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Openschuurdagen 2014
Ook in 2014 gaan onze openschuurdagen door, dit elke eerste zondag van de maand, van mei 
tot en met augustus. Telkens werken we rond een centraal thema. Om het ook voor iedereen 
wat duidelijker te maken zal het stramien van elke openschuurdag er gelijk uit zien.

Het  Natuurhuis Panneweel is open van 14 uur tot 17 uur

Start begeleide wandeling: 15 uur (duurt maximaal 1,5 uur)

Doorlopend Natuurstudie-activiteiten van 14u30 tot 17 uur (met speciale aandacht voor kinderen)

4 Mei : braakballen pluizen en muizen

Wil je meer weten over braakballen lees dan het artikel elders in dit tijdschrift. Samen met ons ga je 
braakballen uitpluizen. Je ontdekt zo welke muizen of andere dieren er allemaal op het menu staan 
van onze uilen (of andere roofvogels). Een activiteit die zeker ook geschikt is voor kinderen.

1 Juni: Wilde bijen

Met deze vroege lente zijn de metselbijen volop in gang geschoten. De larven van vorig jaar zijn verpopt tot 
volwassen bijtjes en vliegen volop uit. Ze gaan direct aan het werk om zelf voor het nageslacht te zorgen. Maar 
ook in juni is er nog volop bedrijvigheid, hun soortenrijkdom is erg groot en hun levenswijze erg divers. We 
leren jullie hoe je onze wilde bijen een handje kunt helpen door bijenhotels te maken en op te hangen.

6 Juli: Waterleven

De poel nabij het Natuurhuis zit vol leven, waterkevers, waterwantsen, larven van eendagsvliegen of waterjuffers, 
waterpissebedden, slakken, bloedzuigers, … Gewapend met een schepnetje gaan we op zoek naar al dit 
waterleven. Ook dit is een activiteit die door kinderen erg gesmaakt wordt. Zie dat je erbij bent.

3 Augustus: Vlinders en libellen

De omgeving van het Natuurhuis is erg aantrekkelijk voor vlinders, waterjuffers en libellen. Dat vlinders eerst als rups 
leven om daarna te verpoppen tot vlinder is goed geweten. Maar dat de larven van waterjuffers en libellen (nymfe 
genoemd) leven in het water, en daar geduchte rovers zijn is minder geweten. Maar dit moet ook gezegd worden van 
de volwassen individuen, met een enorme behendigheid plukken ze kleine insecten uit de lucht om ze te verorberen.

rosse woelmuis gehoornde metselbij gewoon bootsmannetje kleine vos
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Beste natuurvrienden
De lente heeft zich aangekondigd, vroeger dan we gewoon zijn. De hazelaar en het klein hoefblad zijn al uitgebloeid, de 
sleedoorn staat in volle bloei. De paddentrek komt traag op gang, de temperaturen zijn nu wel ok, maar het is te droog voor 
een normale maand maart. Maar vandaag (21 maart) merken we in onze vijver toch al de eerste koppeltjes die gevormd zijn.

Het kriebelt niet alleen in de natuur, het kriebelt ook bij ons. De winter heeft lang genoeg geduurd, 
tijd om terug op ontdekkingstocht te gaan en ten zien wat 2014 ons aan moois zal brengen.

Vandaag bereikt ons ook prachtig nieuws vanuit Sint-Niklaas, in de toren van de Onze-Lieve-Vrouw kerk heeft zich een 
koppeltje slechtvalken genesteld.  Na het broedsucces op de koeltorens van Doel een nieuwe uitbreiding. De kans 
dat we deze prachtige roofvogel meer gaan zien neemt dus toe. Slechtvalken kunnen in horizontale vlucht snelheden 
bereiken van 150 km/uur, in duikvlucht halen ze snelheden tot 389 km/uur (sneller dan een F1-racewagen). Aan 
voedsel zullen ze hier geen tekort hebben, slechtvalken jagen o.a. op duiven, die ze letterlijk uit de lucht plukken.

Maar ook de kerk van Stekene biedt terug ruimte aan roofvogels. 
Op de zolderruimte zijn twee nestbakken geplaatst voor kerkuil. 
Dit werd gerealiseerd in samenwerking met de Milieuraad en 
de gemeentediensten. Het kon ook op de goedkeuring rekenen 
van de pastoor, waarvoor we hem dankbaar zijn. In ’t Zomererf 
werd een nestkast opgehangen voor bosuil. We horen hem 
daar ’s nachts vaak roepen, hopelijk vindt hij de locatie geschikt 
genoeg en komt hij tot broeden. We zullen het zeker opvolgen.

