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1 Inleiding 
 
1.1 Aanleiding voor het onderzoek 
 

1.1.1 Luchthavens en vogels 
 
Zoals beschreven in Driessens (2017), zijn luchthavens en hun omgeving aantrekkelijk voor vogels, en 
dit om verschillende redenen:  

 Ze vallen van zeer ver op voor vogels, want het zijn opvallende open ruimtes of ‘groenpolen’, 
vaak aan de rand van een (groot)stad.  

 Het zijn interessante foerageerplaatsen. Grote, kortgrazige graslanden maken dat prooien 
(zoals wormen, insecten, kleine knaagdieren,…) makkelijk te vinden zijn, wat luchthavens 
interessant maakt voor soorten die op het zicht foerageren, zoals Kieviten, Spreeuwen, 
Torenvalken, …  

 Bovendien vindt er weinig verstoring plaats. Vliegtuigen worden immers door vogels, o.a. 
omwille van gewenning, niet noodzakelijk als een bedreiging aanzien en worden niet 
gemeden. 

 

1.1.2 Vraag voor onderzoek 
 
Vliegende vogels kunnen voor gevaar zorgen rond luchthavens aangezien ze de meest voorkomende 
oorzaak zijn van birdstrikes. Er wordt in heel Europa veel aandacht besteed aan vogels die zich langs 
en rond luchthavens verplaatsen. Op dat vlak worden ook in Zaventem al heel wat maatregelen 
uitgevoerd: zo wordt de vogeltrek in vooral het najaar opgevolgd door middel van radarbeelden, de 
maaihoogte op de luchthaven werd aangepast zodat de graslanden minder uitnodigend zijn voor 
foeragerende Spreeuwen Sturnus vulgaris en Kieviten Vanellus vanellus, etc.… 
 
Volgens de studie van Rooseleer uit 1979 waren meeuwen in die tijd verantwoordelijk voor 53% van 
de birdstrikes, gevolgd door de Kievit met 12%. Daarna volgden ‘zwaluwen’ met 8,5%, duiven met 6% 
en valken met 5%. De soorten die in voorliggend rapport worden onderzocht waren toen dus goed 
voor een kleine 20% van de geregistreerde birdstrikes. In een recentere wereldwijde studie van 
slachtoffers van birdstrikes tussen 2008 en 2015 bleek 7% van de geïdentificeerde slachtoffers een duif 
of hoender te zijn, 9% bestond uit roofvogels, en 2% uit (gier)zwaluwen. Wereldwijd werden in deze 
periode meer dan 8.000 aanvaringen met ‘zwaluwen’ genoteerd, 3.681 met valken, en 5.397 met 
duiven (I.C.A.O., 2017). Vanuit de Bird Control Unit (BCU) wenst men dan ook meer informatie over 
deze vogelsoorten in de omgeving van Brussels Airport. 
 
Als ‘omgeving van Brussels Airport’ (off-airfield) wordt hier (net zoals in Driessens, 2017) uitgegaan van 
een cirkelvormige zone met straal van 13 km rond de luchthaven. Ook uit Rooseleer (1979) leren we 
dat de hoogte tussen 0 en 80 meter en de vliegsnelheid tussen 180 en 280 km/h het meest cruciaal 
waren, dus de landings- en stijgingsfase van het vliegtuig in de onmiddellijke omgeving van de 
luchthaven. 

De vraag werd gesteld of Natuurpunt Studie kan helpen binnen deze zone de broed- en 
foerageergebieden, foerageervluchten, slaap- en seizoenstrek in kaart te brengen van de hierboven 
vermelde soorten, en hierover te rapporteren, in eerste instantie vooral op basis van de reeds 
beschikbare gegevens. 

Natuurpunt Studie is onder meer volgende zaken nagegaan: 
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1) Waar bevinden zich broedkolonies van ‘zwaluwen’ binnen 13 km van de luchthaven ? 

 
2) Zijn er concentraties van duiven te vinden binnen 13 km van de luchthaven, en zo ja, waar 

bevinden deze zich en om welke soorten gaat het? 
 

3) Zijn er zones waar zich meer valken ophouden dan elders?  
 

4) Zijn er voor de verschillende soorten seizoenale patronen in de vliegbewegingen te 
detecteren? 

 
Om een antwoord te kunnen formuleren op deze vragen, werd uitgegaan van de dataset van 
www.waarnemingen.be. In deze databank zitten ondertussen meer dan 37 miljoen waarnemingen 
(toestand eind december 2019), waarvan meer dan 19 miljoen (dus meer dan de helft) van vogels. Het 
is de voornaamste bron van natuurdata in Vlaanderen. 
 
1.2 Doelstellingen van het onderzoek 
 
De doelen die werden vooropgesteld zijn voor de verschillende soorten (‘zwaluwen’, valken en 
‘duiven’) grotendeels gelijk, nl. het bepalen van broedplaatsen, foerageergebieden, 
foerageervluchten, slaaptrek en seizoenstrek, en dit in een straal van 13 km rond Brussels Airport. 
Hiervoor wordt gestart met een databank analyse, waaruit moet blijken of er nog aanvullende 
gegevens dienen te worden verzameld. Een overzicht van deze analyse is te vinden in voorliggend 
rapport. 
 
Anderzijds zijn er wel enkele verschillen tussen de onderzochte soorten, zo komen ‘zwaluwen’ en 
duiven vaak in (grote) groepen voor, terwijl valken eerder solitair voorkomen. Ook vertonen de 
onderzochte soorten verschillen in seizoenaal voorkomen, zo trekken alle ‘zwaluwen’ hier weg na het 
broedseizoen, terwijl er jaarrond duiven aanwezig zijn. Tenslotte verschillen de gedragspatronen ook 
per soort doorheen het jaar. Al deze soortspecifieke gedragingen worden telkens bij de 
soortbespreking vermeld.  
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2 Resultaten databank analyse 
 
2.1 Beschikbare gegevens 
 
Zoals hierboven reeds gesteld, was de voornaamste bron van data het dataportaal 
www.waarnemingen.be. Alle waarnemingen van de te onderzoeken soorten werden hier uit gehaald, 
wat leidde tot een dataset van ruim 150.000 records. Voor al deze records is minstens de soort, datum, 
aantal en locatie gekend. Deze data worden vervolgens opgesplitst per soort, waarna ze verder in 
detail kunnen worden bekeken, en ingedeeld naar broedperiode, trek, overwintering, … In wat volgt 
worden deze opgesplitste data besproken, waarbij telkens gebruik wordt gemaakt van de voor die 
soort relevante data. Zo zijn bijvoorbeeld winterdata niet relevant voor soorten die in Afrika 
overwinteren (bvb. ‘zwaluwen’ en Boomvalk), en zijn data die ingaan op de aanwezigheid van grote 
groepen vogels niet relevant voor solitair of in paren levende soorten (bvb. Slechtvalk). 
 
Naast de gegevens van www.waarnemingen.be, werden er ook reeds behoorlijk wat data verzameld 
op www.trektellen.nl. Op deze website kunnen vogelaars die de vogeltrek bestuderen, hun 
waarnemingen invoeren. Binnen het onderzoeksgebied is er één dergelijke telpost waarvan de 
gegevens niet in www.waarnemingen.be zitten. Het gaat om telpost ‘Pompstation Meerbeek’, deze is 
gelegen tussen het Plateau van Leefdaal en de luchthaven. Deze extra gegevens worden per soort kort 
besproken.  
 
2.2 ‘zwaluwen’ 
 
De groep van de ‘zwaluwen’ bestaat in onze contreien uit drie echte zwaluwen (Boeren-, Huis- en 
Oeverzwaluw), en de Gierzwaluw. Vandaar dat we ‘zwaluwen’ telkens tussen aanhalingstekens zetten. 
Tussen beide groepen zijn er grote verschillen in lichaamsbouw en gedrag, maar ook enkele 
overeenkomsten. Zo broeden ze allen regelmatig in kolonieverband, zijn ze hier allemaal tijdens de 
winter afwezig, en foerageren en trekken ze geregeld in (grote) groepen. Voor zowel de zwaluwen als 
de Gierzwaluw zijn dus enkel de broed- en trekperiode relevant, de winterperiode wordt hier dus niet 
verder besproken. 
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2.2.1 Boerenzwaluw 
 

 
Figuur 1: Boerenzwaluw (foto: Saxifraga – Ab H. Baas). 

 
De bekendste zwaluw is wellicht de Boerenzwaluw Hirundo rustica. Deze wijdverspreide soort broedt 
in nagenoeg heel Europa, en komt vooral voor in agrarisch gebied. Boerenzwaluwen komen doorgaans 
aan in april-mei, en vertrekken in september weer naar Afrika. Ze maken hun nest van modder en 
broeden vaak in kolonieverband. Ze hebben een duidelijke voorkeur voor gebieden met veeteelt, en 
mijden stedelijke omgevingen, bosgebieden, en zelfs landelijke gebieden waar akker- en tuinbouw 
domineren (Herremans, 2004a). 
 

 
Figuur 2: Boerenzwaluwen komen bij ons aan vanaf (maart-)april, in de loop van september vertrekken de meeste 

terug naar het zuiden (bron: www.waarnemingen.be). 
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In Figuur 1 worden alle waarnemingen van heel België uit Waarnemingen.be uitgezet, namelijk het 
aantal waargenomen Boerenzwaluwen per maand, over alle jaren heen. De meeste Boerenzwaluwen 
worden in september gezien, dat is een gevolg van het feit dat er dan flinke aantallen Boerenzwaluwen 
uit meer noordelijke contreien als doortrekker worden waargenomen.  
In de periode 2000-2002 werd de Vlaamse broedpopulatie geschat op 20.000-30.000 broedparen, met 
een verspreiding over zo goed als heel Vlaanderen (aanwezig in 95,8% van de hokken van 5*5 km).  
Dit was echter een flinke afname, geschat werd dat het broedbestand eind jaren ’90 nog slechts de 
helft bedroeg van dat van de jaren ‘70 (Herremans, 2004a). In de daaropvolgende periode (2007-2016) 
bleef de trend stabiel (Devos et al., 2016a). Omwille van een inkrimping van het verspreidingsgebied 
is de soort opgenomen in de categorie ‘Kwetsbaar’ op de Rode Lijst van de Vlaamse broedvogels 
(Devos et al., 2016b).  
 

2.2.1.1 Broedperiode  
 
Om na te gaan waar in het verleden in de buurt van de luchthaven reeds Boerenzwaluwen gebroed 
hebben, werden van de 10.296 Boerenzwaluw-records (binnen R=13km) enkel deze gebruikt die wijzen 
op een broedgeval. Daarvoor werden enkel de waarnemingen die ingevoerd werden met specifieke 
gedragscodes weerhouden. De exacte codes (met het aantal records per code) worden weergegeven 
in Tabel 1. Dit leverde in totaal 165 records op, deze worden weergegeven in Figuur 3. 
 

