondes. Ook Egge-
waartskapelle scheert hoge 
toppen met 1,63 territoria per 
vierkante kilometer. 

Natuurlijk heb je bij zo’n in-
ventarisatie niet alle roepende 
mannetje op je kaart staan. 
Wellicht behaal je maximaal 
80 % (vnl. bij moeilijke weers-
omstandigheden mis je er 
meer). Tijdens een bepaalde 
ronde heb je een territorium, 
de volgende keer niet, maar 
de keer erop opnieuw wel. 
Om die kans op ‘missers’ te 
verkleinen, werd een oefening 
gemaakt waarbij de niet over-
lappende gegevens van twee 
opeenvolgende rondes wer-
den samengevoegd. De be-
zettingscijfers liggen dan een 
stuk hoger, met een absoluut 
maximum van 2,24 roepende 

mannetjes in Eggewaarts-
kapelle. De laagste cijfers 
noteren we in De Moeren 
(0,17 terr./km²) en in Zou-
tenaaie (0,30 terr./km²). 

Een andere oefening die 
werd gemaakt is, om op ba-
sis van een aantal landschap-
pelijke kenmerken (voorop de 

aanwezigheid van begraasd 
weiland, schuilmogelijkheid 

met boerderij of knotwilgen-
rij), het aantal theoretische 
territoria per deelgemeente te 
bepalen. Hierbij bepaal je, op 
basis van de draagkracht van 
je gebied, het maximaal aantal 
steenuilenkoppels dat er ooit 
aanwezig zou kunnen zijn. 
Deze vergelijk je met je effec-
tief aantal en op basis hiervan 
bepaal je dan een bezettings-
graad per deelgemeente. Het 
is natuurlijk niet verwonderlijk 
dat Eggewaartskapelle op-
nieuw aan de top staat met 
maar liefst 79%. Met andere 
woorden: veel koppeltjes kun-
nen er niet meer bijkomen. 
Beauvoorde (68 %) en Ave-
kapelle (63 %) behalen ook 
een score van boven de zestig 
procent, terwijl er in andere 
gemeenten wel nog marge is 
om te groeien … 

De oefening werd opgemaakt 
in 2014. Nu is het zo dat wei-
landen rond boerderijen niet 
alleen sterk zijn verminderd, 
maar soms ook volledig ver-
dwenen. Een koppeltje steen-
uilen zal misschien nog even 
standhouden op zo’n locatie, 
maar de kans dat het gebied, 
na het uitvallen van één deel 

van het koppel, uiteindelijk 
‘steenuilenleeg’ komt te staan, 
is heel hoog. 

Wat kan dan een minimaal 
streefcijfers zijn voor ons 
steenuilenproject? Wellicht is 
één territorium per vierkan-
te kilometer voor iedere ge-
meente een haalbare kaart. 
Natuurlijk moet je hierbij ab-
stractie maken van het stede-
lijk gebied Veurne en het ak-
kergebied in De Moeren, waar 
boerderijen sterker verspreid 
zijn. Dit is vanzelfsprekend 
een gemiddelde en misschien 
niet haalbaar in iedere deel-
gemeente, maar ongetwijfeld 
wel als gemiddelde voor het 
ganse Veurnse grondgebied.

Dank aan alle medewerkers 
die doorheen de twintig ja-
ren meegewerkt hebben aan 
ons steenuilenproject zowel 
bij het inventariseren, het op-
hangen van nestkasten als het 
controleren en ook natuurlijk 
bij het ringen. Zonder deze 
gezamenlijke actie zou dit al-
les niet mogelijk zijn geweest!

Kris Degraeve

Marc Vandaele
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ZENDERKIEKJES
Studies tonen aan dat slechts 
1 op 3 à 4 juveniele kiekendie-
ven het eerste jaar overleeft, 
dat is een zeer laag gemiddel-
de. Als er zenders geplaatst 
worden op jonge kiekendie-
ven, is de kans dus groot dat 
de zender ook verloren gaat. 
Dat is een berekend risico 
waarvan we op de hoogte zijn. 
Van onze 10 door het INBO 
gezenderde kiekendieven ge-
boren in 2022, zijn er jammer-
genoeg al 5 overleden.

Noor werd geboren in de 
Waleweiden in Diksmuide en 
was het eerste kiekje dat rich-
ting Frankrijk vertrok. Helaas 
is ze niet ver geraakt. Tussen 
Duinkerke en Calais liet ze op 
15 augustus 2022 het leven. 
We zijn zelf ter plaatse gegaan 
en hebben vastgesteld dat het 
hier om een geval van vergif-
tiging ging. De lokale autori-
teiten werden op de hoogte 
gesteld. De zender werd gere-
cupereerd.

Ann werd geboren in de 
Hemmepolder in Ramskapel-
le. Op 21 augustus 2022 meld-
de de zender dat Ann overle-
den was. De laatste gegevens 
tonen aan dat Ann in het wa-
ter lag van de Koolhofvaart, 
doodsoorzaak onbekend. Het 
karkas en de zender zijn niet 
teruggevonden ondanks een 
grondige zoektocht. Ann heeft 
dus maximum enkele kilome-
ters van haar geboorteplaats 
de wereld kunnen verkennen.

Toske werd geboren in Koe-
kelare, is lang rond het nest 
blijven hangen tot ze in een 
mooie lijn zuidwaarts vertrok. 
Op 19 september 2022, net 
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over de Pyreneeën in de buurt 
van Zaragoza, liep het echter 
fout. 

Het duurde echter een tijd 
voor we iemand konden vin-
den die naar Toske kon gaan 
zoeken. Via een oproep op 
Twitter, nam Itziar Almarcegui 
contact met ons op. Als biolo-
ge had ze zelf in het verleden 
deelgenomen aan projecten 
rond gezenderde vogels en ze 
was gemotiveerd om de zen-
der te zoeken. Toske is dood-
gegaan op een grote vlakte 
waar zonnebloemen geteeld 
werden. Met de hulp van Lan-
der Goñi en Alberto Jiménez 
werden er verschillende da-
gen gezocht naar de vogel/
zender. 

Uiteindelijk werd de zender 
teruggevonden dankzij een 
metaaldetector. De zender 
was helaas kapot. Er zijn dui-
delijke sporen van tandjes te 
zien in de zender, vermoe-
delijk van ratten die het kar-
kas opgegeten hebben. De 
zender was onder een laagje 
grond beland na het oogsten 
van de zonnebloemen. Een 
enorme dankjewel aan Itziar 
en haar vrienden voor de vol-
harding bij het zoeken naar 
die zender!

Oscar werd ook geboren in 
de Hemmepolder in Ramska-
pelle. Deze kiekendief maakte 
een rare beweging: hij trok 
niet zuidwaarts, maar ging 
rondzwerven ten noorden van 
zijn geboorteplaats. Zelfs het 
IJsselmeer in Nederland werd 
door hem bezocht. Tot hij in 
Alphen aan den Rijn, op een 
eilandje, het leven liet op 23 
september 2022. Doodsoor-
zaak: vermoedelijk blauwwie-
ren. 

Via Grauwe Kiekendief Ken-
niscentrum Akkervogels is 
vrijwilliger Ard Wagenaar sa-
men met een boswachter naar 
het eiland gevaren om te gaan 

zoeken naar de zender. Deze 
zender werd makkelijk terug-
gevonden en overhandigd 
door Ard aan Wim Bovens op 
de Nederlandse Sovondag 26 
november 2022. 

Daar werd duidelijk dat Wim 
de boswachter waarvan spra-
ke, Martijn van Schie, ook 
kende. Zij ontmoetten elkaar 
afgelopen najaar in Batumi, 
Georgië tijdens de roofvogel-
trek. Enkele dagen voor Oscar 
het leven liet, zat Martijn op 
het vliegtuig richting Neder-
land. De wereld is klein!

Marcel werd geboren in Wul-
pen en verbleef lange tijd in 
Frankrijk tot hij op 29 oktober 
2022 het leven liet op een 100 
kilometer ten zuiden van Nan-
tes. Het vergde enige moeite 
tot iemand van de Ligue pour 
la Protection des Oiseaux 
(LPO) de zender kon oppikken 
en aan ons terugbezorgde. De 
doodsoorzaak van Marcel is 
onbekend. Dank aan Adrien 
Martineau om de zender te 
recupereren en via zijn ouders 
de zender tot in Brussel te la-
ten transporteren. Daar werd 
de zender opgepikt door een 
vrijwilliger van De Kerkuil.
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Marthe werd op 16 juni 2022 
geboren in de Hemmepolder in 
Ramskapelle, Nieuwpoort. Be-
gin september wisselde ze de 
Hemmepolder in voor de vel-
den ten zuiden van Klemsker-
ke. Was ze hier op prospectie 
voor een eigen broedterritori-
um? 