Waarnemingen.be is een belangrijke bron van informatie over 
het voorkomen van flora en fauna. Het viel me op dat er recent 
verschillende waarnemingen waren van geelgors op een locatie 
waarvan ik wist dat ze er vroeger gebroed hebben (sparrenbosje 
in de Huikstraat in Stekene). Gezien ik niet meer in deze omgeving 
woon kom ik hier nog zelden. Dus maar contact genomen met de 
waarnemer, en wat bleek volgens zijn ‘vogeldagboek’, had hij de 
prachtige zang van de geelgors kunnen aanhoren in het voorjaar 
(soms meer dan 1 exemplaar), en dit in de periode 2002 – 2011. De 
kans dat dit dus nog steeds een broedlocatie is voor de geelgors 
in Stekene is groot. Gelukkig want op veel andere plaatsen is deze 
mooie vogel met zijn typische zang verdwenen uit het landschap. 

Heb je zin om samen met ons nog veel meer natuurmoois 
te ontdekken raadpleeg dan snel onze activiteitenkalender. 
Hij staat weer vol met activiteiten, voor elk wat wils.

Marc Bogaerts 

Kerkuil - Evi Verstraeten

Geelgors - Evi Verstraeten
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Speelhofreservaat sterk uitgebreid...
Sinds 1986 beheert Natuurpunt 2,5ha moerassig grasland in de wijk Speelhof vlakbij de Zeeuws-Vlaamse grens te 
Stekene. De percelen waren eigendom van wijlen Ignace De Kesel. Dank zij een legaat van hem zijn ze nu in het 
bezit van onze vereniging en krijgen we er 2ha nat grasland en 2ha aangeplant eiken-  en sparrenbos bij.

De nieuwe  graslanden waren in gebruik bij een 
paardenliefhebber die ze had ingezaaid met Italiaans 
raaigras voor de productie van hooi of groenvoer. Hij liet 
ze enkele keren per jaar maaien.  Nu ze mee opgenomen 
zijn in het beheer van het reservaat van het Speelhof wil 
conservator Franki Saman  het maaien  aanvankelijk verder 
zetten, eventueel aangevuld met begrazing in de zomer en 
herfst. Landbouwers gaan met een beheersovereenkomst 
instaan voor de uitvoering van het werk.

Mettertijd hopen we dat door  verarming van de 
bodem – de bemesting wordt stopgezet –  er in dit 
grasland meer bloemen zullen gaan bloeien net 
zoals in de 28 jaar oude reservaatspercelen.

Het aangeplante “Westbos” zoals Ignace het noemde, en dat van de weilanden gescheiden is door aldaar onverharde Rietstraat 
zal volgende winter gedund worden, een werk dat hij zelf nog wilde laten uitvoeren maar waarover het lot anders besliste.

en de “Waterstraat” nu eigendom van Natuurpunt
Ook de percelen langs de Waterstraat in het Krekengebied van Saleghem in Sint-Gillis-
Waas zijn nu eigendom van NP. De aankoopakte werd verleden in januari jl.

Tot 1985 was deze weg een prachtige brede, onverharde 
dreef met een oppervlakte van bijna 2ha, met een 
driedubbele rij populieren en veel ondergroei van 
meidoorns en boskers.  Tijdens de Ruilverkaveling 
Meerdonk liet het uitvoerend comité er een betonweg 
aanleggen ondanks de groene inkleuring op het 
gewestplan: het begin van de verloedering van de rustige 
landelijke weg. De betonverharding is vorig jaar na een 
lange gerechtszaak gedeeltelijk terug opgebroken en 
het doorgaand autoverkeer is onmogelijk gemaakt.

Onze vereniging gaat nu proberen de weg in ere 
te herstellen:  opruimen van het kruinhout van de 
nog door de vorige eigenaar gevelde  populieren, 
aanplant van nieuwe bomen in het najaar van 2014 
en een vernieuwde aanpak van het beheer van de 
eens bloemrijke bermen, poelen en greppels.