Tabel 1: Weerhouden gedragscodes voor broedende Boerenzwaluwen, en het aantal records in 
www.waarnemingen.be. 

Gedragscode Aantal records 
bezet nest 85 
bezet nest met eieren 3 
bezet nest met jongen 16 
nestbouw 10 
nestindicerend gedrag 15 
pas uitgevlogen/dons jongen 11 
recent gebruikt nest 1 
transport voedsel of ontlasting 2 
vastgesteld territorium 14 
waarschijnlijke nestplaats 8 

 
In de kaartweergave van deze data (Figuur 3) is te zien dat de dichtstbijzijnde concentraties aan 
broedplaatsen ten noorden van de luchthaven liggen, tussen Houtem en Perk. Elders zijn de 
broedlocaties meer verspreid over het gebied aanwezig, met vooral broedplaatsen in het 
buitengebied. 
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Figuur 3: Overzicht van de waarnemingen van broedende Boerenzwaluwen in een straal van 13 km rond de 

luchthaven Brussels Airport (bron kaart: © OpenStreetMap-auteurs). 
 
Zowel in het voorjaar als in de nazomer vormen zwaluwen soms grote groepen die samen foerageren. 
In het voorjaar is dit vooral het geval bij slecht weer, dan zijn dikwijls groepen zwaluwen te vinden 
boven allerlei waterplassen, waar ze op insecten jagen. In de nazomer, wanneer de jongen zijn 
uitgevlogen en de hoogste aantallen te vinden zijn, groeperen ze zich soms voor aanvang van de trek. 
Om na te gaan of er locaties in de buurt van de luchthaven zijn waar dit regelmatig gebeurt, werd in 
de dataset gekeken naar waarnemingen van groepen met de codes ‘ter plaatse’, ‘jagend’ of 
‘foeragerend’. Hiervoor werden alle meldingen van meer dan 10 Boerenzwaluwen weerhouden, in 
totaal ging het om 1.173 waarnemingen. Deze werden vervolgens ingedeeld in een aantal klassen, een 
overzicht hiervan wordt gegeven in Tabel 2. 
 

Tabel 2: Aantal groepen Boerenzwaluwen per aantalsklasse. 
Klasse Aantal records 

11-20 510 
21-50 425 

51-100 140 
101-250 76 
251-500 20 

500+ 2 
 
De spreiding van de groepen wordt weergegeven in Figuur 4. Hieruit blijken de grootste concentraties 
aan vogels inderdaad waargenomen zijn boven wateroppervlakken, zoals de waterplassen aan het 
Mechels Broek en in Domein Hofstade. Ook op het plateau van Sterrebeek en het Dorenveld ten oosten 
van Brussels Airport worden geregeld groepjes Boerenzwaluwen gezien. Voor laatstgenoemde 
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gebieden speelt ook het waarnemerseffect mee: er zijn vaste trektelposten aanwezig waardoor veel 
langstrekkende zwaluwen (die ook elders passeren) hier worden geregistreerd. 
 

 
Figuur 4: Overzicht van de waarnemingen van minstens 10 pleisterende, jagende of foeragerende 

Boerenzwaluwen in een straal van 13 km rond de luchthaven Brussels Airport (bron kaart: © OpenStreetMap-
auteurs). 

 

2.2.1.2 Trekperiode 
 
Behalve aan de kust, waar vaak stuwtrek optreedt, trekken zwaluwen over het algemeen in eerder 
kleine groepen door. De verdeling van de overvliegende Boerenzwaluwen per windrichting is te vinden 
in Tabel 3. De 3.690 records waarbij ‘overvliegend’ werd genoteerd, werden hiervoor weerhouden. In 
bijna een derde van de records werd geen specifieke richting vermeld, daarna zijn ‘zuidwest’ en 
‘noordoost’ de meest gebruikte codes. Aangezien vogels bij ons over het algemeen een noordoost (in 
het voorjaar) – zuidwest (in het najaar) richting volgen, is dit logisch en betreft dit wellicht effectief 
vogels op trek.  
 

Tabel 3: Gebruikte gedragscodes voor overvliegende Boerenzwaluwen, en het aantal records in 
www.waarnemingen.be.  

Gedragscode Aantal records 
overvliegend 1350 
overvliegend noord 312 
overvliegend noordoost 669 
overvliegend noordwest 44 
overvliegend oost 39 
overvliegend west 51 
overvliegend zuid 360 
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overvliegend zuidoost 41 
overvliegend zuidwest 824 

 
Een kaart met alle waarnemingen van overvliegende vogels is te vinden in Figuur 5. Hierin zijn omwille 
van de duidelijkheid, vogels die naar noordoost en noordwest vlogen samen gegroepeerd bij 
‘overvliegend noord’, en idem zijn vogels die naar zuidoost over zuidwest vlogen ondergebracht bij 
‘overvliegend zuid’. Locaties met grote concentraties aan punten van overvliegende vogels zijn vaak 
plaatsen vanwaar regelmatig vogeltrek wordt bestudeerd, zgn. ‘trektelposten’. Zowel ten oosten van 
de luchthaven, als ten zuiden ervan (bvb. op het plateau van Sterrebeek) zijn dergelijke concentraties 
aan overvliegende vogels te zien. 
 

 
Figuur 5: Overzicht van de waarnemingen van overvliegende Boerenzwaluwen in een straal van 13 km rond de 

luchthaven Brussels Airport (bron kaart: © OpenStreetMap-auteurs). 
 
Vanaf de telpost ‘Pompstation Meerbeek’ werden de afgelopen 10 jaar in totaal 30.345 overvliegende 
Boerenzwaluwen geteld (bron: www.trektellen.nl). De overgrote meerderheid van deze gegevens 
werd in het najaar verzameld, doorgaans vliegen vogels dan in zuidwestelijke of zuidelijke richting over. 
De grotere hoeveelheid gegevens in het najaar is enerzijds te wijten aan een hogere telinspanning 
tijdens die periode, maar de meeste soorten zijn dan ook algemener (er is net een broedseizoen achter 
de rug, waardoor er veel jonge vogels zijn). 
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2.2.2 Huiszwaluw 
 

 
Figuur 6: Huiszwaluw (foto: Luc Meert). 

 
Huiszwaluwen broeden net zoals Boerenzwaluwen graag in kolonieverband, en maken hun nest 
eveneens van modder. Voor beide soorten is de aanwezigheid van water dus van groot belang tijdens 
het broedseizoen. In tegenstelling tot Boerenzwaluwen broeden Huiszwaluwen echter vaak in stedelijk 
gebied. Ook Huiszwaluwen komen in april-mei terug uit hun overwinteringsgebieden, en vertrekken in 
september weer naar het zuiden. 
 

 
Figuur 7: Huiszwaluwen komen bij ons aan vanaf april, tegen eind september zijn de meeste alweer vertrokken 

(bron: www.waarnemingen.be). 
 
In de Vlaamse Broedvogelatlas (Herremans, 2004b) werd de broedpopulatie geschat op 8.000-11.000 
broedparen. De Huiszwaluw komt verspreid over Vlaanderen voor, en was in de periode 2000-2002 
aanwezig in 73,9% van de hokken. Ook deze soort nam sterk af, zo werd de populatie in de periode 
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1973-1977 nog geschat op 38.000 broedparen. In Nederland herstelde de populatie zich sinds de 
eeuwwisseling, en is zelfs een licht herstel zichtbaar (Sovon Vogelonderzoek Nederland, 2018). Op de 
meest recente Vlaamse Rode Lijst van de broedvogels is de soort opgenomen in de categorie 
‘Momenteel niet in gevaar’ (Devos et al., 2016b). 
 

2.2.2.1 Broedperiode 
 
Om na te gaan waar in het verleden in de buurt van de luchthaven reeds Huiszwaluwen gebroed 
hebben, werden van de 6.783 Huiszwaluw-records enkel deze gebruikt die wijzen op een broedgeval. 
Daarvoor werden enkel de waarnemingen die ingevoerd werden met specifieke gedragscodes 
weerhouden. De exacte codes (met het aantal records per code) worden weergegeven in Tabel 4. Dit 
leverde in totaal 991 records op, deze worden weergegeven in Figuur 8. 
 

Tabel 4: Weerhouden gedragscodes voor broedende Huiszwaluwen, en het aantal records in 
www.waarnemingen.be. 

Gedragscode Aantal records 
bezet nest 668 
bezet nest met eieren 4 
bezet nest met jongen 86 
nestbouw 36 
nestindicerend gedrag 75 
pas uitgevlogen/dons jongen 6 
recent gebruikt nest 54 
vastgesteld territorium 51 
waarschijnlijke nestplaats 11 
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Figuur 8: Overzicht van de waarnemingen van broedende Huiszwaluwen in een straal van 13 km rond de 

luchthaven Brussels Airport (bron kaart: © OpenStreetMap-auteurs). 
 
Op enkele meldingen op de luchthaven zelf na, bevinden de meeste gekende nestlocaties zich niet in 
de onmiddellijke omgeving van de luchthaven. In de dorpen ten oosten ervan (Nederokkerzeel en Erps-
Kwerps) zijn er verschillende waarnemingen van nesten. Het ontbreken van meldingen in een aantal 
andere dorpen (zoals bvb. Steenokkerzeel) geeft echter aan dat mogelijk niet alle nestlocaties reeds 
gekend of in kaart gebracht zijn. 
 
Om na te gaan of er locaties in de buurt van de luchthaven zijn waar regelmatig grote groepen 
Huiszwaluwen voorkomen, werd ook voor deze soort in de dataset gekeken naar waarnemingen van 
groepen met de codes ‘ter plaatse’, ‘jagend’ of ‘foeragerend’. Hiervoor werden alle meldingen van 
meer dan 10 Huiszwaluwen weerhouden, in totaal ging het om 1.208 waarnemingen. Deze werden 
vervolgens ingedeeld in een aantal klassen, een overzicht hiervan wordt gegeven in Tabel 5. 
 

Tabel 5: Aantal groepen Huiszwaluwen per aantalsklasse. 
Klasse Aantal records 

11-20 641 
21-50 447 

51-100 85 
101-250 29 
251-500 5 

500+ 1 
 
De visuele weergave van de verspreiding van deze groepen is te vinden in Figuur 9. Hierin is goed te 
zien dat de soort minder in grote groepen voorkomt dan de Boerenzwaluw, de waarnemingen zijn ook 
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meer verspreid over het hele gebied. De dichtstbijzijnde locatie met geregeld een concentratie aan 
Huiszwaluwen bevindt zich 3 km ten noordwesten van Brussels Airport. 
 