Na 2,5 weken, op 21 septem-
ber, besloot ze aan haar tocht 
richting overwinteringsge-
bied te beginnen. Net voor de 
Franse grens, na een tocht van 
37,5 kilometer, hield ze een 
eerste overnachting in Gijve-
rinkhove. 

Dag 2 was met 161 km al een 
grotere inspanning, waarna 
ze overnachtte in een bos bij  
Villy-sur-Yères. 

Dag 3 eindigde net ten wes-
ten van Rouen, een vlucht van 
77,2 km en weer kiest Marthe 
ervoor om in een bos te sla-
pen. 

Uit de zendergegevens blijkt 
dat dag 4 een rustdag was: 
ze vloog maar 26 km zuid-
waarts. Opnieuw nam ze haar 
toevlucht tot een bos om te 
overnachten en op krachten 
te komen. Dat was nodig!

Dag 5 bleek zwaar te zijn met 
maar liefst 751 km achter de 
figuurlijke kiezen. Marthe stak 
’s nachts de Golf van Biskaje 
over om zo de Pyreneeën te 
ontwijken. Een tocht van 397 
km over zee waar ze toch dik 
12 uur over gedaan heeft! 

Met 251 km eindigde dag 6 
op 100 km ten noorden van 
Madrid waar ze weer in een 
bos overnacht heeft. 

Dag 7 eindigde 315 km meer 
zuidwaarts net ten westen van 
Puertollano. 

De volgende dag ging er 
gemoedelijker aan toe: een 
tocht van 163 km, waarna ze 
een slaapplek zocht tussen of 
in enkele bomen ten zuidoos-
ten van Écija. 

Dag 9 eindigde na 73 km net 
onder Morón de la Frontera. 
Hier merken we toch een be-
weging op die meer wes-
telijk is dan zuidelijk. 

Dag 10 eindigt in 
Marokko, na de 
Straat van Gi-
braltar aan de 
westzijde 

over te steken. 

Een tocht over zee van 60 km 
waar ze 1u15 minuten over 
gedaan heeft. Ze is onder-
tussen 324 km zuidelijker en 
overnacht in agrarisch gebied 
in de regio van Douar el-Ha-
fari. 

Dag 11 was er eentje met 393 
km en ze strandde op 50 km 
ten westen van Marrakesh. 

De dag daarop resulteerde 
in een trektocht van 275 km 
waarvan 86 km boven de At-
lantische Oceaan, waar ze 
net iets langer dan 2 uur 
over gedaan heeft. 

Dag 13 vliegt Marthe de 
Westelijke Sahara bin-
nen, een tocht van 344 
km waar ze zonder be-
scherming, op zand 
of rots overnacht zal 
hebben. 

Marthe is on-
dertussen 2 
weken op 
trek en 

Marthe, Bruine Kiekendief onder de loep
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Sinds 2020 is er een samenwerking tussen NWG De Kerkuil en het INBO om adulte Grauwe Kiekendie-
ven te zenderen. Dit levert enorm veel belangrijke data op over migratie en habitatgebruik in het kader 
van het soortenbeschermingsplan Grauwe Kiekendief. De gezenderde vogels kunnen uiteraard ook veel 
sneller opgevolgd worden naar nestbescherming toe, wat voor de Grauwe Kiekendief de laatste 2 jaar 
heel interessant was aangezien er steeds koppels in gras broedden. 

In het kader van het lopende onderzoek naar Bruine Kiekendieven werkt NWG De Kerkuil sinds 2022 
samen met het INBO aan een zenderproject met als focus om migratiegedrag en -route, dispersie en 
landschapsgebruik van voornamelijk juveniele Bruine Kiekendieven in kaart te brengen.

Deze data worden ook gedeeld met Grauwe Kiekendief, Kenniscentrum Akkervogels om zoveel mogelijk 
wetenschappelijke data beschikbaar te hebben voor onderzoek naar habitatgebruik en migratie ten 
voordele van deze kiekendiefsoorten.

Samenwerking met het INBO

lijkt het niet zo voor de warm-
te te hebben. Ze vliegt strak 
zuidwestelijk tot ze aan de 
kust komt en vliegt dan 74 km 
over de Oceaan. Ze eindigt de 
dag met 547 km in de vleu-
gels. 

Dag 15 was er eentje om u te-
gen te zeggen: 1475 km in 1 
trek! Wat nog straffer is, is dat 

ze na de eerste 75 km boven 
open zee is gaan vliegen. 
Een tocht van 1400 km 
voor net iets meer dan 
35 uur aan 1 stuk door! 

Op een bepaald moment 
zat ze 257 km van Sal Rei 

(Kaapverdisch eiland) maar 

400 km van Saint-Louis (Sene-
gal). Toch heeft ze een scherpe 
hoek oostwaarts gemaakt om 
aan land te komen in Dakar. 

Dag 16 sloot dus naadloos 
aan - zonder rustmoment - op 
dag 15. In Dakar heeft Marthe 
een week uitgerust: ze is op 
krachten gekomen op een 
militaire luchthaven, een hot-
spot voor kiekendieven en 
Slangenarenden blijkbaar. Op 
het onderstaande kaartje kan 
je zelfs een vliegtuig op de 
luchthaven zien staan.

Nadien is ze naar haar over-
winteringsplaats getrokken, 

zo’n 180 km noordelijker in de 
buurt van zoet water, waar ze 
nu nog altijd vertoeft. Wat een 
madam!

Meer informatie over de status 
en locatie van onze juvenie-
le gezenderde kiekendieven 
kan je op onze website vinden 
onder "Wetenschappelijk on-
derzoek" - "Zenderproject" of  
door onderstaande QR-code 
te scannen:

This [dataset was collected / study 
was possible] using infrastructure 
provided by INBO and funded by Re-
search Foundation - Flanders (FWO) 
as part of the Belgian contribution to 
LifeWatch.

Het zenderonderzoek wordt uitge-
voerd door INBO (Geert Spanoghe 
en Kjell Janssens) en gesponsord 
door het FWO als Belgische bijdrage 
tot LifeWatch.

Wim Bovens 
& Kjell Janssens
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MADELEINE POSTMA

Als natuurwerkgroep ben je 
nooit alleen aan het werk. 
Naast de vogels zijn mensen 
de belangrijkste spelers in alle 
projecten van NWG De Kerkuil. 
Ook in deze editie zetten we 
graag even de spotlight op een 
persoon die op een of andere 
manier van dichtbij of wat ver-
deraf betrokken is bij de pro-
jectwerking van onze natuur-
werkgroep.
Deze keer is het de beurt aan 
Madeleine Postma om in de 
schijnwerpers gezet te worden. 
Als medewerkster bij Grauwe 
Kiekendief – Kenniscentrum 
Akkervogels (GKA) is zij daar 
coördinator nestbescherming 
kiekendieven.

Portret

Madeleine (55) is al sinds 
2006 actief bij GKA, een or-
ganisatie uit het noorden van 
Nederland. Zij begon als vrij-
williger en hielp onder meer 
bij akkervogeltellingen en bij 
het zoeken van broedparen 
van Grauwe Kiekendieven in 
Noord-Groningen. De orga-
nisatie was toen al aan het 
professionaliseren en was in-
tussen een stichting - de Ne-
derlandse tegenhanger van 
een VZW - geworden. De 
liefde voor kiekendieven be-
gon toen er zich een broed-
paar Grauwe Kiekendieven 
in de akker achter haar huis 
ging vestigen. Je kan zeggen 
dat ze vanaf toen ‘verkocht’ 
was. Voor die tijd keek ze wel 
al naar vogels, maar dat éne 
nest van zo dichtbij en zo in-
tensief kunnen volgen, was 
voor haar de omslag. Het be-
gon daarmee ook goed door 
te dringen hoe alles aan el-
kaar hangt en dat er in haar 
streek zoveel te beleven was 

rond agrarische natuur. Sinds 
2010 is ze fulltime in dienst 
bij GKA en heeft ze van haar 
hobby haar werk kunnen ma-
ken. Momenteel werkt ze met 
15 collega’s en kan GKA voor 
verschillende projecten reke-
nen op zo’n 200 enthousiaste 
vrijwilligers. Behalve nestbe-
schermingsprogramma’s zijn 
onderzoeksopdrachten, het 
geven van adviezen en het 
ontwikkelen van eigen projec-
ten ook belangrijk geworden. 
De combinatie van grof ge-
zegd “met je poten in de klei 
te staan”, het onderzoek en 
de high-tech mogelijkheden 
(zoals de zenders) die daarbij 
komen kijken, fascineert haar 
enorm. 