Zo hopen we dat de Waterstraat, officieel nu St-Jakobstraat, terug uitgroeit tot het mooie landschapselement dat ze eens was. 
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Bijen in de tuin. 
Het gaat niet goed met de bijen, ook niet met hommels en vlinders. Oorzaken zijn o.m. de afnemende 
plantenrijkdom, de verstedelijking, de opmars van parasieten en virussen, nieuwe bestrijdingsmiddelen, 
luchtvervuiling enz. Te veel om op te noemen. Over dit onderwerp is al zoveel gezegd en geschreven. Tijd voor 
actie dus ! Ik vond dat ik daar in mijn eigen kleine leefwereld wel iets zou kunnen aan doen en dus verdiepte ik 
mij in de wondere wereld van de bestuivers. Ik wou van mijn eigen tuin een paradijs maken waar bijen, hommels, 
vlinders en andere zomerzoemers zouden kunnen genieten van een gevarieerd stuifmeel- en nectarmenu. Is het 
trouwens niet zo dat het gonzend geluid van deze insecten in de tuin dat typische zomergevoel geeft ?

Een mooie grasmat staat dikwijls synoniem voor groen maar zo werkt het niet. Bovendien moet al wat nog groen is 
plaats maken voor beton, worden tuinen geplaveid en worden heggen en hagen vervangen door stenen afsluitingen.

Mijn tuin oogde wel mooi maar ik wilde toch zorgen voor net dat beetje extra, wat alles wat meer tot leven zou brengen. Zo 
informeerde ik mij naar de juiste planten en bloemen om mijn omgeving zoemvriendelijk te maken. De meeste tuincentra 
bieden hiervoor toch wel het nodige aanbod.En eigenlijk is het allemaal zo moeilijk niet. Zo begon ik met de onkruiden in de 
gazon niet meer te bestrijden en de klavers rustig hun gang te laten gaan. De bijen waren er als de kippen bij om de nectar 
te verzamelen. Klaverhoning is naar ’t schijnt erg lekker en bovendien oogt zo een bloementapijt heel mooi en romantisch !

Ik ging alles een beetje overzien en vond hier en daar nog wel een plaatsje om leefgebieden te 
creëren voor bepaalde soorten insecten, rekening houdende dat de juiste plant op de juiste plaats 
zou gedijen en dat er een aanbod zou zijn van de lente tot de herfst. Meer nog, ik creëerde perken 
en borders bij, tot groot genoegen van mijn man die nu slalom het gazon moet maaien.

Wat er al in de tuin stonden, zijn de klimhortensia met zijn fluwelen witte bloemschermen en de sierkers met zijn 
prachtige bloesems. Ze zetten de lente in en lokken de eerste hommels en bijen. Op de zonnigste plaatsen werd 
hier en daar lavendel gezet, afgewisseld met kerrieplanten (helichrysum italicum) met hun grijs/zilveren bladeren 
en zwavelgele bloemen. Beider bloemen geuren heerlijk en worden intensief door bijen en hommels bezocht.

Wat ook bijzonder aantrekkelijk is, dat zijn de rozenstruiken met hun dieproze bloemen die gans de zomer overweldigend 
bloeien.  Daarnaast is er nog het Zeeuws knoopje (astrantia) dat maandenlang zijn frêle bloemenpracht houdt en kan 
rekenen op een breed zoemerspubliek.  Een van de toppers in mijn tuin is wel de ereprijs (veronicastrum virginicum), 
zowel als de aar-ereprijs (veronica spicata). Vooral die eerste geeft het beste van zichzelf weg. Van zodra de eerste 
bloemen verschijnen, worden ze bestookt door bijen en hommels maar vooral ook door vlinders, zoals de dagpauwoog, 
het koolwitje, het blauwtje en de laatste 2 jaar ook een aardig aantal gamma-uiltjes. Vlinders spelen dan wel eerder een 
beperktere rol als bestuiver in de land- en tuinbouw, ze zijn toch van groot belang voor het behoud van de biodiversiteit.

Om mijn tuin nog meer vlindervriendelijk te maken, plantte ik o.a. de wel meest bekende 
onder de vlinderlokkers : de vlinderstruik (buddleja).  En dan zijn er nog de bergamotplanten 
(monarda) die zich op hun stevige stengels zachtjes laten mee wiegen in de wind.

Zij het wat meer bescheiden maar die toch ook de nodige aandacht trekken, zijn de salieplanten (salvia) en de kattestaarten 
(Lythrum salicaria).  Verder zijn er nog de vetplanten (sedum) die in de nazomer bloeien. Vooral de sedum herbstfreude 
en de sedum matrona zijn zeer geliefd, net zoals de dropplant (agastache blue fortune) die maandenlang bloeit.

