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onderzoek

Onderzoek in het verleden
De oudste uitgebreide beschrijvingen van de studie op 
Wespendieven in Vlaanderen zijn te vinden in een boekje uit 1946, 
getiteld ‘De vogels van het Meerdaelwoud’ door Florent Wortelaers. 
Hij bestudeerde de broedvogels van het Meerdaelwoud en de 
Dijlevallei toen reeds 25 jaar. Volgens de uitgever was deze studie 
‘niet alleen van uit wetenschappelijk standpunt zeer belangrijk doch 
tevens van uit historisch standpunt, aangezien zij zal toelaten de evolu-
tie van de fauna en van het landschapsbeeld, alsook hun betrekkingen 
onderling stap voor stap en in de tijd te volgen en er besluiten uit af te 
leiden met het oog op het behoud van het landschapsschoon’.

In het eerste deel met de beschrijving van het gebied komt de 
Wespendief al voor:
‘…. hoogstammige eiken waartussen enkele beuken, essen en esdoorns 
met een dichte onderbegroeiing van hazelaar. Dit struikgewas van 

zowat 2 meter hoogte is doorweven met lange bramen en kamperfoe-
lieranken en maakt het geheel tot een echte ondoordringbare wildernis: 
een uitgekozen stuk voor ‘n wespenbuizerdbroedgebied’.

Onder het hoofdstuk ‘En thans zijn broedvogels’ worden de soorten 
apart behandeld, w.o. de ‘Wespenbuizerd’: 
‘Dit jaar nog (in 1943), benuttigde een wespenbuizerdpaar de overblijf-
selen van een wespenbuizerdhorst van 1935 als onderlaag. De horst 
heeft zowat ene doorsnede van 70 tot 80 cm.; er is heel weinig nestholte.’ 
Deze soortbeschrijving bevat veel details over paargedrag, nest-
bouw, vliegbeelden, geluiden en het foerageren. De Wespendief 
krijgt daarna nog eens extra aandacht onder het hoofdstuk ‘Een sei-
zoen met een wespenbuizerdbroedpaar’ ; de auteur volgde nauw-
gezet een nest vanaf 22 juni tot 1 september. De ouders verlieten 
het bos op 28 augustus. De twee jongen kon hij nog gedurende de 
maand september volgen en op 2 oktober meldt hij : ‘Even na het 

❱ Man Wespendief Pernis apivorus. 17 juli 2015. Hasselterbroek (L) (Foto: Stef van Rijn)

Wespendieven in Vlaanderen,  
vroeger en nu
❱ Marieke Berkvens

Uit historische literatuur blijkt dat de fascinatie voor het leven van Wespendieven Pernis apivorus niet nieuw is. 

Kennis over de soort in onze regio bleef beperkt tot een kleine schare liefhebbers. Zij kwamen onder meer omwille 

van de verborgen levenswijze en de zeldzaamheid van de Wespendief weinig te weten over het verblijf in het 

zomergebied en nog minder over migratie en winterverblijf. Vanaf het begin van de 21ste eeuw maakte het weten-

schappelijk onderzoek een fenomenale sprong voorwaarts dankzij nieuwe technieken op het gebied van fotografie 

en zenders. Veldonderzoek door de auteur begon in juni 2004 na het vinden van een uitgestoten ruiveer van een 

Wespendiefmannetje. Vanaf dat moment werd het doen en laten van Wespendieven rond het Groot Schietveld (A) 

intensief gevolgd. Het onderzoek werd in de loop van de tijd aangevuld met het opsporen van  wespenkolonies.
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middaguur zie ik beide jongen nog boven het woud rondkringen; het is 
de laatste maal dat ik ze zie; het lijdt geen twijfel, nog heden zijn ze weg 
gegaan.’ 
Het eerste broedpaar in Meerdael werd in 1925 ontdekt en 
Wortelaers vond daarna ieder jaar één enkel koppel. Voor hun nest 
gebruikten ze meest eik en beuk, één enkele keer vond hij een nest 
in een zware ahorn.
In 1949 zag hij het laatste nest, het werd in de jongentijd verlaten. 
Hij vermoedde predatie door Havik Accipiter gentils; deze keerde na 
30 jaar voor het eerst terug in het Meerdaelwoud en bracht dat jaar 
vier jongen groot. In 1950 bezocht een stel Wespendieven nog ‘een 
hunner oude nesten’, maar verdween daarna spoorloos. 
Het was niet alleen de Havik die een bedreiging vormde, maar ook 
de mens die met de drukte op het nabijgelegen vliegveld -en de 
onophoudelijke lage vluchten onder hels lawaai- de lucht boven 
het bos verstoorde, waardoor er voor de vogels geen vrije beweging 
meer boven de bomen was en ze het in Meerdael als broedvogel 
moesten opgeven (Wortelaers 1953). Uit zijn geduld tijdens nestob-
servaties en de vele uren onderzoek blijkt zijn bewondering en affec-
tie voor Wespendieven. De nesten bevatten twee eieren en slechts 
één keer vond hij een nest met een drie-legsel. 
‘Dit nest lag op een lange zijtak van een bijzonder zware beuk. Toen ik, 
bij het beklimmen aan de onderste takken was gekomen hing ik daar 
vóór zó’n moeilijk stuk: drie mansdikke takken vlak vóór elkaar….; met 
gevaarlijk en bovenmenselijk werk geraakte ik er toch over. Oude nesten 
liet ik altijd liggen om ze nadien weer opnieuw te bezoeken; hier echter 
was mij alle lust voor ene tweede beklimming totaal benomen en om 
er niet meer door bekoord te worden, greep ik het nest vast om het af 
te werpen; de bovenlaag, de bladeren laag, liet los en …. daar lag een 

derde ei. Geen twijfel, het wijfje, in legnood, had haar eerste ei gelegd op 
het nog onvoltooide nest, de onderlaag en, het mannetje, had, zonder 
zich om dit ei te bekommeren, het nest verder afgewerkt door er de bla-
derlaag op te brengen.’
Tijdens de ‘Eerste Vlaamsche Ornithologische Dag’ in Turnhout op 12 
december 1937 gaf Wortelaers een voordracht over de Wespendief 
(Bauwens 1943).

Onder de titel ‘De nieuwe Kempische Broedvogel’ verscheen in 
1945 in De Wielewaal een artikel door A. Baaten. Hij meldde een 
Wespendief op 29 juni 1945 ‘op het grondgebied van een dorpje, gele-
gen in ‘t Noorden van onze Antwerpse Kempen’. De vogel was van het 
nest geschoten, volgens de auteur een daad van vernielzuchtige 
jagers. Het nest bevatte één bebroed ei. In hetzelfde nummer staat 
onder Korte Mededelingen te lezen dat in Molenbeersel (L.) een nest 
werd gevonden ‘met twee eieren die als bewijs bewaard zijn’ (Kiggen 
en Stols 1945).

Uit dezelfde tijd stammen geschriften van Jules Desideratus De 
Blieck, verzamelaar en taxidermist van jachtdieren. Hij zette vogels 
niet alleen op, maar bekeek ze ook in ‘t veld. In 1945 zag hij twee 
foeragerende Wespendieven en meldt: 
‘…. sedert dien vijf Wespendieven onder handen gehad om op te zetten, 
een redelijk groot getal, wat bewijst dat er dit jaar redelijk veel moeten 
zijn geweest ….’ (De Blieck 1947). Ook de vogeltrek ontsnapte niet 
aan zijn aandacht. Hij publiceerde tabellen met gegevens over 
vogeltrek en weersomstandigheden van 1 okt.-15 nov. (De Blieck 
1944, 1946). In zijn trekverslag van 1945 worden ‘buitengewoon veel 
Wespendieven’ vermeld.
De taxidermist kreeg vele soorten vogels binnen en stuurde lijstjes 
naar de redactie van De Wielewaal met ‘meldenswaardige exempla-
ren ontvangen om op te zetten’ (De Blieck 1945). Bij de Wespendieven 
betrof het doorgaans jonge vogels, want die zwerven rond op 
het einde van de zomer, in tegenstelling tot volwassen vogels die 
rechtstreeks naar het winterverblijf trekken. Het jachtverbod in de 
oorlogsjaren moet voor de Wespendieven een zegen geweest zijn; 
vanaf de herfst 1939 tot in 1945 werden er geen binnengebracht. Hij 
eindigt zijn relaas met een oproep om:
‘…. in onze omgeving deze vogels beter te leren kennen en waarderen, 
en ze niet nutteloos te doden.’ 
Er werd bij hem jachtwild aangeboden, maar er kwamen ook slacht-
offers van stroperij binnen. Dat er destijds niet zachtzinnig met de 
vogels werd omgesprongen blijkt wel uit de beschrijving van de 
gewonde Wespendief die hij een achttal dagen verzorgde:
‘…. hij at gaarne rauw vlees, hij had een gebroken poot door in een klem 
gezeten te hebben, de poot hing er nog alleen met enige vezels aan, 
onmogelijk te genezen. Ik heb het hangende deel afgeknipt, na een paar 
dagen wist hij zich met zijn halven poot te behelpen, en ik heb hem dan 
maar laten vliegen…..’
Een merkwaardige beslissing; dat een Wespendief geen graafwerk-
zaamheden kan uitvoeren als hij nog maar over één poot beschikt, 
moet De Blieck toch geweten hebben.
Bij het openmaken van de vogels maakte hij gedetailleerde aante-
keningen over maag- en kropinhoud. Alhoewel de gegevens niet 
gekwantificeerd zijn, krijgen we toch wel een beeld van het voed-
selspectrum van de jonge Wespendieven in die tijd (Tabel 1). De 
Blieck concludeerde dat het vangen van muizen, kikkers, hagedis-
sen en ‘een enkelen vogel’ uit nood gebeurt, want de Wespendieven 
die dit voedsel in de maag hadden waren niet vet. Drie van de vier 
vogels die hij tussen 4 en 23 september 1945 ontving waren jonge 
exemplaren, ze waren vet en hadden goed gevulde magen met wes-
penlarven. De vierde was een ‘prachtig volwassen mannelijk exem-
plaar, geschoten te Wijnegem met een krop tot berstens toe gevuld 
met wespenlarven, volwassen wespen en stukken van de raat, de maag 
bijna ledig niets dan chitine resten, vleugels en poten van krekels en 

❱ Figuur 1. ‘Schrijver [Wortelaers F.] beklimt de boom, een zware beuk, waar hij op 
27 m. hoogte, de jonge Wespenbuizerd gaat ringen’ (1947)
uit: De vogels van het Meerdaelwoud
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 mestkevers’. Op late datum, 4 oktober, kreeg hij nog een jong vrouw-
tje binnen, deze vogel was niet vet, had een lege krop en in de maag 
resten van een muis, een kikvors en enige lijsterbessen. 

Bewonderenswaardig is de moeite die werd gedaan om het ‘maand-
schrift voor natuurwetenschappen’ van vereniging De Wielewaal in 
de oorlogsjaren te laten verschijnen. Omwille van papierschaarste 
lukte het niet om de laatste vier nummers van 1944 te laten verschij-
nen, maar werden deze alsnog na de oorlog gedrukt en verzonden 
naar de abonnees.

