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Broedseizoen Grauwe kiekendief 2013: Vlaanderen – Droog Haspengouw  

(Limburg + Vlaams Brabant) 

Na het succesvol broeden van een koppel grauwe kiekendieven vorig jaar (2012) in het oosten van 

Haspengouw, op de bekkengrens Schelde-Maas - in één van de beste kerngebieden voor akkervogels 

in Vlaanderen (!), was het dit voorjaar afwachten of één van de vogels zou terugkeren uit hun 

winterverblijf ten zuiden van de Sahel. Door frequente observaties konden we op 4 mei 2013 de 

adulte -van origine Duitse- man (gewingtagd als nestjong op 245 kilometer van hier) terug 

verwelkomen (goed herkenbaar door z’n tags) in zijn broedgebied van voorgaand jaar. Hij zou dit 

keer echter op zoek moeten naar een nieuw vrouwtje omdat zijn voormalige partner tijdens het 

broedseizoen van 2012 sneuvelde. Na een tweetal weken werd hij op 19 mei waargenomen in het 

gezelschap van een jonge (2KJ) dame. Hij probeerde zijn kersverse liefde goed te soigneren met 

onder andere het aanbrengen van 3 prooien, die hij haar via een prooioverdracht aanbood. Dit 

resulteerde wat later in een parade, gevolgd door een 

uitgebreide paring. Toen er eind mei zelfs met 

nestbouw begonnen werd (in wintertarwe), waren de 

vooruitzichten op het welslagen van een nieuw 

broedsel bijzonder gunstig.   

Maar die gunstige vooruitzichten bleken van korte 

duur te zijn. Begin juni werd een grasakker in de 

nabijheid van het nestperceel gemaaid, geploegd en 

ingezaaid met maïs. Dit leidde niet enkel voor 

verstoring, maar door de agrarische bewerkingen van het perceel verdween plots ook één van hun 

favoriete jacht- en rustplaatsen. Dat in combinatie met een al erg lage muizenstand in het voorjaar 

en de onervarenheid van het jonge vrouwtje, deed hen blijkbaar beslissen om het broedseizoen 

vroegtijdig te staken. Opnieuw een bevestiging dat rust en kwaliteit (nestgelegenheid en 

voedselaanbod) in het broedgebied van groot belang zijn. De vogels bleven nog enkele dagen in de 

omgeving om zich daarna niet meer te laten zien en de zomer elders door te brengen. Indien in deze 

gebieden (op de juiste plaatsen - zoals bijvoorbeeld de open plateau’s tussen Heers en Tongeren) 

meer en specifieke maatregelen op maat van kiekendieven (cfr. Groningen) zouden gerealiseerd 

kunnen worden, dan pas zullen de omstandigheden robuust genoeg zijn voor een populatieopbouw 

zonder al te sterke invloeden van fluctuaties in voedselaanbod. 
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