Veel mensen zijn (onterecht) bang voor bijen en hommels. In tegenstelling tot wespen zijn ze van zichzelf niet 
agressief. Alleen bij gevaar kunnen ze steken uit zelfverdediging. ’t Is trouwens enig om ze bezig te zien als ze 
vol met stuifmeel aan hun pootjes en hun pelsjes (de hommels dan) uit een bloem te voorschijn komen.

Daisy Rooms
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Ereprijs en aarereprijs : foto’s Daisy Rooms 
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 Zondag 27 april

Vlaamse Ardennendag 

Zondag 4 mei 

Vroegochtendwandeling 

Zondag 22 juni

Natuurwandeling Grote Geule 

Zondag 4 mei 

Open Schuurdag 

Zondag 6 juli 

Open Schuurdag 

Zondag 20 juli 

Wandeling Stropersbos

Zondag 15 juni 

Natuurwandeling Groot-Eiland ( Hulst) 

Woensdag 30 juli 

Fietstocht 

Samen met Natuurpunt Zuid-Waasland naar de 
Vlaamse Ardennendag. Voormiddag wandelen 
in de Everbeekse bossen, middagpauze in het 
vormingscentrum  De HELIX te Grimminge. Voor de 
namiddag is er een interessant programma voorzien 
met verschillende keuzemogelijkheden. Afspraak  Park 
& Ride aan de Tromp te Kemzeke. Kemzeke 7u30. 
We worden om 9 u verwacht aan de kerk Everbeek-
Boven.Mee brengen: picknick en wandelschoenen. 

Info: Marc Bogaerts 03 7798931 of marc@panneweel.be

xxx

Zie overzicht elders in dit nummer. 

Natuurwandeling rond het Groot Eiland. Westelijk van 
Hulst ligt het Groot- Eiland. Via polderwegen en het nieuwe 
wandelpad met uitkijktoren wandelen we rond het gebied. 
Afstand: 8 km . Afspraak om 14 uur op de parking in de 8 
ste Verkorting te Hulst. Op de  N258 ( richting Axel) na het 
rond punt (tuincentrum) rechts de Stellestraat indraaien 
en vervolgens via de Fransestraat naar de 8 ste verkorting. 

Info: Hugo De Beuckeleer  0478 509635

Kom kennis maken met het nieuwe plankenpad. Ben 
je geïnteresseerd in moeras- en oeverplanten dan is 
dit het moment om samen met de conservator op 
ontdekkingstocht te gaan. Afspraak parking Tragel 
in Kieldrecht om 14 uur. Mee  brengen: laarzen

Info: Bram Vereecken  0495 372767

Zie overzicht elders in dit nummer. 

Bezoek aan het ‘Noordelijk begrazingsblok’ in  het 
Stropersbos. Afspraak westelijke ingang van het bos 
aan de Liniedreef  schuin tegenover 'gereedschappen 
Donckers',  De Stropersstraat 73 te Kemzeke. Start 
om 9.30u. Einde 12 u. Honden niet toegelaten.

Door plaggen, maaien en begrazen groeit dit 
begrazingsblok uit tot een mozaïek van schrale biotopen 
met tal van interessante planten, vlinders, libellen en 
vogels. Geen lange wandeling maar een echte studietocht.

Info: Jan Dhollander  03 7706426 

Avondfietstocht naar de Weeltjes (Clinge) en de 
Koningsdijk. Een ontspannend,sportief  evenement 
met aandacht voor natuurwaarden.

Start 19 uur aan Natuurhuis Panneweel, Krekeldijk 2  
te Meerdonk. Meer info in het volgende nummer.

Info: Hugo De Beuckeleer  0478 509635
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zondag 3 augustus 

Open Schuurdag 

Zondag 10 augustus 

Insectenwandeling Steengelaag

Zaterdag 9 augustus 

Beheerswerken Steengelaag 

Zie overzicht elders in dit nummer. 

Werken voor een rijkere natuur in het Steengelaag.  
Maaien hooilandje. Voor het afvoeren van het hooi kunnen 
we alle hulp gebruiken.  
Afspraak om 13u30 aan de ingang van het 
Steengelaag aan de IJzerhandstraat te Stekene.

Info: Marc Bogaerts 03 7798931 of marc@panneweel.be

Zaterdag 23 en zondag 24 augustus 

Ambachtelijk weekend 

Insectenwandeling in het Steengelaag. 
Afspraak  om 14 u aan het ontmoetingscentrum 
“ De Statie” in de Stadionstraat 113 te Stekene. 
Meer info in het volgende nummer.