NWG De Kerkuil

Ongeveer drie jaar geleden 
kwam Madeleine via de con-
tacten met de werkgroep 
Grauwe Gors in aanraking 
met NWG De Kerkuil. Dit 
kwam vooral door een vrouw-
tje Grauwe Kiekendief uit 
Vlaanderen dat in Oost-Gro-
ningen kwam broeden en 
een Gronings mannetje dat 
in Vlaanderen een nest had. 
In de loop van tijd is er een 
wederzijdse uitwisseling van 
kennis en ervaring ontstaan, 
met de nadruk natuurlijk op 
kiekendieven. Zo heeft NWG 
De Kerkuil bijvoorbeeld veel 
kunnen putten uit de ervaring 
die er in Groningen is opge-
daan met de bescherming van 
nesten van Grauwe Kiekendie-
ven, een soort die wij in onze 
streek de laatste jaren steeds 
vaker mogen verwelkomen. 
In het vorige nummer van 
De Kerkuil hebben jullie kun-
nen lezen dat Hendrik Mijle 
en Wim Bovens in het voor-
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jaar van 2022 naar Gronin-
gen zijn getrokken om er een  
weekend kiekendieven te zoe-
ken. Dit heeft onze werkgroep 
weer veel extra ervaring opge-
leverd. Andersom is Madeleine 
dan weer blij met de ervaring 
van Wim bij de bescherming 
van Bruine Kiekendieven, een 
soort waar het GKA zich eer-
der minder op richt. Zo had-
den zij bijvoorbeeld nog nooit 
eerder een nest over een gro-
te afstand verplaatst en werd 
daarvoor eerst contact opge-
nomen met Wim over hoe dit 
het best aangepakt wordt. Het 
was best spannend vertelde 
ze, en de vrijwilligers gingen 
er toen met knikkende knieën 
naar toe. Maar het lukte! 

Favoriete projectvogel

De vraag wat haar favorie-
te projectvogel is, leek mis-
schien wel een open deur. Ze 
antwoordde dat het begon 
met de Grauwe Kiekendief, ze 
ook érg gecharmeerd is van 
velduilen, maar dat haar zor-
genkindje toch wel de Blauwe 
Kiekendief is! Met de Grauwe 
Kiekendief bereik je uiteinde-
lijk wel dat de soort blijft en 
dat ze het met zo’n 50 broed-
paren in Nederland wel lijken 
te redden. “We hadden ge-
hoopt dat de Blauwe Kieken-
dief zou aanhaken, maar dat is 
toch wel een lastiger soort en 
het is moeilijk te doorgronden 
waar dit precies aan ligt en 
hoe dit op te lossen,” verdui-
delijkt Madeleine. 

Toekomstbeeld

Net als in België is het in Ne-
derland ook wel wat moeilij-
ker om de beheermaatregel 
rond vogelakkers en andere 
maatregelen op peil te hou-
den. Dit komt onder meer 

door stijgende prijzen van de 
gewassen. Gelukkig geloven 

regionale
landbouworganisaties 
in het belang van de 
beheermaatregelen en 
helpen zemee om hun leden 
enthousiast te houden en om 
er opnieuw in te stappen. Ook 
de situatie van de akkervogels 
is steeds meer onder druk ko-
men te staan. Het is volgens 
Madeleine dan ook belangrijk 
om meer in de vorm van een 
bouwplan te denken dan in de 
vorm van alleen maatregelen. 
Als we aan de ecologie van ak-
kervogels denken, moeten we 
meer het volledige landschap 
meenemen en niet alleen de 
akker. Hierbij zijn persoonlijke 
contacten met anderen in het 
veld erg belangrijk. Het samen 
met betrokken partners, zoals 
landbouwers die al een stap 
verder zijn, kijken naar wat we 
met z’n allen nog meer en an-
ders kunnen doen. Madeleine 
denkt daarbij aan nieuwe pro-
jecten en die zoektocht ziet zij 
als een uitdaging. 

Wat de toekomst van NWG De 
Kerkuil betreft, wenst zij Wim 
- naast de vele enthousiaste 
vrijwilligers -  graag een colle-
ga toe die hem kan ondersteu-
nen in zijn werkzaamheden. 
“Als ik zie wat jullie allemaal 
doen … dat is zo belangrijk! 
Bij het 25-jarig jubileum heb 
ik gezien wat voor moois er 
allemaal gebeurt door al die 
vrijwilligers. Natuurlijk hoop ik 
ook dat jullie meer draagvlak 
kunnen creëren bij de land-
bouwers voor het behoud van 
de vogelakkers.” 

Alles samenvattend zegt ze 
aan het einde van het gesprek 
dat het werk dat we met z’n 

allen mogen doen, waaronder 
velen als vrijwilliger, echt een 
cadeau is. Ook benadrukt ze 
nog eens dat contacten tus-
sen werkgroepen onderling 
heel waardevol zijn en dat de 
tijd wel eens ontbreekt om 
hier een goede invulling aan 
te geven. 

Als ik Madeleine vraag of er 
één kiekendief bij ons in de 
streek is waar ze speciale be-
langstelling voor heeft, begint 
ze te lachen. Ze vertelt dat 
ze eerst niet wist dat er een 
Grauwe Kiekendief naar haar 
vernoemd was! Ze had de 
naam van een van de Grau-
we Kiekendieven uit het nest 
in De Moeren wel opgemerkt, 
maar ze had de link naar haar-
zelf niet gelegd. Het was dan 
ook een verrassing dat Ma-
deleine, het vrouwtje Grau-
we Kiekendief, vervolgens in 
Oost-Groningen opdook. De 
omstandigheden waren al bij-
zonder, maar het was ook nog 
in het gebied waar het Vlaam-
se vrouwtje V|3 enkele jaren 
heeft gebroed. De banden 
tussen Vlaanderen en Gronin-
gen lijken dus verzekerd.

Bedankt Madeleine, voor het 
interview en je aanstekelijke 
enthousiasme.

Joop van der Laan

MADELEINE POSTMA
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Na enkele mindere jaren in 
onze nestkasten (2019-2021) 
sluiten we met een eindscore 
van 40 broedgevallen in ons 
werkingsgebied opnieuw aan 
op de 39 broedgevallen die 
we telden in 2018. Vergelijk 
je dit met de extra inspanning 
die werd geleverd om extra 
nestkasten te plaatsen tij-
dens afgelopen winter (+73), 
dan zou je op het eerste zicht 
kunnen concluderen dat het 
resultaat aan de povere kant 
ligt. Maar … nieuwe nestkas-
ten renderen niet vanaf jaar 
één! Als je onderstaande gra-
fiek bekijkt, dan zie je dat bij 
de vorige ‘golf’ nieuwe nest-
kasten (2009-2012) het aan-
tal broedgevallen pas na een 
aantal jaar begon te stijgen 
(vanaf 2013) en verder bleef 
stijgen tot 2018 (39). 

STEENUILEN 2022

6 6 6
11

15

24
42 53

84

85

86

73

81

110

118
127

143
150

154

230

1

4

0
2

4
7

7 7
6

8

14

18

27

31
34

39

28

33

28

40

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0

50

100

150

200

250

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Aantal nestkasten versus broedgevallen
Aantal nestkasten Broedgevallen

R
A

PP
O

R
T



13

Hoe ziet de situatie eruit per ge-
meente ?

In bijgevoegde tabel zie je de sprei-
ding van de 40 broedgevallen over 
de Veurnse deelgemeenten en de 
andere gemeenten van ons wer-
kingsgebied. In Veurne is Steen-
kerke koploper met zes broedge-
vallen, op de voet gevolgd door 
Houtem en De Moeren (5) en Buls-
kamp en Eggewaartskapelle (4).