Dat natuurstudie vóór de jaren ‘50 van de vorige eeuw incidenteel 
werd uitgevoerd met behulp van het geweer is wel bekend. Toch 
doet het relaas van een van het nest geschoten Wespendief in een 
natuurstudieboek buitenissig aan. Behalve de gedode vogel werd 
het enige ei waarop hij broedde meegenomen, alsmede het nest.
‘Het nest zelf hebben wij ongeschonden naar beneden kunnen halen, 
dank zij den bewonderenswaardigen durf van den heer André Boone uit 
Turnhout’’ (Segers 1948)
Er blijkt een zekere fierheid uit, heden ten dage wordt zoiets door 
een breed publiek verafschuwd, het voorval zou in de misdaad-
rubriek belanden. Een mentaliteitomslag kwam op gang vanaf de 
vijftiger jaren; het waarnemen van vogels in de natuur zonder dat 
dit noodzakelijk tot de dood zou leiden werd vanaf nu aangemoe-
digd. Zo liet het Koninklijk Natuurhistorisch Museum van België 
een reeks gekleurde postkaarten met afbeeldingen van vogels uit-
geven samen met een boekje met soortbeschrijvingen. Dat zou ‘de 

eerste stappen van de liefhebbers richten in het verwerven van een ken-
nis welke hun talrijke gelegenheden zal bieden om te genieten van de 
waarneming der aantrekkelijkste onder de dieren’ (Dupond 1943). 
Onder de beschrijving van Wespenbuizerd worden hun eieren 
beoordeeld als ‘het schoonste onder de roofvogeleieren’, dat wel.

In 1947 voltooide Prof. Dr. R. Verheyen een manuscript over de studie 
van eieren: Oölogia Belgica. Vele jaren na zijn overlijden verscheen 
zijn studie alsnog in boekvorm (Verheyen 1967). Hij noemt de eieren 
van de Wespendief buikig en bijna kogelrond met donkere roodbrui-
ne wolken en vegen. De maten van in België verzamelde eieren wor-
den vermeld in Tabel 2a. Ter vergelijking de maten uit een 10-jarige 
periode in Nederland in Tabel 2b. 

Verheyen publiceerde in zijn hoedanigheid van hulpnatuurhistoricus 
aan het Koninklijk Natuurhistorisch Museum van België een aantal 
verhandelingen over vogels van België. Hij besteedde ruim aandacht 
aan de Wespendief en schreef over het voedsel en de jachtgewoon-
ten. In het kort behandelde hij de drie wespensoorten Gewone wesp 
Vespula vulgaris, Duitse wesp V. germanica en Rode wesp V. rufa als-
mede de voornaamste hommels van ons land. Daarna volgde een 
plastische beschrijving van de manier waarop Wespendieven hun 
voedsel vinden en bemachtigen ‘… bij het uitgraven gaat hij te werk 
als een kip op de mestvaalt’ (1943)
Over de stand van sociale wespen is niet veel terug te vinden. 
Anecdotisch, maar toch interessant is de tekst van de Zeer Eerwaarde 
Heer Gabriëls (1955) :
‘Het jaar 1949 was wel het magerste wespenjaar dat ik tot nog toe 
kende. Het toeval wilde, dat we op 6 Juni van datzelfde jaar drie nesten 
van de wespendief kenden die gereed waren voor de leg. Op geen enkel 
van de drie is er een legsel gekomen… We hebben daaruit besloten dat 
de wespendieven dat jaar niet broedden bij gebrek aan voedsel voor de 
jongen.’

In de bosdomeinen rond Postel (A) werd vanaf 1964 een jaarlijkse 
roofvogelcensus gehouden. In die uitgestrekte bossen waren speur-
tochten naar Wespendieven niet eenvoudig. Het eerste nest werd 
gevonden in juli 1967; observaties vonden plaats van 22 juli tot 
de uitvliegdatum van de twee jongen op 12 augustus (Daemen 
1967). Na de 1e nestvondst werd een toenemend aantal broedende 
Wespendieven gevonden, tot vier paren in 1982. De dichtheid van 1 
paar per 2000 ha. werd destijds gekwalificeerd als één van de hoog-
ste in Europa. Hoe deze dichtheden berekend werden en voor welke 
landen in Europa is niet vermeld. Het broedsucces was zo goed als 
hetzelfde als de resultaten uit andere Europese studies (Draulans & 

❱ Tabel 1. Voedselresten aangetroffen bij ontleding van vijf Wespendieven in de 
herfst van 1945
Table 1. Food remains found after dissection of five Honey Buzzards, autumn 1945

❱ Tabel 2a. Afmetingen van Wespendiefeieren uit een studie die werd afgerond in 1947
Table 2a. Size of Honey Buzzard eggs from a study finalized in 1947

❱ Tabel 2b. Afmetingen van Wespendiefeieren verzameld in Drenthe (Nl) in de periode 1981-1991
Table 2b. Size of Honey Buzzard eggs collected in Drenthe (Nl) in 1981-1991

wespenlarven doodgravers en andere rupsen

volwassen wespen (enkele) regenwormen

stukken raat balletje haar (klein)

hommels hagedissen

aardbijën kikvors

chitineresten van insecten muis (van tijd tot tijd)

groene rupsen (enige) braambessen

krekels lijsterbessen

kevers een enkelen vogel

mestkevers  

aantal gemeten eieren gemiddelde waarde
minimum 

(kleinste afmeting)
maximum 

(grootste afmeting)
 

lengte 24 51,5 46,8(40,9) 55,8(42,4)
R. Verheyen

breedte 24 41,3 40,9(46,8) 43,8(51,7)

lengte 63 50,7 44,2(38,3) 55,7(42,2) M. Bastijns &  
F. Grootaersbreedte 63 41,2 38,3(44,2) 44,2(53,7)

aantal gemeten eieren gemiddelde waarde minimum maximum  

lengte 12 48,6 44,6 52,2
R.G. Bijlsma

breedte 12 40,0 37,6 42,9
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Daemen 1984). In een overzicht van in Postel voorkomende roofvo-
gelsoorten tussen 1949 en 1982 duikt de Wespendief pas op in het 
jaar 1966, een jaar voor de eerste nestvondst. Was de soort daarvoor 
dan niet aanwezig? Voor de moeilijk te inventariseren Wespendief 
is een extra inspanning nodig in juli/augustus. Het specifiek zoeken 
naar wespendiefnesten werd misschien pas uitgevoerd na die eerste 
nestvondst. Men vormde zich een idee over het aantal broedgeval-
len op basis van ‘de opvallende balts’ (Draulans 1985). 
Dat de mens in die tijd nog altijd een bedreiging was, blijkt uit een 
opmerking van Jean Doucet in zijn tekst over het ringen op roofvo-
gelnesten. Daarin verontschuldigt hij zich voor geheimhouding van 
zijn ringlocaties (in Wallonië) om de eierverzamelaars niet op een 
spoor te brengen (Doucet 1968).

Tussen de jaren 1960 en 1999 werden tien in België/Luxemburg 
geringde Wespendieven teruggemeld; vijf vogels in hun winterge-
bied in Afrika, vier in Frankrijk en één in België (webref. 1). De vogels 
in Frankrijk waren op weg naar hun wintergebied. De in België 
gevonden vogel zat in het zomergebied, 1 jaar en 9 maanden na 
de ringdatum (Tabel 3). In de jaren 1960 werd het gebied ten zui-
den van Samber en Maas door leden van de vereniging Aves sys-
tematisch onderzocht, in 1964 werden 23 vogels op nest geringd 
(Arnhem 1966).

Wespendieven moeten op tijd vertrekken om in goede conditie 
en onder gunstige weersomstandigheden de wintergebieden te 
kunnen bereiken. De voornaamste wegtrek van volwassen vogels 
vindt plaats tussen 20 en 25 augustus, een cohort van juvenielen 
volgt kort daarna. De vogel die op 5 oktober 1999 geringd werd in 
Opglabbeek was nog laat aanwezig, dat hij na 16 dagen teruggevon-
den werd in Frankrijk is een teken aan de wand. Vroegere generaties 
die het zonder geavanceerd optisch materiaal en goedgevulde tel-
posten met gespecialiseerde vogeltellers moesten stellen, maakten 
begrijpelijke fouten bij het registreren van trekkende Wespendieven. 
De Belgische trekwaarnemingen uit november en december in de 
Atlas van 1972 zijn onwaarschijnlijk. Uit de opmerking dat er zeer 
weinig maart- en aprilgegevens zijn en dat meldingen in februari tot 
de grote uitzonderingen behoren, blijkt dat er in die tijd nog geen 
kennis was over de vertrekdata uit de winterkwartieren (Lippens & 
Wille 1972).

In 1989 publiceerde de toenmalige Vlaamse Avifaunacommissie 
een boek over de vogelstand in Vlaanderen: ‘Vogels in Vlaanderen, 
Voorkomen en Verspreiding’. Onder het hoofdstukje ‘Wespendief’ 
worden de historische waarnemingen uit februari en maart nog wél 
overgenomen, in deze publicatie vertoont de verblijfperiode: van de 
tweede decade in april tot de derde decade in oktober. Bovendien 
wordt vermeld: ‘Onvolwassen vogels overzomeren in klein aantal in de 
omgeving van de broedplaatsen, soms daarbuiten’ Het is niet duidelijk 
wat met ‘onvolwassen’ vogels wordt bedoeld, ook worden geen pre-
cieze aantallen genoemd. Tegenwoordig weten we dat dit uitzon-
derlijk is (Bijlsma 1993, Vansteelant et al. in prep). 

In het project ‘Bijzondere Broedvogels Vlaanderen’ (BBV) dat werd 
gestart in 1994 met het doel populatieschattingen mogelijk te 
maken van kolonievormende, zeldzame en exotische broedvogels 
wordt de Wespendief wel gevolgd, maar gegevens zijn onvolledig. 
De schatting in de periode 2003-2005 voor Vlaanderen bedraagt 
220-250 paren met de vermelding ‘inventarisatiegegevens vertonen 
grote hiaten’ (Vermeersch, Anselin & Devos 2007). Het opsporen van 
een broedpaar is niet eenvoudig, een tijdrovende klus die vooral tij-
dens de periode met voedselvluchten (als er jongen zijn) moet wor-
den geklaard. In deze periode zijn doorgaans de reguliere broedvo-
gelkarteringen beëindigd. 