Info: Marc Bogaerts 03 7798931 of marc@panneweel.be

 Meer info in volgend nummer. 

Workshop ‘ Bijenhotel bouwen’
Wie bijen denkt, denkt meestal aan de honingbij. Weinigen  
weten dat er meer dan 350 andere bijensoorten in Vlaanderen 
voorkomen. Deze ‘ wilde bijen’ hebben mooie namen als 
vosje, tuinbladsnijder, pluimvoetbij en witbaardzandbij. 
Houtblokken met boorgaten, leemwandjes en holle stengels 
zijn ideale nestgelegenheden voor deze ijverige insecten. 
Bijenhotels worden al snel bewoond door tientallen 
soorten, elk met hun eigen specifieke voedeselvoorkeur 
en nestgewoontes. Er is helemaal geen gevaar aan 
verbonden. Deze solitaire dieren steken immers niet. 

Meer weten? Schrijf je in voor onze workshop 

We starten met een woordje uitleg over de verschillende soorten wilde bijen. We zoeken samen 
het antwoord waarom deze diertjes nuttig zijn en wat we zelf kunnen doen in onze tuin om deze 
bijen te helpen. Vervolgens kan iedere deelnemer zijn eigen bijenkastje in elkaar steken.

Wanneer: 31 mei van 14 uur tot 17 uur.

Waar:  Natuurhuis Panneweel , Krekeldijk 2 te Meerdonk

Maximum 20 deelnemers. Contacteert Bert Raets (info@panneweel of 03 7770402) om te informeren of er nog plaats is. 

Schrijf je vervolgens in door storten van € 5 op  BE 38 0000 1056 0872 met vermelding bijen.  
Meebrengen: hamer, kleine zaag met fijne tanden en trektang.
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Project steenuilen
De steenuil is onze kleinste uilensoort in de Benelux. Het is een klein uiltje van ongeveer 21 tot 23 cm. De steenuil heeft 
een platte kop met felle gele ogen en heeft aan de bovenkant bruine veren met lichte vlekken. De steenuil heeft het liefst 
een landschap met weilanden, knotwilgen, fruitbomen en oude schuurtjes. Bloemrijke weilanden zijn een echt muizen- en 
regenwormparadijs, dus daar vindt hij veel voedsel. Knotwilgen, fruitbomen en schuurtjes hebben dikwijls holletjes waarin de 
steenuil zijn jongen kan grootbrengen. De steenuil is ook dikwijls overdag actief en is te zien op knotwilgen of weidepaaltjes. 
De meeste mensen zien hem echter niet, omdat hij zo klein is. Als hij op een paaltje zit is het net of dat gewoon wat langer is.

Het voedsel van de steenuil is aangepast aan zijn grootte, hij pakt wel muizen als hij kan, maar ook veel 
regenwormen, kevers en andere insecten en soms kikkers. Soms komt de steenuil met prooien aanzetten die 
verrassend groot zijn ten opzichte van zijn eigen formaat, zoals ratten. Hij heeft verschillende jachttechnieken. 
Loeren vanaf een paaltje, over de grond lopen en rennen of jagen vanuit een lage vlucht.

Wegens de voortdurende verandering van ons landschap is er bezorgdheid gerezen omtrent 
het habitat van de steenuil. Onlangs is de werkgroep steenuilen van Natuurpunt opgericht om 
een referentiepunt te zijn voor iedereen die vragen of info wenst over de steenuil.

In de afdeling Waasland-Noord werden 10 jaar geleden al nestkasten geplaatst om deze uilen in stand te houden , 
maar ze werden niet onderhouden of opgevolgd wegens gebrek aan mankracht. Chris De Buyzer  (contactpersoon 
Natuurstudie voor Waasland–Noord) stuurde in januari een mail naar alle geïnteresseerden of zij zich willen 
bezighouden met het steenuilproject.  Zelf ben ik de laatste 2 jaar meer geïnteresseerd in de natuur en in de werking 
van de afdeling Waasland–Noord. Mijn interesses gaan vooral uit naar vogels en amfibieën. Uilen zijn zeer mysterieuze 
dieren dus ik reageerde onmiddellijk positief op deze mail. Chris was blij iemand gevonden te hebben met dezelfde 
interesse voor steenuilen. We spraken vlug af en gingen een plan opstellen om de steenuilen te helpen.