 
Figuur 9: Overzicht van de waarnemingen van minstens 10 pleisterende, jagende of foeragerende Huiszwaluwen 

in een straal van 13 km rond de luchthaven Brussels Airport (bron kaart: © OpenStreetMap-auteurs). 
 
Aanvullend werden in maart 2019 ook de nesten van Huiszwaluwen geteld op Brussels Airport zelf, dit 
leverde een totaal op van 199 nesten (pers. med. J. Geeraerts). Aangezien deze soort begin maart nog 
niet terug is op de broedplaatsen, gaat het hier om nesten uit het voorgaande jaar (of zelfs de 
voorgaande jaren). Om het aantal bewoonde nesten te kennen, zou een telling later in het 
broedseizoen (bijvoorbeeld in juni/juli) nuttig kunnen zijn. 
Het zou nuttig zijn als de BCU jaarlijks de aantallen bewoonde Huiszwaluw nesten zou tellen en deze 
gegevens zou bijhouden, bij voorkeur per gebouw.  
 

2.2.2.2 Trekperiode 
 
In vergelijking met Boerenzwaluwen is het aantal records van overvliegende Huiszwaluwen veel lager: 
1.152 (tegenover 3.690 Boerenzwaluwen). De verdeling van de overvliegende Huiszwaluwen per 
windrichting is te vinden in Tabel 6. Enkel records waarbij ‘overvliegend’ werd genoteerd, werden 
hiervoor weerhouden. In bijna 60% van de meldingen werd geen specifieke richting vermeld, daarna 
is de meest gebruikte code ‘overvliegend zuidwest’. In het binnenland worden zelden grote groepen 
trekkende Huiszwaluwen waargenomen, grotere aantallen zijn eerder te verwachten bij pleisterende 
vogels in voor- of najaar (vaak boven grote wateroppervlakken), of nabij broedkolonies, bijvoorbeeld 
wanneer de jongen net zijn uitgevlogen. 
 

Tabel 6: Gebruikte gedragscodes voor overvliegende Huiszwaluwen, en het aantal records in 
www.waarnemingen.be. 

Gedragscode Aantal records 
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overvliegend 657 
overvliegend noord 24 
overvliegend noordoost 80 
overvliegend noordwest 6 
overvliegend oost 7 
overvliegend west 15 
overvliegend zuid 90 
overvliegend zuidoost 18 
overvliegend zuidwest 255 

 

 
Figuur 10: Overzicht van de waarnemingen van overvliegende Huiszwaluwen in een straal van 13 km rond de 

luchthaven Brussels Airport (bron kaart: © OpenStreetMap-auteurs). 
 
Ook op de telpost ‘Pompstation Meerbeek’ werden minder Huis- dan Boerenzwaluwen genoteerd. In 
totaal ging het de afgelopen 10 jaar om 2.593 exemplaren (bron: www.trektellen.nl). Ook voor deze 
soort valt de piek van de gegevens in het najaar. 
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2.2.3 Oeverzwaluw 
 

 
Figuur 11: Oeverzwaluw (foto: Luc Meert). 

 
De derde zwaluw, de Oeverzwaluw, broedt in tegenstelling tot beide andere soorten in oevers van 
rivieren, waarin ze hun 40 cm diepe broedgangen graven. Omwille van deze specifieke voorkeur is het 
de minst algemene zwaluw, die slechts in 19,6 % van de atlashokken werd geregistreerd. In 2000-2002 
werd de populatie geschat op 6.000-7.500 paren. Ook deze soort nam sterk af, in de jaren ’60 werd de 
populatie nog geschat op 12.000 koppels (Herremans, 2004c). Oeverzwaluwen komen doorgaans iets 
vroeger aan dan de twee andere soorten, en vertrekken ook iets vroeger terug naar het zuiden. 
Omwille van een afname van het verspreidingsgebied is de soort op de Rode Lijst van de Vlaamse 
broedvogels opgenomen in de categorie ‘Bijna in gevaar’ (Devos et al., 2016b). 
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Figuur 12: Oeverzwaluwen komen aan in de loop van maart-april, en vertrekken in augustus-september opnieuw 

richting het zuiden (bron: www.waarnemingen.be). 
 

2.2.3.1 Broedperiode 
 
Ook voor deze soort werd nagegaan waar de soort in de nabijheid van de luchthaven in het verleden 
heeft gebroed. Daartoe werden van de 1.594 records van Oeverzwaluwen, enkel deze die wijzen op 
een broedgeval weerhouden. Dit leverde in totaal 121 records op, deze zijn – samen met de exacte 
gedragscode – weergegeven in Tabel 7. 
 

Tabel 7: Weerhouden gedragscodes voor broedende Oeverzwaluwen, en het aantal records in 
www.waarnemingen.be. 

Gedragscode Aantal records 
bezet nest 71 
bezet nest met eieren 2 
bezet nest met jongen 3 
nestbouw 20 
nestindicerend gedrag 18 
pas uitgevlogen/dons jongen 1 
transport voedsel of ontlasting 2 
vastgesteld territorium 2 
waarschijnlijke nestplaats 2 

 
Zoals te verwachten bij deze holenbroeder, zijn er slechts enkele locaties binnen een straal van 13 km 
rond Brussels Airport waar regelmatig broedende Oeverzwaluwen vastgesteld worden. Deze locaties 
zijn allen langs waterlopen of grotere plassen gelegen (Figuur 13). 
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Figuur 13: Overzicht van de waarnemingen van broedende Oeverzwaluwen in een straal van 13 km rond de 

luchthaven Brussels Airport (bron kaart: © OpenStreetMap-auteurs). 
 
Om na te gaan of er locaties in de buurt van de luchthaven zijn waar regelmatig grote groepen 
Oeverzwaluwen voorkomen, werd ook voor deze soort in de dataset gekeken naar waarnemingen van 
groepen met de codes ‘ter plaatse’, ‘jagend’ of ‘foeragerend’. Hiervoor werden alle meldingen van 
meer dan 10 Oeverzwaluwen weerhouden, in totaal ging het om 367 meldingen. Deze werden 
vervolgens ingedeeld in een aantal klassen, een overzicht hiervan wordt gegeven in Tabel 8. 
 

Tabel 8: Aantal groepen Oeverzwaluwen per aantalsklasse. 
Klasse Aantal records 

11-20 140 
21-50 156 

51-100 40 
101-250 23 

250+ 8 
 
Wanneer deze waarnemingen op kaart worden gezet, is duidelijk te zien dat de grootste groepen 
worden waargenomen bij de broedlocaties, of boven de grotere waterplassen in het gebied (Figuur 
14). 
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Figuur 14: Overzicht van de waarnemingen van minstens 10 pleisterende, jagende of foeragerende 

Oeverzwaluwen in een straal van 13 km rond de luchthaven Brussels Airport (bron kaart: © OpenStreetMap-
auteurs).  

 

2.2.3.2 Trekperiode 
 
In vergelijking met de overige twee zwaluwensoorten worden er slechts lage aantallen overvliegende 
Oeverzwaluwen gemeld: in de onderzochte dataset zaten slechts 232 records. De verdeling van de 
overvliegende Oeverzwaluwen per windrichting is te vinden in Tabel 9. Enkel records waarbij 
‘overvliegend’ werd genoteerd, werden hiervoor weerhouden. In ongeveer een derde van de 
meldingen werd geen specifieke richting vermeld, daarna is de meest gebruikte code ‘overvliegend 
zuidwest’. 
 

Tabel 9: Gebruikte gedragscodes voor overvliegende Oeverzwaluwen, en het aantal records in 
www.waarnemingen.be. 

Gedragscode Aantal records 
overvliegend 76 
overvliegend noord 27 
overvliegend noordoost 49 
overvliegend noordwest 2 
overvliegend oost 4 
overvliegend west 0 
overvliegend zuid 19 
overvliegend zuidoost 0 
overvliegend zuidwest 55 
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In Figuur 15 zijn de locaties van deze waarnemingen terug te vinden, deze liggen verspreid over het 
onderzochte gebied, met amper meldingen in de onmiddellijke nabijheid van Brussels Airport. 
 

 
Figuur 15: Overzicht van de waarnemingen van overvliegende Oeverzwaluwen in een straal van 13 km rond de 

luchthaven Brussels Airport (bron kaart: © OpenStreetMap-auteurs). 
 
Vanaf de telpost ‘Pompstation Meerbeek’ worden slechts occasioneel overvliegende Oeverzwaluwen 
opgemerkt: de afgelopen 10 jaar werden er slechts 91 geteld (bron: www.trektellen.nl). 
 
 

2.2.4 Gierzwaluw 
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Figuur 16: Gierzwaluw (foto: Saxifraga – Luc Hoogenstein). 

 
Gierzwaluwen broeden tegenwoordig vooral in spleten en holtes in gebouwen, en zijn dus broedend 
vooral terug te vinden in dorpen en steden. Het zijn echte luchtacrobaten, die enkel aan ‘land’ komen 
om te broeden. Ze komen pas in mei terug aan in de broedgebieden, en vertrekken alweer tegen eind 
juli. In de periode 2000-2002 was de soort aanwezig in 75,5 % van de atlashokken, een 
populatieschatting maken was echter niet mogelijk (Herremans, 2004d). Op de Rode Lijst van de 
Vlaamse broedvogels staat de soort opgenomen als ‘Momenteel niet in gevaar’ (Devos et al., 2016b). 
 

 
Figuur 17: Gierzwaluwen komen pas aan vanaf eind april-mei, en zijn tegen eind augustus bijna allemaal alweer 

vertrokken (bron: www.waarnemingen.be). 
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2.2.4.1 Broedperiode 
 
Ook bij de Gierzwaluw werden, om na te gaan waar de soort in het verleden in de buurt van Brussel 
Airport reeds gebroed heeft, van de 17.217 Gierzwaluw-records enkel deze gebruikt die wijzen op een 
broedgeval. Daarvoor werden enkel de waarnemingen die ingevoerd werden met specifieke 
gedragscodes weerhouden. Dit leverde in totaal 1.244 records op, de exacte codes (met het aantal 
records per code) worden weergegeven in Tabel 10.  
 

Tabel 10: Weerhouden gedragscodes voor broedende Gierzwaluwen, en het aantal records in 
www.waarnemingen.be. 

Gedragscode Aantal records 
bezet nest 643 
bezet nest met eieren 6 
bezet nest met jongen 49 
nestindicerend gedrag 344 
pas uitgevlogen/dons jongen 5 
recent gebruikt nest 7 
transport voedsel of ontlasting 11 
vastgesteld territorium 53 
waarschijnlijke nestplaats 126 

 
Een overzicht van de locaties van de broedende Gierzwaluwen is te vinden in Figuur 18. Daar komt 
duidelijk uit naar voor dat nagenoeg alle broedende Gierzwaluwen te vinden zijn in de steden Brussel 
en Leuven. In de onmiddellijke nabijheid van de luchthaven zijn slechts enkele broedplaatsen te 
vinden. 
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Figuur 18: Overzicht van de waarnemingen van broedende Gierzwaluwen in een straal van 13 km rond de 

luchthaven Brussels Airport (bron kaart: © OpenStreetMap-auteurs). 
 
