
Bruine kiekendieven in 2005 
 
Het goede muizenjaar 2004 kreeg in 2005 een vervolg waardoor het ook voor de bruine kiekendief een 
uitstekend jaar werd. Dit zien we onmiddellijk aan het aantal broedgevallen. Voor onze regio IJzer en Polder 
stijgen deze immers van 11 (2004) naar 18. Hierbij houden we nog geen rekening met de 4 territoriale koppels 
die we konden observeren. Vooral in het riet van de IJzervallei werd er opvallend veel gebroed. Jammer 
genoeg kon er onvoldoende nestopvolging gebeuren in deze zone. Bovendien moesten we begin juli nog 
afrekenen met overstromingen in het gebied, waardoor verschillende nesten verloren gingen. 
 

Door het slechte weer in de eerste helft van mei werd heel wat maaigrasland niet gemaaid eind april/begin mei 
maar slechts later. Hierdoor was het aantal broedende bruine kiekendieven in maaigrasland een stuk hoger dan 
vorige jaren.  
 

De bescherming van een uniek kiekendievennest (zes eieren !) in een maaigrasland langs de W. Cobergherstraat 
in De Moeren mislukte door onvoldoende opvolging.  Het nest was op het moment van het maaien (9 mei) niet 
afgepaald en de afbakening van het nest moest gebeuren tijdens het maaien door het vrouwtje op te jagen van 
op de plaats waar ze in het grasland landde. Na vier pogingen lukte het uiteindelijk om het nest te lokaliseren in 
het hoge Italiaanse raaigras. De verstoring hierbij was er blijkbaar te veel aan en het nest werd helaas 
verlaten. Twee dagen nadien vond de landbouwer niks meer terug in het kiekendievennest. De eieren van het 
verlaten nest waren wellicht geroofd door het koppeltje kraaien in de buurt. Het koppel was reeds sedert 2 
april aanwezig op de locatie en de naburige landbouwers konden mooi genieten van de prachtige baltsvluchten 
van het mannetje. Een vervolglegsel van dit koppel kwam er niet, alleszins kon het niet door ons worden 
vastgesteld. 
 

Ook een broedgeval in de Sashoekstraat te Bulskamp werd door niet opvolging uitgemaaid rond 17 mei. De dag 
zelf zat het vrouwtje bruine kiekendief ‘verweesd’ op het gemaaid grasland en ook de dagen nadien zat ze vaak 
roerloos op een paaltje of in een boom. Maar toch bleef de drang om te broeden aanwezig. Vijf dagen later kon 
je het vrouwtje gelukkig terug zien vliegen naar haar nieuwe broedlocatie, ditmaal in een graanveld. Met succes 
vlogen drie pulli uit. 
 

Ook in de Burgweg te Adinkerke (begin mei) ,in de Hemmestraat te Ramskapelle, en te Leke (half mei) 
sneuvelden nesten van bruine kiekendieven in het maaigrasland. Het koppel uit de Burgweg zette z’n 
broedactiviteiten verder en kon in een graanveld in de Noordhoekstraat met succes drie pullli grootbrengen. 
 

Op vrijdagnamiddag 22 april werd een koppel bruine kiekendieven ontdekt in de Zonnestraat te Veurne. Ze 
cirkelden rond een nieuw maaigrasland maar op dat moment stond het gras nog wat te laag om reeds in te 
nestelen. We hoopten dat ze het graanveld aan de overkant van de weg zouden verkiezen als nestplaats maar 
toch ging de voorkeur, tijdens de eerste week van mei, uit naar het (inmiddels sterk gegroeide) maaigrasland. 
De locatie aan de Zonnestraat begint stilletjes aan bij de klassieke locaties te horen want reeds voor de vierde 
keer (op zeven jaar) kon een broedgeval worden opgevolgd in dit doodlopend straatje. 
Van een prooioverdracht en daaropvolgende maaltijd van het vrouwtje werd geprofiteerd om het  nest af te 
palen. Vier eieren waren op het nest aanwezig en een behoorlijk vierkant van 10 meter op 10 meter werd 
afgebakend. Door het slechte weer werd het maaien nog wat uitgesteld maar op 24 mei kwam het perceel aan 
de beurt. Nadeel van dit late maaien is, dat, mocht de bescherming mislukken, het koppel wellicht niet opnieuw 
begint met de eileg (alhoewel we in 1999 nog een koppel hadden dat na het uitmaaien herbegon met de eileg 
begin juni !) Voor het koppel moet het maaien wellicht overkomen als een grote schok. Bijna het volledige 
perceel ligt tegen de vlakte, verandert enorm van uitzicht en verliest z’n gevoel van bescherming. Dit is 
wellicht het meest kritieke moment. De bamboestokjes bleven na het maaien van het vierkant staan want na 
het maaien wordt het gras geschud en hier kan het verkeerd lopen. Het geschudde gras kan namelijk op het 
vierkant vallen als de afpaling weggevallen is. Deze bewerking gebeurde enkele keren en telkens weer als er een 
buitje valt tot het gras voldoende droog is en opgehoopt werd om daarna in balen te worden verpakt. De witte 
balen werden op 28 mei weggehaald (dag na verpakking). Het slagen van de bescherming kon nagegaan worden 
door de aanwezigheid van het mannetje in de buurt. Toen het maaigrasland voor de zaadoogst een tweede keer 
werd gemaaid waren de jonge kiekendieven reeds vliegvlug. De bamboestokjes konden worden verwijderd en de 
boer kon het perceel nu volledig maaien. Het relaas van dit broedgeval kun je opvolgen in onderstaande 
fotoreportage. 
 