Nadien ging ik zoveel informatie zoeken over de steenuil waarbij het internet en de bib werden bezocht. Ik 
zorgde voor een informatie-uitwisseling met de werkgroep steenuilen zodat we op eenzelfde lijn zaten.

De Kreken van Saleghem  zijn het perfecte habitat van de steenuil, vooral het stuk rond het Panneweel (ons natuurhuis). 
Chris en ikzelf gingen enkele bestaande nestkasten controleren en in 1 van de nestkasten zat een steenuil waar we zeer 
gelukkig van werden. De andere werden bewoond door kauwen of verwoest door de jarenlange natuuromstandigheden.

De opdracht was dus om nestkasten te herstellen/maken en het gebied rond het Panneweel te inventariseren. 
Het inventariseren van een gebied gebeurt door als het donker is een geluidsopname van een steenuil (roep van 
het mannetje) af te spelen op een vaste plaats.  Op een avond vertrokken we om het gebied te inventariseren, 
maar de techniek was nog niet mee geëvolueerd . We hadden beide handen nodig om alles (2 boxen , een 
externe accu en een cassettespeler)  te kunnen dragen.  We moesten dus heel creatief zijn wat wel grappige 
momenten opleverde. Ondertussen hebben we onze techniek al aangepast zodat we niet altijd met 2 moeten 
zijn om de inventarisatie te doen. Op de plaats waar we overdag een steenuil hadden zien zitten , kregen we 
reactie van 1 steenuil.  Dat was zeer bemoedigend , maar op de andere punten kwam er geen antwoord. 

Dit jaar gaan we nog meer nestkasten plaatsen en opvolgen om het aantal steenuilen in ons 
werkingsgebied beter in beeld te brengen. Het gebied en de omstandigheden zijn ideaal, we hebben 
zeker een positief toekomstbeeld betreffende het werken en in stand houden van steenuilen.

Kenny  Vereecken
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Eikenpage in het Steengelaag
De eikenpage is een dagvlinder die behoort tot de groep van 
de blauwtjes. De volwassen vlinders voeden zich voornamelijk 
met honingdauw. Deze vlinder leeft voornamelijk in de 
boomkruinen en dalen enkel bij grote droogte af naar de 
bodem om te drinken. Dit is ook de reden dat hij een ruimere 
verspreiding kent dan we op basis van waarnemingen van 
de volwassen vlinder kunnen inschatten. In onze streek 
is hij gekend van De Stropers, de omgeving van Den 
Baggaart in Stekene en enkele bosjes in Sint-Pauwels. 

Op 9 maart bezochten vrijwilligers van het Project Dagvlinders 
Durme- en Scheldegebied het Steengelaag op zoek naar de 
Eikenpage. Wel vroeg op het jaar hoor ik iedereen denken. 
Maar voor het inventariseren van de Eikenpage gaan we 
niet op zoek naar de volwassen vlinder, maar wel naar de 
eitjes die deze afzet. De eitjes (witte puntjes kleiner dan een 
speldenkop groot) worden afgezet op de top van een takje 
of aan de basis van een bladknop (zie foto van Thomas Van 
Lancker, de vinder). Na een uurtje minuscuul speurwerk 
werd op een zomereik nabij de vogelkijkwand een eitje 
ontdekt. Het bewijs dat de eikenpage hier voorkomt, meteen 
ook een nieuwe dagvlindersoort voor het Steengelaag.

Plaatsen van nestkasten - Chris De Buyzer Steenuil - Karel Bryssinck

Eitje Eikenpage - Thomas Van Lancker 
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Braakballen, informatie over het menu van onze uilen
Op de open schuurdag op 4 mei in het Panneweel zal je terug kunnen kijken/helpen met braakballen pluizen. 

Met een naaldje, een tandenborstel, een pincet en een vergrootglas/binoculair gaan we aan de slag met enkele 
braakballen van de kerkuil. Je staat verbaasd hoe kinderen 
en volwassenen veel plezier beleven aan het pluizen, 
vergeet Dokter Bibber en kom maar meepluizen.

Je hebt je wellicht al eens afgevraagd welk nut het uitpluizen 
van braakballen heeft. Braakbalpluizers in Vlaanderen, wie zijn 
ze? Wat doen ze juist? Wat drijft hen? In dit artikel zal ik proberen 
schetsen wat braakballen zijn en welk nut het pluizen heeft.

