
Bos & Hei 
De afdelingskatern van Natuurpunt Maldegem-Knesselare 

 

Beste Natuur.Vrienden. 

 

Voor jullie ligt alweer het laatste nummer van Bos en Hei voor 2016. Tijd voor retrospectie en 

prospectie... 

 

Met een eerste vrijwilligersdag, de amfibieënacties, de plechtige opening van het natuurgebied 

Kattenbos-Zegbroek, de Meetjeslandse Gordel vanuit de Drongengoedhoeve, de vele beheerdagen 

in onze vier natuurgebieden, de verdere uitbreiding van enkele natuurgebieden,... was 2016 

opnieuw een heel actief jaar voor Natuurpunt Maldegem-Knesselare. Hierbij valt op dat de 

activiteiten steevast gesmaakt worden, maar dat de instroom van nieuwe actievelingen er eentje 

van lange adem is. Er is natuurlijk de drempel om de eerste stap te zetten, maar er is ongetwijfeld 

ook onze bekendheid waaraan gewerkt moet worden. Nog al te vaak ontmoet ik lokale mensen vol 

bewondering voor onze natuurgebieden, maar niet wetende dat dit het werk van Natuurpunt is. Dit 

kan en moet beter! Onze banner “Word Natuurpuntvrijwilliger” in het Maldegemveld hebben jullie 

waarschijnlijk al gezien. Een goede zet, want hierdoor hebben we reeds enkele nieuwe mensen bij 

onze werking kunnen  betrekken.  Ook worden onze eerste-zondag-van-de-maand wandelingen 

vanaf de Krakeelparking steeds gekender bij een breder publiek. Meer en meer mogen we hier 

nieuwe mensen verwelkomen. Een duidelijk signaal dat onze Meetjeslandse natuur sterk 

gewaardeerd wordt, maar evenzeer dat nog heel wat mensen de weg naar onze werking aan het 

zoeken en – gelukkig ook – vinden zijn. Bij deze een warme oproep om deze laagdrempelige 

activiteit ook aan jullie kennissen aan te bevelen. Het is en blijft een makkelijke kennismaking en... 

misschien smaakt het naar meer. 

 

Wat we in 2017 zullen organiseren ligt bij het schrijven van dit voorwoord nog niet vast. Toch ben ik 

er nu al zeker van dat we onze traditie van actieve Natuurpuntafdeling ook in 2017 alle eer zullen 

aandoen. Vanaf midden december zullen de activiteiten op onze website prijken. Volg ze via 

http://natuurpuntmaldegemknesselare.be of schrijf je daar in voor onze maandelijkse 

activiteitenflits.  

 

2017 belooft in ieder geval een belangrijk jaar voor het Landschapspark Drongengoed te worden. Via 

een strategisch project geeft de provincie Oost-Vlaanderen een boost aan een kwaliteitsvolle 

uitbouw van het Landschapspark Drongengoed. Natuurpunt doet mee en zet vooral in op een 

duurzame ruimtelijke uitbouw  van het landschapspark. Hier denken we bijvoorbeeld aan de – reeds 

lang geplande – verbindingen tussen de boskernen Burkel, Drongengoed en Keigatbos. We zullen er 

blijven op hameren dat de landschappelijke en natuurwaarde dé troef bij uitstek van onze 

gemeentes is en dat hieraan verder bouwen garant staat voor een toeristische uitstraling tot ver 



buiten onze gemeentegrenzen. Na meer dan 10 jaar plannen en afspraken maken, rekenen we nu op 

effectieve realisaties! 

 

 

Het belooft opnieuw druk te worden, maar zo hebben we het graag! 

 

 

Steven Degraer. 

Voorzitter Natuurpunt Maldegem-Knesselare 

 

 

 

 

 

 

 

Muizentellingen in natuurgebied "Maldegemveld"  -  Augustus 2016 

 

      een geïnteresseerde vrijwilliger .K. 

 

Elk jaar houdt de Zoogdierenwerkgroep van Natuurpunt (Natuurhistorische werkgroep Meetjesland) 

een muizentelling in een zone van het natuurgebied “Maldegemveld”.  Muizen zijn een goede 

indicator voor de toestand van een bepaald natuurgebied. Verscheidene muizensoorten vertellen je 

of je goed bezig bent met beheer. Een opsteker voor de vele vrijwilligers die zich hiervoor inzetten. 

