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Inleiding

De grauwe kiekendief is een zeldzame broedvogel in 
Vlaanderen. Sinds het jaar 2000 waren er nog maar 4 be-

in 2012 in Tongeren en het recentste broedgeval was in 
2018 in Diksmuide. Dit laatste nest werd beschermd en 
opgevolgd door medewerkers van Natuurwerkgroep De 
Kerkuil.

Op Vlaams niveau ondertekende toenmalig minister 
Schauvlieghe in 2015 het soortenbeschermingsprogram-
ma (SBP) voor grauwe kiekendief. Dit programma werd 
opgesteld om het Europese Natuurdoel voor de grauwe 
kiekendief in Vlaanderen – zijnde 15 broedparen – te 

-
sluiten van beheerovereenkomsten (bv. aanleggen van 
vogelakkers) via de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). 
Een beheerovereenkomst bestaat uit één of meerdere 

-
betering van de kwaliteit van het milieu, de natuur of het 
landschap waarvoor de landbouwer een vergoeding krijgt 

-
ren mee van dergelijke overeenkomsten. Binnen dit soor-
tenbeschermingsprogramma werden 5 kernzones afgeba-
kend, waarvan één in West-Vlaanderen, nl. De Moeren in 
Veurne. Dit is een uitgesproken akkerbouwgebied waar 
jaarlijks alvast veel bruine kiekendieven komen broeden. 

meerjarennota de doelstelling voor grauwe kiekendieven 
op 2 koppels vastgelegd voor de beleidsperiode 2017-
2021.

Speurwerk

Eind april zag Stefaan Depover (Natuurpunt Poperinge) 
een mannetje grauwe kiekendief in de buurt van zijn 
woonplaats en meldde dit aan enkele vogelaars. Grauwe 

maar deze bleef toch al enkele dagen hangen. Wanneer 
er plots ook een vrouwtje gesignaleerd werd, ging er een 
belletje rinkelen bij Wim Bovens, de projectcoördinator 
van Natuurwerkgroep De Kerkuil. Hij contacteerde Ste-

mogelijk broedgeval op te sporen. Stefaan vond het een 
topidee en zo ontstond al snel een intense en succesvolle 
samenwerking. Onmiddellijk werd Gerald Driessens (Na-
tuurpunt) gecontacteerd om waarnemingen van grauwe 

op de website waarnemingen.be. Hoe minder volk komt 
kijken, hoe minder verstoring voor de broedkoppels. Hier 
komt de kiekendief terecht op de eerste plaats.

Grauwe kiekendieven bij de broeders van 
Westvleteren

foto: vrouwtje grauwe kiek - Johan Seys
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De volgende ochtend werd het onmiddellijk duidelijk dat 
het kersverse koppel grauwe kiekendieven de voorkeur 
had gegeven aan een grasveld palend aan de Sint-Six-
tusabdij en -brouwerij. Daar stonden we dan te velde, 
het gedrag van de vogels te bestuderen, tot plots uit 
het niets een tweede mannetje opdook boven het veld. 
Wou dit mannetje het vrouwtje afsnoepen van dat an-
dere mannetje? En wilde die hier ook ergens in de buurt 
zijn nest bouwen? Of was het een grauwe kiekendief op 
doortrek? Heel wat vragen staken de kop op en het ant-
woord liet toch even op zich wachten. Er werd een team 
samengesteld van observatoren die de grauwe kieken-

(Natuurpunt) en Hendrik Mijle (NWG De Kerkuil) waren 

zijn vruchten af: het tweede mannetje werd geregeld ge-
zien en op 8 mei verscheen zelfs een tweede vrouwtje ten 
tonele! Er is een duidelijk verschil in verenkleed tussen 

lichtere bovenarmdekveren die resulteren in een bleke 

op los baltsten boven hetzelfde perceel gras: een unicum 
voor Vlaanderen! We maakten kennis met broeder Mi-
chiel, broeder Benedikt en Arnold van de Sint-Sixtusabdij, 
die vol bewondering keken naar deze sierlijke roofvogel. 
De abdij is grondeigenaar van dit perceel, maar het veld 
wordt verhuurd aan een landbouwer. Broeder Michiel is 
een echte ornitholoog, met een rijk verleden in de Belgi-
sche Jeugdbond voor Natuur (BJN) waar hij zelfs Anny An-
selin leerde kennen, die ons wingtagproject voor de brui-
ne kiekendief leidt. De wereld is klein! Op 29 mei werd 
op 8 kilometer van het nestperceel een 2de kalenderjaar 
mannetje grauwe kiekendief gezien. Deze was nog te jong 

Denkwerk

Hoewel er verschillende beheerovereenkomsten uitge-
voerd waren in de onmiddellijke nabijheid van het perceel, 
hadden de kiekendieven dit perceel hoogstwaarschijnlijk 
niet gekozen mocht er geen lockdown zijn geweest. De 

hun populaire gerstenat en “In De Vrede”, het enige café 
waar Westvleteren verkocht wordt, had zijn deuren ver-

-

ten omwille van Covid-19. Dat alles zorgde voor een oase 
van rust en dus besloten de kiekendieven hun nest te ma-
ken onder het wakende oog van de broeders van de Sint 
Sixtus abdij en de lokale jachtwachter.