Geslaagde broedgevallen bijna 
90 %

Steenuilen zijn gevoelig voor ver-
storing in de eifase. Daarom star-
ten we pas met de controles eind 
mei. Als je weet dat steenuilen 
ongeveer tussen 15-20 april ‘leg-
gen’ en de broedduur een kleine 
maand is, dan is eind mei het idea-
le moment om de nestkasten voor 
de eerste keer te openen. En toch 
vinden we ook dan nog wel eens 
steenuilen op eieren. Nacontrole 
gaf vaak indicaties van een mislukt 
broedsel. Sommige vrouwtjes zijn 
laat met hun legsel. Daarom kan 
het aangewezen zijn om die nesten 
het jaar erop wat later te controle-
ren. Gelukkig zijn dat de uitzonde-
ringen! Met een slaagcijfer van bij-
na 90 % liggen we niet alleen in de 
lijn van de vorige drie jaren, maar 
slagen we erin om in negen op 
de tien nestkasten jongen te laten 
uitvliegen. Alhoewel dit relatief is: 
na deze fase komt er ook nog een 
periode waarin de jonge steenui-
len de veilige haven van de nest-
kast verlaten, maar nog niet kun-
nen vliegen en dus nog steeds zeer 
kwetsbaar zijn voor predatoren. 
Dergelijke jonge vogels noemen 
we ‘takkelingen’ omdat ze enkel in 
staat zijn om wat rond te springen 
in de takken en nog een tiental da-
gen nodig hebben om effectief te 
kunnen vliegen. Om de veiligheid 
tijdens deze kritieke periode te 
verhogen, hebben we een uitloop-
stok voorzien aan de nestkasten: 

(Deel-)Gemeente 2018 2019 2020 2021 2022
  Veurne 6 1 1 1 3
  Booitshoeke 1 0 1 0 1
  Avekapelle-Zoutenaaie 1 1 2 1 1
  Eggewaartskapelle 1 2 2 2 4
  Steenkerke 6 5 5 3 6
  Bulskamp 6 6 4 7 4
  Beauvoorde 2 1 2 3 2
  Houtem 6 4 4 2 5
  De Moeren 4 3 3 4 5
Veurne 33 23 24 23 31
Alveringem 1 0 1 1 1
De Panne 1 1 1 1 1
Koksijde 1 2 3 1 3
Nieuwpoort 3 2 4 2 2
Lo-Reninge 0 0 0 0 1
Diksmuide 0 0 0 0 0
Houthulst 0 0 0 0 0
Koekelare 0 0 0 0 1
Kortemark 0 0 0 0 0
Totaal 39 28 33 28 40
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zo kunnen de jongen uit de 
nestkast lopen zonder op de 
grond te vallen en indien no-
dig op de nestkast springen 
of bij gevaar de nestkast vlot 
weer induiken.

Een laag nestgemiddelde

Met 2,58 pulli per gecontro-
leerd nest zitten we duidelijk 
in een dalperiode. De aanwe-
zigheid van prooien was dit 
jaar opmerkelijk minder, waar-
door er minder jongen op het 
nest aanwezig waren. Nu is het 
wachten op een nieuwe piek. 
Wellicht mogen we voor 2023 
een verbetering verwachten 
en wie weet een nieuwe piek 
in 2024 …

Bezettingsgraad gekelderd 
door nieuwe nestkasten

Door het plaatsen van nieuwe 
nestkasten is de bezettings-
graad sterk gedaald van 38 % 
naar 28 %. Slechts op één lo-
catie, namelijk in Eggewaarts-
kapelle, was er in een kersver-
se nestkast een broedgeval. 
Op andere locaties was dat 
telkens in een nestkast die al 
meer dan één jaar geplaatst 
was. De volgende jaren zal het 
bezettingscijfer ongetwijfeld 
terug de hoogte in gaan, rich-
ting 50 % of meer.

Nestkasten: bijna gebieds-
dekkend in Veurne

In het kader van een monito-
ringsproject in Veurne werden 
in de winter 2021-2022 een 
zestigtal extra nestkasten ge-
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plaatst gespreid over het hele 
grondgebied. In totaal staan 
er in Veurne 147 nestkasten. 
In de winter 2022-2023 wordt 
de laatste hand gelegd aan 
een gebiedsdekkende aanwe-
zigheid van nestkasten telkens 
wanneer er een theoretische 
geschikt territorium aanwezig 
is (lees: erf met begraasd wei-
land). Een veilige broedgele-
genheid zal voor de steenuil 
dan zeker geen beperkende 
factor meer zijn. 
Maar ook in andere gemeen-
ten wordt ingezet op het 
plaatsen van nestkasten. In 
Koekelare staan er reeds 19 
stuks, gevolgd door Nieuw-
poort (14), Diksmuide (13) en 
Koksijde (11).

Welkom steenuil!

Begin 2022 werd de actie 
‘Welkom Steenuil’ gelanceerd. 
Hierbij werd zowel in ons tijd-
schrift als in de media een op-
roep gedaan aan mensen op 
het platteland om hun erf te 
beschikking te stellen voor het 
plaatsen van een steenuilen-
nestkast. Op 18 locaties werd 
een nestkast geplaatst. Aan 
de bewoners wordt gevraagd 
om deze jaarlijks te controle-
ren en de gegevens door te 
sturen. Ook de volgende jaren 
blijft deze actie verder lopen.

Kris Degraeve
foto's Marc Vandaele
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Dat verenkleden bij roofvogels 
enorm kunnen verschillen, is 
ondertussen door iedereen wel 
geweten. De Buizerd dankt er 
zijn Franse naamgeving zelfs 
aan: “Buse variable”. Maar de 
betere roofvogelboeken tonen 
ook de verschillende verenkle-
den van Bruine Kiekendieven, 
zelfs bij juveniele exemplaren. 
Het verenkleed waarbij enkel 
een bleek ’maantje’ - in het En-
gels ‘nape’ - in de nek te zien 
is, intrigeert mij persoonlijk 
mateloos.

In het broedseizoen 2020 
hadden we een nest van vier 
juvenielen met dit veren-
kleed, dus donker met enkel 
een maantje in de nek,  in de 
Moeren. Bij het ringen en 

wingtaggen bleek er 1 jong al 
uitgevlogen te zijn, 1 juveniel 
werd vermoedelijk aangere-
den door een auto en is naar 
het Opvangcentrum voor Vo-
gels en Wilde dieren gebracht 
waar hij helaas werd geëutha-
naseerd door de ernst van zijn 
verwondingen. Eén mannetje 
en één vrouwtje zijn uitge-
vlogen met tags! Helaas zijn 
er nog geen terugmeldingen 
van deze 2 vogels.

De vraag die mij als kieken-
dievenliefhebber constant 
door het hoofd spookte, is 
welk verenkleed dit type van 
kiekendieven als volwassen 
vogel zal dragen. Groeien ze 
uit tot gewone, donkere kie-
kendieven? We zien immers 
wel meer mannetjes met een 
donkere kop. Of worden het 

exemplaren van de zoge-
naamd donkere morf 
van de Bruine Kieken-

dief, een ongewone 
variëteit, die hier 

normaal niet 
voorkomt? 

In een persoonlijk on-
derhoud met Klaus Malling 
Olsen, een gerenommeerde 

roofvogelkenner (die meerde-
re boeken uitgegeven heeft) 
uit Denemarken, werd dit 
verenkleed besproken. Klaus 
drukte me op het hart dat hij 
verscheidene juvenielen met 
dit verenkleed gezien heeft, 
maar dat deze niet resulteer-
den in een donkere morf eens 
de vogel volwassen werd. 

In mijn persoonlijke vogelbi-
bliotheek, die grotendeels uit 
roofvogelboeken bestaat, las 
ik in het boek van William S. 
Clarck ‘A Field Guide to the 
RAPTORS of Europe, The Mid-
dle East, and North Africa’ het 
volgende:

“Adult female dark morph 
is solidly dark brown overall 
but with (usually) a streaked 
creamy nape patch and pale 
patches on the undersides 
of the primaries. Juveniles in 
dark-morph plumage are most 
likely the all-dark juveniles 
with or without light nape pat-
ches as described above.”