Gierzwaluwen vliegen in de zomer vaak in (grote) groepen rond, voornamelijk boven de steden waar 
ze ook broeden. Net zoals de eerder besproken zwaluwen kunnen ze tijdens de trek (vooral in het 
voorjaar) ook geregeld boven waterplassen worden waargenomen.  
 
Om na te gaan of er locaties in de buurt van de luchthaven zijn waar dit regelmatig gebeurt, werd ook 
voor de Gierzwaluw in de dataset gekeken naar waarnemingen van groepen met de codes ‘ter plaatse’, 
‘jagend’ of ‘foeragerend’. Hiervoor werden alle meldingen van meer dan 10 Gierzwaluwen 
weerhouden, in totaal ging het om 2.416 waarnemingen. Deze werden vervolgens ingedeeld in een 
aantal klassen, een overzicht hiervan wordt gegeven in Tabel 11. 
 

Tabel 11: Aantal groepen Gierzwaluwen per aantalsklasse. 
Klasse Aantal records 

11-20 1315 
21-50 784 

51-100 177 
101-250 108 
251-500 26 

500+ 6 
 
De spreiding van de groepen wordt weergegeven in Figuur 19. Ook hierin vallen de concentraties 
boven de steden op, hoewel er ook bijvoorbeeld ten oosten van Oppem geregeld vrij grote aantallen 
worden waargenomen. 
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Figuur 19: Overzicht van de waarnemingen van minstens 10 pleisterende, jagende of foeragerende 

Gierzwaluwen in een straal van 13 km rond de luchthaven Brussels Airport (bron kaart: © OpenStreetMap-
auteurs). 

 
Gedurende terreinwerk op Brussels Airport in het kader van eerdere rapportages (Lambrechts et al. 
2015; Lambrechts et al. 2016 & Lambrechts et al. 2017), werden tijdens zes dagen die binnen het 
broedseizoen van de soort vielen, in totaal op drie dagen Gierzwaluwen waargenomen. Tijdens drie 
andere bezoeken in de geschikte periode werden geen Gierzwaluwen gezien. 
 

2.2.4.2 Trekperiode 
 
Net zoals bij de zwaluwen, worden trekkende groepen met grote aantallen Gierzwaluwen in het 
binnenland niet veel gezien. Om te kijken of er plaatsen zijn waar veel overvliegende Gierzwaluwen 
gemeld worden nabij de luchthaven, werden de ‘overvliegende’ vogels geselecteerd in de databank, 
dit leverde de verdeling op die in Tabel 12 te zien is. 
 

Tabel 12: Gebruikte gedragscodes voor overvliegende Gierzwaluwen, en het aantal records in 
www.waarnemingen.be. 

Gedragscode Aantal records 
overvliegend 3020 
overvliegend noord 91 
overvliegend noordoost 235 
overvliegend noordwest 24 
overvliegend oost 27 
overvliegend west 52 
overvliegend zuid 174 
overvliegend zuidoost 34 
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overvliegend zuidwest 369 
 
Van de 4.026 Gierzwaluwen die als ‘overvliegend’ werden ingevoerd, waren er 3.020 waarbij de 
richting niet werd gespecifieerd. Een deel hiervan betrof wellicht vogels die niet op trek waren, maar 
over de waarnemer vlogen in hun broedgebied. Omwille van hun levenswijze worden Gierzwaluwen 
vrijwel alleen ‘overvliegend’ gezien, ze komen immers enkel aan land om te broeden. Van meldingen 
waarbij de windrichting wel werd genoteerd, waren ‘zuidwest’ en ‘noordoost’ de meest voorkomende. 
 
Een kaart met alle overvliegende vogels is te vinden in Figuur 20. Net zoals bij de eerder besproken 
zwaluwen zijn ook hier vogels die naar noordoost en noordwest vlogen samen gegroepeerd bij 
‘overvliegend noord’, en idem zijn vogels die naar zuidoost over zuidwest vlogen ondergebracht bij 
‘overvliegend zuid’. De locaties met de grootste concentraties aan overvliegende Gierzwaluwen zijn – 
zoals verwacht – boven de steden te vinden. Van belang bij deze soort is eveneens te vermelden dat 
ze zelfs tijdens het broedseizoen vaak grote afstanden kunnen afleggen. Gierzwaluwen kunnen op 
dagen dat de omstandigheden op hun broedplaats slecht zijn om voedsel te zoeken, tientallen tot zelfs 
honderden kilometers verder gaan foerageren. 
 

 
Figuur 20: Overzicht van de waarnemingen van overvliegende Gierzwaluwen in een straal van 13 km rond de 

luchthaven Brussels Airport (bron kaart: © OpenStreetMap-auteurs). 
 
Vanaf de telpost ‘Pompstation Meerbeek’ werden de afgelopen 10 jaar slechts 34 overvliegende 
Gierzwaluwen geteld (bron: www.trektellen.nl). Gierzwaluwen trekken al vroeg in de zomer (vaak al 
eind juli) weer weg, wanneer nog maar weinig trektelposten bemand zijn. 
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2.3 Duiven 
 
De groep van de duiven bestaat in Vlaanderen uit vijf soorten, waarvan er hier vier worden besproken 
(Zomertortel is te zeldzaam geworden om nog relevant te zijn): Holenduif, Houtduif, Stadsduif en 
Turkse tortel. Eén van de grootste verschillen met de eerder besproken ‘zwaluwen’, is dat alle vier de 
soorten ook tijdens de winter aanwezig zijn, sommige soorten komen dan ook in grotere groepen voor. 
In tegenstelling tot de ‘zwaluwen’, is voor deze soorten ook de winterperiode relevant. Duiven broeden 
ook niet zoals de ‘zwaluwen’ in kolonies, maar elk koppel bezet een eigen territorium. 
 

2.3.1 Holenduif 
 

 
Figuur 21: Holenduif (foto: Luc Meert). 

 
Holenduiven zijn vrij algemeen, en komen verspreid over heel Vlaanderen voor. Oorspronkelijk was 
deze holenbroeder een typische bossoort, gaandeweg zijn ze echter ook meer en meer in 
cultuurlandschap gaan broeden. In de periode 2000-2002 werd de soort in 94,6 % van de onderzochte 
hokken vastgesteld (Vermeersch, 2004a). In de periode 2007-2016 werd een matige afname 
vastgesteld (Devos et al., 2016a). Holenduiven zijn jaarrond aanwezig, in het broedseizoen zijn de 
koppels verspreid in het landschap aanwezig, in de winterperiode vormen ze groepen die gezamenlijk 
foerageren op uitgestrekte akkers en weilanden met veel onkruidvegetatie. Ondanks de afname 
tijdens de afgelopen jaren is de soort op de Vlaamse Rode Lijst opgenomen als ‘Momenteel niet in 
gevaar’ (Devos et al., 2016b). 
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Figuur 22: Holenduiven zijn jaarrond aanwezig, de hoogste aantallen worden buiten het broedseizoen 

waargenomen, wanneer de soort in groepen voorkomt (bron: www.waarnemingen.be). Opgelet op de schaal op 
de verticale as, deze start niet bij 0. 

 

2.3.1.1 Broedperiode 
 
Om na te gaan waar in het verleden in de buurt van de luchthaven reeds Holenduiven gebroed hebben, 
werden van de 7.322 Holenduif-records enkel deze gebruikt die wijzen op een broedgeval. Aangezien 
duiven hun territorium afbakenen door te zingen, worden voor deze soorten ook de waarnemingen 
van zingende vogels meegenomen in de analyse. Een overzicht van de weerhouden gedragscodes en 
het aantal records per code wordt weergegeven in Tabel 13. In totaal konden 2.026 waarnemingen 
worden gebruikt. 
 

Tabel 13: Weerhouden gedragscodes voor broedende Holenduiven, en het aantal records in 
www.waarnemingen.be. 

Gedragscode Aantal records 
baltsend/zingend 1933 
baltsend paar 15 
bezet nest 24 
bezet nest met eieren 3 
bezet nest met jongen 1 
nestbouw 1 
nestindicerend gedrag 24 
pas uitgevlogen/dons jongen 1 
recent gebruikt nest 1 
vastgesteld territorium 17 
waarschijnlijke nestplaats 6 

 
In Figuur 23 worden de gebruikte waarnemingen weergegeven op kaart. Hierin is te zien dat de 
meerderheid van de broedverdachte waarnemingen zich bevinden in de bossen en bosjes binnen het 
onderzochte gebied. Nabij Brussels Airport zelf zijn er zeer weinig meldingen van broedverdachte 
Holenduiven. 
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Figuur 23: Overzicht van de waarnemingen van broedende Holenduiven in een straal van 13 km rond de 

luchthaven Brussels Airport (bron kaart: © OpenStreetMap-auteurs). 
 

2.3.1.2 Trekperiode 
 
Met slechts 1.010 waarnemingen van overvliegende Holenduiven is het aantal records beperkt. Het 
merendeel hiervan (595) werd ingegeven zonder aangeven van de vliegrichting, ongeveer de helft van 
dat aantal (293) werd ingevoerd als ‘overvliegend zuidwest’. Een overzicht van het aantal 
waarnemingen per vliegrichting is te vinden in Tabel 14.  

 
Tabel 14: Gebruikte gedragscodes voor overvliegende Holenduiven, en het aantal records in 

www.waarnemingen.be. 
Gedragscode Aantal records 

overvliegend 595 
overvliegend noord 7 
overvliegend noordoost 42 
overvliegend noordwest 1 
overvliegend oost 7 
overvliegend west 4 
overvliegend zuid 49 
overvliegend zuidoost 12 
overvliegend zuidwest 293 

 
Op kaart wordt dit weergegeven in Figuur 24. De enige locaties met veel meldingen van overvliegende 
vogels zijn de plateaus van Sterrebeek en Leefdaal, beide locaties zijn iets hoger in het landschap 
gelegen en dus de ideale plaatsen om vogeltrek waar te nemen. 
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Figuur 24: Overzicht van de waarnemingen van overvliegende Holenduiven in een straal van 13 km rond de 

luchthaven Brussels Airport (bron kaart: © OpenStreetMap-auteurs). 
 
Vanaf de telpost ‘Pompstation Meerbeek’ werden de afgelopen 10 jaar in totaal 1.071 overvliegende 
Holenduiven geteld (bron: www.trektellen.nl). 
 