Braakballen zijn samengeperste ballen van onverteerde voedselresten 
zoals botjes, haren en veren, stukjes insecten en plantenresten. De 
meest typische zijn de uilenballen, maar ook andere vogels zoals roofvogels, meeuwen en reigers 
braken niet-verteerde voedselresten uit. Per dag produceert de uil een à twee braakballen, ongeveer 10 tot 20 uur na 
zijn laatste maaltijd. Vooral de braakballen van uilen zijn heel interessant voor onderzoek naar kleine zoogdieren, omdat 
uilen hun prooi met huid en haar doorslikken en hun maagsap niet te sterk is, zodat de resten nog vrij intact blijven. 

Via determinatietabellen kan elk botje van elke muizensoort op naam worden gebracht. Vooral de schedels worden 
gebruikt bij de determinatie, elke schedel bezit tanden met een kenmerkende vorm en een eigen tandenformule. 

Braakballen van kerkuil zijn meestal zwart, en dit komt doordat kerkuil een  van de 
weinige soorten is die spitsmuizen (hebben een donkere pels) lusten. 

Wat kunnen wij allemaal leren door een braakbal te pluizen ?

We kunnen snel te weten komen welke kleine zoogdieren in de streek voorkomen, een uil is iets effi  ciënter in 
het muizen vangen dan een gemiddelde Natuurpunter met een muizenvallen (lifetraps). Daarnaast kunnen we 
ook de aantallen inschatten van de soorten zoogdieren. Niet alleen lemmingen zijn gekend voor hun piek om 
de x aantal jaar, ook bij soorten als Veldmuis schommelt de populatie, en piekt die eens om de 3 jaar.

Kennis van het voedsel van de uil is ook interessant voor de instandhouding en bescherming 
van de door Natuurpunt/Vogelbescherming, soortenanalyse kan ons helpen bij het beheer van 
onze natuurgebieden. Eén van de organisaties die echt lang ervaring heeft met het linken van 
braakbalgegevens aan de bescherming van de predator is de Kerkuilwerkgroep Vlaanderen. 

De Kerkuilwerkgroep Vlaanderen is al meer dan 30 jaar actief bezig voor de bescherming van kerkuil, via 
het plaatsen van nestkasten en bescherming van het landschap is de soort niet meer aanwezig op de Rode 
Lijst en is de populatie 10  keer groter dan 25 jaar geleden! Toch blijft aandacht voor de soort nodig, er zijn 
verschillende zaken die de populatie kan beinvloeden. (kleine populaties blijven altijd kwetsbaar). 

Er zijn veel verkeersslachtoff ers doordat de bermen langs autosnelwegen dikwijls ecologischer worden beheerd 
dan de sloten in intensief landbouwgebied en daar is kans voor aanrijding groter.., gif voor ratten en muizen 
zorgt voor collateral damage, nestroof door uilen-in-gevangenschap-liefhebbers...). Daarnaast beïnvloedt het 
weer (regen, wind, onweer) ook sterk het broedsucces, en de populatie schommelt enkel hierdoor al sterk.. 

Vroeger (en nu nog steeds in de polders) was het belangrijkste voedsel in ons land voor de kerkuil 
woelmuis (woelmuizen wegen gemiddeld 30 gram), zoals de Veldmuis (soort woelmuis) . 
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In Vlaanderen stellen we echter vast dat spitsmuizen 
(wegen slechts 10 gram !), zoals huisspitsmuis de 
hoofdmoot vormt in de braakballen! De veldmuis is in 
onze streken afgenomen door intensievere landbouw en 
schaalvergroting in het landschap. Vroeger waren er in 
de winter meer kansen voor veldmuizen om een graantje 
mee te pikken rond de boerderijen. Huisspitsmuis is 
toegenomen door verdroging en verruiging.  Aangezien 
de kerkuil dicht bij zijn voedselbron wil broeden, is een 
plaatsing van een nestkast in een kerk (in dorp) wellicht 
soms een betere keuze dan in een schuur of  een boerderij 
aangezien de Veldmuispopulatie is afgenomen..  

Het is en blijft dus interessant om eventuele evoluties 
in  muizenpopulaties (of andere verschillende soorten 
kleine zoogdieren) te monitoren, en braakballen pluizen 
is hier 1 van de snelste en handigste methode voor. 

Nicolas Van Rossem

Kerkuil - André Eijkenaar

Dank je wel!