❱ Tabel 3. Terugmeldingen van Wespendieven geringd in België/Luxemburg
Table 3. Records of ringed Honey Buzzards in Belgium/Luxembourg

   

Ringnr. BRUS/K5358 Details

Datum geringd 17/07/1960 Rumelange, Luxemburg 

Datum hervangst/vondst 24/06/1962 Riezes, België

Periode 1 jaar, 9 mnd op voorjaarstrek

   

Ringnr. BRUS/3H8430  

Datum geringd 15/07/1966 België

Datum hervangst/vondst 1/09/1966 Frankrijk 

Periode 48 d. op najaarstrek

   

Ringnr. BRUS/K11555  

Datum geringd 27/07/1975 België

Datum hervangst/vondst 11/11/1978 Togo 

Periode 3 jaar, 3 mnd. in wintergebied

   

Ringnr. BRUS/H17951  

Datum geringd 14/07/1974 Matagne-la-grande, België

Datum hervangst/vondst 24/11/1978 Nsesereso, Ghana

Periode 4 jaar, 3.5 mnd. in wintergebied

   

Ringnr. BRUS/H14300  

Datum geringd 14/07/1974 Matagne-la-grande, België

Datum hervangst/vondst 11/09/1979 Moslins, Frankrijk

Periode 5 jaar, 1.5 mnd op najaarstrek

   

Ringnr. BRUS/H38699  

Datum geringd 3/08/1981 België

Datum hervangst/vondst 2/03/1984 Ghana

Periode 2 jaar, 6 mnd. in wintergebied

   

Ringnr. BRUS/H39240  

Datum geringd 27/07/1985 België

Datum hervangst/vondst 15/09/1985 Frankrijk 

Periode 50 d. op najaarstrek

   

Ringnr. BRUS/H41859  

Datum geringd 26/07/1986 België

Datum hervangst/vondst 25/03/1995 Togo

Periode 8 jaar, 7 mnd. in wintergebied

   

Ringnr. BRUS/H12927  

Datum geringd 12/07/1987 Kapellen, België

Datum hervangst (vondst) 5/10/1995
Mankranso, Kumasi, 
Ghana

teruggevangen/gevonden 8 jaar, 2 mnd. in wintergebied

   

Ringnr. BRUS/K36029 

Datum geringd 5/10/1999 Opglabbeek, België

Datum hervangst/vondst 21/10/1999
Saint-Nicolas-de-
Bourgeuil, Frankrijk

Periode 16 d. op najaarstrek
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Aan het begin van de jaren 1990 deed het internettijdperk zijn 
intrede en tegelijkertijd werd het vogelonderzoek professionelere 
aangepakt. Voor de liefhebbers kwam meer vrije tijd ter beschik-
king, mobiliteit ging erop vooruit, de kwaliteit van telescopen en 
camera’s verbeterde en goed geïllustreerde handboeken kwamen 
ter beschikking. Alhoewel het vogelwereldje nog niet liep te ‘app-
en’, ontstond er vlottere onderlinge communicatie en werden waar-
nemingen betrouwbaarder. Maar de Wespendief laat zich – zelfs in 
digitale tijden – moeilijk inventariseren.

Het inventariseren vraagt om goede soortkennis; een vlinderende 
of ‘flieuwende’ (de typische roep van de Wespendief ) vogel kan niet 
zomaar aan een broedterritorium worden verbonden, want zowel 
man als vrouw, broedvogel en niet broedvogel tonen dit gedrag 
(van Diermen et al. 2014). Paren die geen broedpoging ondernemen 
- tot c. 50% van de populatie – kunnen zich wel territoriaal gedragen 
(Bijlsma 1997, Bijlsma 2017). Het is daarom niet gemakkelijk om te 
weten welke individuen een nest bezetten. Bovendien liggen nest-
locaties niet alleen in bosgebieden, ook in kleine kasteeldomeintjes 
en grote villatuinen en zelfs in houtwallen bouwen Wespendieven 
hun nesten. Paren die in privé eigendommen verblijven en daar nes-
ten bouwen worden meestal over het hoofd gezien omdat die ter-
reinen doorgaans niet toegankelijk zijn. Zo was er bijvoorbeeld niets 
bekend over Wespendieven in een bepaald privédomein in Schoten 
(A) totdat daar een boom werd omgehakt waarin zich een nest 
met jonge Wespendieven bevond (juli 2015, mond.meded. Lucas 
Bergmans). Een van de jongen overleefde het, werd in Brasschaat (A) 
opgevangen en een jaar later op 23 augustus losgelaten.
Een oproep van Segers uit het verre verleden geldt in feite nog altijd: 
‘De Kempische loofbosschen dragen zeker het nest van den wespendief 
en ik vraag met aandrang de gelukkige vinders mij te verwittigen als zij 
erin gelukken het nest te ontdekken’ (1948) 

Onderzoek in een stroomversnelling
Boomtoppen

In de 80-er jaren waren Nederlandse wespendieffanaten reeds 
begonnen met het schatten en bepalen van territoriumgrootte. 
Daarbij werd - en wordt nog altijd - de boomtopmethode gebruikt. 
Bij het volgen van een Wespendief tijdens zijn voedselvlucht heb je 
in veel situaties te maken met zichtbarrières. De vogels zijn boven-
dien niet goed te volgen als ze laag over het bos vliegen. De top 
van een hoge boom van waaruit de waarnemer de horizon afspeurt 
biedt ruim uitzicht. Met behulp van kruispeilingen kunnen nesten 
worden gelokaliseerd. Het is niet altijd goed te zien of een vogel 
prooi draagt. Wanneer een Wespendief vanuit het bos omhoog cir-
kelt om daarna in een rechte lijn af te zakken is er goede kans dat hij 
op weg is naar het nest, ofwel vanaf de nestlocatie naar zijn voed-
selplek vertrekt. Het is dan de kunst om de locatie te vinden waar 
ze in het bos zakken en daar te gaan zoeken naar het nest. Lastig 
blijft het, want ze kunnen vanaf het invliegpunt nog wel zo’n 300 m. 
onder de boomkruinen verder vliegen om de nestboom te bereiken. 
Lanterfanterende vogels die op grote hoogte gaan draaien, vlinde-
ren en andere zwevende Wespendieven gaan opzoeken, hebben 
waarschijnlijk geen broedsel te verzorgen (Van Manen 2005, Bijlsma 
2012).

Fotograferen

Dankzij de ontwikkeling van de digitale camera met geavanceerde 
accessoires is het een stuk gemakkelijker geworden om individuele 
territoriale Wespendieven te herkennen. Onder wisselende lichtom-
standigheden en bij hoog vliegende en snel uit het beeld verdwij-
nende vogels is het met de verrekijker vaak moeilijk om er iets van te 
maken. Maar met een klik van camera met telelens is er de mogelijk-

heid om achteraf de kenmerken nog eens in detail te bekijken op 
het computerscherm. Zo kunnen individuen alsnog herkend wor-
den. Nog fraaier wordt het als de vogel volgend jaar opnieuw op 
foto verschijnt, een stimulans om dan eens na te gaan of hij in het 
gebied is teruggekeerd om te nestelen. Goede voorbeelden van 
foto vergelijking met een gedetailleerd kenmerkenoverzicht zijn 
terug te vinden in een uitgebreid artikel van Wouter Faveyts (2010).

Camcorders

De uitvinding van kleine camera’s (camcorders) haalde broedende 
en gravende Wespendieven uit het verborgene. Niet alleen weten-
schappers hebben nu veel stof voor studies en publicaties, ook de 
geïnteresseerde amateur kan daarvan profiteren. Waar in de 20ste 
eeuw nog wordt gesproken van ‘Sprookjesvogel’ en de diehard 
fotograaf 1000 uur in een boomhut doorbrengt om de ontwikke-
ling van een broedgeval vast te leggen (Wenzel 1961), worden in de 
21ste eeuw cameraatjes bij nesten opgehangen. Op de filmbeelden 
is gedrag, ontwikkeling van de jongen en voedselaanvoer precies 
te volgen. Ook het uitgraven van wespennesten is op camera vast-
gelegd en op internet te bekijken. Je moet maar geluk hebben om 
eens een vogel te zien bij het uitgraven van een wespennest, maar 
met GPS-trackers kan de onderzoeker de vogel in ‘t veld volgen en 
krijgt hij de kans om beelden vast te leggen. Internet biedt prachtige 
beelden waarop te zien is hoe Wespendieven nesten uitgraven. Ze 
letten daarbij goed op gevaar door af en toe te stoppen en rond te 
kijken. Mooi is te zien hoe een juveniel van niemand hoeft te leren 
hoe je dit moet doen (webref. 2 en 3).

Zenderonderzoek

Duitsland
In 1945 stelde Baaten ‘De winterkwartieren zijn vooral gelegen in N. 
Afrika doch ook in het O. en Z. van het werelddeel.’ Achteraf kan men 
wel zeggen dat dit ‘nattevingerwerk’ was, natuurlijk had hij nooit 
kunnen vermoeden dat een halve eeuw later Wespendieven kon-
den worden voorzien van satellietzenders waarmee zomer- en win-
terlocaties inclusief de trekroutes op kaart komen. In 1993 werden 
Wespendieven voor het eerst van satellietzenders met zonnecellen 
voorzien. Het onderzoek vond plaats in drie verschillende gebieden 
in Sleeswijk-Holstein (D.). Onderzoekers verkregen nu goede infor-
matie over omvang en gebruik van territoria. Ze constateerden dat 
de voedselterritoria van de vrouwtjes groter waren dan die van de 
mannetjes. Over tijdsbesteding (vliegen, rusten, over de bodem 
stappen, uitgraven) kwam men nu opeens veel te weten. Bovendien 
was de nieuwe techniek een goede hulp bij het lokaliseren van de 
geëxploiteerde wespennesten. En toen eind augustus de gezen-

❱ Figuur 2. Aankomst Wespendief op 4 mei 2013 boven de kust bij Bolonia (S)  
(Foto: Helge Sørensen)
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derde vogels koers naar het zuiden zetten, werden hun vertrekdata 
accuraat vastgelegd (Ziesemer 1997).

De Duitse wetenschappers beschikten vanaf 2009 over state-of-
the-art GPS transmitters. Aanvankelijk gaven zenders alleen de 
GPS-coördinaten door, maar de nieuwe versies registreerden ook 
vlieghoogte, snelheid en richting. Voor het eerst werd de volledige 
migratiecyclus van zes vogels vastgelegd. Alle vogels overwinterden 
in West-Afrika, vanwaaruit ze niet veel meer van zich lieten horen 
omdat de zonnecellen niet worden opgeladen onder het bladerdek 
van de laaglandregenbossen. Twee jaar achtereen kon een koppel 
worden gevolgd, ze trokken ieder apart langs een andere route en 
overwinterden ver van elkaar. Onderweg passeerden de meeste pro-
jectvogels de Straat van Gibraltar, de kortste oversteek naar Afrika. 
Dat Wespendieven sterke vliegers zijn en ook geruime tijd over het 
water kunnen trekken bleek uit meerdere tracking gegevens die 
een lange route over de Middellandse Zee vastlegden. Zo vlogen 
bv. twee vogels dwars over Frankrijk, verlieten land aan de kust van 
Catalonië en kregen pas in Algerije weer grond onder de vleugels. Ze 
overbrugden de Sahara en kwamen netjes in hun wintergebied in 
Nigeria aan (Meyburg 2010). 

Zweden
Intussen maakte de ontwikkeling van de zenders snelle vooruit-
gang en kwamen in diverse West-Europese landen fondsen vrij voor 
wetenschappelijk onderzoek. Zweedse onderzoekers waren in staat 
om met sateliet transmitters de migratie van juveniele vogels en hun 
eerste verblijf in Afrika te ontrafelen. Drie vogels arriveerden na het 
passeren van de Sahara in de eerste helft van oktober tussen 10° 
en 13.6° noorderbreedte en bleven daar tot in november rondhan-
gen. Daarna trokken ze verder en bezochten meerdere gebieden, in 
tegenstelling tot adulten die zonder te stoppen naar hun overwin-
teringsgebied trokken en daar in een relatief klein gebied verbleven 
(Strandberg et al. 2012). In een eerdere publicatie werd beschreven 
hoe de gezenderde juvenielen - in tegenstelling tot de adulten – 
vanuit Zweden een rechtstreekse route gebruikten, waarbij ze over 
de volle breedte de Middellandse Zee en de Sahara passeerden. De 
adulten maakten een omweg langs Gibraltar en het westelijk deel 
van West-Afrika. Sociale beïnvloeding en leergedrag spelen een rol 
bij latere aanpassing van migratiestrategie (Hake et al. 2003). 