Veel andere dierensoorten met muizen op het menu, hebben daar ook baat bij.  

Weersomstandigheden spelen uiteraard ook een rol. Zo zijn er dit jaar door de vele regen in mei en 

juni veel minder muizen. Hierdoor hebben de uilen het ook moeilijker om hun kroost te voeden . De 

kans dat jonge uilenjongen sterven is dan ook groot.  

 

Ik kon er dit jaar bij zijn. Toegegeven, ik had het eenvoudiger verwacht.  “Hoedje af” voor wie 

jarenlang overal te velde tellingen gaat doen.   

Een zeer warme zomeravond in augustus: een prachtige open hemel met volle maan, aangenaam 

gezelschap en super lekkere koffie. Ter plaatse vers gezet op Italiaans wijze.  



Omdat muizen vooral ’s nachts actief zijn moet je dàn tellen. 

In je planning hou je vier achtereenvolgende  avonden vrij. 

Avond 1 tot en met 3 plaats je de “niet op scherp gestelde” 

vallen met lokaas (nvdr : dit zijn zogenaamde "lifetraps" 

waarbij de dieren levend gevangen worden, een voorbeeld 

op foto ). 

 De muizen (en slakken) kunnen dus vrij in en uit lopen 

(kruipen).  Elke avond controleer je de vallen, verwijder je 

de slakken en eventuele restjes van het lokaas van de vorige 

dag en leg je vers lokaas.  Dit dient enkel om de muizen te lokken naar de plaats waar de val staat.  

Muizen hebben namelijk een vaste routine en vaste routes.  Ze onthouden goed waar iets lekkers te 

eten valt.  Om ze van hun vaste route te laten afwijken verleidt je ze met lekkere hapjes gedurende 

enkele dagen. Zo vergroot je de kans dat de muizen (die) in je testzone (leven) de vierde dag je val, 

die dan op scherp staat, zullen bezoeken. Hou er (echter) rekening mee dat muizen in de val ook 

kunnen sterven door een teveel aan stress, zelfs al zitten ze er droog. Lawaai veroorzaakt door de 

wind of (de) kou door regen is nefast voor hen.  Dat is ook de reden waarom bij regen of wind de 

tellingen niet doorgaan. Een natuurliefhebber wil liefst geen dode muizen vangen.  Bovendien geven 

de muizen dan sowieso forfait.  Rustig en droog weer gedurende vier dagen is dan ook voor 

muizenvangers een must . 

De 4de avond duurt de activiteit tussen 4 tot 7 uur, afhankelijk van het aantal uitgezette vallen.  Met 

behulp van een lange lintmeter kan men de  vallen, goed verborgen tussen de begroeiing, vlot terug 

te vinden. In een zone toegankelijk voor het gewone publiek gebruik je best geen locatiestokjes. 

Op bewuste avond vindt de controle plaats in een dreef, met aan de ene kant een perceel met heide 

en aan de andere kant een weide.  Om de 10 meter steekt, verborgen in de berm, een muizenval.  

Wil je weten of er verschil is in het muizenbestand tussen (berm-)weide- of (berm-)heidekant dan 

plaats je op meter nul  de eerste val langs de weidekant, 10 meter verder de 2de val langs heidekant, 

10 meter verder de 3de terug langs weidekant enz.   

De gevangen muizen worden na determinatie vrijgelaten. De val voorzie je  daarna terug van vers 

lokaas en zet je op scherp gezet. Na twee uur gebeurt een tweede telling.  Wil je “de puntjes op de i 

zetten” en vermijden dat je één en dezelfde muis dubbel telt die avond, dan knip je een stukje van 

hun vacht weg. De vanger noteert dit en herkent zo dezelfde muis bij  de 2de telling. 

Het weze dus genoteerd: “geluk met ’t weer” en concentratie zijn een must tijdens deze tellingen. 

Alle telgegevens worden via www.waarnemingen.be  opgelijst. 

 

Eind augustus, de schemer valt dan pas rond 21 uur in. Rond 20 uur beginnen we op dag 4 met het 

aanbrengen van vers lokaas  en  het scherp stellen van de vallen.  Het menu bestaat vannacht uit 

gebroken graan, vis uit blik en meelwormen. Voor de muizen is het “afgelopen met vrij in- en 

uitlopen” aan het buffet!  Het duurt ongeveer 1 uur om de  20 vallen klaar te zetten.   Dan volgt het 

wachten: minimum 1 u 30’ tot 2 u 30’ uur. 



