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Status in België en Vlaanderen
In Vlaanderen is de Rode Wouw altijd een zeldzame broedvogel 
geweest. Het laatste gedocumenteerde geslaagde broedgeval vond 
plaats in het Dijleland (Vlaams-Brabant) in 2014. Daarbij werden 
twee jongen op het nest waargenomen waarvan er met zekerheid 
één uitvloog. Overige bekende broedgevallen dateren van veel lan-
ger geleden. Een geslaagd broedgeval zou hebben plaatsgevonden 
in het Saluinbos in Ursel (O) in 1998; het aantal uitgevlogen jongen 
is echter onbekend. Ten slotte wordt nog een mislukt broedgeval 
vermeld in het provinciale domein De Vierlingen te Ieper (W) in 
2000. In de Voerstreek (L), waar Rode Wouwen vanaf het einde van 
de jaren 80 tot het einde van de jaren 90 jaarlijks broedden, werd 
vanaf 2000 lange tijd geen broedgeval meer geregistreerd. Recent 
zou hier verandering in zijn gekomen met o.a. in 2016 twee broed-
gevallen (mond. med. Jan & Bart Gabriëls, Vogelwerkgroep LIKONA).  
In Wallonië zou zich in de periode 2001-2007 een vrij stabiele popu-

latie hebben ontwikkeld van 150-180 paren, vooral in een 20 à 50 
km brede band langs de Duitse, Luxemburgse en Franse grenzen 
(Vermeersch et al. 2006; Roosen et al. 2015). Meer recente informa-
tie over de studie van Rode Wouwen in Wallonië is ook te vinden op 
http://www.aves.be/projetmilan.

Rode Wouwen in de Zuiderkempen
Op basis van de beschikbare gegevens uit www.waarnemingen.
be voor de regio Heist-op-den-Berg, Herselt, Hulshout, Laakdal en 
Westerlo, blijken Rode Wouwen hier eerder schaarse doortrekkers. 
Er werden van 2005 tot heden 258 exemplaren waargenomen, met 
2011 als topjaar (72 waarnemingen). De belangrijkste doortrek-
periodes waren februari-mei (ca. 30% van de waarnemingen) en 
september-oktober (ca. 60% van de waarnemingen). Er is hierbij 
geen rekening gehouden met dubbeltellingen. Waarnemingen in 
de maand juni zijn zeldzaam en van juli en augustus waren er geen 

broeden

❱ Broedende Rode Wouw (Tekening: Richard Lookman)

Mislukt broedgeval Rode Wouw  
in regio Heist-op-den-Berg (A) in 2016
❱ Richard Lookman, Joris Bosmans & Herman Berghmans

In Vlaanderen zijn er maar een handvol broedgevallen bekend van Rode Wouwen Milvus milvus. In het voorjaar van 
2016 was er een broedgeval van deze soort in de regio Heist-op-den-Berg (A), dit is volgens onze informatie het eerste 
gedocumenteerde broedgeval voor de provincie Antwerpen. Helaas is het broedsel in de late fase mislukt.
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bekend. Wat betreft de evolutie van het aantal waarnemingen per 
jaar, werd sinds 2009 een duidelijke toename vastgesteld (tot 2008 
jaarlijks slechts enkele exemplaren; daarna minstens een tiental per 
jaar). Dit is grotendeels te verklaren door het oprichten en veelvuldig 
bezetten van de trektelpost Averbode Bos & Heide die in het wer-
kingsgebied is opgenomen.

Melding broedgeval in regio Heist-op-den-Berg 
Een koppel Rode Wouwen werd opgemerkt rond half april 2016, 
waarbij ook gezien werd dat de vogels met takken rondvlogen en 
dus mogelijk een nest aan het bouwen waren (pers. med. Charel 
Stroeckx). Op 1 mei werd een bezoek aan de locatie gebracht waar-
bij het nest vrijwel direct kon worden gelokaliseerd. Het bevond 
zich aan de rand van een bos van relatief jonge Canadapopulieren, 
goed zichtbaar (de bladeren nog in de knop) op een zijtak op ca. 20 
m hoogte. Onder de bomenrij loopt een beek die de grens vormt 
met een aangrenzende akker. Door het natte voorjaar was deze op 
1 mei nog niet bewerkt. Op minder dan 200 m van het nest bevin-
den zich verschillende woningen en een landbouwbedrijf. De vogels 
konden goed geobserveerd worden vanaf een smalle weg, gele-
gen op ca. 120 m afstand van het nest, aan de andere zijde van de 
akker. Het nest werd waarschijnlijk dit jaar door de wouwen zelf 
gebouwd, gezien de dikke takken in de onderbouw. Het mannetje 
was een adulte vogel vermits zijn zevende en achtste handpennen 
nieuw waren. Het vrouwtje werd broedend waargenomen en vanop 
afstand gefotografeerd. 