2.3.1.3 Voorkomen in groepen 
 
Na het broedseizoen verzamelen Holenduiven zich in groepen, die soms uit tientallen of honderden 
vogels kunnen bestaan. Om een zicht te krijgen op de verspreiding van de groepen Holenduiven in het 
onderzoeksgebied, werden alle waarnemingen met code ‘foeragerend’ of ‘ter plaatse’ weerhouden, 
waarna enkel groepen van meer dan 10 Holenduiven werden geselecteerd. Dit leverde in totaal 346 
records op, de verdeling hiervan naar groepsgrootte is te vinden in Tabel 15. 
 

Tabel 15: Aantal groepen Holenduiven per aantalsklasse. 
Klasse Aantal records 

11-20 130 
21-50 119 

51-100 54 
101-250 30 
251-500 11 

500+ 2 
 
De spreiding van de groepen wordt weergegeven in Figuur 25. Opvallend hierin zijn de concentraties 
van waarnemingen op het Dorenveld, net ten oosten van de luchthaven. Daar is een waarneming 
verricht van ca. 600 Holenduiven, wat op Vlaams niveau een hoog aantal is 
(https://waarnemingen.be/observation/165050386/). Ook op het plateau van Leefdaal zijn regelmatig 
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groepen Holenduiven te vinden, zoals deze grote groep van ca. 550 ex. 
(https://waarnemingen.be/observation/167204078/). Elders in het gebied zijn de meldingen 
doorgaans meer verspreid en de aantallen lager. 
 

 
Figuur 25: Overzicht van de waarnemingen van minstens 10 Holenduiven (met gedragscode ‘foeragerend’ of ‘ter 

plaatse’) in een straal van 13 km rond de luchthaven Brussels Airport (bron kaart: © OpenStreetMap-auteurs). 
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2.3.2 Houtduif 
 

 
Figuur 26: Houtduif (foto: Luc Meert). 

 
De Houtduif is één van de meest algemene broedvogels in Vlaanderen, die zowat overal kan worden 
aangetroffen. Hoewel deze soort vroeger een echte bossoort was, worden tegenwoordig de hoogste 
dichtheden gehaald in landbouwgebieden met verspreide bosjes en bomen. In de periode 2000-2002 
kwam de soort in 99,2% van de Vlaamse atlashokken voor (Vermeersch, 2004b). Tussen 2007 en 2016 
vertoonde de Houtduif een matig toenemende trend in Vlaanderen (Devos et al., 2016a). Er waren van 
deze zeer algemene soort maar liefst 55.329 waarnemingen in het onderzoeksgebied die konden 
gebruikt worden in onderstaande analyses. 
 

 
Figuur 27: Houtduiven zijn bij ons jaarrond aanwezig, de piek in oktober (en november) wordt veroorzaakt doordat 

in die periode grote aantallen Houtduiven doortrekken op weg naar hun overwinteringsgebieden (bron: 
www.waarnemingen.be). 
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2.3.2.1 Broedperiode 
 
Net zoals de andere duivensoorten bakenen ook Houtduiven hun territorium af d.m.v. zang, ook voor 
deze soort werden dus, naast meldingen die wijzen op de aanwezigheid van een nest, ook 
waarnemingen met de code ‘baltsend/zingend’ weerhouden. Dit leverde in totaal 11.842 records op, 
de verdeling per broedcode is weergegeven in Tabel 16.  
 

Tabel 16: Weerhouden gedragscodes voor broedende Houtduiven, en het aantal records in 
www.waarnemingen.be. 

Gedragscode Aantal records 
baltsend/zingend 11574 
baltsend paar 43 
bezet nest 64 
bezet nest met eieren 6 
bezet nest met jongen 6 
nestbouw 51 
nestindicerend gedrag 34 
pas uitgevlogen/dons jongen 19 
recent gebruikt nest 2 
vastgesteld territorium 27 
waarschijnlijke nestplaats 16 

 
Wanneer gekeken wordt naar de spreiding van de gegevens, valt op dat de soort over heel het 
studiegebied broedt, met de grootste concentratie aan vogels in het Zoniënwoud, ten zuidoosten van 
Brussel. 
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Figuur 28: Overzicht van de waarnemingen van broedende Houtduiven in een straal van 13 km rond de 

luchthaven Brussels Airport (bron kaart: © OpenStreetMap-auteurs). 
 

2.3.2.2 Trekperiode 
 
Na het broedseizoen verzamelen Houtduiven zich in (grote) groepen, in het najaar kunnen soms grote 
groepen trekkende Houtduiven worden waargenomen (vandaar de sterke piek in Figuur 27). Een 
overzicht van de 4.383 waarnemingen van overvliegende Houtduiven met hun trekrichting wordt 
weergegeven in Tabel 17. Ook bij deze soort werd het merendeel zonder welbepaalde vliegrichting 
ingevoerd, gevolgd door ‘overvliegend zuidwest’, de meest voorkomende vliegrichting tijdens de 
najaarstrek. 
 

Tabel 17: Gebruikte gedragscodes voor overvliegende Houtduiven, en het aantal records in 
www.waarnemingen.be. 

Gedragscode Aantal records 
overvliegend 2981 
overvliegend noord 102 
overvliegend noordoost 188 
overvliegend noordwest 36 
overvliegend oost 160 
overvliegend west 89 
overvliegend zuid 183 
overvliegend zuidoost 123 
overvliegend zuidwest 521 
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Een visuele weergave van waar deze overvliegende vogels worden gezien, is te vinden in Figuur 29. 
Ook hier komen de meeste meldingen van (de rand van) het Zoniënwoud, maar ook op de plateaus 
ten zuid(oost)en van Brussels Airport werden reeds veel waarnemingen verricht. 
 

 
Figuur 29: Overzicht van de waarnemingen van overvliegende Houtduiven in een straal van 13 km rond de 

luchthaven Brussels Airport (bron kaart: © OpenStreetMap-auteurs). 
 
Van deze soort werden vanaf de telpost ‘Pompstation Meerbeek’ de afgelopen 10 jaar in totaal maar 
liefst 161.511 overvliegende exemplaren genoteerd (bron: www.trektellen.nl). Ook voor deze soort 
valt de overgrote meerderheid van deze gegevens in het najaar, waarbij ook deze vogels voornamelijk 
een zuid(west)elijke richting volgen. 
 

2.3.2.3 Voorkomen in groepen 
 
Net zoals Holenduiven vormen Houtduiven in het najaar en de winter vaak grote groepen, die 
gezamenlijk in bossen of landbouwgebied gaan foerageren. Om hier een goed beeld van te krijgen, 
werden enkel de waarnemingen met gedragscode ‘foeragerend’, ‘pleisterend’ en ‘ter plaatse’ 
opgenomen, en enkel meldingen van meer dan 10 vogels geselecteerd. Op die manier wordt een goed 
zicht verkregen op waar zich de meeste groepen Houtduiven ophouden. Deze selectie resulteerde in 
3.074 waarnemingen, de verdeling per aantalsklasse is terug te vinden in Tabel 18. 
 

Tabel 18: Aantal groepen Houtduiven per aantalsklasse. 
Klasse Aantal records 

11-20 1222 
21-100 1296 

101-500 421 
501-1000 57 
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1001-5000 42 
5000+ 2 

 
Er zijn een behoorlijk aantal waarnemingen van groepen Houtduiven van meer dan 1000 (44 
waarnemingen). Met andere woorden (en zoals reeds eerder gezegd) komt de Houtduif frequent in 
grote groepen voor (tijdens het winterhalfjaar). 
 
Een kaart met alle groepen Houtduiven is te vinden in Figuur 30. Vooral de grote aantallen 
waarnemingen op het Dorenveld (ten oosten van Brussels Airport), en de plateaus van Sterrebeek en 
Leefdaal vallen hierin op. 
 

 
Figuur 30: Overzicht van de waarnemingen van minstens 10 Houtduiven (met gedragscode ‘foeragerend’, 

‘pleisterend’ of ‘ter plaatse’) in een straal van 13 km rond de luchthaven Brussels Airport (bron kaart: © 
OpenStreetMap-auteurs). 
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2.3.3 Stadsduif 
 

 
Figuur 31: Stadsduif (foto: Saxifraga). 

 
Stadsduiven zijn - in tegenstelling tot de andere hier behandelde duivensoorten – geen oorspronkelijke 
wilde soort. Stadsduiven zijn afstammelingen van gedomesticeerde Rotsduiven, die weer verwilderden 
en zich vermengden met verwilderde populaties of ontsnapte gedomesticeerde duiven. Ze komen 
voornamelijk voor in steden, waar ze ook geregeld voor overlast zorgen door bijvoorbeeld hun 
uitwerpselen achter te laten op monumenten en standbeelden. Ook in meer landelijke gebieden 
kunnen ze echter in vrij hoge dichtheden voorkomen (Anselin, 2004). In tegenstelling tot de andere 
besproken duivensoorten komen Stadsduiven het hele jaar in groepen voor, en broeden ze ook vaak 
in kolonieverband. Er waren binnen het onderzochte gebied 9.736 waarnemingen van deze soort. 
 

2.3.3.1 Broedperiode 
 
Van de bijna 10.000 records waren er slechts 43 die wijzen op een broedgeval. Dit lage aantal (ook in 
vergelijking met de andere soorten) heeft wellicht te maken met het feit dat deze soort voor 
waarnemers minder interessant is om door te geven, ook al omdat er vaak tamme, verkeerd gevlogen 
wedstrijdduiven tussen zitten. De verdeling over de verschillende gedragscodes is terug te vinden in 
Tabel 19. 
 

Tabel 19: Weerhouden gedragscodes voor broedende Stadsduiven, en het aantal records in 
www.waarnemingen.be. 

Gedragscode Aantal records 
baltsend/zingend 15 
baltsend paar 5 
bezet nest 8 
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bezet nest met eieren 1 
bezet nest met jongen 7 
nestindicerend gedrag 3 
transport voedsel of ontlasting 1 
vastgesteld territorium 1 
waarschijnlijke nestplaats 2 

 
Wanneer deze waarnemingen op kaart worden weergegeven (Figuur 32), blijkt dat deze zo goed als 
allemaal in Brussel, Leuven en Mechelen liggen. In de nabijheid van de Brussels Airport zijn geen 
broedgevallen van deze soort ingevoerd. 
 

 
Figuur 32: Overzicht van de waarnemingen van broedende Stadsduiven in een straal van 13 km rond de 

luchthaven Brussels Airport (bron kaart: © OpenStreetMap-auteurs). 
 