Nederland
Langlopende inventarisaties in Nederland brachten aan het licht dat 
de soort op de Veluwe in aantal achteruitging. Omdat deze streek 
in de provincie Gelderland als kerngebied (EU Vogelrichtlijn Natura 
2000 netwerk) is aangemerkt, gaf de provincie opdracht tot een 
verkennend onderzoek naar het ruimtegebruik van Wespendieven 
aan de hand van waarnemingen vanaf uitzichtpunten (van Manen 
& Sierdsema 2008). In vervolg op deze verkenning werd een ruimer 
project opgezet (populatieomvang, broedbiologie, biometrie) met 
gebruik van telemetrie. GPS-dataloggers werden ingezet om onder 
meer het terreingebruik van de Wespendieven te volgen. Deze data-
loggers brachten een fenomenale sprong voorwaarts inzake de ken-
nis over Wespendieven in hun zomerkwartieren. Plotseling kregen 
we nu inzicht in het reilen en zeilen van 13 individuen in het broed-
gebied. De GPS-punten op kaart brachten de bewegingen gedetail-
leerd in beeld en gaven bovendien inzicht in gedragingen onder uit-
eenlopende omstandigheden.

Twee voorbeelden.
- Een mannetje dat in 2009 twee jongen verzorgde, had een actie-
radius van 4-12 km en vertrok naar Ghana op 26 augustus. In 2011 
werd hetzelfde mannetje met de logger gevolgd, maar hij liet dit jaar 
een heel ander patroon zien. Het broedsel mislukte en hij kwam niet 

meer uit het bosgebied, zijn actieradius bleef beperkt tot 2-4 km en 
hij vertrok definitief op 16 augustus, 10 dagen eerder dan in zijn suc-
cesvolle jaar 2009.
- Een vrouwtje had in 2009 één jong in het nest, geboren op 30 juni. 
Ze werd op 25 juli gevangen en van een zender voorzien, waarna 
de onderzoekers haar trajecten konden volgen. Aanvankelijk bleef 
ze in de buurt van haar nest, maar vanaf augustus pendelde ze bijna 
dagelijks naar verder gelegen voedselgebieden met een actiera-
dius van 2-15 km. Winddrift werd opgemerkt bij zuidwestenwind 5 
Bft waarbij ze in een curve naar haar doel vloog. Haar partner ging 
reeds op 10 augustus richting België. Op 26 augustus vertrok het 
vrouwtje uit het broedgebied en verbleef enige dagen in de nabu-
rige provincie Utrecht alvorens definitief naar Afrika te vertrekken. 
Het volgende jaar kwam ze pas aan op 6 juni. Ze was in feite te laat 
om nog te broeden en vond geen partner. Haar partner van de twee 
vorige jaren overzomerde op dat moment in Liberia. Tot 14 juli bleef 
ze in het bos met een actieradius van 7 km. Vervolgens verlegde ze 
haar activiteiten een kleine 10-tal km naar het noordwesten tot ze 
op 16 augustus besloot om koers te zetten naar haar wintergebied 
in Equatoriaal Guinee (webref. 4).

Gebeurtenissen waarvan we vóór het telemetrietijdperk geen ver-
moeden hadden, worden op beeldscherm ontvouwd. We krijgen 
nu gedetailleerd inzicht in de rolverdeling van man en vrouw; de 
gegevens van mannetjes bevestigen dat ze inderdaad dichter-
bij het nest blijven dan de vrouwtjes. Een vrouwtje dat 35 km. van 
haar nest op de Veluwe het aangrenzende randmeer oversteekt om 
in de Flevopolder een wespennest te exploiteren, laat zien dat ‘als 
het moet’ een Wespendief ver weg kan foerageren. Ze keert een dag 
later feilloos terug om de rest van de raten boven te halen. Deze 
omgeving in Flevoland moet trouwens een goed voedselgebied zijn, 
want ook haar buurvrouwen zochten daar wespennesten (webref. 
4). Misschien zagen ze van elkaar dat daar wel iets te halen viel. Het 
was opvallend dat die vrouwtjes naar hetzelfde bosgebied trok-
ken en daar individuele, weinig overlappende foerageergebieden 
hadden (pers. meded. Wouter Vansteelant). Bij enkele gezenderde 
mannetjes werd de keuze voor nachtlocaties bekeken; deze lagen 
meestal niet bij het nest en de afstanden tot het nest varieerden van 
82 m tot 2922 m. In gefragmenteerd landschap zelfs tot 4000 m (van 
Diermen et al. 2009).

Nederland en België
De vogels die in de verschillende projecten worden gevolgd bren-
gen het wetenschappelijk onderzoek naar hun leefwereld op onge-
kend niveau. 
In de periode 2013-2015 werd satellietonderzoek uitgebreid naar 
het Groene Woud in Noord-Brabant, met 1680 ha bos en het grens-
overschrijdende Kempen~Broek in Limburg met 3100 ha bos (van 
Diermen et al. 2013). In dit gebied zijn natte bossen kenmerkend en 
komt een stabiele populatie voor, in tegenstelling tot de droge zand-
gronden op de Veluwe waar de soort in 20 jaar is achteruitgegaan. 
De dichtheid in het projectgebied was hoog: in Het Groene Woud en 
ook in Kempen~Broek vond men 1 paar op 100-200 ha bos. 
De Havik is daar een geduchte predator, van de twaalf nesten met 
kuikens werden er vijf leeggehaald. De dichtheid van succesvolle 
Wespendieven was het hoogst in de zone met de minste broedende 
Haviken. Hoe rigoreus zo’n Havik te werk kan gaan toont een film-
fragment van een camcorder (van Rijn 2014) bij een nest in Overijssel 
(Nl) waarop is te zien hoe één van de ouders het na een aanvankelijk 
felle verdediging moest opgeven; na de landing op het nest greep 
de Havik een kuiken in de klauw, pauzeerde kort, pakte vervolgens 
het tweede kuiken in de andere klauw en vloog ermee weg. Een bij-
zonder efficiënte Havik, maar voor het wespendievenpaar was dit 
een verloren broedseizoen.
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De verplaatsingen van sommige individuen zorgden voor verras-
singen. Een van de Brabantse vrouwtjes pendelde vanaf 8 augus-
tus 2013 tussen Brabant en de Veluwe en voerde nog maar weinig, 
ze bleef dagen en nachten weg. Nadat ze vier dagen op de Veluwe 
had doorgebracht vertrok ze op de 23ste naar Afrika. In 2014 deed 
ze vanaf aankomst in juni hetzelfde maar broedde niet, of faalde 
daar vroeg in (van Diermen et al. in prep 2018). Met de uit West-
Afrika (Liberia, Ivoorkust, Ghana en Nigeria) teruggekeerde vogels 
werd het onderzoek naar de betekenis van natte bossen voor de 
Wespendief voortgezet (van Diermen et al. 2014). In hun eindrapport 
stellen de onderzoekers dat de dichtheid van Wespendieven hoger 
is in nat en gradiëntrijk bos. Eenmaal in het wintergebied ondergaan 
de Wespendieven de gevolgen van voortschrijdende ontbossing 
(van Diermen et al. 2015). 

Voedselonderzoek vormde een belangrijk onderdeel van deze stu-
die. Prooisoorten werden onderzocht alsook de samenhang van 
prooikeuze met het type bos waarin de vogels broedden en foera-
geerden. De voornaamste prooi - sociale wespen – werd bemonsterd 
door middel van vallen met lokstof. Gewone wesp Vespula vulgaris, 
Duitse wesp V. germanica en Hoornaar Vespa crabro reageerden 
hierop, veruit de meest voorkomende soort was de Gewone wesp 
(99,4%). 
Op basis van camerabeelden bij 11 paren in 2013-2016 is gebleken 
dat gewervelden in hoofdzaak door het mannetje werden aange-
bracht (Figuur 4). Dat waren meestal kikkers (bruine en soms groene) 
en in veel mindere mate nestjonge vogels, meestal Zanglijster Turdus 
philomelos, Merel Turdus merula of Houtduif Columba palumbus. 
Ze brachten kikkers vooral ‘s morgens, meestal van een bosperceel 
grenzend aan grasland. Bij de vrouwtjes lag het accent van aanvoer   
‘s middags. Beide ouders brachten wespenraten, de aanvoer nam 
licht toe in de loop van de dag, met een piekje in de late middag.

Migratie
De trek van Wespendieven is een schitterend natuurfenomeen; 
er zijn dagen in begin september waarop meer dan 10.000 
Wespendieven langs de Straat van Gibraltar geteld worden. 
Bij de migratie zuidwaarts is de keuze van het oversteekpunt aan de 
Straat afhankelijk van de heersende zijwinden die daar doorgaans 
onstuimig zijn. Bij een ‘Levante’ (oostenwind) buigen ze sterk door 
naar west en komen na verdrifting boven de zeeëngte uit bij Tanger. 
De ‘Poniente’ (westenwind) brengt ze langs de Rots van Gibraltar 
over zee naar Ceuta.
Deze sterke vliegers hoeven geen thermiek af te wachten om ‘s 
morgens te kunnen vertrekken. Op weg naar het noorden, begin 

mei, komen bij het eerste licht al enkele Wespendieven aan langs 
de Andalusische kust. In de loop van de dag nemen de aantal-
len toe en tegen het middaguur zijn ze meestal niet meer waar te 
nemen omdat ze dan zeer hoog overkomen (Barrios Partida 2007). 
Wespendieven kunnen zelfs bij westerstorm nog vanaf de Afrikaanse 
kust de oversteek maken, ze hebben dan wel last van verdrifting en 
komen oostelijker (ter hoogte van Málaga) boven land. Een sterke 
westenwind wakkert gemiddeld genomen aan gedurende de dag, 
en zakt af tegen de avond. Op zulke dagen zie je de Wespendieven 
nog laat aankomen, ze hebben op dat moment veel minder last van 
afdrijven. De grote variëteit in verenkleed laat zich goed bewonde-
ren bij zo’n groepje dat Europa weer binnenkomt (Berkvens 2016). 
Bij het invallen van de duisternis strijken ze neer in bosjes langs de 
hellingen en de dalen in de omgeving van de kust. In tegenstel-
ling tot de trekkende Zwarte Wouwen Milvus migrans en Ooievaars 
Ciconia ciconia gebruiken ze niet jaarlijks dezelfde rustplaatsen, het 
lijkt er meer op dat ze zich schikken naar de plek waar ze zich tegen 
valavond bevinden (Finlayson 1992).
Op de terugweg naar Afrika zijn tussen de cirkelende Wespendieven 
soms exemplaren te zien met ontbrekende of gerafelde staartveren. 
Deze kunnen tijdens het verblijf in het broedgebied sterk slijten bij 
het graven. Een bijzonder fenomeen is schrikrui, waarbij de vogel 
abrupt zijn veren laat vallen als gevolg van een plotselinge schrik 
(Van Nie 2002). Een Wespendief uit het Duitse satelietproject raakte 
binnen enkele minuten na de vangst alle staartveren kwijt (22 juli 
2001). Dankzij de zender heeft men kunnen vaststellen dat hij op 6 
september in Beieren op trek was en pas op 20 november in Liberië 
aankwam. Op 7 mei 2013 zag ik een exemplaar met nog maar een 
derde van zijn staartveren intact aankomen boven de kust van de 
Straat, blijkbaar kunnen ze ook in het wintergebied of onderweg 
naar het noorden flinke schade oplopen. Ze zetten met een incom-
pleet verenkleed alsnog de trek door, maar dit zou wel een handi-
cap kunnen zijn omwille van een verkleind draagvlak tijdens het 
omhoog schroeven en afglijden. Buitengewoon is de vastberaden-
heid van een aangeschoten Wespendief die op het punt staat de 
Straat over te steken (Figuur 5).