Opvolging van het broedgeval
Er werd besloten om aan dit uitzonderlijke broedgeval zo weinig 
mogelijk ruchtbaarheid te geven om de slaagkansen zo groot moge-
lijk te maken. Wel werd er contact opgenomen met Natuurpunt 
Studie met de vraag om alle waarnemingen van Rode Wouwen in 
de ruime omgeving onder embargo te zetten. Het broedgeval werd 
verder opgevolgd door regelmatige korte bezoeken met observatie 
vanop grote afstand. 

Op 10, 15, 16, 21, 22 en 28 mei werd het vrouwtje steeds broedend 
op het nest waargenomen. Op 10 mei was de nestrand – op typi-
sche “wouwenmanier” – uitgebreid bekleed met plastiekafval. Bij 
latere controles was dit niet meer goed zichtbaar. Op de eerste vier 
genoemde data zat het mannetje steeds op zijn vaste stek in een 
boom nabij de nestboom. Op 22 en 28 mei werd het mannetje niet 
meer gezien. Bij het volgende bezoek op 7 juni bleek het nest verla-
ten. Ook bij enkele latere bezoeken, op 10 en 21 juni, werden geen 
wouwen meer opgemerkt. In de periode waarbinnen het broedgeval 
werd opgevolgd werden er in www.waarnemingen.be verder weinig 

❱ Het populierenbos met de nestboom. 1 mei 2016 (Foto: Paul Helsen)

❱ Het rondcirkelende mannetje. 1 mei 2016 (Foto Paul Helsen)

❱ Mannetje op wacht in boom nabij nestboom. 15 mei 2016  
(Foto: Richard Lookman)
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meldingen ingevoerd van deze nochtans opvallende roofvogel: zes 
waarnemingen van telkens één exemplaar in naburige gemeenten. 
De laatste daarvan was op 10 juni. Het is echter niet zeker dat het 
hierbij telkens om één van de betrokken nestelende vogels ging. 

In de week na de laatste waarneming van het broedende vrouwtje 
(28 mei 2016) werd de akker geploegd, verder bewerkt en ingezaaid 
met maïs. De landbouwmachines zijn hierbij tot vlak onder het nest 
actief geweest. Dit is één van de mogelijke verklaringen van het mis-
lukken van dit broedgeval. Ook het feit dat er meer drukte was door 
een verkeersomleiding in die periode zou een rol kunnen gespeeld 
hebben. Opmerkelijk is verder dat het mannetje na 21 mei niet 
meer in zijn ‘wachtboom’ verbleef. Wellicht is hij vroegtijdig van het 
toneel verdwenen. Of waren de slechte weersomstandigheden met 
extreem veel regen eind mei en begin juni de boosdoener?

Richard Lookman, Spaanderstraat 6, B- 2220 Heist-op-den-Berg. 
richard.lookman@skynet.be

Joris Bosmans, Mechelaars 25, B- 2220 Heist-op-den-Berg.  
joris_bosmans@hotmail.com

Herman Berghmans, Wijngaardbos 45, B- 2431 Laakdal. 
h.berghmans@skynet.be. 

Referenties

Roosen H., K. Moreau & K. van Scharen 2015. Eerste broedgeval van Rode Wouw voor de 
provincie Vlaams-Brabant in 2014. Natuur.oriolus 81 (1): 13-18.

Vermeersch G., A. Anselin & K. Devos 2006. Bijzondere broedvogels in Vlaanderen in de 
periode 1994-2005 (www.vliz.be/imisdocs/publications/140181.pdf)

Samenvatting – Summary - Résumé
In 2016 was er een mislukt broedgeval van Rode Wouw in de 
regio Heist-op-den-Berg (A). Samen met twee broedgevallen in de 
Voerstreek en een in de Dijlevallei in 2014 zijn deze meteen de eerste 
voor Vlaanderen sinds 2000. Mogelijk hebben de felle regens einde 
mei-begin juni een voortijdig einde gemaakt aan dit broedgeval.

Failed breeding attempt of Red Kite in the region of Heist-op-den-
Berg (A) in 2016
In 2016 there was a failed breeding attempt of Red Kite Milvus milvus in 
the region of Heist-op-den-Berg (A). There were also two breeding pairs 
in the Voerstreek (L). These were the first records for Flanders since 2000, 
apart from one in the Dijlevallei in 2014. The abundant rainfall at the 
end of May and beginning of June might be the reason for the failure.

Echec de reproduction de Milan royal à la region de Heist-op-den-
Berg (A) en 2016
En 2016,  un cas de reproduction de Milan royal  Milvus milvus a échoué 
à la region de Heist-op-den-Berg (A). Avec deux autres cas dans les 
Fourons et un dans le Dijlevallei (2014), il s’agit des premières reproduc-
tions de Milan royal en Flandre depuis 2000. Il est possible que  les fortes 
pluies de fin mai-début juin aient prématurément mis fin à ce cas de 
reproduction. 
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