
 
Saleghemse krekengebied 
Overview langs kreek met zijn prachtige rietkragen, weilanden en graanakkers 
langsheen oude dijken. 

 



 

 



 

 



 

 
Hier zijn nog ontzettend mooie plekken die een sterke aantrekkingskracht hebben 
op heel wat roofvogelsoorten. 
Eén daarvan is de ‘bruine kiekendief’. 
Het kleed van de volwassen man bruine kiek is voor mij ronduit het meest favoriet. 
Een prachtige vogel die ik steeds vol verbazing kan blijven bewonderen. 



 
(Een adulte man bruine kiekendief met prachtige witte kop en ondervleugels 
en zwarte vleugelpunten). 

 



 
(Hierboven nog een adult mannetje in vlucht die mooi de bovenkant van zijn 
verenpak laat zien). 

 
 Op de foto’s boven en onder een volwassen vrouwtje bruine kiek dat minder 
fraai getekend is. Een vaal bruin verenpak met rosse bovenkant op de staart, 
maar met een lichtgele kop en schouders toch ook een opvallende roofvogel). 



 
Ik ga hier niet met cijfers, tabellen etc.. afkomen maar gewoon eens laten zien dat 
deze schitterende roofvogel de moeite waard is om te bewonderen en beschermen, 
wat we hier binnen onze plaatselijke afdeling dan ook vol overtuiging doen. 
Zo is binnen onze natuurstudiewerkgroep één van onze jaarlijkse bezigheden het 
waarnemen en opvolgen van de broedende koppels bruine kiekendieven binnen 
onze werkingsregio. Bruine kiekendieven broeden meestal in rietvelden/kragen maar 
ook in graanakkers. 
Waar het mogelijk is zorgen we dat in samenwerking met INBO de jonge vogels op 
bereikbare nesten geringd en van wingtags voorzien worden. 

 



Een gespecialiseerd team zorgt ervoor dat alles perfect verloopt. In dit geval is het 
in een graanveld. In zo’n gevallen word de landbouwer/eigenaar in kwestie 
opgezocht en overeengekomen om de nestplaats te vrijwaren, waarvoor we deze 
mensen uiteraard zeer dankbaar zijn en ze daar dan een beloning/vergoeding voor 
krijgen, zodat de jongen bij het maaien niet omkomen. De nestplaats wordt dan 
binnen een bepaalde perimeter afgebakend.  

 
(De jongen die op hun nestplaats gewoon op de grond zitten worden 
opgehaald om een eind verder, van de nestplaats verwijderd, een volledige 
checkup te krijgen en voorzien te worden van pootringen en wingtags). 

 



 
(Het meten van de uitgestrekte klauwen blijkt een belangrijk kenmerk te zijn 
om te weten of het om een mannetje of vrouwtje gaat). 

 



 
(De jongen worden zorgvuldig gewogen en van pootringen voorzien). 

 



 

 
(Nadat ze hun wingtags hebben gekregen worden ze netjes naar de nestplaats 
teruggebracht).  



 

 



 

 
Terugmeldingen leren ons dan veel over de leefgewoonten en leeftijd van de 
Bruine kiekendief. 
 



 
(Het is verbazingwekkend en zalig om deze prachtige vogels in hun leefgebied 
gade te slaan waar je geregeld aanvoer van voedsel kan zien.  
En al zeker als er succesvol jongen uitvliegen en je getuige kan zijn van de 
vlieglessen die de oudervogels geven). 

 
(Vlieglessen, in dit geval door de moedervogel). 



 
(Als je te dicht bij het nest of de juveniele uitvliegers komt dan komen de 
ouders al roepend dichterbij om je aandacht af te leiden en je weg te lokken. 
Als je dit zou ondervinden is het aangeraden om u respectvol te verwijderen 
zodat de vogels in alle rust hun activiteiten verder kunnen zetten). 

 
 



 
(Juveniele vogels hebben een chocoladebruin verenpak en de kleur van kop 
en schouders zijn eerder eigeel). 

 



 
(Op de foto hierboven zie je een juveniele vogel in vlucht en op de bovenkant 
van de vleugels zie je een lichte lijn doorheen de vleugels lopen wat een 
duidelijk en opvallend kenmerk is en wat je vanop afstand, door bijvoorbeeld 
een verrekijker of telescoop, goed kan waarnemen.  Een 2e a 3e kalenderjaars 
mannetje is herkenbaar aan de donkere eindband op de achtervleugels die nog 
niet volledig uitgeklaard zijn en de nog donkere buik- en borststreek). 

 
(Bij een adult mannetje, zoals op de foto hieronder, is die zwarte eindband 
volledig verdwenen en is de gehele onderkant vrijwel wit waardoor de zwarte 
vleugelpunten zeer goed opvallen. Hoe lichter des te ouder de vogel). 



 
Om de Bruine kiekendief hier te kunnen behouden zijn de natuurbeheerswerken 
door onze gedreven werkploeg van vrijwilligers een heel belangrijk aspect alsook de 
geldelijke steun van de vele leden. Op die manier zijn we in staat om gebieden aan 
te kopen en beheren zodat we een geschikt habitat/broedplaatsen kunnen blijven 
aanbieden aan deze prachtige roofvogels. 

 
(Op de foto’s hierboven en onder zie je een onvolwassen 2e a 3e kj’s mannetje 
die gewoonlijk al vanaf die leeftijd voor het eerst broedt). 



  

 
(Hier zie je hoe een buizerd door een mannetje bruine kiekendief uit het 
territorium word verdreven. Als er een bedreiging wordt gevormd dan duikt het 
mannetje bruine kiekendief luid roepend naar beneden en laat zich indien 
nodig op de rug van de bedreiger vallen, wat soms spectaculaire beelden kan 
opleveren).  



 
Je kan rondom ons krekengebied en vanaf de dijken deze prachtige roofvogels 
makkelijk vanop een veilige afstand gadeslaan. Benader de vogels nooit te dicht en 
als je zou opmerken dat er op bepaalde plaatsen veel activiteit plaatsvindt kan je dit 
steeds melden bij de vogelcoördinator van onze regio Chris De Buyzer zodat dit 
kan onderzocht worden. 
Vanaf half maart komen eerst de mannetjes terug, gevolgd door de vrouwelijke en 
jongere vogels. 
Ik kijk er alvast naar uit !! 
 
Tekst en foto’s : Karel Bryssinck 

http://panneweel.be/index.php/contact/3-chris-de-buyzer