Beschermingswerk

Nesten van grauwe kiekendief worden sowieso be-
schermd op het moment dat er gedorst wordt. Het liefst 
zien natuurbeschermers dergelijke vogels in tarwe broe-

voor een natuurlijke bescherming. Gras kan platvallen en 
eens het gras over het nest valt, is het mogelijk dat de ou-
dervogels het niet meer terugvinden. Game over. Geluk-
kig was de landbouwer, Luc Rooryck, onmiddellijk bereid 
om mee te werken aan de bescherming van de nesten. 

niet vastlagen op het moment dat er oorspronkelijk ge-
maaid moest worden. Pas op 7 juni werden de markerin-
gen voor de nestbescherming geplaatst. Er werd een vlak 
van 10 op 10 meter afgemeten. Dit was de eerste keer dat 
er naar het nest gegaan werd. In één nest lagen vijf eie-
ren, in het tweede nest vier. Het Agentschap voor Natuur 
en Bos (ANB) werd gecontacteerd in het kader van de sub-
sidie voor de bescherming van de nesten (deze subsidie is 
er voor jongen van 5 broedvogelsoorten). Dieter Coelem-
bier (VLM) zorgde voor het papierwerk voor de aanvraag 
van deze subsidie. 

Op 13 juni was het zo ver, er zou gemaaid worden. Een 
heel team van vrijwilligers stond paraat voor het plaat-
sen van de eigenlijke nestbescherming. Taken werden 
verdeeld en er werd uitleg gegeven over hoe de schrik-
draad moest worden geplaatst. Een strook gras rond het 
nest werd op 15 cm hoogte geknipt zodat het zeker niet 

eieren. Eens de jongen groter zijn, is er sowieso minder 
gevaar voor het dichtvallen van een nest. Grauwe Kieken-
dief - Kenniscentrum Akkervogels (NL) werd gecontac-
teerd om advies in te winnen. Deze kiekendieven werden 
dus met de beste zorgen, veel ervaring en een enorm en-
thousiasme omringd! Een medewerker van het kabinet 
van minister Zuhal Demir liet ons weten dat hij, samen 
met de minister, zou langskomen als beide broedgevallen 
zouden slagen. Spannend!

foto: broeder Michiel observeert - Wim Bovens

foto: plaatsen nestbescherming - Wim Bovens
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Zenderwerk

Via ANB werden we door Kjell Janssens en Geert Spanog-

gecontacteerd. Zij stelden een samenwerking voor om 
de adulte vogels te voorzien van een zender voor weten-
schappelijk onderzoek. Dit zou heel wat belangrijke data 
kunnen opleveren voor Vlaanderen. Ben Koks, oprichter 

Grauwe Kiekendief, is verschillende keren langsgekomen 
om ons bij te staan met goede raad en tonnen ervaring.
Er waren 4 zenders beschikbaar voor de adulte grauwe 
kiekendieven. Deze zenders slaan elke 4 minuten de co-

op 18 juni. Dan was het alle hens aan dek. De vogel moest 
worden opgemeten en voorzien worden van een weten-
schappelijke ring, een kleurring (V|7), een zender en zo 
snel mogelijk terug worden vrijgelaten.

Op 7 juli werden 2 mannetjes van een zender voorzien, 
beide waren reeds gekleurringd. Aan de hand van hun 
ringen wisten we waar deze vandaan kwamen: één man-
netje kwam uit Groningen. Het was geboren in 2018 en 
voorzien van de kleurring 1|C, het andere was het enige 
juveniele mannetje van het nest uit Diksmuide (2018) met 

Nadat deze twee mannetjes gezenderd waren, werd het 
mistnet even afgebroken om de rust terug te laten keren 
op het veld en om de adulten de kans te geven om prooi 
aan te brengen voor de jongen. 

