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Boombroedende Bruine Kiekendief
2018 (medio juni) heel alert een mannetje Bruine Kieken-
dief met prooi opmerkte. Vervolgens werd ook een vrouw 
én een prooiovergave tussen beide waargenomen. Daar 
was duidelijk iets gaande! Een mooi voorbeeld van een 

tussen beide vogels zich af boven een bosje in open akker-
bouwgebied in het zuiden van Heers (Limburg). Daar waar 
we vooral gefocust waren op het akkerland en eerder zou-
den verwachten dat een bruine kiek ergens in wintergerst 
op de grond zou nestelen, liet dit broedpaar toch iets heel 
anders zien. Na de prooiovergave keerde het vrouwtje 
terug naar waar ze vandaan was gekomen, een bos van 
bijna 9ha op een helling van het golvende Haspengouwse 
landschap. Onverwacht en opvallend. Bestaande uit rela-

daartussen nog een aantal open zones met bramen en 
ruigtekruiden, had het bosje een vrij dicht en ontoegan-
kelijk karakter. Enkele ‘brandgangen’ doorheen het bos 
ontsluiten het enigszins en geven toegang aan jagers om 
bv. tot bij hun voederplaatsen te komen.

-
middeld 2x/week, maakte duidelijk waar het nest zich on-
geveer moest bevinden. Echter, het duurde tot de twee-
de week van augustus voordat er een jonge kiekendief 
uitvloog. Precieze info over het nest ontbrak nog steeds. 

-
zocht om zodoende geen verstoring te veroorzaken. De 

voor de toegang. In de toppen van een dicht sleedoorn-
struweel (Prunus spinosa) temidden van een jonge loof-
houtaanplant met lichtrijke plekken en bramen, werd het 

grond ook een half wassen (+/-22d) jonge Bruine Kieken-
dief, dood. Door de gewichtstoename van de 2 jonge kie-
kendieven, was het nest waarschijnlijk beginnen verzak-
ken en viel het ene jong uit het nest op de grond. Tussen 
het dichte struweel was het vervolgens onbereikbaar voor 
de ouders. Het wél succesvol uitgevlogen jong en zeker 
het vrouwtje bleven nog tot begin september aanwezig.

Diameter: 0.9 m 
Hoogte nest: 0.5 m 

Nestmateriaal: maïsstoppels, oude stengels melganze-
voet, andere ‘onkruid’-stengels, tarwestro, vlasstro, tak-
ken van vlier en populier.

Het maken van een boom- of struiknest door kiekendie-

ook nog maar 2 vergelijkbare gevallen bekend (Koks, De 
Takkeling, 1994). Er werden weinig prooiresten gevonden 

van het jaaggedrag van het mannetje, lieten zien dat hij 
-

velden en bermen.
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