De grote lijnen van de oversteek van roofvogels bij Gibraltar zijn in 
de afgelopen 50 jaar bestudeerd d.m.v. tellingen vanaf strategische 
punten langs de kust. Uit studie blijkt dat bij een aantal roofvogels 
de herfsttrek in de laatste 16 jaar is vervroegd, dat geldt echter niet 
voor Wespendieven (Panuccio et al. 2016). Maar over hoe het verder 
ging daar boven de Noord-Afrikaanse bergen en de woestijn, was 
niet veel bekend. De zenderprojecten hebben niet alleen veel over 
het gedrag in de zomergebieden prijs gegeven, maar ook een fan-
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❱ Figuur 3. Man Wespendief bij een nest van Gewone wesp V.vulgaris. 21 augustus 
2014. Vosseven (Nl). (Foto: Stef van Rijn)

❱ Figuur 4. Prooispectrum Brabant-Limburg NL (naar: presentatie 
Wespendiefvoedsel Brabant-Limburg 2013-16, Jan van Diermen)
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tastische gelegenheid geboden om er achter te komen wat er tijdens 
de migratie gebeurt. En als ‘jouw’ gezenderde vogel dan ook nog 
eens onderweg met zijn zender op de rug wordt gefotografeerd is 
dat een mooi extraatje voor de onderzoeker. Dat gebeurde op 4 mei 
2013 toen een vrouwtje dat op 27 juli 2012 door Peter van Geneijgen 
en Jan van Diermen in Nederland van een zender was voorzien, om 
20.30 u bij Bolonia de kust bereikte (Figuur 6).

Bij sommige projecten zijn uitrustingen beschikbaar waarbij de 
onderzoekers SMS-berichten met gegevens van de gezenderde 
vogels kunnen ontvangen. Zo kan migratie en het verblijf in de win-
ter real time gevolgd worden. Dat levert niet alleen mooie gegevens 
op, maar het betrekt ook een groter publiek bij het wel en wee van 
de vogels.
Op een facebookpagina zijn de routes en winterverblijven van de 
vogels van het Kempen~Broek op kaartjes te zien (webref. 5). Maar 
ook over de omstandigheden onderweg is veel te lezen (Box 1). 

De zweeftechniek tijdens de migratie werd met behulp van loggers 
intensief bestudeerd. Een interessante voorstelling van het gedrag 
onderweg is te bekijken op de website van UvA-BiTS (webref. 6). 
Op kaartjes zijn de routes te zien vanaf het vertrek in Nederland tot 
de aankomst in de winterkwartieren in Afrika. Meetgegevens wor-
den getoond in gekleurde bolletjes waarbij te zien is wanneer ze 
zweven, flappen en rusten. Een filmpje toont de grote mate waar-
in routes van individuele Wespendieven worden bepaald door de 
atmosferische omstandigheden onderweg, zo kunnen wind- en stof-
stormen voor aanzienlijke omwegen zorgen. Uit de meetgegevens 
blijkt dat de Wespendieven -die onafhankelijk van elkaar trokken- op 

hetzelfde moment gelijkaardige routes namen, door metereologi-
sche omstandigheden gestuurd. 

In 2016 verscheen een studie over het verband tussen zweven, 
zweefsnelheid en het weer. Door de hoge frequentie waarmee loca-
tie en vlieghoogte werden vastgelegd, was het mogelijk om te zien 
wanneer de vogels zich in een thermiekbel bevonden, wanneer ze 
aan een glijvlucht begonnen en in welke hoek ten opzichte van de 
wind ze vlogen. Om de reis zo snel mogelijk te vervolledigen zou-
den Wespendieven theoretisch gezien sneller moeten afglijden tus-
sen thermiekbellen naarmate de snelheid waarmee ze weer hoogte 
kunnen winnen. De Wespendieven bleken meestal een stuk trager 
af te glijden dan verwacht volgens die theorie. De onderzoekers ver-
onderstellen dat ze dat doen uit veiligheidsoverwegingen. Door iets 
trager af te glijden verliezen ze minder snel hoogte en winnen ze 
wat tijd om goede thermiek te zoeken en zich te oriënteren. Trager 
glijden vergroot ook hun potentiële glijafstand, wat vooral bij dagen 
met veel bewolking en zwakke thermiek van belang kan zijn om 
energieverspilling aan actieve vlucht te beperken.
Dat Wespendieven bereid zijn om langer te reizen om risico´s 
te vermijden wordt ook duidelijk uit hun trekroutes. Ze vliegen 
immers via grote omwegen van en naar hun overwinteringsge-
bied, niet alleen om de Middellandse Zee te vermijden, maar ook 
de Sahara. Met name in het voorjaar omzeilen ze de woestijn en 
de Middelandse zee, omdat de overheersende wind dan tegen de 
trekrichting in waait. Dat brengt een groter risico op vermoeidheid 
met zich mee, wat boven de zee of de woestijn bijzonder gevaar-
lijk is. Wespendieven op weg naar Nederland vertrekken daarom 
westwaarts uit hun overwinteringsgebieden over de Sahel, totdat 

❱ Figuur 5. Wespendief, veren beschadigd door hagel uit een jachtgeweer. De 
roofvogel deed een enorme inspanning om zijn migratieroute voort te zetten. 
Uit: Nomads of the Strait of Gibraltar ‘Honey Buzzard, feathers damaged by a hun-
ter’s shotgun pellets. The raptor made a huge effort to continue its migratory jour-
ney’. (Foto: Fernando Barrios Paritida)

❱ Figuur 6. Een gezenderd vrouwtje Wespendief arriveert in Europa aan de Straat 
van Gibraltar om 20.30 u op 4 mei 2013. (Foto: Helge Sørensen)

Box 1: Uit het leven van Wespendief ‘Man Weerterbos’
4 september 2016
‘Na zijn vertrek uit Weert in de middag van 24 augustus, vloog Man Weerterbos gedurende ruim 5,5 dagen door Frankrijk. De dagelijkse 
reizen betroffen vooral in het bosrijke noorden en midden van Frankrijk meestal korte afstanden van minder dan 100 km. Vanaf het zuiden 
van Frankrijk en in Spanje waren de dagelijkse reizen meestal 200 tot wel 350 km lang.
Hedenmiddag, 18 september 2016, meldde de logger van Man Weerterbos zich vanuit West-Mali, op zo’n 250 km ten zuiden van de Sahara. 
De laatste keer dat de logger gegevens stuurde was in de ochtend van 9 september, net voordat de vogel ten zuiden van Marokko de 
woestijn in navigeerde. Uit de meegestuurde gegevens van hedenmiddag blijkt dat Man Weerterbos afgelopen vrijdagmiddag 16 sep-
tember de Malinese Savanne al had bereikt. De vogel had toen dus net een reis van 8 dagen door de woestijn achter de rug. Op de meeste 
dagen legde de vogel slechts maximaal 200 km af, maar op 13 en 14 september maakte hij flinke slagen van ruim 400 km per dag. Op die 
dagen stond er inderdaad gunstige staartwind in het centrale deel van de Sahara.’ (webref. 5)
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ze een gunstige west-zuid-westenwind tegenkomen die vanuit 
de Atlantische oceaan landinwaarts en noordwaarts waait en hen 
een duwtje over de woestijn kan geven (Vansteelant et al. 2017b). 
Adulten uit Finland die in het najaar wel lange afstanden over zee en 
de woestijn vliegen, kiezen in het voorjaar voor een veilige route om 
de Sahara en de Middellandse Zee heen.

Ook bij de juvenielen die voor het eerst de trek naar het zuiden 
ondernemen is wind een bepalende factor. Dit komt naar voren bij 
een studie van 27 in Finland geboren jongen (tussen 2011 en 2014) 
die met satellietzenders werden uitgerust (Vansteelant et al. 2017). 
Om te begrijpen waarom adulten bepaalde routes en winterkwartie-
ren gebruiken is het van belang te weten in welke mate de wind hun 
eerste reis beïnvloedt. Totaal 24 Finse jonge vogels overleefden hun 
eerste migratie. Saillant detail is de overnachting van 3 op 4 oktober 
2013 van één van de vogels op een schip, midden op zee. Mogelijk 
was dit mannetje in slechte conditie, hij stierf enkele dagen later in 
het noorden van Algerije. De vogels die op drie- tot vierjarige leef-
tijd hun eerste voorjaarsreis maakten, vertrokken - nadat ze binnen 
sub-Sahara grote omzwervingen hadden gemaakt - vanaf een loca-
tie vlakbij die waar ze na hun eerste najaarstrek waren aangekomen. 
Onvolwassen Wespendieven (jonger dan 5 jaar) vertrokken enkele 
weken later uit Afrika dan volwassen vogels. Veel vogels sterven dan 
omdat ze toch noordwaarts over de Sahara en de Middellandse Zee 
proberen te vliegen. Vogels die de strategische omwegen leerden, 
deden die kennis meestal pas op in hun vijfde levensjaar, toen ze 
voor het eerst tegelijkertijd met ervaren volwassen Wespendieven 
uit Afrika vertrokken. Wespendieven die in Finland uit het ei kropen 
en na hun eerste najaarstrek in West-Afrika waren beland, leerden 
van West-Europese soortgenoten de route via Gibraltar kennen. 
Wespendieven die in Centraal- of Oost-Afrika soortgenoten uit 
Oost-Europa en Rusland ontmoetten, leerden om in het voorjaar 
eerst oostwaarts te vliegen om dan via de Grote Slenk en de Nijl, 
Suez en de Oostelijke Middellandse Zee terug naar Europa te keren 
(Vansteelant et al. in prep).

Amateuronderzoek 
Door de toegenomen kennis dankzij recente professionele stu-
dies voelen vrijwillige onderzoekers zich ondersteund en gesti-
muleerd bij het veldwerk. Dat je ook zonder ‘boomtoppen’ of hulp 
van dataloggers veel informatie kunt vergaren bewijst een groep 
enthousiaste leden van Vogelwerkgroep de Kempen (Nl). Hun 
onderzoekgebied ligt in een langgerekte strook van 18 km in de 
Dommelvallei in de grensstreek tussen Achel (B) en Waalre (Nl). De 
kracht van deze groep ligt in het aanzienlijke aantal medewerkers 
dat met veel geduld uren op de uitkijk staat om de bewegingen van 

Wespendieven te volgen (tussen 1 juli en 20 augustus). De rappor-
tage van de werkgroep bevat duidelijke kaartjes met verschillende 
typen vliegbewegingen. Ze tonen verschil tussen de voedselvluch-
ten die tot een territorium kunnen worden herleid, en de vluchten 
van Wespendieven die gebruik maken van het beekdal om voedsel 
te zoeken maar verder geen binding met het gebied hebben (Van 
Kessel 2013). 

Onderzoekdetails over Wespendieven op het Groot Schietveld

Op het militair domein Groot Schietveld (GSV) in de provincie 
Antwerpen werd de Wespendief gemeld als sporadische broedvogel 
in zeer klein aantal sinds het begin van de jaren 1980 (Bulteel 1998). 
In de daarop volgende decennia is er op het GSV weinig te merken 
van enthousiasme voor de soort en zijn geen broedgevallen bekend.