Tot ieders verbazing kwam er even later een ongezenderd 
mannetje prooi droppen op een nest. Er was dus sprake 

de vogels dagelijks opgevolgd kunnen worden. Zo kwa-
men we hun gezamenlijke slaapplaats op het spoor. Hier 
werden 2 mannetjes en 1 vrouwtje grauwe kiekendief 

het nestperceel bleven slapen. Er moet dus een 3de kop-
pel geweest zijn in de buurt, dat uitgemaaid werd. Uit de 
zendergegevens bleek al heel snel dat V|2 niet gebonden 
was aan een nest op het grasperceel. Hij doolde wat rond 
en het is dus eigenlijk eerder puur toeval dat we hem daar 
gevangen en gezenderd hebben. Uit latere data bleek dat 

Hier stonden we dan met 4 zenders en 6 adulte vogels. Er 
moesten keuzes gemaakt worden, maar, mannetjes leve-
ren meer interessante data op dan vrouwtjes. Het vrouw-

broedperiode en in de eerste levensfase van de juvenie-

zo meer bruikbare data op. We zouden dus voor het derde 
mannetje gaan! Maar het koppel aan dat nest bleek niet 

-
netje negeerde de oehoe volledig, alsof hij er niet eens 
stond. Het vrouwtje deed er nog een schepje bovenop. Ze 

alom bij iedereen die stond te kijken.

Op 13 juli werd het anders aangepakt. In plaats van een 

lokvogel. Met succes! Het mannetje kwam aan met prooi, 
dropte dit op het nest, nam een kleine aanloop en ging vol 
in de aanval op de havik af! Hebbes! Het derde gezenderd 
mannetje grauwe kiekendief van Vlaanderen was een feit.

foto: gezenderd vrouwtje V|7 - Wim Bovens

foto: gezenderd mannetje 1|C - Koen Devos

foto: gezenderd mannetje V|2- Koen Devos

foto: vrouwtje op kop oehoe - Wim Bovens
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Ringwerk

Een moment waar veel natuurbeschermers naar uitkijken, 
is het ringmoment. Op 8 juli werden de jongen van beide 
nesten geringd. Er waren oorspronkelijk 9 eieren in totaal, 
en bij het ringen bleek het nest van 5 eieren, 4 jongen 
te hebben en het nest van 4 eieren had slechts 2 jongen. 
Eén jong lag dood op het nest. Dat zal hoogstwaarschijn-
lijk onderkoeld geraakt zijn door de hevige regen van de 
voorbije dagen. De 6 jongen werden door Jeroen Arnoys 
en Norbert Roothaert, medewerkers van het Koninklijk 

van een wetenschappelijke ring en een gele kleurring. 

De kleurringen werden aangeleverd door Grauwe Kieken-
dief - Kenniscentrum Akkervogels uit Nederland. Iedereen 
die had bijgedragen aan de bescherming werd op dit ring-
moment uitgenodigd, ook de landbouwer Luc Rooryck 

hem een goed gevoel en hij is dan ook blij deel te mogen 
uitmaken van deze ervaring. 

Minister Demir liet zich op het allerlaatste moment ver-
ontschuldigen, evenals haar kabinetsmedewerker. Broe-
der Michiel trakteerde in naam van de abdij met een krat 
van het bekroonde Westvleteren om dit heugelijke mo-

die in 2018 in Diksmuide geboren werden, succesvol aan 
het broeden was in Groningen. Ze zou een nest van vier 
juvenielen aan het grootbrengen zijn!

Vliegwerk

Op 16 juli werd een eerste vliegende juveniel waargeno-
men, niet veel later werden ze allemaal nog eens gezien. 
De eerste vluchten stellen nog niet veel voor. Enkele me-
ters recht vooruit vliegen, om daarna stuntelig te landen 
in het hoge gras. Beetje per beetje wonnen ze het ver-
trouwen en lukte het zelfs om op de palen van de schrik-
draad te landen. Grotere jongen, dat wil ook zeggen dat 
er meer eten aangebracht moet worden. De mannetjes 
schakelden een tandje of twee bij. Hoewel de grauwe kie-
kendief perfect in staat is om kleine vogeltjes te pakken, 
blijven de meeste waarnemingen van prooiaanvoer toch 
muizen te zijn. Eén van de vrouwtjes begon alle libellen op 
en rond het veld te vangen. Eén keer werd er zelfs een we-
zel waargenomen in de poten van een aanvliegend man-
netje! Twee weken later zagen we een mannetje grauwe 
kiekendief een wespendief van het veld verjagen. Eens hij 

-
veniel de taak overnemen. De jonge kiekendief had duide-
lijk les gekregen van zijn pa en begeleidde de wespendief 
succesvol het veld af. Wat later werden zowel een buizerd 
als een jonge bruine kiekendief langs alle kanten belaagd 
door een drietal juvenielen. Ze hadden er duidelijk zin in. 