Dit is bij mijn weten het enige 
boek waar een adult vrouw-
tje Bruine Kiekendief donkere 
morf beschreven wordt. Al de 
andere boeken beschrijven 
enkel de mannelijke vorm van 
de donkere morf Bruine Kie-
kendief, maar vermelden wel 
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het juveniele kleed met enkel 
een maantje in de nek.

Sinds het jaar met de vier jon-
gen in dit mysterieuze veren-
kleed (2020 dus) komt er een 
dergelijk individu in de win-
termaanden slapen aan de 
Blankaart. Meer nog: er is zelfs 
vastgesteld dat dit de meest 
plaatstrouwe kiekendief is van 
de hele monitoring. Van de 25 
weken die vorig jaar gemoni-
tord werden, tekende deze kie-
kendief 21 keer present! Dit ex-
emplaar heeft geen wingtags, 
maar de kans bestaat dat het 
hier om het uitgevlogen jong 
gaat van het nest uit de Moe-
ren. Maar dat zullen we nooit 
met zekerheid kunnen zeggen. 

Feit is wel dat het exemplaar 
aan de Blankaart ondertus-
sen geen juveniel verenkleed 
meer heeft. In 2021 en in 2022 
is vastgesteld dat Maantje (zo 
wordt ze genoemd tijdens de 
monitoring) rui in haar 
verenkleed had 
en een juveniele 
Bruine Kiekendief 
(1ste jaar) ruit geen hand-
pennen of armpennen. Dat ge-
beurt pas in het 2de kalender-
jaar vanaf mei. Vers gewisselde 

veren (rui) kan je opmerken 
doordat deze een andere kleur 
hebben dan niet geruide ve-
ren. Veren zijn onderhevig aan 
slijtage door wrijving met de 
lucht, met de grond of takken 
en door zonlicht. Verse veren 
zien er daardoor donkerder uit, 
wat duidelijk te zien is in bo-
venstaande foto. Is het exem-
plaar van 2020, 2021 en 2022 
hetzelfde exemplaar? Dat kan 
uiteraard niet met zekerheid 
gezegd worden, maar de kans 
is groot aangezien vele kieken-
dieven plaatstrouw zijn aan hun 
overwinteringsgebied.

Jean-François Blanc, Audrey 
Sternalski en Vincent Bretag-
nolle schreven een artikel over 
variatie in het verenkleed bij 
Bruine Kiekendieven in Frank-
rijk. Dit werd gepubliceerd in 
British Birds - maart 2013. Door 
het wingtagproject konden ze 
Bruine Kiekendieven jaren-
lang opvolgen. Ook zij 
kwamen 

“maantjes” tegen. Hier wordt 
bevestigd dat deze vrouwtjes 
dit donkere verenkleed voor de 

rest van hun leven blijven dra-
gen, maar wordt er niet naar 
verwezen als zijnde een donke-
re morf vrouwtje. Straffer nog, 
ze hebben foto’s van een adult 
mannetje met een maantje in 
de nek. Hoe ziet een donkere 
morf vrouwtje er dan uit? Dat 
blijft een mysterie.

Wim Bovens

Donkere morf 
Bruine Kiekendief man
foto Bart Hoekstra

MAANTJE
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Dat de publieke interesse voor 
natuur in het algemeen en vo-
gels in het bijzonder de laatste 
jaren een spectaculaire vlucht 
heeft genomen, zal niemand 
ontgaan zijn. In het zog van 
die populariteit zijn ook heel 
wat publicaties verschenen, 
gaande van veldgidsen voor 
beginners tot ware monogra-
fieën en prachtige prenten- of 
fotoboeken. Elke uitgave heeft 
zijn specifieke doelgroep en 
unieke invalshoek. In 2022 
deed de Nederlander Nils van 
Duivendijk ook zijn duit in het 
zakje. En wat voor een!

Het Handboek Europese vo-
gels. Alle kenmerken in beeld 
is het product van ruim een 
kwarteeuw intensief verza-
melen van determinatieken-
merken. Elk diagnostisch of 
relevant kenmerk van de 720 
vogelsoorten in het boek 
wordt met prachtig fotomate-
riaal geïllustreerd (inderdaad, 
geen tekeningen zoals we van 
de ANWB-gids gewend zijn) 
en met korte tekstjes geduid. 
Hiermee wordt het opzet van 
dit handboek ook onmiddel-
lijk duidelijk: het betreft een 
determinatiegids. Wie in het 

veld een foto gemaakt heeft 
van een onbekende vogel, 
en het geluk heeft dat er vol-
doende kenmerken op te zien 
zijn, kan met dit werk aan de 
slag. Elke soort wordt in de 
verschillende kleden (man of 
vrouw, juveniel of adult, zo-
mer of winter, eclips of pracht 
…) getoond met prachtige fo-
to’s. Ook aan ruipatronen en 
-strategieën wordt nauwgezet 
aandacht besteed.

Met zijn 1.048 pagina’s, ver-
deeld over twee boeken (deel 
2 behandelt de zangvogels, 
deel 1 alle overige soorten 
die minimaal 5 keer in Europa 
gezien zijn), maakt het Hand-
boek Europese vogels onmid-
dellijk indruk. Ook de meer 
dan 5.500 foto’s, waarvan er 
zo’n 2.000 speciaal voor deze 
uitgave werden gemaakt, zijn 
adembenemend te noemen. 
Fotograaf Marc Guyt en zijn 
natuurfotobureau AGAMI le-
verden onvoorstelbaar werk 
af.

Wie de delen doorbladert, zal 
merken dat er veel aandacht 
besteed werd aan de lay-out. 
Vormgever Sam Gobin gaf 

elke soortgroep een andere 
achtergrondkleur. Per soort 
tonen de foto’s enkel de vo-
gel, en voor zittende exem-
plaren een minimaal stukje 
omgeving. Hierdoor oogt het 
geheel heel rustig. Een in-
druk die ook versterkt wordt 
door het ontbreken van grote 
lappen tekst. De auteur koos 
ervoor om enkel de essenti-
ele determinatiekenmerken 
te vermelden, en die met een 
subtiel streepje aan de afbeel-
ding te koppelen. Verwacht 
dus geen info over habitat- 
of voedselkeuze, over zang 
of roepjes, of foerageerge-
drag. Het resultaat is een zeer 
overzichtelijk, bevattelijk en 
aangenaam opzoek- en kijk-
werk, dat zowel beginnende 
als gevorderde vogelaars zal 
bekoren, maar gerust ook een 
plaats op de koffietafel kan 
krijgen.

Handboek Europese vogels. 
Alle kenmerken in beeld
Nils van Duivendijk (Marc 
Guyt / AGAMI)
KNNV Uitgeverij ©2022
ISBN 9789050118521 (set)

Filip Declerck
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Onze vogels
Onze landbouwers uit de Westhoek, waarvan het noor-
delijke deel min of meer samenvalt met het werkings-
gebied van De Kerkuil, weten maar al te goed wat er 
leeft en gedijt in en rond hun erven, akkers en velden. 
Net als de andere bewoners van het buitengebied zijn 
zij de eerste getuigen van de arriverende zwaluwen in 
het voorjaar, de kwinkelerende leeuweriken boven hun 
percelen, de groepjes patrijzen die zich in het najaar 
verzamelen … Bij bezoekjes van onze medewerkers in 
het teken van nestcontrole of het plaatsen, herstellen 
of vervangen van een nestkast, vertellen ze dan ook 
graag honderduit over al die prachtige waarnemingen. 
Wanneer een bepaalde soort echter opvallend minder 
begint voor te komen, hoor je evengoed wat tristesse 
doorschemeren.

En wanneer het gaat om vogels die tot onze project-
soorten behoren, lijkt die verbondenheid des te groter. 
Wanneer het bij de vrijwilligers van De Kerkuil in het 
voorjaar begint te kriebelen om in nestbakken te gaan 
controleren of er sprake is van een succesvol broedge-
val, is datzelfde gevoel bij onze gastgezinnen vaak even 
(of nog veel heviger) aanwezig. “Ik heb ze al goed zien 
af- en aanvliegen, hoor,” over een koppeltje Torenvalken. 
“Ik denk dat ik ze al heb horen blazen,” over de jongen 
van een Kerkuil of “Gisteren zat één van de ouders lekker 
in het zonnetje,” over een Steenuil. Vol ongeduld willen 
ook zij weten of hun vogels het dit jaar goed hebben 
gedaan.