2.3.3.2 Trekperiode 
 
Stadsduiven zijn – in tegenstelling tot bijvoorbeeld Houtduiven – standvogels, ze trekken dus niet weg 
in het najaar. Uiteraard verplaatst ook deze soort zich doorheen het landschap, het is dus ook voor de 
Stadsduif nuttig om te kijken of er locaties in de buurt van Brussels Airport zijn waar er veel Stadsduiven 
in een bepaalde richting overvliegen. Van de 1.063 doorgegeven meldingen van overvliegende 
Stadsduiven, zijn er meer dan 900 zonder specifieke richting (Tabel 20). De meest genoteerde richting 
is ‘overvliegend noord’, met slechts 46 meldingen. Het lage aantal meldingen is enerzijds te verklaren 
doordat deze soort niet echt in een bepaalde richting trekt, maar ook doordat – zoals eerder 
aangehaald – deze soort voor de meeste vogelaars minder ‘interessant’ is om door te geven omdat het 
van oorsprong geen wilde soort is. 
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Tabel 20: Gebruikte gedragscodes voor overvliegende Stadsduiven, en het aantal records in 
www.waarnemingen.be. 

Gedragscode Aantal records 
overvliegend 810 
overvliegend noord 45 
overvliegend noordoost 6 
overvliegend noordwest 5 
overvliegend oost 27 
overvliegend west 20 
overvliegend zuid 45 
overvliegend zuidoost 4 
overvliegend zuidwest 5 

 
De kaartweergave (Figuur 33) geeft ook aan dat er in de omgeving van Brussels Airport weinig 
meldingen van overvliegende Stadsduiven zijn, de meeste waarnemingen werden gedaan in de 
omliggende steden Brussel, Mechelen en Leuven. 
 

 
Figuur 33: Overzicht van de waarnemingen van overvliegende Stadsduiven in een straal van 13 km rond de 

luchthaven Brussels Airport (bron kaart: © OpenStreetMap-auteurs). 
 

2.3.3.3 Voorkomen in groepen 
 
Net zoals bij de andere soorten wordt ook voor deze soort nagegaan waar er zich groepen Stadsduiven 
ophouden. Hiervoor werden van de waarnemingen met gedragscodes ‘ter plaatse’ en ‘foeragerend’ 
deze met meldingen van meer dan 10 vogels weerhouden. Dit leverde in totaal 2.698 records op, de 
verdeling in aantalsklassen wordt weergegeven in Tabel 21. 
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Tabel 21: Aantal groepen Stadsduiven per aantalsklasse. 

Klasse Aantal records 
11-20 1239 
21-50 1072 

51-100 289 
101-250 94 
251-500 3 

500+ 1 
 
Zoals te verwachten bij deze stadssoort, zijn ook hier de meeste waarnemingen terug te vinden in de 
steden binnen het onderzoeksgebied (Figuur 34). Daarbuiten zijn er een aantal waarnemingen van 
groepen Stadsduiven op het plateau van Leefdaal, en ten westen van Mechelen. In de onmiddellijke 
omgeving van Brussels Airport zijn er amper waarnemingen van groepen Stadsduiven. 
 

 
Figuur 34: Overzicht van de waarnemingen van minstens 10 Stadsduiven (met gedragscode ‘foeragerend’ of ‘ter 

plaatse’) in een straal van 13 km rond de luchthaven Brussels Airport (bron kaart: © OpenStreetMap-auteurs). 
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2.3.4 Turkse tortel 
 

 
Figuur 35: Turkse tortel (foto: François Van Bauwel). 

 
De kleinste van de hier besproken duivensoorten, en een vrij recente nieuwkomer in onze contreien. 
Pas sinds begin van de 20e eeuw werd de soort voor het eerst in Europa waargenomen, en tot 1925 
was de Europese verspreiding van deze soort nog beperkt tot de Balkan. Daarna nam haar areaal 
spectaculair toe, met het eerste broedgeval in België in 1955 (Devillers et al., 1988). Ondertussen is de 
soort één van onze meest gekende vogelsoorten. Tijdens het veldwerk voor de Vlaamse 
Broedvogelatlas in de periode 2000-2002 werd de soort in 97,6% van de hokken aangetroffen. Turkse 
tortels zijn niet kieskeurig qua habitat, ze komen vooral voor in de nabijheid van menselijke bewoning. 
Enkel in dichte bossen of volledige boomloze landschappen is de soort afwezig (Herremans, 2004e). In 
de dataset waren 15.186 waarnemingen van Turkse tortels uit het onderzoeksgebied aanwezig. 
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Figuur 36: Turkse tortels zijn jaarrond aanwezig bij ons. In najaar en winter komen ze geregeld voor in groepjes, 

en zijn ze ook terug te vinden op voederplaatsen in tuinen. De combinatie van beide veroorzaakt wellicht de 
hogere gemelde aantallen in deze periode (bron: www.waarnemingen.be). Opgelet op de schaal op de verticale 

as, deze start niet bij 0. 
 

2.3.4.1 Broedperiode 
 
Tijdens het broedseizoen bakenen Turkse tortels hun territorium af door middel van zang, en bevinden 
ze zich verspreid doorheen het landschap. Van de waarnemingen uit de dataset waren er 3.173 die 
wezen op een broedgeval, deze zijn weergegeven in Tabel 22. 
 

Tabel 22: Weerhouden gedragscodes voor broedende Turkse tortels, en het aantal records in 
www.waarnemingen.be. 

Gedragscode Aantal records 
baltsend/zingend 3067 
baltsend paar 17 
bezet nest 23 
bezet nest met eieren 1 
bezet nest met jongen 1 
nestbouw 18 
nestindicerend gedrag 21 
pas uitgevlogen/dons jongen 5 
recent gebruikt nest 2 
vastgesteld territorium 13 
vernietigd nest 1 
waarschijnlijke nestplaats 4 

 
Op de kaartweergave (Figuur 37) is te zien dat de meeste waarnemingen terug te vinden zijn in en rond 
steden en dorpskernen. In de nabijheid van Brussels Airport zijn er weinig of geen meldingen van 
broedgevallen van deze soort. 
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Figuur 37: Overzicht van de waarnemingen van broedende Turkse tortels in een straal van 13 km rond de 

luchthaven Brussels Airport (bron kaart: © OpenStreetMap-auteurs). 
 

2.3.4.2 Trekperiode 
 
Turkse tortels zijn eerder standvogels, en grote trekbewegingen (zoals we bij de Houtduif zien) zijn bij 
deze soort niet te verwachten. Dat blijkt ook uit het lage aantal waarnemingen van overvliegende 
vogels (slechts 683 records) (Tabel 23). Ook het gegeven dat de overgrote meerderheid van deze 
waarnemingen zonder vliegrichting werd genoteerd, geeft dit aan. 
 

Tabel 23: Gebruikte gedragscodes voor overvliegende Turkse tortels, en het aantal records in 
www.waarnemingen.be. 

Gedragscode Aantal records 
overvliegend 578 
overvliegend noord 3 
overvliegend noordoost 5 
overvliegend noordwest 3 
overvliegend oost 4 
overvliegend west 8 
overvliegend zuid 8 
overvliegend zuidoost 0 
overvliegend zuidwest 37 

 
Op de kaart (Figuur 38) is te zien dat de meerderheid van de overvliegende Turkse tortels werd 
waargenomen in en rond de steden in het studiegebied, nabij Brussels Airport zijn er nauwelijks 
meldingen van overvliegende Turkse tortels. 
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Figuur 38: Overzicht van de overvliegende Turkse tortels in een straal van 13 km rond de luchthaven (bron kaart: 

© OpenStreetMap-auteurs). 
 
Met slechts 45 overvliegende Turkse tortels in de afgelopen 10 jaar zijn ook de aantallen op telpost 
‘Pompstation Meerbeek’ te verwaarlozen (bron: www.trektellen.nl).  
 

2.3.4.3 Voorkomen in groepen 
 
Buiten het broedseizoen komen Turkse tortels – net zoals bijvoorbeeld Houtduiven – ook geregeld in 
groepen voor. Deze zijn echter niet zo groot, en bestaan maximaal uit een paar tientallen vogels. 
Wanneer binnen het studiegebied wordt gekeken naar de ingevoerde Turkse tortels met gedragscodes 
‘foeragerend’, ‘pleisterend’ en ‘ter plaatse’, leverde dit 116 waarnemingen op. De verdeling per 
aantalsklasse is weergegeven in Tabel 24. In deze tabel valt meteen op dat de groepsgroottes 
inderdaad een stuk kleiner zijn dan deze van o.a. Houtduif. Het hoogste aantal voor een groep Turkse 
tortels bedroeg 100 vogels (https://waarnemingen.be/observation/174962685/). 
 

Tabel 24: Aantal groepen Turkse tortels per aantalsklasse. 
Klasse Aantal records 

11-20 64 
21-50 38 

51-100 14 
 
In Figuur 39 is duidelijk te zien dat het beperkte aantal waarnemingen verspreid over het onderzochte 
gebied terug te vinden zijn. Er zijn geen locaties waar heel vaak grote groepen Turkse tortels aanwezig 
zijn. 
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Figuur 39: Overzicht van de waarnemingen van minstens 10 Turkse tortels (met gedragscode ‘foeragerend’, 

‘pleisterend’ of ‘ter plaatse’) in een straal van 13 km rond de luchthaven Brussels Airport (bron kaart: © 
OpenStreetMap-auteurs). 
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2.4 Valken 
 
Naast de eerder besproken ‘zwaluwen’ en duiven, heeft ook de groep van de valken haar eigen 
ecologie. Als toppredator staan valken bovenaan de voedselketen, en hebben ze dus een groter 
territorium nodig dan de andere soorten. De hier besproken soorten (Toren-, Boom- en Slechtvalk) 
broeden niet in kolonies, en verdedigen hun territorium tegen soortgenoten. Tussen de drie soorten 
zijn er, naast een aantal overeenkomsten, echter ook grote verschillen in levenswijze. Zo trekken 
Boomvalken in het najaar weg om in Afrika te overwinteren, terwijl Toren- en Slechtvalk hier jaarrond 
aanwezig zijn. Ook naar de keuze van hun leefgebied verschillen de drie soorten, hier wordt dieper op 
ingegaan bij de individuele soortbesprekingen. 
 

2.4.1 Torenvalk 
 

 
Figuur 40: Torenvalk (foto: Eric Malfait). 

 
De Torenvalk is onze meest algemene en wijdst verspreide valkensoort. Ze komen voor in allerlei 
halfopen tot open landschappen, maar geven de voorkeur aan kleinschalige landschappen met een 
afwisseling van landbouwgebieden met graslanden, akkers, bosjes en bomenrijen. In de periode 2000-
2002 werd de Vlaamse broedpopulatie geschat op 2.300 – 3.500 broedparen, en werd de soort 
aangetroffen in 95,2% van de onderzochte hokken (Herremans, 2004f). De soort is hier jaarrond 
aanwezig, en jaagt vooral op muizen. Daarbij vertonen ze vaak het typische ‘bid’-gedrag, waarbij ze ter 
plaatse blijven vliegen terwijl ze de omgeving afspeuren op zoek naar een prooi. Binnen het 
onderzoeksgebied waren er 13.456 meldingen van Torenvalk, deze worden verder opgedeeld 
naargelang de gedragscodes. 
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Figuur 41: Torenvalken zijn jaarrond aanwezig, de septemberpiek wordt veroorzaakt doordat er vooral dan 

doortrek is van deze soort (bron: www.waarnemingen.be). Opgelet op de schaal op de verticale as, deze start niet 
bij 0. 

