
Bruine kiekendieven tijdens het broedseizoen 2003 
 
• Gebiedsinvulling 
 
Bijna het volledige gebied Bachten de Kupe, alsook het grootste deel van Diksmuide, kon 
worden ingevuld door bereidwillige medewerkers. Ook in de IJzervallei werden de 
broedgevallen opgevolgd.  
 

Gebied Medewerker
 
Binnenmoeren  Norbert Roothaert  

Marnix Lefranc 
 

Buitenmoeren Noël Leeman 
Ludo Leper 
 

Steenkerke-Eggewaartskapelle–Lovaart Benny Vandromme 
Johan Devos 
 

’s Heerwillems-Avekapelle-Zoutenaaie-
Oostkerke 
 

Kris Degraeve 

Duinkerke-Nieuwpoortvaart Frank Laleman 
 

Grote Labeur Johan Depotter 
Allaertshuizen Walter Wackenier 

 
Ramskapelle-Booitshoeke Jan Hauweele 

Marcel Bedert 
 

Hemmepolder Georges Versele 
Filip Nuyttens 
 

Stuivekenskerke Guido Onraedt 
 

 
Lo-lege 

 
Jan Swertvaegher 

Lo-Fintele Jan Swertvaegher 
 

IJzerbroeken Natuurpunt IJzervallei + Koen Devos 
Guido Onraedt + Jan Swertvaegher 
 

Lampernisse Guido Onraedt 
 
 

• Harrier Weekends en Harrier Week 
 

In 2003 werden twee Harrier Weekends georganiseerd en één Harrier Week : 
 



Harrier Weekend I   zat 29 en 30 maart 2003 
 

 Intekening van de graanvelden en maaigraslanden in het gebied. 
 

Harrier Weekend II  zat 26 en zon 27 april 2003 
 

 Opsporen van broedgevallen in het gebied 
 Voorlopig resultaat : 8 zekere broedgevallen 

 
Harrier Week   ma 12 tot en met zo 18 mei 2003 

 
 Opsporen van broedgevallen in het gebied 
 Voorlopig resultaat : 10 zekere broedgevallen 

 
Telkens werd op zondag om 11 u afgesproken aan het stadhuis van Veurne voor een kleine 
nabespreking. Soms (tweede weekend) was er bij de nabespreking maar één persoon 
aanwezig. Spijtig en ontmoedigend ! Tijdens de Harrier Week werd in hoofdzaak tijdens 
het weekend op zoek gegaan in plaats van enkele keren in de week. 
 
• Verplaatsingskosten 
 

Ondanks de oproep om de gemaakte verplaatsingskosten bij te houden, werd het 
overzicht slechts door één persoon overgemaakt. Deze persoon kreeg dan ook de 
vergoeding van 25 EUR. De bedoeling van het initiatief is om een symbolische bijdrage te 
leveren in de brandstofkosten voor het opsporen van broedgevallen. Ofwel was het 
bijhouden wat te veel papierwerk in verhouding met de opbrengst ofwel vormden de 
kosten geen hinderpaal in het zoekwerk naar bruine kiek. 
 
• Doorspelen van waarnemingen 
 

Vanaf dit jaar werden de waarnemingen doorgeven per e-mail en verspreid onder alle 
medewerkers van het project. Dit is niet alleen voor de opvolging zeer interessant maar 
werkt ook motiverend voor iedereen die deelneemt aan het project. Vanaf volgend jaar 
letten we er op om individuele kenmerken van kiekendieven mee te geven, bijvoorbeeld 
onvolwassen mannetje, vrouwtje met aan de linkervleugel twee ontbrekende handpennen. 
Op die manier kunnen ‘buren’ weten of ‘zijn’ vogels dezelfde zijn of niet. 
 
• Vergoedingen 
 
In totaliteit werden vier vergoedingen betaald voor een totaal bedrag van 175 EUR 
 
In Ramskapelle werd voor het eerst een broedgeval vastgesteld in luzerne. Het nest werd 
afgepaald maar het oogsten werd telkens, door omstandigheden, uitgesteld. De 
vergoeding werd betaald aan de landbouwer maar het nest was reeds gepredeerd (kraaien 
?) op het moment van het oogsten.  
 



In het Merkembroek te Houthulst werd een broedgeval, na veel observatiewerk, gevonden 
in een hooiland. Het (onvolledig) nest werd afgepaald en gespaard bij het maaien (3 juni). 
De vergoeding werd betaald aan de landbouwer. Bij de tweede maaibeurt (25/7) werd 
eveneens rond het nest gemaaid en de vergoeding uitbetaald. Er waren twee pulli 
aanwezig. Enige tijd nadien werd het nest gepredeerd door de vos. Uitwerpselen werden 
gevonden rond het nest. De vraag kan gesteld worden of een nest in een hooiland geen 
bijkomende bescherming nodig heeft, zeker in gebieden waar de predatiedruk van de vos 
redelijk hoog ligt (cfr. nestbescherming grauwe kiekendieven in Groningen).   
 
Tenslotte werd een kleine vergoeding betaald aan een landbouwer in De Moeren. Sedert 
1999 is er in die buurt onafgebroken een broedgeval geweest van de bruine kiekendief, 
waarvan vier jaar telkens in aangrenzende percelen. Ook in landbouwgebieden kunnen we 
stilletjes aan spreken van vaste locaties. Opmerkelijk was dat het koppel net hetzelfde 
perceel had uitgekozen als in het pioniersjaar 1999 ! 
 