De trots bij een geslaagd broedgeval of een talrijke 
kroost is haast letterlijk van de gezichten te lezen. Af 
en toe wordt het ganse gezin opgetrommeld om vol 
bewondering toe te kijken bij het ringen van hun pulli, 
en er wordt al eens een fles opengetrokken. Maar ook 
de ontgoocheling, of zelfs wat medelijden, bij een lege 
nestkast is aandoenlijk. Of erger nog, bij een dood aan-
getroffen vogel. Vlug wordt er gepolst of het ‘de onze‘ 
is en of de vogel een ring draagt die hem of haar kan 
identificeren, gevolgd door de vraag of er nu een nieuw 
koppeltje in de kast zal komen wonen? Want het zou 
toch spijtig zijn, hé … Wanneer mensen op zo’n manier 
reageren, weten wij als medewerkers dat de diertjes daar 
in goede handen zijn. Mensen die zo met wilde vogels 
begaan zijn, zorgen ervoor dat onze projecten succesvol 
kunnen zijn.

Het zal waarschijnlijk zijn opgevallen dat een aantal 
woorden in deze column cursief gedrukt staat. Dat is 
wel degelijk met opzet. Hoewel in geen van de gevallen 
hierboven sprake is van een bezitsrelatie, kan niemand 
ontkennen dat die band tussen mens en dier, of tussen 
mensen onderling, iets bijzonders is. Zo bijzonder dat 
we die band als iets van ons willen koesteren. En dat is 
écht bijzonder!

Filip Declerck
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In dit vierde deel van de reeks 
over vogelfotografie gaat de 
aandacht naar de meer techni-
sche en materiële kant van het 
foto’s maken. Wat bepaalt de 
kwaliteit van je foto, en in wel-
ke mate speelt de techniek, en 
de bijhorende kostprijs, daarbij 
een rol? Dat kom je te weten in 
Vogelfotografie - deel 4.

Wat wil je met je foto doen?

Hoe scherp een foto uiteinde-
lijk wordt, heeft onder meer 
te maken met de dichtheid 
van het aantal beeldpunten 
(of pixels) op het oppervlak. 
Standaard wordt deze reso-
lutie uitgedrukt in ‘pixels per 
inch’ (of ppi). Een pixel is het 
kleinst mogelijke element van 

een beeldscherm, en een inch 
is 2,54 cm. Hoe minder pixels 
per inch, hoe minder scherp 
een foto wordt.
Wanneer je fotografeert met 
een smartphone dan heb je 
gewoonlijk te maken met een 
dichtheid van 72 ppi. Zolang je 
zo’n foto bekijkt op je smartp-
hone, computer, TV of op het 
internet, dan is deze resolutie 
geen probleem. Wil je de foto 
afdrukken op papier, dan is 
300 ppi toch een minimum. 
Afbeeldingen met een resolu-
tie onder de 300 ppi zien er bij 
een A4-afdruk onscherp uit. 

Is goede apparatuur belang-
rijk?

Ervan uitgaande dat de foto 

moet kunnen worden afge-
drukt, komen de foto’s ge-
maakt met een smartpho-
ne, hiervoor (meestal) niet in 
aanmerking. Men hoort soms 
zeggen dat een fotograaf een 
groter verschil maakt dan de 
apparatuur waarmee hij fo-
tografeert, maar bij vogel-
fotografie is dat niet zo. De 
apparatuur maakt zeker het 
verschil tussen een geslaag-
de of mislukte foto. Met een 
smartphone kan men mis-
schien prima landschaps- en 
macrofoto’s maken, maar wil 
je een duidelijke foto maken 
van een vogel die (heel) wat 
verderop zit, dan zal dat niet 
lukken, omdat je een flink te-
lebereik nodig hebt.

Bij een smartphonefoto staat 
de vogel dus te klein op de 
foto. Velen proberen dan om 
de foto te croppen. Crop-
pen betekent dat men een of 
meerdere zijden van de foto 
afsnijdt. Dit gebeurt meestal 
met een fotobewerkingspro-
gramma. Je foto wordt op die 
manier dus merkelijk kleiner. 
Indien je te veel hebt gecropt 
en je vergroot die foto ach-
teraf om af te drukken op bv. 
A4-formaat, dan zal je foto 
onscherp zijn. Door nog meer 
pixels weg te knippen uit een 

  Nikon D7500 (spiegelreflexcamera) met Tamron lens 150-600mm F1:5 – 6.3
  1/500 bij f/6,3 en ISO 2200  Sperwer  7-10-22 / Alveringem
  Foto:  Karine Vanbeveren
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Nikon D7500 met Zoomlens 18-300mm, 1/1250s bij f/7,1 en ISO180   Foto: Willy Dela Ruelle
Foto van de opvliegende Kleine Mantelmeeuwen en Zilvermeeuwen   31-10-22 / Oostduinkerke
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al lage resolutie, ontstaat de 
bekende korrel.

Goedkoop is duurkoop 

Investeren in bereik, dan 
maar? Je kan echter geen 
wonderen verwachten van 
een telelens met een bereik 
van bijvoorbeeld 24-300 mm 
voor minder dan €500. Onder 
de beste omstandigheden en 
met een vogel op kleine af-
stand kan je hier een scherpe 
foto mee maken, maar in de 
meeste andere gevallen zal 
dan onmogelijk zijn. In recla-
mefolders zien de camera’s 
en objectieven er fantastisch 
uit, maar in de praktijk kan 
dit grondig tegenvallen. Een 
raad: doe grote aankopen niet 
online. Ga ook niet meteen af 
op wat je fotovrienden zeg-
gen, maar maak zelf je keuze.
Luister naar de info van de 
verkoper, waar je later steeds 
terecht kunt voor bijkomende 
info over je apparatuur. Het 
is ook zo dat eenmaal je een 
merk hebt gekozen, je daar 
vaak lange tijd bij zal blijven. 
Soms krijg je de mogelijkheid 
hebben om een camera voor 
een paar dagen te huren. Die 
huurprijs wordt later gewoon-
lijk van de aankoopprijs van 

het nieuwe gekochte toestel 
afgetrokken. Dit is interessant 
omdat men dan kan aanvoe-
len of het toestel goed in de 
hand ligt. Is het niet te zwaar 
om er uren mee rond te 
lopen en te fotograferen? Kan 
je gemakkelijk alle knopjes 
bedienen?
De ontwikkelingen gaan zo 
vlug, dat er heel vaak nieuwe 
cameramodellen op de markt 
komen.
Veel fotografen spelen daarop 
in en bieden hun ‘oude’ ap-
paratuur op de tweedehands-
markt aan voor een prijsje. Dit 
is zeker een optie bij een be-
scheiden budget.

Camera’s

Wij kunnen drie types came-
ra onderscheiden die geschikt 
kunnen zijn voor vogelfoto-
grafie.
• De high-end compactcame-
ra’s met een groot bereik
• De digitale spiegelreflexca-
mera's (DSLR)
• De systeemcamera's (laatste 
evolutie)

De naam compactcamera 
zegt het zelf: je kan deze toe-
stellen bij wijze van spreken in 
je broekzak steken. Maar door 
een combinatie van factoren 
zijn ze in regel toch minder 
geschikt voor vogelfotografie. 
Deze camera’s hebben een 
kleinere sensor en dus minder 
plaats voor pixels. Als vuistre-
gel geldt dat een grote sensor 
altijd een hogere fotokwali-
teit geeft dan een kleine. De 
meeste compactcamera’s zijn 
traag en daardoor ook minder 
geschikt om vliegende vogels 
te fotograferen. Daardoor ben 
je haast veroordeeld om stil-
zittende vogels te fotografe-
ren.

Een spiegelreflexcamera of 
kortweg een spiegelreflex 
dankt zijn naam aan het spie-

  Canon EOS R6 (full frame systeemcamera) met Lens RF 100-500mm F4.5 – 7.1  
  + Teleconvertor 2x 1/800 bij f/22 en ISO 2500      Braamsluiper     29-04-22 / 
  Aicha vorm Wald (D)  Foto:  Gaby Van Der Cruyssen

 Nikon D7100 (spiegelreflexcamera) met Sigma 150-600mm F1:5 – 6.3  
+ Teleconvertor 1,4x    1/2500 bij f/9 en ISO 1250      Ralreiger   01-05-22 / 
Hortobagy (HU)   Foto:  Willy Dela Ruelle
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geltje dat opklapt tijdens het 
fotograferen. Soms spreekt 
men ook van een DSLR. Dat 
staat voor Digital Single-Lens 
Reflex camera. De fotograaf 
kijkt hier door een venster 
(zoeker) en via een spiegel 
rechtstreeks door het objec-
tief. Als je afdrukt, klapt de 
spiegel op en weer neer. Dit 
geluid kan de vogel doen op-
vliegen.