Vanaf 2004 begon ik het doen en laten van Wespendieven intensief 
te volgen op het militair domein. Ze waren dat jaar tussen 17 juli 
en 28 augustus veelvuldig vlinderend, op elkaar af stomend, syn-
chroon vliegend en weer afzeilend te zien. Ook lieten ze regelmatig 
hun melancholische roep horen. Mede vergunninghouder Herman 
Nuytemans kon twee jaar later met gebruik van de boomtopme-
thode een nest traceren (13 augustus 2006). Op het nest stond een 
reeds vliegvlug jong. Kort na de ontdekking van het nest vond hij 
de resten van een jonge Wespendief op de bosbodem in de directe 
omgeving van het nest, opgepeuzeld. Tot zover het eerste broedbe-
wijs dat op het GSV gevonden werd. 

❱ Figuur 8. Een jong van 28 dagen oud tijdens de nestcontrole. 25 juli 2007. GSV  
(Foto: Herman Nuytemans)

❱ Figuur 7. Wespendief op een van de militaire afstandpaaltjes, midden in de oefenvlakte van het Groot Schietveld. 2 juli 2014. (Foto: Danny Laps)
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Het jaar daarop kwamen de Wespendieven terug naar dezelfde 
nestboom. Dit keer waren we er vroeger bij en werd het nest gecon-
troleerd op 25 juli. Terwijl de boom werd beklommen stond het 
vrouwtje in dreighouding met haar vleugels te klappen. Het jonge 
Wespendiefje verdedigde zich met snavel, vleugels en poten alvo-
rens zich te laten meten, wegen en ringen (Figuur 8).

Door veel uren aan zoeken en observeren te besteden nam kennis 
over het terreingebruik toe, wat resulteerde in vondsten van bezette 

nesten (Tabel 4 en 5). Onder de broedbomen was de lork duidelijk 
favoriet; twee lorken werden in vier opeenvolgende jaren gebruikt. 
Voorts nestelden ze in drie verschillende zomereiken waarvan er 
twee in twee opeenvolgende jaren werden bezet en in een berk met 
een nest op lage hoogte. Lorken komen in zeer klein aantal voor op 
het domein, de nesten blijven er stevig in verankerd, mogelijk zijn 
deze bomen daarom aantrekkelijk voor nestbouw. De nestlocaties 
bevonden zich in nat bos of in de directe omgeving van water, waar 
op het moment van aankomst volop amfibieën te vinden zijn.

❱ Figuur 9. Resten van een nestjonge Houtduif Columba palumbus onder een 
 wespendiefnest, 21 augustus 2014 GSV (Foto: Marieke Berkvens MB)

❱ Figuur 13. Nest met resten van twee gepredeerde eieren. 8 augustus 2013 GSV   
(Foto: Herman Nuytemans)

❱ Tabel 4. Gegevens over Wespendiefnesten op het GSV 2006-2017
Table 4. Data on Honey Buzzard nests, GSV 2006-2017 

jaar
jongen op 

nest
nestcontrole details raten op en onder nest nestboom

2006 1 geen
jong reeds uitgevlogen, mogelijk was er een tweede 
jong

Gewone wesp Japanse Lork

2007 1 25/jul/07
halve eischaal in nestkom (Fig. 4), felle verdediging 
jong 

Japanse Lork

2008 2 26/jul/08 bij controle twee jongen in dreighouding Middelste wesp Japanse Lork
2009 1 22/jul/09 vrouwtje zweeft boven bos tijdens de nestcontrole Gewone wesp Japanse Lork

2009 1 09/aug/09
een niet uitgekomen ei in de nestkom en opvallend 
veel raten

Gewone wesp Zomereik 

2010 2 29/jul/10
op 7 aug. een ferm chocoladebruin jong en een kleiner 
ex. met resten van dons op de kop

Gewone wesp, Hoornaar Zomereik 

2010 2 29/jul/10 veel verse elzentakken op het nest
Gewone wesp, Duitse 
wesp, Hoornaar

Zachte Berk


2011 1 31/jul/11
laat broedbegin, jong in 1e week september 
gepredeerd

Gewone wesp, Duitse wesp Japanse Lork

2012 1 04/aug/12 mannetje vliegt langs het nest tijdens controle Duitse wesp en Hoornaar Japanse Lork

2012 ?
nest werd eind okt. gevonden, er lagen nog brokjes raat 
in nestkom, borstveertjes onder nestboom

Duitse wesp Zomereik 

2013 1 08/aug/13 1 mager jong Gewone wesp Japanse Lork
2013 0 08/aug/13 nest verlaten, twee gepredeerde eieren Zomereik 
2014 1 geen rond 14 juli 1 jong geboren, op 20 aug. uitgevlogen Japanse Lork

2014 ? geen
vliegbewegingen wijzen op een nest, zoektochten in 
zeer dichte begroeiing, geen nestvondst 

2015 geen nestindicatie

2016 2 ontdekt in takkeling stadium Gewone wesp, Duitse wesp Zomereik 

2017 geen nestindicatie

113-130



Natuur.oriolus  I  83 (4)  I  20-30 ONDERZOEK • 123

Ruiveren geven informatie over individuele vogels die in het gebied 
verblijven, daarom werd dan ook veel moeite gedaan om afgestoten 
veren op te sporen. De meeste liggen in de nestomgeving en soms 
bij wespennesten en zitplaatsen. De rui vindt voornamelijk in het 
wintergebied plaats, tijdens het verblijf in het broedgebied worden 
veelal een paar handpennen (meestal 1-2, soms 3-4) afgestoten, dit 
varieert sterk per individu. Geruide staartveren tonen soms aanzien-
lijke slijtage, waarschijnlijk vaak in de hand gewerkt door de positie 
tijdens het uitgraven (Figuur 10). De handpen die werd gevonden 
langs een houtkant met een 10-tal borstveertjes is mogelijk het 
gevolg van strubbelingen met een belager (Figuur 11). De vondst 
van een aantal handpennen op een nestlocatie waar in opeenvol-
gende jaren werd gebroed blijkt interessant, want uit de maten en 
het patroon van balken en vensters blijkt dat hetzelfde vrouwtje in 
drie opeenvolgende jaren (2011-2013) kwam nestelen. In het vierde 
jaar (2014) zat er een ander vrouwtje (Figuur 12), in de periode 2015-
2017 werd het nest niet meer gebruikt. 

Er kan veel mis gaan tijdens het broedseizoen en omdat het leven 
van Wespendieven zich voor een groot deel verborgen afspeelt en 
nesten meestal pas gevonden worden als er jongen zijn, worden 
mislukkingen in het vroege stadium sporadisch vastgesteld. Bij het 
groter worden van de jongen neemt de kans op het ontdekken van 
een slechte afloop toe. Nadat in augustus 2006 een gedood jong 
werd gevonden, gebeurde dat nog eens in september 2011, in beide 
gevallen lagen de resten niet ver van het nest waarin ze opgroeiden 

en vertoonden sporen van havikpredatie. Dat is niet verwonderlijk 
gezien de dichte lokale havikpopulatie met in juli/augustus een 
jonge garde op zoek naar voedsel (Berkvens 2015). Met het grote 
aanbod van duiven staan deze Haviken niet bepaald onder voed-
selstress, maar een gemakkelijk grijpbare Wespendief zullen ze niet 
overslaan. De Wespendieven broeden in de bossen te midden van 
Haviken en Buizerds Buteo buteo. Eén van de koppels Wespendieven 
had een nest dat gesitueerd was tussen dat van een Havik (op 250 
m) en een Buizerd (op 300 m) en de uitgevlogen Haviken en Buizerds 
hangen in de nestperiode van de Wespendief nog altijd in de buurt 
rond. De Vos is een gevaar voor Wespendieven die stappend in bos-
sen en langs paden op zoek zijn naar voedsel. Resten van vospreda-
tie (9 afgebeten veren van een juveniele Wespendief ) werden aan-
getroffen in 2011, lang nadat de Wespendieven vertrokken waren. 
Of deze vogel ter plaatse was geboren of van elders kwam, was niet 
meer te achterhalen, het broedseizoen was in dat jaar niet bijzonder 
succesvol geweest (Tabel 4). Zwarte Kraaien Corvus corone en zoog-
dieren waaronder Boommarters lusten wel een ei, doorgaans het 
einde van een broedpoging (Figuur 13).

Ook ongelukken als gevolg van extreme weersomstandigheden 
komen voor. In de nacht van 27 juli 2013 passeerde een hevige 

❱ Figuur 14. Pullus onder nest na een zware zomerstorm op GSV in de nacht van 
27-28 juli 2013 (Foto MB)

❱ Tabel 5. Gegevens over geringde Wespendiefjongen op het GSV 2006-2017  
Table 5. Data on ringed Honey Buzzard chicks, GSV 2006-2017

nestcontrole leeftijd (dagen) Gewicht (gram) Vleugel (mm) Begin eileg

25/jul/07 27 785 238 24/mei/07
26/jul/08 28 720 248 24/mei/08
26/jul/08 26 650 198 26/mei/08
22/jul/09 21 590 178 28/mei/09
09/aug/09 30 960 257 06/jun/09
29/jul/10 22 745 196 02/jun/10
29/jul/10 20 500 155 05/jun/10
29/jul/10 27 830 237 29/mei/10
29/jul/10 23 730 195 01/jun/10
31/jul/11 11 430 77 15/jun/11
04/aug/12 19 520 155 12/jun/12
08/aug/13 25 375 224 09/jun/13

❱ Figuur 10. Twee sterk versleten staartveren, 14 juli 
en 9 augustus 2009 GSV (Foto MB)

❱ Figuur 11. Handpen en borstveertjes, 23 juli 2013 
GSV (Foto MB)

❱ Figuur 12. Handpennen van vrouwtjes Wespendief 
op een GSV nestlocatie in 2011, 2012, 2013, in 2014 
verscheen een ander individu (Foto MB)
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storm met zware windstoten en regenbuien. De volgende morgen 
vond ik een kuiken dat door de wind uit het nest was gezwiept. Het 
donskleed was doornat, het beestje had geen schijn van kans om de 
storm te overleven (Figuur 14). 