Ramskapelle-Nieuwpoort  50 EUR 
Merkembroek-Houthulst  50 EUR 
Merkembroek-Houthulst  50 EUR 
De Moeren-Veurne   25 EUR 
 
• Overzicht broedgevallen :  

 
 12 zekere broedgevallen 

 
1. Veurne-Steenkerke 4 pulli-uitgevlogen 
2. Veurne-Pistelhoek 3 pulli-uitgevlogen 
3. Veurne-Suikerfabriek 3 pulli-uitgevolgen 
4. Veurne-Rode Poort Min 2 juvenielen-uitgevlogen 
5. Veurne-De Moeren 4 pulli-uitgevlogen 
6. Veurne-Booitshoeke 3 juvenielen-uitgevlogen 
7. Nieuwpoort-Ramskapelle Predatie 
8. Middelkerke-Mannekesvere Min 2 juvenielen-uitgevlogen 
9. Houthulst-Merkembroek Predatie 2 pulli 
10. Diksmuide-Rhillebroeken 4 pulli-uitgevlogen 
11. Diksmuide-Viconiaputten Min 2 juvenielen-uitgevlogen 
12. Diksmuide-Viconiaputten Min 2 juvenielen-uitgevlogen 

 
 
  2 waarschijnlijke broedgevallen 
 

1. Alveringem-Beverern a/d 
IJzer 

Min 1 juvenielen 

2. Diksmuide-Bien Acquis Min 2 juvenielen 
 

Nestplaatskeuze 



 
Maaigrasland     0 
Hooiland     1 
Graanveld     3 
Luzerne   1 
Rietland     7 
 
Totaal    12 

 
Gemeenten 
 
Veurne     6 
Diksmuide     3 
Houthulst    1 
Nieuwpoort     1  
Middelkerke    1 
 
Predatie     2/12 of 17 % 

 
Beschermingsactie   2/12 of 16,6 % 

 
Het totaal aantal geregistreerde broedgevallen is net zoals vorig jaar op 12 blijven 
steken.  
 
De vaste plaatsen waren terug bezet : Suikerfabriek van Veurne, Viconiaputten te 
Stuivekenskerke (2 koppels). Ook kleine rietlandjes werden aangedaan : Rode Poort te 
Eggewaartskapelle, Steengracht Oost te Steenkerke. Maar ook de wat breed uitvallende 
perceelsgrachten vielen in de smaak : zowel in de Pistelhoek te Veurne als in de 
Rhillebroeken werd gebroed in relatief kleine rietgrachten van amper 3 tot 4 meter 
breed. Ook de graanvelden blijven in de smaak vallen, zowel in De Moeren en Booitshoeke 
als in Mannekesvere. 
 
Twee waarschijnlijke broedgevallen, op de eerste plaats in de eendeput van Bien Acquis. 
Half april werd er een koppel vastgesteld boven het gebied maar nadien leek het stil. Het 
riet werd in september 2002 ‘behandeld’ om rietgroei tegen te houden en de jachthanden 
beter in de plas te kunnen jagen op zoek naar het geschoten wild. Slechts één kant werd 
niet behandeld. Half augustus meldde Rudy Debruyne dat hij twee juvenielen had gezien, 
wat wijst op een broedgeval. Het broedgeval wordt als waarschijnlijk gecatalogeerd. 
 
Half september werd een juveniele bruine kiekendief gezien boven het rietveld van de 
waterzuivering van Beveren aan de IJzer. Gelet op het late tijdstip wordt dit als een 
waarschijnlijk broedgeval gecatalogeerd. 
 
In twee gevallen was er predatie (Ramskapelle en Merkembroek), toevallig samenvallend 
bij beschermingswerk. 



 

• Overzicht verlaten/verdwenen/ niet gevonden of onvolwassen koppels 
 

1. Hemmepolder (aanwijzingen) 
2. Lo-vaart-Heydehoekstraat (verdwenen) 
3. Hazewind (verdwenen) 
4. De Moeren-grens (verdwenen) 
5. Schoudervliet (onvolwassen) 
6. Westbroek (predatie ? verlaten ?) 
7. Perceel vlas Viconiaputten (verdwenen) 
8. Lampernisse (verdwenen) 
9. Noordschote (predatie ? verlaten ?) 
10. Houtem-Goemoete (niet gevonden) 



 

 
3 pulli en 1 onbevrucht ei te Veurne Drie pulli in een toegegroeide sloot in de 

Rhillebroeken 
 

 
Pulli te Veurne 

 

 
Net geringde pulli te Veurne 

 
3 pulli te Veurne  



 
Steenkerke : jonge vinder van het nest bij het ringen. 

 

 
Uitgevlogen nest met resten van vooral waterhoenen 

 

 
De dikte van de poten geven weer of de pulli man of vrouw zijn. Links zie je een vrouwtje, rechts 

een mannetje. 
 

Vleugels van jonge bruine kiekendieven. Links zie je dat de handpennen aan het ontluiken zijn, 
rechts zijn ze bijna volledig volgroeid. 
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