 

2.4.1.1 Broedperiode 
 
Om na te gaan waar er binnen een straal van 13 km rond Brussels Airport Torenvalken broeden, 
werden meldingen van in totaal 12 broedcodes weerhouden, goed voor in totaal 350 records (Tabel 
25). 
 

Tabel 25: Weerhouden gedragscodes voor broedende Torenvalken, en het aantal records in 
www.waarnemingen.be. 

Gedragscode Aantal records 
baltsend/zingend 28 
baltsend paar (ook paring) 45 
bezet nest 61 
bezet nest met eieren 2 
bezet nest met jongen 23 
nestindicerend gedrag 29 
paar in broedbiotoop 88 
pas uitgevlogen/dons jongen 15 
recent gebruikt nest 1 
transport voedsel of ontlasting 9 
vastgesteld territorium 38 
waarschijnlijke nestplaats 11 

 
De kaartweergave van deze data (Figuur 42) toont aan dat de soort verspreid door het gebied broedt, 
met vooral in de open gebieden de meeste meldingen, zoals op de akkerplateaus (o.a. Dorenveld, 
Leefdaal). Ook op en in de directe omgeving van Brussels Airport zijn enkele waarnemingen ingevoerd.  
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Figuur 42: Overzicht van de waarnemingen van broedende Torenvalken in een straal van 13 km rond de 

luchthaven Brussels Airport (bron kaart: © OpenStreetMap-auteurs). 
 
Tot een aantal jaren geleden waren ook twee nestkasten aanwezig op Brussels Airport, waarin af en 
toe Torenvalken tot broeden kwamen. Deze nestkasten werden echter verwijderd. Ook bij de 
renovatie/afbraak van een terminal werden broedende Torenvalken aangetroffen (Figuur 43). Deze 
jonge vogels werden overgedragen aan het VOC van Malderen (pers. med. J. Geeraerts). 
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Figuur 43: In het verleden broedden soms Torenvalken op Brussels Airport (foto: Jan Geeraerts). 

 

2.4.1.2 Trekperiode 
 
Hoewel Torenvalken jaarrond aanwezig zijn, vertoont de soort ook trekbewegingen. Zo overwinteren 
vogels uit noordelijkere streken in onze regio, en trekken jonge vogels weg uit het ouderlijke 
territorium. Om na te gaan of er plaatsen zijn in de buurt van de luchthaven met grote aantallen 
doortrekkers, werden ook bij deze soort de waarnemingen van overvliegende vogels nader bekeken. 
Het ging in totaal om 1.314 records, verspreid over de verschillende windrichtingen (Tabel 26). Ook bij 
deze soort is de meerderheid van de meldingen doorgegeven zonder specifieke richting, daarna is 
‘overvliegend zuidwest’ de meest algemene vliegrichting. Het is echter zeer waarschijnlijk dat een flink 
deel van deze waarnemingen geen trekkende dieren betreft, maar lokale dieren die overvliegend 
werden waargenomen.  
 

Tabel 26: Gebruikte gedragscodes voor overvliegende Torenvalken, en het aantal records in 
www.waarnemingen.be. 

Gedragscode Aantal records 
overvliegend 944 
overvliegend noord 15 
overvliegend noordoost 61 
overvliegend noordwest 7 
overvliegend oost 16 
overvliegend west 18 
overvliegend zuid 54 
overvliegend zuidoost 8 
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overvliegend zuidwest 191 
 
In Figuur 44 is te zien dat de overvliegende Torenvalken verspreid over het onderzochte gebied werden 
waargenomen, met een aantal clusters van waarnemingen in open gebieden zoals het Dorenveld, en 
de plateaus van Leefdaal en Sterrebeek. 
 

 
Figuur 44: Overzicht van de waarnemingen van overtrekkende Torenvalken in een straal van 13 km rond de 

luchthaven Brussels Airport (bron kaart: © OpenStreetMap-auteurs). 
 

2.4.1.3 Verspreiding 
 
In tegenstelling tot de ‘zwaluwen’ en duiven vormen valken geen groepen buiten het broedseizoen, ze 
komen dan solitair voor. Op locaties met veel voedsel (bijvoorbeeld een pas gemaaid grasland of een 
net geoogste graanakker) kunnen wel concentraties van deze soort voorkomen. Om na te gaan waar 
de meeste Torenvalken worden gezien, werden alle waarnemingen met gedragscodes ‘foeragerend’, 
‘jagend’ en ‘ter plaatse’ weerhouden. Dit leverde in totaal 11.387 waarnemingen op. Vervolgens 
werden deze opgedeeld in aantalsklassen. Omwille van het solitaire gedrag van de soort bevatten deze 
klassen lagere aantallen dan bij de eerder besproken soorten (Tabel 27). 
 

Tabel 27: Aantal Torenvalken per aantalsklasse. 
Klasse Aantal records 

1 9160 
2-3 1911 
4-6 274 

7-10 25 
11-20 12 
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20+ 5 
 
Om de kaartweergave (Figuur 45) niet te laten domineren door alle waarnemingen van één Torenvalk, 
maar deze tegelijk toch weer te geven, werden deze van de laagste klasse (met aantal 1) als zeer kleine 
stipjes weergegeven. Op de kaart komen duidelijk een aantal ‘hotspots’ naar voor, o.a. (opnieuw) de 
plateaus van Leefdaal en Sterrebeek, het Mechels Broek en het Dorenveld zijn sterk in trek bij 
Torenvalken (én er wordt veel naar vogels gekeken).  
Ook is goed zichtbaar dat de graslanden op de luchthaven regelmatig bezocht worden door (soms 
meerdere) Torenvalken.  
Binnen de polygoon van Brussels Airport zijn er in totaal 139 waarnemingen van Torenvalk ingevoerd 
(zie https://waarnemingen.be/locations/229379/observations/?species=188&after_date=1983-03-
01&before_date=2019-12-21), waarvan een flink aantal bij het door Natuurpunt Studie uitgevoerde 
onderzoek naar paddenstoelen en ongewervelden (zie Lambrechts et al. 2015; Lambrechts et al. 2016, 
p. 35, en Lambrechts et al. 2017). 
We telden tot maximum 11 exemplaren simultaan jagend (zie 
https://waarnemingen.be/observation/119763921/) en er is zelfs een waarneming van 16 exemplaren 
(https://waarnemingen.be/observation/70414801/).  
Dit illustreert de grote aantrekkingskracht van de graslanden van Brussels Airport op Torenvalk.  
 

 
Figuur 45: Overzicht van de waarnemingen van Torenvalken met gedragscode ‘foeragerend’, ‘jagend’ of ‘ter 
plaatse’ in een straal van 13 km rond de luchthaven Brussels Airport (bron kaart: © OpenStreetMap-auteurs). 
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2.4.2 Boomvalk 
 

 
Figuur 46: Boomvalk (foto: Francis Pattyn). 

 
De Boomvalk is een beetje een buitenbeentje in de hier besproken soorten valken, in die zin dat de 
soort na het broedseizoen wegtrekt naar tropisch Afrika. Vanaf april komen ze terug aan in onze 
contreien. Boomvalken zijn snelle vliegers, die vooral jagen op vogels, die ze in de vlucht vangen. Ze 
geven de voorkeur aan halfopen landschappen, met bossen of bomenrijen om in te broeden, en open 
gebieden om in te jagen. De aanwezigheid van grote waterpartijen is belangrijk, aangezien ze in de 
zomer vaak boven deze plassen op libellen jagen. De Boomvalk is een stuk zeldzamer dan de Torenvalk, 
in de periode 2000-2002 werd de Vlaamse broedpopulatie geschat op 450 – 750 koppels, en een 
aanwezigheid in 62,0% van de onderzochte hokken (Herremans, 2004g). In de databank waren in totaal 
4.738 waarnemingen van Boomvalk aanwezig. 
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Figuur 47: Boomvalken zijn hier afwezig in de winter, komen aan in de loop van april, en vertrekken opnieuw in 

september-oktober (bron: www.waarnemingen.be). 
 

2.4.2.1 Broedperiode 
 
Aangezien Boomvalken een stuk schaarser zijn dan de eerder besproken Torenvalken, zijn er ook 
minder gegevens over (aanwijzingen voor) broedgevallen van deze soort. In totaal konden 90 records 
worden weerhouden, verdeeld over 11 broedcodes (Tabel 28). 
 

Tabel 28: Weerhouden gedragscodes voor broedende Boomvalken, en het aantal records in 
www.waarnemingen.be. 

 
Gedragscode Aantal records 

baltsend/zingend 15 
baltsend paar (ook paring) 2 
bezet nest 14 
bezet nest met jongen 1 
nestindicerend gedrag 16 
paar in broedbiotoop 25 
pas uitgevlogen/dons jongen 3 
recent gebruikt nest 1 
transport voedsel of ontlasting 2 
vastgesteld territorium 3 
waarschijnlijke nestplaats 8 

 
In Figuur 48 is te zien dat de meldingen van broedende of broedverdachte Boomvalken verspreid zijn 
over de regio. De Dijlevallei ten zuiden van Leuven is een gekend gebied voor deze soort.  
In en direct rond de Luchthaven Brussels Airport zijn er geen waarnemingen van broedverdachte 
Boomvalken. Binnen de polygoon van Brussels Airport zijn er 4 waarnemingen van Boomvalk verricht 
(zie https://waarnemingen.be/locations/229379/observations/?species=74&after_date=1993-09-
04&before_date=2014-09-09).  
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Figuur 48: Overzicht van de waarnemingen van broedende Boomvalken in een straal van 13 km rond de 

luchthaven Brussels Airport (bron kaart: © OpenStreetMap-auteurs). 
 

2.4.2.2 Trekperiode 
 
Na het broedseizoen, in augustus en september, trekken Boomvalken hier weg, om de winter in 
zuidelijk Afrika door te brengen. Vandaaruit keren ze in april – mei terug, om hier te broeden. In de 
databank zitten 1.172 records van overvliegende Boomvalken (Tabel 29), het merendeel (692) werd 
ingevoerd zonder de vliegrichting te specifiëren. Van de waarnemingen mét vliegrichting was 
‘overvliegend zuidwest’ de meest genoteerde, met 209 records. 
 

Tabel 29: Gebruikte gedragscodes voor overvliegende Boomvalken, en het aantal records in 
www.waarnemingen.be. 