Beschikbaarheid van voedsel
Dat Wespendieven te maken hebben met wespenkolonies ligt reeds 
besloten in de naam, maar bij hun aankomst in de zomergebieden 
zijn wespenraten nog niet beschikbaar, de meeste sociale wespen 
verkeren dan in het embryonaal stadium. In mei ligt de focus op kik-
kers (het wemelt dan van de Bruine kikkertjes in de natte bossen) en 
donsjongen van duiven en lijsters. In een slecht wespenjaar kunnen 
Wespendieven overleven op deze prooisoorten. 
De reproductie van Wespendieven wordt sterk beïnvloed door fluc-
tuaties in het voorkomen van sociale wespen, waarvan de larven het 
hoofdvoedsel zijn voor Wespendieven. Op de Veluwe (Nl) is vanaf 
1974 onderzoek gedaan naar de talrijkheid van wespenkolonies 
(Bijlsma 2012). Aantalschommelingen zijn groot van jaar tot jaar en 
kunnen ook lokaal zeer verschillend zijn. Dat hangt vooral samen 
met het weer in het voorjaar wanneer de koningin begint met haar 

nestje; bij koude en regen is haar eigen overleving gering en loopt 
het pas begonnen broedsel gevaar. 
Op het GSV werden op en onder de gecontroleerde nesten raten van 
vier soorten wespen aangetroffen (Tabel 4). Vanaf 2013 werd een 
begin gemaakt met het zoeken naar wespennesten. De eerste vond-
sten met ‘ontdekkingen’ van wespengedrag, nestgrootte, exploitatie 
én de leerzame informatie uit het professionele onderzoek stimu-
leerden tot uitbreiding van zoektochten (Berkvens 2015).
Vanaf begin juli werd voornamelijk in heide- en pijpenstrovelden van 
de schietveldvlakte gezocht. Het aantal kolonies dat daar gevonden 
werd is waarschijnlijk een fractie van de werkelijk aanwezige hoe-
veelheid; de vondst van een gaatje met in- en uitvliegende wespen 
tussen dicht Pijpenstro in moeilijk begaanbaar terrein is een toevals-
treffer (het adderonderzoekteam was hierbij bijzonder behulpzaam). 
Wespendieven werden regelmatig gezien in het agrarisch gebied 
aan de buitenrand van de bossen, een reden om vanaf half juli ook 
zoektochten daar te ondernemen. De moeilijkheid bij het ‘koud’ 
zoeken naar de kolonies is dat ze in zeer verschillende omgevingen 
hun nesten maken. In het omringende landbouwgebied werden ze 
gevonden in grachtwanden tussen de maïsvelden, in de graslanden, 
houtkanten en kleine zandige bosjes. De wespennesten lagen nooit 
in een geheel kale omgeving, er stonden altijd bomen (meestal 
eiken) of struiken in de buurt. De nesten werden na de vondst perio-
diek opgevolgd tot er geen pendelende wespen meer te zien waren. 
Aan zoektochten werd in 2015 van begin juli tot eind augustus 63 
uren besteed, in 2016 begin juli tot begin september 59 uren. Het 
jaar 2017 was een uitzonderlijk jaar; na 20 uren veldwerk waren nog 
altijd geen wespenvolken gevonden, de zoektochten werden eind 
augustus opgegeven. Tot dusver werden nesten gevonden van de 
Gewone wesp Vespula vulgaris en één nest van de Duitse wesp V. ger-
manica (Tabel 6). 

In 2017 waren geen Gewone of Duitse wespenvolken te ontdek-
ken. Wel werden op zes plekken houtkrabbende Hoornaars Vespa 
crabro genoteerd, met nestvondsten op vier locaties. In 2016 wer-
den drie hoornaarnesten ontdekt, waarvan één gepredeerd. Voor 

❱ Tabel 6. Aantal gevonden nesten van Gewone wesp Vespula vulgaris GSV en omgeving 2015-2017  
Table 6. Totals of nests of Common Wasp Vespula vulgaris, GSV and surroundings 2015-2017

Jaar
Natuurgebied - 

heide- en 
pijpenstrovelden

Natuurgebied - 
bosrand/extensief 

grasland

Cultuurland - 
graslanden

Cultuurland - 
maïsvelden

Cultuurland - 
kleine bosjes

Totaal

2015 8 3 6 13 3 33

2016 7 8 9 3 0 27

2017 0 0 0 0 0 0
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❱ Figuur 15. Hoornaarnest in Grove den, 23 juli 2016 GSV (Foto MB)

❱ Figuur 16. Gemiddelde verkeersdrukte (aantal uitvliegende werksters per  
5 minuten) bij nesten van Gewone wesp Vespula vulgaris op en rond het GSV in 
2015 (n=33) en 2016 (n=27)
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Wespendieven zijn de raten van Hoornaars -die meestal in een 
boomholte worden gebouwd- moeilijk te bereiken, maar bij gun-
stige ligging lukt ze dat nog wel (Harmsen & Bijlsma 2014). 

Interessant voor het wespenjaar 2017 is de statistiek van de regio-
nale brandweer (die verzoeken tot het verdelgen van wespennesten 
verwerkt). Deze laat zien dat het ook bij hun dienst op dat vlak een 
zwak jaar was (informatie Brandweer Zone Rand). Een nauwkeurige 
vergelijking tussen de aanmeldingen uit urbaan gebied en de steek-
proef in het buitengebied gaat uiteraard niet op, maar de neerwaart-
se trend van 2017 is veelzeggend.

In 2017 moeten de weersomstandigheden voor koninginnen in het 
voorjaar zeer nadelig geweest zijn. Gewoonlijk komen koninginnen 
in de tweede helft van april tevoorschijn, in de periode waarin de 
temperaturen geschikt zijn om een nieuw nestje te beginnen. Het 
was reeds zacht weer in februari en maart en er werden veel wes-
pen gemeld. Daarna zakten de temperaturen aanzienlijk, wat een 
vertraging in nestbouw veroorzaakte en mogelijk sterfte van konin-
ginnen. In de tweede helft van mei waren de nesten nog maar in 
de beginfase van hun ontwikkeling (webref. 7). Waarschijnlijk had-
den de Wespendieven in de zomer op en rond het GSV slechts klei-
ne wespennesten tot hun beschikking. Kleine nesten zijn voor de 
onderzoeker moeilijker te vinden en voor de Wespendieven minder 
interessant. 

Om een idee te krijgen over de grootte van de wespenvolken werd 
bij bezoeken aan de nesten de verkeersdrukte opgemeten door het 
aantal uitvliegende werksters te tellen. In 2016 werden relatief veel 
grote kolonies gezien (Figuur 22). De verkeersdrukte piekte in de 
eerste helft van september en de werksters gingen lang door met 

❱ Figuur 17. Nestholte van Gewone wesp op een heidelocatie, dit nest werd niet 
geëxploiteerd, de raten waren misschien te moeilijk bereikbaar. 19 augustus 2016 
GSV (Foto MB)

❱ Figuur 18. Achtergebleven raten bij een nest van Gewone wesp, de Wespendief 
haalde de larven ter plaatse uit de raten, 3 augustus 2015 GSV (Foto MB)

❱ Figuur 19. De Wespendief groef het gat precies boven het wespennest, het vlieg-
gaatje van de wespen bleef intact en werd door de wespen nog altijd gebruikt tij-
dens wederopbouw, 11 augustus 2015 GSV (Foto MB)

❱ Figuur 20. De werksters houden het nest proper; ze nemen dode of zieke larfjes 
tussen de kaken en leggen ze buiten het nest, 12 november 2016 GSV (Foto MB)
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het voeden van de larven. Half november waren ze nog in vijf nes-
ten actief en zelfs op 14 december waren enkele pendelaars in een 
van de laatste actieve nesten te zien (Figuur 24). Het was dan ook 
een bijzonder zachte herfst. 2015 was heel wat minder; de kolonies 
waren kleiner en na een eerste piek begin augustus volgde nog een 
opleving eind september. Tegen november waren de wespenvolken 
aan het einde van hun cyclus (Figuur 16). De nieuwe lichting konin-
ginnen bevindt zich in deze periode reeds op de winterplaatsen in 
hun typische overwinteringhouding (Schoeters & Wenseleers 2004).

Discussie wespenonderzoek 

Het systematisch op zoek gaan naar wespennesten is in het onder-
zoek naar Wespendieven een belangrijk onderdeel. Beschikbaarheid 
van voedsel voor jongen bepaalt de beslissingen van de broedvo-
gels en de wespenlarven spelen daarbij een essentiële rol. Voor de 
veldwerker is het vinden van wespenkolonies niet gemakkelijk, maar 
eenmaal de smaak te pakken wordt het gaandeweg eenvoudiger. 
Interpretatie van de gegevens blijft echter moeilijk. Na de veldbe-
zoeken komen de vragen. 
Waarom werd van de aangetroffen nesten slechts 3,7% in 2016 en 
4,5% in 2015 door de Wespendieven opengegraven? De overige 
nesten lagen er niet ver van verwijderd. Soms zijn de raten moeilijk 
te bereiken, bv. op plekken onder een stevig wortelstelsel van heide-
planten (Figuur 17). 

Als de suggestie dat de ouders wespenkolonies in de buurt van hun 
nest intact laten ten behoeve van uitgevlogen jongen klopt (Robert 
& Law 2014), dan zou dit uit de gegevens naar voren moeten komen. 
In het GSV-onderzoek is dit nog niet vastgesteld.
Consumptie van raten bij het wespennest werd geconstateerd in 
de maand augustus; in zeven gevallen vóór half augustus en twee 
keer tegen het einde van augustus. Wespendieven die voor jongen 
zorgen zullen voor eigen consumptie wel een deel van de larven 
naar binnen werken, maar er waren locaties waar een aanzienlijk 
aantal lege raten lagen. Exploitatie door individuen die een mislukt 
nest achter de rug hadden? Was dit het werk van Wespendieven die 
langskwamen om op te vetten voor de migratie? 

Grote wespenvolken zijn in het voordeel; ze zijn beter in staat om het 
nest warm te houden en overleven langer dan de kleintjes. De grote 
nesten zijn zeer gunstig voor de Wespendieven, want ze kunnen van 
een groot nest meerdere dagen goed eten (Bijlsma 2016). De raten 
van Gewone wesp die nog bij de uitgegraven nesten lagen, werden 
verzameld en gemeten. De grote raten hadden een doorsnede van 
+ 10 cm, het merendeel 3-5 cm. In tien nesten begonnen de wespen 
na predatie onmiddellijk met herbouw. 
Het belang van voedselgebieden buiten de natuurreservaten werd 
aangetoond in de studie van het Kempen~Broek & Het Groene Woud 
2013-2015. Ook in de GSV studie blijkt dat de omliggende landbouw-
gebieden met bewoning, houtkanten en bosjes een rol van betekenis 
spelen; in 2015 werd 68% van de wespennesten buiten het natuur-
gebied gevonden, in 2016 45%. Uiteraard is dit nog maar een klei-
ne steekproef en is het interessant om in de toekomst gegevens te 
blijven verzamelen. Uitbreiding van wespenonderzoek naar andere 

❱ Figuur 21 a. b. Wespennest voor en na exploitatie. a: pendelende werksters op 26 juli 2014. b: nadat een Wespendief is langs geweest, 31 juli 2014 (Foto MB)

❱ Figuur 22. Grote wespennesten hebben veel te bieden; 31,5 gram raten bleven 
achter bij een geplunderde kolonie, 7 augustus 2016 GSV (Foto MB)
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gebieden kan meer informatie geven over talrijkheid en lokale ver-
schillen. Het is boeiend om de werksters aan het werk te zien. Ze vlie-
gen onophoudelijk heen en weer en trekken zich niets van de bezoe-
ker aan. Bij een gepredeerd nest wordt soms door de Wespendief een 
gat gegraven naast het vlieggat om zo dicht mogelijk bij het nest te 
komen (Figuur 19). Als de ‘aanslag’ niet té rigoureus is, gaan de wes-
pen na enige agitatie volop aan de slag om het nest te herstellen. 
Zieke en dode larfjes worden afgevoerd (Figuur 20). 
Boeiend veldwerk, kortom een oproep om op zoek te gaan naar 
wespenkolonies.