Wat ook wel opviel, is dat de juvenielen van het grootste 

de juvenielen een weekje jonger zijn. Wat gingen ze daar 
doen? Zouden ze gedurfd hebben om voedsel te stelen 
van de jongen daar? Meermaals konden we wel vaststel-
len dat als een jong te dicht bij het andere nest ging, het 
weggejaagd werd door een ouder van dat nest. En dat op 

van het kleinste nest, vertrokken naar Frankrijk, dat was 
vroeger dan de gemiddelde vertrekdatum, maar aange-
zien er maar 2 juvenielen waren, en het mannetje volgens 
de zenderdata heel hard zijn best deed, moet dit haalbaar 

foto: Jeroen ringt juveniele kiekendief - Eveline Follet

foto: twee juveniele kiekendieven - Eveline Follet 

foto: twee juveniele grauwe kiekendieven jagen juveniele 
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Tot 15 augustus bleven de mannetjes de jongen voeden, 

Meermaals was er geen enkel jong op het veld te bespeu-
ren toen het mannetje grauwe kiekendief aankwam met 
een prooi. De wijde wereld riep de juvenielen op om op 
avontuur te vertrekken! Vanaf 16 augustus zaten alle ge-
zenderde kiekendieven in Frankrijk. 

Netwerk

Het is uiterst belangrijk dat dergelijke broedgevallen goed 
gedocumenteerd worden. De uren die gespendeerd zijn 
aan de kant van het veld, observerend, zijn dan ook niet te 
tellen. Via een WhatsApp-groep hielden we elkaar op de 

voor enorm mooie beelden van de adulte vogels. Hans 
-

ook heel wat beeldmateriaal verzameld. De netwerkmo-
menten terwijl we observeerden, waren van kapitaal be-
lang om heel het verhaal aan elkaar te rijgen. Uiteraard 

vele veldwerk.

Opruimwerk

De nestbescherming werd opgeruimd op 13 augustus; het 

Enkele dagen voordien werd het gras nog eens gemaaid, 
wat het makkelijk maakte om met de auto tot aan de 

nestbescherming te rijden. Helaas hebben we hier vastge-

1|C en V|7, waar 4 eieren lagen en 2 juvenielen geringd 
werden, lag een dood jong in verre staat van ontbinding. 

dit ene jong niet aan ons hart komen, maar focussen ons 
op de 5 juvenielen die vrij als een vogel rondvliegen!

Samenwerken werkt!

-
king tussen de Natuurpuntvrijwilligers, in het bijzonder 

Natuurwerkgroep De Kerkuil, in het bijzonder Hendrik 

voor Natuur en Bosonderzoek, Dieter Coelembier van 
de Vlaamse Landmaatschappij, Floris Verhaeghe van het 
Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse Over-
heid, Jeroen Arnoys en Norbert Roothaert van het Ko-

jachtwachter Guy Depoorter, broeder Michiel, broeder 
Benedikt en Arnold van de Sint-Sixtusabdij, Ben Koks en 
Hans Hut, Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervo-
gels en bovenal de landbouwer, Luc Rooryck.

foto: V|7 toen zonder zender, aan het jagen - Johan Seys

foto: ongezenderd vrouwtje rust - Johan Seys

foto: juveniele grauwe kiekendief - Wim Bovens

 
gezenderd mannetje V.L op één foto - Johan Seys
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Periode 13 tot en met 18 juli

buurt van Westvleteren, maar komt toch in die periode 2 

Van Heuvelland naar Frankrijk, dan langs Westvleteren 
naar Nederland. V|2 verkent de omgeving!

Periode 13 tot en met 18 juli

buurt van het nest. Af en toe moeten de vleugels gestrekt 
Periode 

13 tot en met 18 juli

1|C is een fervent jager en wijkt zelden af van zijn ge-
woontes. Hij jaagt steeds tussen Westvleteren en de Fin-
tele, met een grote voorkeur voor het stuk tussen Vlete-

 Periode 13 tot en met 18 juli

-

V.L maakt wel geregeld uitstapjes om de buurt te verken-
nen en ander jachtgebied te vinden. 

Waar zaten de zenderkiekjes op 24 augustus?

Alle 4 zaten ze al in Frankrijk:

 • 1|C net onder Arras à 85 km
 • V.L net onder Amiens à 141 km
 • V|2 oosten van Reims à 202 km
 • V|7 oosten van Reims à 213 km

Wim Bovens

Zenderdata:

foto: grauwe kiekendief man - Johan Seys
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foto: vrouwtje grauwe kiekendief - Johan Seys
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foto: mannetje grauwe kiekendief - Johan Seys