Mijn thermos meegebrachte “namaakkoffie” had geen succes in die pauze, had ik maar geweten dat 

zij alles bij hadden om verse koffie te maken op Italiaanse wijze!  Ik moest dus kiezen tussen “een 

nacht met cafeïne” of “slapen met”.   

Hierna begint pas de eerste muizentelling.  De gevangen muis laten we in een oude steriliseerbokaal 

met deksel glijden. Dit gaat niet altijd even vlot, maar even blazen in de juiste richting helpt. Muizen 

houden immers niet van tocht.  Snel het deksel op de bokaal en dan kan de determinatie starten.  

Onze eerste bosmuis weet te ontsnappen.  Maar zelfs zonder ze goed te kunnen bekijken is ze als 

bosmuis (zie foto hieronder) herkenbaar: lange staart, grote oren, rossig bovenaan en bleek 

onderaan. 

 

foto : Bosmuis  

 

Bovendien hebben andere soorten niet die reflex om zo snel uit een bokaal te springen.  Er komt ook 

ter sprake dat muizenvangers een Rosse woelmuis nooit zullen aanraken. Zij is vaak drager van het 

“hantavirus”, dat ook besmettelijk is voor mensen. Muizenvangers hebben, uit voorzorg, trouwens 

altijd ontsmettingsmateriaal bij. 

Het licht van onze zaklampen trekt natuurlijk de aandacht van de plaatselijke politie op hun 

dagelijkse  controle ronde. Ze komen even goeie dag gezegd . We geven hen de nodige uitleg over 

ons doen en laten.  Tevens geven we hen mee dat de ploeg muizenvangers de nodige vergunning 

hebben om deze inventarisatie te doe. Ja, ja… ook dat moet in orde zijn! 

Die avond passeren 29 muizen de revue.  4 soorten: Bosmuis, Aardmuis (zie foto), Rosse woelmuis 

en Dwergspitsmuis. Deze laatste soort behoort niet tot de knaagdieren zoals woelmuizen en echte 

muizen. 



 

foto : aardmuis 

 

Bedankt dat ik erbij mocht zijn en tot slot mijn favoriet: de Dwergspitsmuis, (zie foto hieronder) de 
kleinste spitsmuis in Vlaanderen, met een lijfje tussen 2 en 3 cm, en een bultig voorhoofdje (zie je 
alleen als muislief even wil stilzitten) . Dit kleinste muisje  eet enkel en alleen insecten.  

 

foto : Dwergspitsmuis 



Kerkuil in Maldegem en Knesselare in 2016 

 

 

Van alle vogels is de kerkuil de typevogel voor studies omtrent natuurkwaliteit..  Braakbalonderzoek 

laat toe een maatstaf te bepalen omtrent al of niet aanwezigheid van kleine zoogdieren.  Sinds 2015 

leveren broedselcontroles ook indicaties op naar marteraanwezigheid.  Bepalende factor evenwel in 

dit alles is de voorziening van broedkasten op geschikte locaties om kerkuil toe te laten  beschut en 

veilig te laten broeden. 

 

 

Broedresultaten op bekende locaties: 

In absolute cijfers werden 41 jongen voorzien van KBIN-ring.  21 broedsels op 40 broedkasten 

betekent een gemiddelde bezettingsgraad van meer dan 50% voor onze regio, hetgeen zeer zeker 

een super succes in vergelijking met een gemiddelde van nog geen 30% voor Vlaanderen.  Van die 21 

broedsels waren twee broedsels mislukt (verlaten eieren) en zijn er 3 vrije broedsels.  Zowel in Ursel 

als in Adegem was er in 2016 telkens een broedsel achter isolatieplaten van piepschuim van een 

runderstal.   Zowat 85 à 90 % van de kerkuilpopulatie broedt in nestkasten.  Voor onze regio wijst dit 

op een klein tekort aan kasten.  Per 100 km² zou 40 kasten ideaal zijn.  Met een dertigtal is dit wat 

krap met kans op “onveilige” vrije broedsels als gevolg.  Geschikte locaties voor onderzoek tot 

plaatsing kasten zijn nog steeds welkom! 