Gedragscode Aantal records 
overvliegend 692 
overvliegend noord 40 
overvliegend noordoost 78 
overvliegend noordwest 12 
overvliegend oost 26 
overvliegend west 22 
overvliegend zuid 72 
overvliegend zuidoost 21 
overvliegend zuidwest 209 
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De waarnemingen van overvliegende Boomvalken liggen verspreid over de regio (Figuur 49), met een 
iets hogere concentratie aan meldingen op bvb. de regelmatig bezette trektelposten (zoals het plateau 
van Sterrebeek), of gebieden met grotere waterpartijen (zoals het Mechels Broek) 
 

 
Figuur 49: Overzicht van de waarnemingen van overtrekkende Boomvalken in een straal van 13 km rond de 

luchthaven Brussels Airport (bron kaart: © OpenStreetMap-auteurs). 
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2.4.3 Slechtvalk 
 

 
Figuur 50: Slechtvalk (foto: Saxifraga – Martin Mollet). 

 
De Slechtvalk is onze grootste inheemse valkensoort, en net zoals de Torenvalk is deze soort hier 
jaarrond aanwezig. Na een populatiecrash (vooral door pesticiden, meer bepaald door de opstapeling 
van persistente organochloorverbindingen in de voedselketen) in de jaren ’50 stierf de soort in 1958 
uit als broedvogel in België.  
Pas in 1995 keerde ze in Vlaanderen terug als broedvogel. In 2003 waren er in Vlaanderen al opnieuw 
17 broedparen, in 2007 was dit aantal opgelopen tot 27 (Vermeersch & Robbrecht, 2004; Vermeersch 
& Anselin, 2009). In 2013 was het verder gestegen tot 69, en ook de jaren daarna zette de stijging zich 
door. Van oorsprong broedt de soort vooral op rotswanden en kliffen, maar tegenwoordig wordt ook 
vaak gebroed in speciaal voor de soort geplaatste nestbakken. Deze zijn vooral aan hoge gebouwen of 
bijvoorbeeld hoogspanningsmasten bevestigd. Ze kunnen zowel in open, landelijk gebied als in steden 
broeden. Door de aanwezigheid van vaak grote aantallen Stadsduiven wordt in Vlaanderen vooral in 
steden gebroed, in grotere steden (zoals bijvoorbeeld Brussel) kunnen tegenwoordig zelfs 
verschillende koppels worden gevonden. In de databank waren 9.037 meldingen van deze soort 
aanwezig in het studiegebied. 
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Figuur 51: Ook Slechtvalken zijn jaarrond aanwezig (bron: www.waarnemingen.be). De piek in het voorjaar kan 
worden verklaard doordat de vogels dan vaak actief zijn rond de broedplaats. De oktoberpiek wordt veroorzaakt 

doordat er vooral dan doortrek is van de soort. Opgelet op de schaal op de verticale as, deze start niet bij 0. 
 

2.4.3.1 Broedperiode 
 
Ook deze valkensoort bezet een territorium, en zal dit tijdens het broedseizoen verdedigen tegen 
soortgenoten. Aangezien de soort bovenaan de voedselketen staat, is de oppervlakte van het 
territorium ook een stuk groter dan dat van bijvoorbeeld Houtduif. In de dataset zaten 509 
waarnemingen van Slechtvalken die wijzen op een broedgeval (Tabel 30).  
 

Tabel 30: Weerhouden gedragscodes voor broedende Slechtvalken, en het aantal records in 
www.waarnemingen.be. 

 
Gedragscode Aantal records 
baltsend/zingend 55 
baltsend paar (ook paring) 55 
bezet nest 44 
bezet nest met eieren 4 
bezet nest met jongen 25 
nestindicerend gedrag 56 
paar in broedbiotoop 145 
pas uitgevlogen/dons jongen 11 
transport voedsel of ontlasting 25 
vastgesteld territorium 50 
waarschijnlijke nestplaats 41 

 
De meerderheid van de meldingen van broedende Slechtvalken komen – zoals enigszins te verwachten 
– uit de grote steden binnen het onderzochte gebied zoals Brussel, Leuven en Mechelen (Figuur 52). 
Geregeld worden ook waarnemingen doorgegeven van een koppel Slechtvalken dat samen aanwezig 
is op/nabij de luchthaven (bijvoorbeeld https://waarnemingen.be/observation/74739118/ en 
https://waarnemingen.be/observation/142746264/). Ook werden in 2012 twee jonge Slechtvalken op 
de luchthaven gezien (https://waarnemingen.be/observation/70021873/). Op deze datum zijn de 
meeste jonge vogels echter al uitgevlogen, vermoedelijk ging het hier dan ook om jongen van een nest 
uit de ruime omgeving van de luchthaven, die hun (wat wijdere) omgeving aan het verkennen waren. 
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Figuur 52: Overzicht van de waarnemingen van broedende Slechtvalken in een straal van 13 km rond de 

luchthaven Brussels Airport (bron kaart: © OpenStreetMap-auteurs). 
 

2.4.3.2 Trekperiode 
 
Hoewel Slechtvalken hier jaarrond aanwezig zijn, trekt een deel van de vogels ook weg uit hun 
broedgebied. Noordelijke vogels overwinteren vaak zuidelijker, en ook jonge vogels verlaten het 
ouderlijk territorium na het uitvliegen. Daarnaast gaan Slechtvalken die in de steden broeden ook 
geregeld in meer open gebieden buiten de stad jagen. Wanneer ze dan worden waargenomen, tijdens 
hun jacht of op weg van/naar de stad, worden dergelijke waarnemingen vaak ook met de code 
‘overvliegend’ genoteerd. In de databank zaten 2.197 records van overvliegende Slechtvalken, al dan 
niet met vermelding van de vliegrichting (Tabel 31).  
 

Tabel 31: Gebruikte gedragscodes voor overvliegende Slechtvalken, en het aantal records in 
www.waarnemingen.be. 

Gedragscode Aantal records 
overvliegend 1773 
overvliegend noord 56 
overvliegend noordoost 44 
overvliegend noordwest 23 
overvliegend oost 47 
overvliegend west 36 
overvliegend zuid 85 
overvliegend zuidoost 39 
overvliegend zuidwest 94 
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In Figuur 53 zijn de overvliegende Slechtvalken weergegeven, naast concentraties met waarnemingen 
in de steden, zijn er ook clusters van waarnemingen in een aantal meer open gebieden, zoals de 
plateaus van Leefdaal en Sterrebeek, en het Dorenveld ten oosten van de luchthaven. 
 

 
Figuur 53: Overzicht van de waarnemingen van overtrekkende Slechtvalken in een straal van 13 km rond de 

luchthaven Brussels Airport (bron kaart: © OpenStreetMap-auteurs). 
 
Tenslotte vermelden we nog dat er 6 waarnemingen van Slechtvalk in Waarnemingen.be zitten voor 
het gebied Brussels Airport. Zie:  
https://waarnemingen.be/locations/229379/observations/?after_date=1900-07-
20&before_date=2019-07-
11&species=325&species_group=&rarity=&search=&user=&sex=&own_sightings=&life_stage=&activ
ity=&method=).  
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3 Conclusies 
 
Na het analyseren van de gekende data die beschikbaar zijn in o.a. www.waarnemingen.be en 
www.trektellen.nl, komen een aantal zaken naar voor. Van de ‘zwaluwen’ komt, behalve de 
Huiszwaluw, geen enkele soort in grote aantallen tot broeden in de onmiddellijke nabijheid van 
Brussels Airport. Huiszwaluwen broeden wel op de luchthaven zelf, in 2019 werden in totaal 199 
nesten (afkomstig uit voorgaande broedseizoenen) geteld. Boeren – en Gierzwaluwen broeden wel in 
de omgeving, maar steeds in vrij kleine aantallen, waarbij Boerenzwaluwen de voorkeur geven aan een 
meer landelijke omgeving, en Gierzwaluwen aan een meer stedelijke omgeving. Oeverzwaluwen 
komen slechts in zeer kleine aantallen voor als broedvogel in de ruime omgeving van de luchthaven. 
Op trek vormen de vier besproken ‘zwaluwen’ regelmatig grote groepen. Vaak is dit het geval bij 
specifieke weersomstandigheden, waarbij de vogels voornamelijk boven open water terug te vinden 
zijn. Deze concentraties komen ook duidelijk naar voor in de weergegeven kaarten van deze soorten. 
 
De besproken duiven broeden allen in de nabijheid van de luchthaven, tijdens het broedseizoen zijn 
ze echter solitair (enkel Stadsduif komt soms in kolonies voor), en broeden ze verspreid over het 
onderzochte gebied. Tijdens de (najaars)trek en winter vormen vooral Hout- en Holenduiven soms 
grote groepen. De najaarstrek verloopt vooral in een zuidwestelijke richting, daarbij kunnen soms 
duizenden vogels per dag worden geteld. Op een aantal plateaus nabij de luchthaven zijn dan geregeld 
trektelposten bemand, die dit fenomeen registreren. In de winter groeperen deze soorten zich ook om 
samen naar voedsel te zoeken, dit is vooral het geval in landbouwgebied en nabij bossen. Turkse tortels 
zijn minder vaak in grote groepen te vinden, Stadsduiven blijven doorgaans het hele jaar door in de 
steden waar ze ook broeden. 
 
De laatste besproken groep, de valken, bestaat uit drie soorten, met elk hun eigen biologie. Ze komen 
allemaal in paren voor tijdens het broedseizoen, en hebben een vrij groot territorium. Toren- en 
Slechtvalk zijn hier jaarrond aanwezig, Boomvalken enkel tijdens het broedseizoen, daarna trekken ze 
naar Afrika om daar de winter door te brengen. Ook op trek zijn deze drie soorten voornamelijk 
solitaire vogels. Torenvalken broedden in het verleden reeds op de luchthaven. Aangezien deze soort 
vooral op muizen jaagt, in tegenstelling tot Slechtvalk en Boomvalk die vooral op vogels jagen (en 
Boomvalk ook op grote insecten), hebben de uitgestrekte graslanden van Brussels Airport een grote 
aantrekkingskracht op deze soort. Er zijn dan ook vrijwel permanent meerdere jagende dieren 
aanwezig. Slechtvalken broeden vooral op hoge gebouwen, en zijn dus voornamelijk in steden terug 
te vinden. Jagen doen ze echter ook geregeld in de meer open gebieden in de ruime omgeving van hun 
broedplaats. 
 
Concluderend kan worden gesteld dat van de onderzochte soorten vooral Huiszwaluw en Torenvalk 
geregeld binnen de perimeter van de luchthaven in aanzienlijke aantallen terug te vinden zijn, beide 
kwamen hier in het verleden ook tot broeden. Van de overige soorten vormen enkel Houtduif (en in 
mindere mate Holenduif) grote groepen, die soms in de omgeving van de luchthaven foerageren of 
doortrekken. 
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