 



• Overzicht broedgevallen :  
 
 18 zekere broedgevallen 

 
Locatie Nestresultaat 
Veurne-Suikerfabriek 3 pulli uitgevolgen 
Veurne-Zonnestraat 4 pulli uitgevlogen 
Veurne-De Moeren Nest verlaten  
Veurne-Bulskamp 3 pulli uitgevlogen 
Houthulst-Merkembroek  1 juveniel gezien 
Houthulst-Merkembroek Nestsucces onbekend 
Diksmuide-Viconiaputten  Nest uitgevlogen 
Diksmuide-Viconiaputten  Nestsucces onbekend 
Diksmuide-Blankaart 4 pulli uitgevlogen 
Diksmuide-Blankaart Nestsucces onbekend 
Diksmuide-Blankaart Nestsucces onbekend 
Diksmuide-Rhillebroeken Nestsucces onbekend 
Diksmuide-Leke Nest uitgemaaid 
Diksmuide-Oudekapelle 3 pulli uitgevlogen 
Lo-Reninge-Westbroek Nestsucces onbekend 
Lo-Reninge-Noordschotebroek Nestsucces onbekend 
Nieuwpoort-Ramskapelle Nest uitgemaaid 
De Panne-Noordhoekstraat 3 pulli uitgevlogen 

 
 4 territoriale koppels 

 
Alveringem-Waterhuizekes Territoriaal koppel 
Koksijde-Schoudervliet Territoriaal koppel 
Koksijde-Zelte Territoriaal koppel 
Veurne-‘s Heerwillems Territoriaal koppel 

 
 Nestplaatskeuze 

 

Hooiland      1 
Graanveld     2 
Rietland      11 
Maaigrasland    4  
 
Totaal     18 

 

 Gemeenten 
 

Veurne      4 
Diksmuide     8 
Houthulst    2 
Nieuwpoort     1  
De Panne    1 
Lo-Reninge  2 
 

 Predatie     nihil (niet vastgesteld) 
 Beschermingsactie   1/18  

 
Kris Degraeve 



 

 
Een kiekendievennest wordt ontdekt en afgepaald 
in een maaigrasland in de Zonnestraat te Veurne 

 

 
4 eieren in het nest, bemerk de oude maiskolf als 

nestmateriaal 

 
 

Een vierkant rond het nest (100 m²) wordt niet 
gemaaid, het gras wordt gedroogd 

 

 
Het gras is ingepakt, het nest blijft broos achter op 

het perceel, gevoelig voor verstoring en predatie 

 
Het nest ligt wat meer beschut nu het gras groeit 

 

 
Het nest ligt bijna bloot door het opengevallen gras. 

Vier jongen groeien op en vliegen later allen uit. 
Opdracht volbracht ! 

 



Broedgevallen en territoriale koppels bruine kiekendief IJzer en Polder 1999 - 2005
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Broedsucces bruine kiekendief IJzer en Polder 1999 - 2005

Broedsucces; 48%

Verlaten; 4%

Predatie; 11%

Uitgemaaid; 2%

Onbekend; 34%

 
Broedbiotoop bruine kiekendief IJzer en Polder 1999 -2005

rietland; 49%

tarwe; 26%

gerst; 11%

maaigrasland; 8%

hooiland; 4%

luzerne; 1%
onbekend; 0%
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