Wat waren de gevolgen van de lage wespenstand in 2017? Moeilijk te 
zeggen, in uiterste schaarste heeft dit invloed op de Wespendieven, 
maar er waren wel amfibieën en nestjonge vogels in ruime mate 
beschikbaar. Bij voedselschaarste onderneemt het vrouwtje eer-
der foerageertochten en blijven kleine jongen al vroeg onbewaakt 
achter. Er werden in 2017 op het GSV relatief meer rondvliegende 
Wespendieven gezien en dat zou kunnen duiden op een groter aan-
deel niet broeders. Een succesvol nest werd niet gevonden, maar wel 
een vers opgebouwd nest in juni dat rijkelijk werd bekleed met verse 
eiken- en populierentakken, echter, na 20 juni keerden de vogels er 
niet meer terug. 
Uitzonderlijk in 2017 was de opvang van twee juveniele 
Wespendieven die werden binnengebracht in het vogelopvang-
centrum van Brasschaat (A). Beide vogels waren er slecht aan toe 
en hadden haarwormen. De ene werd gevonden op 24 augustus in 
Rijkevorsel (A), de andere op 13 september in de bebouwde kom van 
Kapellen (A). Wespendieven in de wijdere omgeving van het GSV 
hadden het moeilijk in 2017.❱ Figuur 25. Nestomgeving Wespendief, augustus 2016 GSV (Foto MB)

Volgens Wortelaers 1946: ‘een echte ondoordringbare wildernis: een uitgekozen stuk voor ‘n 
wespenbuizerdbroedgebied’

❱ Figuur 24. Nestgaatje tussen begroeiing op weelderig begroeid terrein op het 
GSV, 16 september 2016. Dit wespenvolk bleef lang actief, op 14 december vlogen 
nog altijd enkele werksters in en uit (Foto MB)

❱ Figuur 23. Een merkwaardig wespennest in een grachtwand gelegen tussen 
graslanden, 27 november 2016 Brecht (Foto MB)
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Toen en nu

De klimtechniek die door Wortelaers in 1938 werd gebruikt is nog 
altijd dezelfde. Zijn broedvogels zaten in een ‘echte ondoordringbare 
wildernis’ waarin de nesten nu ook nog te vinden zijn (Figuur 25). 
De naam ging van Wespenbuizerd naar Wespendief, behalve de 
gevolgen van de opkomst van de Havik is na 70 jaar niet veel in het 
leven rond het nest veranderd. Tijdens zijn nestobservaties noteerde 
Wortelaers prooiaanvoer op 31 juli 1938 met een interval van 2,5 uur. 
Dat is niet ongewoon en wordt ook heden ten dage waargenomen.

Samenwerking 
De toegenomen en doelmatige communicatiemogelijkheden leiden 
tot beter contact tussen de professionele onderzoekers en de vrijwil-
ligers die voor het plezier het veld in trekken. Uit wetenschappelijk 
onderzoek valt voor de amateur veel te leren en persoonlijk contact 
kan bovendien bemoedigend werken. Om het leven van een ‘moei-
lijke’ soort als de Wespendief efficiënt te volgen geeft recente litera-
tuur een goede hulp. Bovendien houden de online beschrijvingen 
van individuen met een GPS-zender het enthousiasme op peil. Wie 
had kunnen denken dat een vrouwtje al op 4 augustus haar jongen 
en man zou verlaten en dat het mannetje daarna de jongen nog 

 succesvol groot kon brengen? Kunnen we in de toekomst nog meer 
onthullingen over het leven van Wespendieven verwachten? Vast 
wel !
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Samenvatting – Summary - Résumé
Wespendieven zijn geheimzinnige vogels. Toch leveren de verza-
melde oude literatuurgegevens over Wespendieven in Vlaanderen 
heel wat bevindingen op over voorkomen en gedrag. In het 
Meerdaelwoud werden broedende Wespendieven in de jaren 1925-
1950 goed bestudeerd. De meeste informatie uit die periode kwam 
echter van eierzoekers, jagers en stropers. Vanaf de tweede helft van 
de 20ste eeuw keerde het tij en kwam bescherming alsmaar meer 
op de voorgrond. Dat werd in de hand gewerkt door toegenomen 
vrije tijd en betere transportmiddelen, zodat men meer gelegen-
heid kreeg om van de natuur te genieten. Heden ten dage komen 
de Wespendieven nog altijd naar onze contreien, waarin ze stand 
houden in gefragmenteerde bossen temidden van een uitgekleed 
landbouwgebied en waar de Haviken Accipiter gentilis hen op de hie-
len zitten. 
Dankzij allerlei nieuwe onderzoekstechnieken zijn we de laatste 
decennia heel wat meer te weten gekomen over Wespendieven. 
Observeren vanaf hoge boomtoppen, digitale fotografie en nest-
camera’s hebben nieuwe informatie over hun gedrag blootgelegd. 
Vanaf het moment dat Wespendieven met een ‘rugzakzender’ kon-
den worden uitgerust , ontvingen onderzoekers een ongekende 
schat aan gegevens. Deze werden toegepast in de bestudering van 
terreingebruik, voedselecologie, timing en zweeftechniek.
In het verre verleden kwam men achter de prooikeuze langs sectie 
van geschoten of verongelukte vogels, tegenwoordig worden deze 
gegevens door middel van nestcamera’s en zenders heel wat dier-
vriendelijker en uitgebreider verkregen. Bovendien doet men nu bij-
komende informatie op over verschillen in foerageergedrag tussen 
de beide sexen. Bij bescherming van de leefgebieden is de kennis 
over de foerageerlocaties van de Wespendieven geen onbelangrijk 
detail. 
Met geavanceerde zenders wordt de trek bestudeerd, waarbij niet 
alleen vertrek- en verblijftijden worden geregistreerd, maar ook de 
vlieghoogte en snelheid. In de zweeftechniek en de omwegen die ze 
maken laten de Wespendieven zien dat ze onderweg de route aan-
passen naar gelang atmosferische omstandigheden. Door risico’s op 
uitputting te voorkomen krijgen veel Wespendieven het voor elkaar 
om bijna ieder jaar op tijd in hun broedgebieden te arriveren.
Op het Groot Schietveld te Brecht (A) werd de soort intensief opge-
volgd. Hierbij was er aandacht voor de broedbiologie, maar ook 
voor predatoren en voedsel. Intensieve en tijdrovende zoektochten 
naar ruiveren en wespennesten gaven bruikbare informatie over de 
broedvogels en hun voornaamste prooien. Ook zonder moderne 
hulpmiddelen kan het Wespendiefonderzoek bevredigende resulta-
ten opleveren.

Honey Buzzards in Flanders, Then and Now
Honey Buzzards Pernis apivorus are mysterious birds. Nevertheless, 
in historical literature you can still find information about the presence 
and behaviour of Honey Buzzards in Flanders. In the Meerdaelwoud  
in-depth study of breeding Honey Buzzards was carried out from 
1925-1950. However, the majority of the data was provided through 
the activities of egg collectors, hunters and poachers. From the second 
half of the 20th century this attitude changed and attention for the pro-
tection of birds gradually gained ground. This was much facilitated by 
increase in leisure time and better transport, so that people had more 
opportunity to enjoy nature. Nowadays Honey Buzzards still come to 
our region where they stand up to fragmented woodland surrounded by 
downgraded agricultural landscape and where the Goshawks Accipiter 
gentilis are a real threat.
New research technology, developed over the past decades, has made 
it possible to significantly increase our knowledge on Honey Buzzards. 
Observation sessions from tree tops, digital photography and camcord-
ers at nest sites have revealed unknown details on their behaviour. Since 
researchers are able to provide Honey Buzzards with a GPS-data-logger 
fed by a solar panel, they have obtained a wealth of valuable data. The 
data enable examination of habitat use, food ecology, timing of migra-
tions and the soaring technique. 
In the old days details on prey items were retrieved from dissection of 
killed or perished birds. Nowadays it is much easier to retrieve compre-
hensive data and in a ‘bird friendly’ way. In addition it is also possible 
to find out more about the difference of foraging behaviour between 
sexes. Knowledge on the feeding grounds is important in the protection 
of the birds.
Study of migration is carried out with Honey Buzzards equipped with 
state-of-the-art GPS transmitters. Not only is the take off for migra-
tion recorded, but also the time they stay over, as well as flight altitude 
and speed. Soaring technique and detours demonstrate that Honey 
Buzzards allow themselves to be ’pushed’ by the weather. By avoiding 
the risk of exhaustion most of them manage to arrive on time in their 
breeding areas.
On the Groot Schietveld in the north of the province of Antwerp Honey 
Buzzards were studied in-depth with great interest in breeding biology 
and also predators and food. Intensive time consuming searches provid-
ed useful information on local breeding pairs and their main prey. Even 
without modern tools a Honey Buzzard research can produce satisfac-
tory results.
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Les Bondrées apivores auparavant et aujourd’hui en Flandre
Les Bondrées apivores Pernis apivorus sont des oiseaux mystérieux. 
Néanmoins, les données de l’ancienne littérature, recueillies au sujet de 
la Bondrée apivore en Flandre donnent beaucoup de résultats sur l’oc-
currence et le comportement. Dans la forêt de Meerdael, les Bondrées 
apivores nicheurs ont été bien étudiées dans les années 1925-1950. 
Cependant, la plupart des informations de cette période proviennent 
des chercheurs d’œufs, des chasseurs et des braconniers. À partir de la 
seconde moitié du XXe siècle, le vent tourne et la protection occupe de 
plus en plus le premier plan. Cela a été encouragé par l’augmentation 
des loisirs et par l’amélioration des moyens de transport, de sorte que 
les gens puissent également profiter encore plus de la nature. De nos 
jours, les Bondrées apivores viennent encore dans nos régions, où elles 
tiennent le coup dans des forêts fragmentées, au milieu de  zones agri-
coles dépouillées et où les Autours des palombes Accipiter gentilis les 
pourchassent.
Grâce à toutes sortes de nouvelles techniques de recherche, nous avons 
appris beaucoup plus sur les Bondrées apivores au cours des dernières 
décennies. Les observations depuis la cime des arbres, la photographie 
numérique et les caméras photographiant les nids ont révélé de nou-
velles informations sur leur comportement. À partir du moment où Les 
Bondrées apivores ont pu être équipées d’une balise montée sur le dos, 
les chercheurs ont reçu une quantité de données sans précédent. Celles-
ci ont été appliquées dans l’étude de l’occupation des terres, l’écologie 
alimentaire, le calendrier et la technique de vol stationnaire.

Dans un passé lointain on découvrait la sélection des proies après la 
dissection d’oiseaux tirés ou accidentés. Aujourd’hui, ces données sont 
obtenues au moyen de caméras posées près du nid et de  transmetteurs 
de façon plus approfondie et respectueuse pour les animaux. De plus, 
des informations supplémentaires sont actuellement fournies sur les 
différences de comportement alimentaire entre les deux sexes. Dans le 
cadre de la protection des habitats, la connaissance des points de nour-
rissage des Bondrées apivores n’est pas un détail sans importance.
La migration est étudiée avec des émetteurs haut de gamme, ce qui per-
met d’enregistrer non seulement les temps de départ et de séjour mais 
aussi l’altitude de vol et la vitesse. Dans la technique du vol stationnaire 
et les détours qu’ils font, les Bondrées apivores montrent qu’ils adaptent 
le parcours en fonction des conditions atmosphériques. En évitant les 
risques d’épuisement, de nombreuses Bondrées apivores parviennent à 
arriver dans leurs aires de reproduction presque chaque année.
Au Groot Schietveld à Brecht (A), l’espèce a fait l’objet d’une surveillance 
intensive. L’attention a été accordée à la biologie de la reproduction, 
mais aussi aux prédateurs et à la nourriture. Des recherches intensives et 
fastidieuses de plumes muées et de nids de guêpes nous ont donné des 
informations utiles sur les oiseaux nicheurs et leurs principales proies. 
Même sans outils modernes, l’étude de la Bondrée apivore peut produire 
des résultats satisfaisants.
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