 



Reproductie(jongen per nest): 

Met nog geen 2,7 jongen  per geslaagd broedsel is reproductie iets minder dan de gemiddelde norm 

van 3 jongen.  Voor onze regio met zeer veel broedsels moesten de broedkoppels evenwel tevreden 

zijn met een kleiner territorium.  Als er meer kerkuilen in dezelfde vijver jagen verminderen prooien 

navenant.  In de regio Eeklo/Lembeke/Kaprijke, met nauwelijks telkens 1 broedkoppel, waren er dan 

ter vergelijking bijvoorbeeld wel nesten met 4 tot 5 jongen.  

 

Uitvliegpercentage: 

Het is van belang te weten hoeveel jongen effectief de broedbak verlaten om deel uit te maken van 

de populatie.  Dit wordt gecontroleerd in het najaar aan de hand van mogelijke kadavers met ring 

gevonden in de broedkasten.  In 2016 hadden we een uitvliegpercentage van 90%, in 2015 slechts 75 

%.  Blijkbaar was er in 2015 duidelijk een voedselprobleem.  In 2016 verlieten dan in absolute cijfers 

37 jongen de broedplaats. 

 

Braakballen: 

Om de anderhalve dag (1 à 2 dagen) braakt kerkuil een braakbal uit.  Dit zijn de onverteerbare 

resten: beentjes en haren  van prooidieren.  In een enkel geval (bij voedselgebrek) kunnen ook 

beenderen afgebroken worden.  Een braakbal bevat gemiddeld 4 à 5 prooidieren.  Afhankelijk van 

prooidieren (huis-/bosspitsmuis versus bruine rat) kan dit enigszins afwijken.  Braakballen met 

minder aanwezige prooidieren wijzen op voedselgebrek. 

 

 

Prooidieronderzoek: 

Zowat 98% van de prooidieren van kerkuil is een spitsmuis, woelmuis of ware muis.  Schedels van 

vogels worden maar zeer sporadisch gevonden(spreeuw, vink, huismus).  Een enkele keer wordt een 

meikeverschild of een vleermuis teruggevonden in een braakbal.   Kikkers en salamanders kunnen 

wel eens geslagen zijn, maar deze worden zelden of nooit verorberd.  De woelmuizen, aard- en 

veldmuis vormen meestal het stapelvoedsel van de kerkuil.  Aardmuis is algemeen, veldmuis niet!  In 

Adegem/Ursel is de veldmuis bijna compleet afwezig, in Kleit schaars aanwezig.  In Adegem-Zuid en 

Ursel vormt huisspitsmuis het stapelvoedsel.  Het aandeel ware muis (dwergmuis, huismuis, 

bosmuis, bruine rat) bedraagt nooit meer dan 25% van het totaal (op 10 braakballen).  De rosse 



woelmuis, meestal veelvuldig te strikken in inloopvallen, wordt nauwelijks in braakballen van kerkuil 

teruggevonden. 

 

Steenmarteronderzoek: 

Wat door het INBO begin de jaren 2010 voorspeld werd is bewaarheid geworden.  De blinde vlek van 

steenmarterafwezigheid  in het Meetjesland is opgevuld.  In 2015 hadden we op 2 plaatsen sporen, 

in 2016 op 3 andere plaatsen.  De broedkasten  van kerkuil (maar ook deze van steen- en bosuil) 

worden als slaapplaats, eetplaats of nestplaats  uitgekozen.  Een constante is er steeds: rustige 

plaatsen verdienen hun voorkeur.  In Burkel lag een kippenei in de kast, in de loods van Natuurpunt 

lag een afgeknaagde vogelpoot op de broedbak en in de Torredreef lag een aangevreten vers 

kadaver van een holenduif in de broedbak aldaar.  Dit waren dan wel waarnemingen van het najaar.  

Bij een eventuele confrontatie zal een adulte kerkuil wel de bovenhand hebben en de kast voor zich 

krijgen.  Maar kleine kerkuilenjongen zonder bescherming van een oudervogel zijn wel kwetsbaar. 

 

BRON: Kerkuilwerkgroep Vlaanderen 

 

Donaties met vermelding van  “vrije gift kerkuil ” op rekening IBAN: BE55 744 329 155 244  BIC: 

KREDBEBB  van de Kerkuilwerkgroep Vlaanderen zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 EURO. 

 