Bij het opklappen van de spie-
gel komt de lichtbundel op de 
sensor terecht en ligt je foto 
vast. Deze camera’s zijn ver-
krijgbaar met twee soorten 
sensoren.
De eerste soort noemt men de 
‘full frame camera’s’, ofwel ca-
mera’s met een maximale sen-
sorafmeting.  De topmodellen 
hebben een sensor die even 
groot is als een dia, namelijk 
36 op 24 mm. Dit soort senso-
ren is bedoeld om het maxi-
male uit je camera te halen. 
Deze camera’s hebben een 
stevig prijskaartje.

Bij de zogenaamde cropcame-
ra’s (APS-C) is de sensor (veel) 
kleiner dan bij de full frame 
camera’s. Er is dus een gro-
tere kans op ruis. Dit is merk- 
of modelafhankelijk, maar 

de verschillen kunnen soms 
groot zijn. Bij deze cropcame-
ra’s komt maar een deel van 
de lichtbundel via het objec-
tief op de sensor terecht. Dit 
noemt men dan de cropfactor. 
Een 600 millimeter-objectief 
op een camera met cropfac-
tor 1,5x functioneert dan als 
een 900 millimeter-objectief. 
Bij deze camera’s krijg je dus 
als het ware meer millimeters 
voor je geld, en dat is een 
voordeel bij het fotograferen 
van vogels. Het nadeel is dan 
weer dat je sneller ruis hebt 
doordat je niet het volledige 
beeldbereik van je objectief 
gebruikt en minder pixels tere 
beschikking hebt..

Een systeemcamera noemt 
men ook wel eens hybride 
camera. Die combineert het 
beste van twee werelden: 
compact camera's & spie-
gelreflexcamera's. De camera 
heeft geen mechanische spie-
gel en werkt volledig digitaal. 
Dit maakt hem licht en com-
pact. Daarnaast heeft het een 
ook verwisselbaar lenzensys-
teem. Je geniet hiermee van 
een ruime keuze aan foto-
grafiestijlen. Het is kortom 
een verbeterde versie van een 
spiegelreflexcamera. En om-
dat het lawaai van de bewe-
gende spiegel ontbreekt, hoef 
je niet meer bang te zijn dat 
de vogel zal opvliegen.

Met een systeemcamera kan 
men nu in jpg-formaat tot 
dertig beelden per seconde 
maken, met een DSLR is dat 
ongeveer 8. Dit is interessant 
om een vogel in beweging 
te fotograferen omdat je dan 
achteraf de beste of meest 
spectaculaire foto kan uitkie-
zen.

Bij een systeemcamera doet 
één enkele sensor al het werk. 
Alles werkt digitaal, zo ook de 
zoeker. Een groot voordeel 
hiervan: je ziet direct hoe jouw 
foto eruit komt te zien. Ook 

Nikon D7500 (spiegelreflexcamera) met Sigma 150-600mm F1:5 – 6.3  
+ Teleconvertor 1,4x   1/2000 bij f/13 en ISO 2500   Grote lijster   10-05-22 / 
Kapuvár (HU)   Foto:  Willy Dela Ruelle

Canon EOS R6 (full frame systeemcamera) met Lens RF 100-500mm F4.5 – 7.1 
+ Teleconvertor 2x   1/800 bij f/29 en ISO 3200   Koekoek    01-05-22 /
 Hortobagy (HU) Foto:  Gaby Van Der Cruyssen
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de autofocus gaat via de sen-
sor. Er is geen losse AF-sensor. 
Hierdoor is over bijna heel het 
beeld autofocus toe te passen. 
De camera vangt alles sneller. 
Door de directe digitale regis-
tratie heeft de camera vaak in-
gebouwde stabilisatie. Al deze 
digitale functies maken hem 
enorm populair onder film-
makers. Systeemcamera’s zijn 
zowel te verkrijgen met crop- 
als fullframe sensoren.

Heel belangrijk is het autofo-
cus-systeem van de systeem-
camera. Men zou kunnen 
spreken van een soort kunst-
matige intelligentie van het 
systeem. Hiermee is de came-
ra in staat dieren (vogels) of 
zelfs enkel  hun ogen te tra-
ceren en te blijven volgen. Als 
je deze functie instelt, laat je 
het bepalen van de focus over 
aan de camera. Je selecteert 
dan geen focuspunt. Dit werkt 
zeer goed en is interessant 
voor het fotograferen van 
vliegende vogels.

De ideale camera

Na alles gelezen te hebben, 
zal je kunnen besluiten dat de 
ideale camera eigenlijk niet 
bestaat. De ideale camera is 
en blijft de camera die het 
beste bij jou past. Waar kun je 
dan wel rekening mee houden 
als toch een toestel wil kopen?

Bepaal in de eerste plaats 
hoeveel je wil of kan betalen. 
Je kostprijs hangt - naast je 
beschikbare budget - in grote 
mate af van waarvoor je een 
camera wil. Zoek je een toe-
stel voor dagelijks gebruik in 
moeilijke omstandigheden of 
een apparaatje dat eenmaal 
per jaar meegaat op zomerva-
kantie? Binnen dat kader kan 
je op zoek gaan.

Vervolgens is een snelle ca-
mera zeker van belang als je 
veel aan actiefotografie doet. 
Bij de huidige mogelijkheden 
van 30 beelden per seconde 
heb je na één minuut 1800 
foto’s. Of jij zo’n snelheden 
nodig hebt, hangt ervan af. 
Heb je die opslag op je PC 
of laptop en de tijd om zo’n 
hoeveelheid beelden door te 
nemen en allemaal te verwer-
ken?

De ontwerpers gaan verder 
gulzig om met de term re-
solutie. Een camera gaat te-
genwoordig tot een resolutie 
van 64 megapixels. Voor een 
afdruk is dat totaal overbodig. 
Weet dat je met 20MP al zo 
goed als alles kan doen. Een 
hoge resolutie maakt echter 
wel een kleinere uitsnede mo-
gelijk.

Bij vogelfotografie is auto-
focus (AF) dan misschien het 
belangrijkste om in het oog 
te houden. Zeker bij vogels in 
de vlucht is het frustrerend als 
je camera steeds net te laat is. 
Daarom zijn het aantal focus-
punten en de snelheid van het 
systeem belangrijk. Het aantal 
focuspunten kan variëren van 
9 tot honderden. De Z9 van 
Nikon heeft er 493. Ook de 
verdeling van die punten over 
het scherm is van belang. Hoe 
dichter die punten ook naar 
de rand van het scherm ver-
deeld zijn, hoe vrijer je bent 
om de vogel te positioneren in 
je beeld. Vraag ook eens na of 
het toestel de dieren (vogels) 
door middel van eye-tracking 
kan volgen.

Vogelfotografie moet vervol-
gens in alle lichtomstandig-
heden kunnen gebeuren: bij 
slecht weer, in het begin of op 
het einde van de dag, met een 
beperkte hoeveelheid licht. 

En om vogels te fotografe-
ren zijn de lichtomstandighe-
den in een bos nog slechter. 
Dit kunnen we oplossen door 
een hogere ISO-waarde te ge-
bruiken (zie vorige tijdschrift). 
Ook bij het fotograferen van 
snel vliegende vogels, zullen 
we de ISO verhogen om de 
noodzakelijke kortere slui-
tertijd te compenseren. Kies 
daarom voor een camera die 
weinig ruis geeft bij hogere 
ISO-waarden.

Kies ten slotte een camera die 
tegen een stootje kan. Want in 
de natuur, in regen en wind en 
met opwaaiend zand heeft je 
toestel heel wat te lijden.

De evolutie

Steeds meer fotografen verla-
ten de spiegelreflexcamera en 
stappen over naar systeem-
camera’s. Dit heeft tot gevolg 
dat het aanbod van spiegel-
reflexcamera's op de tweede-
handsmarkt toeneemt, wat de 
prijzen doet dalen. Voor een 
beginnende vogelfotograaf is 
dit mooi meegenomen.

