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Interview met een ‘oude rot in het vak’

Frank De Scheemaeker, regionale
coôrdinator van de regio Oostkust zit
zelden stil en kan terugblikken op een
lange staat van dienst m.b.t. verschil-
lende vogelprojecten van het I.N.
Tijd dus om het ‘t en ander voor te
leggen!

Frank, kan je even je geschiedenis als
vogelkijker schetsen? Waar en hoe
heeft het vogelkijk virus toegeslagen?

“De interesse begon bij de natuur-
club van mijn middelbare school; het
Sint-Lodewijkscollege te Brugge,
waar de biologieleraar, Dhr.
Boudewijn De Graeve, de woensdag-
namiddag een tiental geinteresseer-
den op sleeptouw nam naar de
Brugse excursiegebieden. Alzo kwam
ik algauw in contact met de B.J.N.
afdeling Brugge, waar ik in den
beginne meest met Geert Lejeune
optrok.”

Hoe houd je het vol om binnen zove-
le projecten coördinerend op te tre-
den? 

“Vooreerst woon ik in een unieke
'vogel'streek, met zowel zee, strand,
slik, schorre, polder en bossen. Deze
biotopen en vooral hun evolutie heb-
ben mij erg geboeid en die is in 25
jaar enorm veranderd. Ik heb de vol-
ledige mentaliteitswijziging meege-
maakt van een verloedering van de
natuur naar een herwaardering van
de natuur. De projecten die in daarbij
help coördineren, weerspiegelen ook
een beetje die negatieve en later
positieve aspecten. Wat ik het leukste
aan mijn coordinatierol vind, is dat ik
de gegevens van de  vogelaars van de
verschillende deelregio's en
Natuurpuntafdelingen Knokke -
Uitkerke - Brugge- Beernem- Torhout
enz....te samen mag brengen en alzo
een veel grotere waarde aan hun
gegevens kan geven.”

Is er een bepaald project dat je voor-
keur wegdraagt en waarom? 

“In feite zijn het er twee: het water-
vogelproject, omdat onze regio rijk is
aan verschillende watervogelbiot-
open en omdat ik deze vogels mooi
vind. Het broedvogelproject omdat
de resultaten ervan de rijkdom van de
regioweergeven.”

Wat zijn, om ook voor de niet
Oostkust-inboorlingen de zaken wat
te verduidelijken, in grote lijnen de
belangrijkste vogelgebieden in je
regio?

“Het Zwin en de omliggende
Zwinbosjes: zowel voor planten als
voor vogels een unieke biotoop, ook
een slaapplaats voor heel wat vogels
zoals Smelleken, Kolgans en Kleine
Zilverreiger. De Uitkerkse polder: een
uniek weidevogelgebied voor Grutto
en Tureluur in het broedseizoen en
voor overwinterende ganzen, eenden
en stootvogels. De Voor- en
Achterhaven van Zeebrugge wegen
hun aantrekking op speciale vogels!”

Wat het atlasproject betreft, ging alles
naar wens de voorbije twee jaren?
Zie je nog problemen voor dit laatste
jaar?

“Het eerste jaar had ik het werk een
beetje onderschat. Ik dacht dat ieder-
een vanzelf perfect zou tellen, maar
begeleiding, aanmoediging en hulp
bleek toch hier en daar nodig.
Normaal moet dit jaar de ganse regio
geteld zijn en zullen we ook grens-
hok Koekelare enkele malen bezoe-
ken. Maar ook nu is het weer de
leuze: iedereen voortdurend aan-
moedigen!”

Kan je je, terugblikkend op 25 jaar
vogels kijken in je regio,enkele
opmerkelijke gebeurtenissen voor de
geest halen?

“Op natuurbeschermingsgebied het
klasseren van de Put van Roksem als
beschermd gebied in de periode
1977-1982 samen met Pierre
Tavernier. Dit was toen echt een revo-
lutionaire overwinning op BLOSO,
dat toen op de meeste zandwinnings-
putten in de streek aasde.  In juli
1977 op het zelfde moment
Koereiger en Dougalls Stern in het
Zwin te Knokke en het onvergetelijke
BJN kamp in Torgny, warme zomer
1976 met massa's vlinders, libellen,
Visarend, Hop, Rode Wouw...  In de
maanden juli en augustus reden we
gemiddeld 2000 km met de
fiets,zowel in eigen regio, als in
Schotland, de Camargue als in
Zweden enz... 't Kon bijna niet
anders of ik zou later fietsen gaan
verkopen!”

Hoe schat je de toekomst in?
Gunstige dan wel ongunstige evolutie
van de vogelstand en soortenrijkdom
in je regio? 

“De toestand aan de kust lijkt positief
te evolueren: de biotopen geraken
meer en meer beschermd, weiden
worden niet meer gescheurd, boeren
sluiten beheersovereenkomsten af,
Aminal en Natuurpunt doen aan
natuurherinrichting. Sommige broed-
vogels doen het vrij goed: weidevo-
gels, stootvogels.”

Heb je, zoals zovelen, een bepaalde
voorkeurssoort waar je met extra veel
aandacht naar uitkijkt? 

“Het zijn er enkele: Blauwborst en
Bruine Kiekendief! Het zijn soorten
die er in mijn eerste jaren als ornitho-
loog bijna niet zaten; 1975, maar de
jaren erna fel toegenomen zijn in
onze regio en ik alzo de stijgende
aantalsevoluties kon volgen.
Daarbovenop probeerde ik deze
beide soorten op één dag als fenolo-
gievogel te zien, wat me vele jaren
lukte!”

Welke vogelsoort zou je in je regio dit
seizoen graag zien opduiken als een
eventuele nieuwe soort? 

“Voor de broedvogelatlas had ik 99
soorten in het hok van de
Achterhaven. Ik zou het leuk vinden
mocht daar nog een 100ste aan toe-
gevoegd kunnen worden. Die 100e
soort? Baardmannetje en/of Fitis lij-
ken de meest haalbare. Eén of andere
exoot (gans) hoeft voor mij niet!”