Door jullie werden deze 
vele kleintjes één groot!

Wat begon als een klein groepje is intussen 
uitgegroeid tot zo’n 15 actieve knutselaars. 

Doel was om tijdens Natuurpunt-activiteiten, met name 
de Openschuurdagen en Ambachtelijk weekend knutselwerk 

te verkopen voor de fondsenwervingscampagne die was 
opgestart na de aankoop van het Sint-Jacobsmoer.
De verkoop van haak- en breiwerk, macramé, prikvilten, origami, 
met stof beklede dozen, wenskaarten, vogeltaarten, taarten en 
gebak, confituur van het boomgaardfruit,... bracht 1500 euro op.

 De opbrengst van de verkoop op de Oxfam 
geschenkenbeurs in Sint-Gillis-Waas werd verdeeld 

tussen Broederlijk Delen  en Natuurpunt 
Waasland-Noord.  

Het bracht ons elk 600 euro op. Ook dit jaar vind je ons in het 
Natuurhuis Panneweel 

 

openschuurdagen

4 mei, 1 juni, 6 juli en 3 augustus (14u00-17u00)

ambachtelijk weekend

23 (12u00-18u00) - 24 augustus (10u00-18u00)

tweedehandsboekenmarkt

6 - 7 september (10u00-17u00)

dag van het hoogstamfruit

28 september (14u00-17u00)
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Bioboerderij Uilenbos
thuisverkoop
bio groente- en fruitmanden

Afhaalpunten van groentemanden in Kieldrecht,
Beveren, Sint-Niklaas, Sint-Pauwels, Stekene,
Sint-Gillis-Waas, Waasmunster, Moerbeke, ...
meer info: www.uilenbos.be
Eksaardsedam 42, Moerbeke-Waas
Tel. : 09/346 74 92

Lab15 cvba
Nieuwevaart 118 A007 - 9000 Gent
www.lab15.be - info@lab15.be - 0498/49.70.34
Houtskeletbouw van laag-energie woningen en bijbouwen en passiefhuizen 
en bijhorende ramen en deuren. 
Inblazen cellulose-isolatie. Luchtdichtheidstests. Begeleiding zelfbouwers.

Ook uw advertentie kan hier staan.

Interesse ? Contacteer Bert Raets 03 7770402

Erik Weyenberg
Dorpsstraat 101/102

Kieldrecht
03 773 48 29

weyenberg.erik@aveve.be

tuin dier bakplezier
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Sint-Jacobsmoer, paradijs voor slijmzwammen
Op de nieuw aangekochte percelen aan het Sint-Jacobsgat ligt een  kleine zandplaat geprangd tussen het water. 
Een verwaarloosd stukje waar ooit enkele grachten naar  het water toe werden gegraven. Quasi onbruikbaar voor 
landbouw heeft de natuur hier zijn gang kunnen gaan. Voor een deel is de grond permanent vochtig en bedekt met een 
strooisellaag en dood hout. De ideale biotoop voor slijmzwammen.  Slijmzwammen zijn te vergelijken met reusachtige 
amoeben, ze bestaan uit één cel die zich langzaam voortbeweegt door middel van plasmastromingen. Ze nemen 
algen en micro-organismen op door rechtstreekse absorptie doorheen de wand. Ze zijn het ganse jaar actief zolang 
het niet vriest of extreem droog is. Tijdens dergelijke perioden gaan ze in een overlevingsvorm. Wanneer ze voldoende 
gegroeid zijn gaan ze over in een stationaire fase en vormen één of velen vruchtlichamen waarin de sporen rijpen en 
vrijkomen . Deze zachte winter brachten we tot hiertoe een drietal bezoekjes aan deze kleine plek van amper 10 are, 
en de soortenrijkdom en aantallen overtreffen elk ander –groter- gebied waar we al geweest zijn in het Waasland.

Op deze en volgende bladzijde krijg je een impressie van de soortenrijkdom die het nieuw verworven stukje natuur rijk 
is.  In een volgend nummer van ons tijdschrift gaan we dieper in op de kenmerken van de reeds waargenomen soorten.

foto’s en tekst: Marc De Meireleir

donkerbruin kalkbekertje

 dunstelig kalkschaaltje  fopdraadwatje 

donkerbruin kalkbekertje
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glad netpluimpje langstelig kroeskopje

lilaroze kalknetje 

schijfvormig kalkschaaltje  zwartvlokdraadje

robuust kalkschaaltje