Wordt vervolgd

Volgende keer zal ik het heb-
ben over objectieven, statie-
ven, afstandsbediening, enz..

Willy Dela Ruelle
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Zoek je een leuke verjaardagsattentie of eindejaarsgeschenk? Dan geven we jullie graag deze tip:

In samenwerking met brouwerij Deca (Woesten) hebben we namelijk een bruin én blond biertje op 
de markt gebracht, met bijhorend glas. Met dit aanbod willen we in de eerste plaats ons kiekendie-
venproject bekend maken bij het brede publiek. Koop je een geschenkdoos aan, dan krijg je niet 
alleen de nodige info over onze werking en de kiekjes, maar geef je onze werkgroep meteen ook een 
financieel duwtje in de rug. 

We maken van deze gelegenheid graag gebruik om de vele landbouwers hartelijk te be-
danken voor de goede samenwerking! Dankzij hun medewerking slagen we erin om de 
nesten van de kiekendieven te beschermen en blijft de  
populatie groeien. 

Dorst gekregen? Het bier is verkrijgbaar op volgende plaatsen:

• Diksmuide: Bezoekerscentrum De Blankaart en De Brooderie
• Veurne: Visit Veurne (toerismebureau) 
• Ieper: Optiek Porteman
• Oostende: Opvangcentrum voor Vogels en Wilde dieren
• Via geert@natuurwerkgroepdekerkuil.be (voor regio Nieuwpoort) 
   of via filip@natuurwerkgroepdekerkuil.be (regio Koekelare)

Geschenkdoos met 3 flesjes = € 6,80
Geschenkdoos met 2 flesjes & glas = € 15,20

Helaas zijn verzendingen niet mogelijk.

BRUIN & GRAUW KIEKSJE
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Toen ik in januari 2022 startte 
met de cursus natuurgids van 
Natuurpunt, vroeg ik Wim Bo-
vens of hij een braakbal kon 
voorzien omdat ik daar iets 
rond wou vertellen op de ken-
nismaking. De medecursist die 
mij toen de braakbal overhan-
digde, was Patje Debeuf. Al snel 
bleek dat hij een vat vol kennis 
is en we geraakten zeer vlot aan 
de praat. Gezien onze gedeelde 
interesse in vogels besloten we 
om samen te werken voor ons 
eindwerk. Na een gesprek met 
Wim - die trouwens prompt tot 
onze mentor werd gebombar-
deerd - besloten we om een 
QR-codewandeling over de vo-
gels in het gebied de Blankaart 
te maken. Enerzijds kon dit 
handig zijn voor bezoekers die 
met de fluisterboot meevaren 
en dan zelfstandig te voet te-
rugkeren naar het kasteel, en 
anderzijds zouden we ook een 
toertje voorzien op het kas-
teeldomein, ideaal voor gezin-
nen. Dankzij de QR-codes zou 
iedereen op elk moment zelf-
standig op stap kunnen gaan.

We kwamen direct in actie en 
contacteerden de bevoegde 
instanties om goedkeuring te 
krijgen om de QR-codes op te 
hangen. Vervolgens probeer-
den we een beperkte lijst met 

vogels die we zouden bespre-
ken vast te leggen. We mikten 
in de eerste plaats vooral op 
veelvoorkomende soorten om 
de wandeling laagdrempelig 
te houden. Daarnaast namen 
we ook enkele soorten op die 
typisch zijn voor het gebied én 
enkele soorten waarvoor Na-
tuurwerkgroep De Kerkuil pro-
jecten heeft opgezet. Ik hoef 
waarschijnlijk niet te vertellen 
dat het niet gemakkelijk was 
om zo’n lijstje samen te stellen 

Daarna verzamelden en selec-
teerden we informatie, weetjes 
en foto’s en verzonnen we op-
drachtjes voor kinderen. Eens 
alle informatiefiches klaar wa-
ren, werd alles online geplaatst. 
Nog QR-codes en bordjes ma-
ken en we waren klaar voor een 
try-out!

Op zondag 21 augustus was 
het dan zover. De dag ervoor 
hadden we alle bordjes voor 
de try-out opgehangen. Zo 
konden enkele groepjes zelf-
standig op stap om de QR-co-
des te scannen en te testen. 
Maar we zijn natuurgidsen in 
opleiding, dus hadden we ook 
een gidsbeurt. Vrienden en fa-
milie gingen mee op stap op 
het kasteeldomein voor onze 
eerste echte gidsbeurt. Span-

nend… Het was heel tof en we 
vulden elkaar zeer goed aan. 
Na afloop kon iedereen genie-
ten van een Kiekjesbier of een 
sapje. Als klap op de vuurpijl 
lieten een Buizerd, Boomvalk, 
Wespendief én Rode Wouw 
zich nog even bewonderen 
boven de vijver. Enkele weken 
later konden we, dankzij de 
provincie West-Vlaanderen, de 
echte bordjes met QR-codes 
ophangen en ons eindwerk in 
schoonheid afsluiten met een 
vermelding in hun brochure. 

Benieuwd geworden naar deze 
wandeling? De start is aan het 
kasteel de Blankaart. De QR-co-
de met alle nodige informatie 
vind je aan het informatiepa-
neel voor de trappen.  

Veel plezier!              Lies Ghysel

DE GEVEDERDE VRIENDEN 
VAN DE BLANKAART
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Hallo iedereen, 

Vandaag maken we een uiltje van mooi gekleurde herfstblaadjes! Super simpel en mega 
leuk om samen eens te knutselen in deze koude winterdagen. Maar nu eerst op stap 
naar het bos of het stadspark en voor je het weet heb je enkele grappige uiltjes klaar! 

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

en volg ons op Instagram: nwg_de_kerkuil
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Stap 1: Verzamel alle benodigdheden 
• Bladeren vanuit het bos: extra tof als je verschillende kleuren en soorten bladeren gebruikt!
• Een wit blad tekenpapier voor de twee ogen en een snaveltje: je kan voorbeeldjes vinden op het internet of je 
   kan ze zelf tekenen met behulp van een rond dekseltje.
• Alcoholstift 
• Een groot blad stevig tekenpapier 
• Vloeibare lijm
Tip: Laat de herfstbladeren eerst wat drogen vooraleer je ermee begint te knutselen.

Stap 2: Je tekent vanonder op het A4 blad een verticale lijn met alcoholstift met daaraan drie kleinere streepjes. 
Dat stellen de pootjes voor. 

Stap 3: Verspreid de bladeren over het A4 blad en plak deze vast met de vloeibare lijm. Het moet de zachte 
veren nabootsen van de uil. 

Stap 4: De ogen plak je op de bladeren als de lijm van de bladeren droog is. Teken eens verschillende variaties, 
zoals open oogjes, een knipoog, slapende oogjes, …  en kies dan je favoriete blik.

Stap 5: Knip een snaveltje uit, kleur die in en kleef het snaveltje daarna in het midden onder de ogen. 
Hier is een afbeelding hoe het eindresultaat een beetje eruit kan zien. Natuurlijk is die van jou anders maar ik 
weet zeker dat jouw uiltje mooi zal zijn! 

Groetjes Roosfien!!

UILTJE VAN BLADEREN
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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).

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

alveringem@natuurwerkgroepdekerkuil.be
lo-reninge@natuurwerkgroepdekerkuil.be 
houthulst@natuurwerkgroepdekerkuil.be
kortemark@natuurwerkgroepdekerkuil.be
koekelare@natuurwerkgroepdekerkuil.be

CO
N

TA
CT

UILTJE VAN BLADEREN
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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

 

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

info@deblauwespie.be 
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Agriculture Biologique Dynamique 
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PortemanKijkers.be
SPECIAALZAAK & SITE V              R VERREKIJKERS & TELESCOPEN
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Porteman steunt tot 10% de Hellebeek in Heuvelland

Rijselstraat 10 & 12 - IEPER

Volg @Portemankijkers
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AVEVE Veurne BVBA
Celien & Stijn

Vaartstraat 16 - 8630 Veurne
058 31 10 09

aveveveurne.bvba@aveve.be

Tuin - Dier - Bakplezier

Geertrui Decrock & Leonard Bonnez
Grote markt 5, 8630 Veurne

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

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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