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De ontdekking en opvolging van het broedgeval
In het voorjaar van 2017 werden enkele waarnemingen verricht van 
Rode Wouw Milvus milvus in en rond de bossen langs de Moervaart 
en Zuidlede in Moerbeke en Lokeren (Oost-Vlaanderen). Begin april 
werden éénmaal twee rondvliegende vogels gezien, maar daar werd 
verder geen aandacht aan besteed. In juni noteerden lokale vogel-
kenners waarnemingen van minstens één Rode Wouw. Omdat dit 
zeer opmerkelijk was, besloot ik enkele uren te gaan observeren in 
het gebied. Op 18 juni zag ik tot tweemaal toe een adulte vogel met 
prooi in dezelfde richting wegvliegen. Dat deed uiteraard een licht-
je branden! In een vlaag van enthousiasme en overtuiging dat het 
om een broedgeval moest gaan, ging ik de volgende dag op zoek. 
En met succes! Na amper een paar uur zoeken ontdekte ik een nest 
met 2 jongen in een populierenbosje binnen de bosgordel langs 
de Zuidlede in Moerbeke. De leeftijd van de jongen werd op dat 
moment geschat op ongeveer 3 weken. De start van eileg moet dus 
eind april of begin mei geweest zijn.

Het nest bevond zich op ongeveer 20m hoogte in een stevige 
Canadapopulier in de noordwestelijke rand van het bosje. In de 

literatuur is vaak beschreven dat Rode Wouw zijn nest bekleedt 
met niet natuurlijk materiaal zoals plastic en koorden, maar dit 
was hier niet het geval. Omwille van mogelijke verstoring maar 
ook de gevoeligheden betreffende jacht en gebruik van vergiftigd 
aas in het gebied, werd de vondst enkel door een paar plaatse-
lijke vogelkenners in alle discretie in het oog gehouden, en wer-
den alle waarnemingen automatisch onder embargo gezet in  
waarnemingen.be. 

De verslagenheid was groot toen op 27 juni het oudste jong dood 
werd teruggevonden aan de voet van de nestboom. Gezien de voor-
geschiedenis in het gebied en het feit dat de vogel verkrampte klau-
wen had, werd dit als een verdachte dood beschouwd. Het vrouwtje 
werd een paar dagen daarvoor ook al in verdachte houding gezien 
(afhangende vleugels, weinig oplettend). De Rode Wouw is een 
gespecialiseerde aaseter en daardoor erg gevoelig voor sterfte door 
vergiftigd aas (Berny & Gaillet 2008, BirdLife International 2017). Bij 
het toxicologisch onderzoek in de faculteit diergeneeskunde van de 
Universiteit Gent in Merelbeke, kon echter niet aangetoond worden 
dat het jong was gestorven door vergiftiging. Er werd hierbij getest 
op carbamaat- en fosfaatesters, strychnine en coumarines. De dood 

Rode Wouw broedt in Oost-Vlaanderen
Eerste geslaagd broedgeval in meer dan 50 jaar

❱ Joris Everaert

❱ Rode Wouw Milvus milvus adult. 19 juni 2017. Moerbeke (O). (Foto: Joris Everaert)
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blijft toch opmerkelijk aangezien bij autopsie werd vastgesteld 
dat het een mannetje betrof, goed gevoed en zonder botbreuken. 
(Universiteit Gent 2017).

Gelukkig kon het overgebleven jong verder opgroeien en vloog het 
op 24 juli uit. De dagen nadien werd het nog wel eens gezien op of 
rond het nest, maar deze waarnemingen waren beperkt. 

Hoewel verrassend, was het niet ondenkbaar dat de Rode Wouw in 
dit gebied ooit tot broeden kon komen. De afwisseling van kleinere 
en grotere bossen met kleinschalige weilanden, graslanden, akkers 
en ruigtes vormt een ideaal broedhabitat voor deze soort. In 1976 
kwam in de nabije omgeving de Zwarte Wouw Milvus migrans suc-
cesvol tot broeden, het eerste gekende broedgeval voor Vlaanderen 
(Acke et al. 2007).

Vlaamse waarnemingen in Europese context
Rond 1950 had de Rode Wouw erg te lijden onder menselijke vervol-
ging en intensivering van de landbouw. Daarna volgde een gema-
tigd herstel, maar de soort is sinds 2005 door IUCN geclassificeerd als 
‘bijna in gevaar’ doordat de kernpopulaties in Duitsland, Frankrijk en 
Spanje sinds 1990 sterk zijn afgenomen en in bepaalde regio’s van 
deze landen momenteel nog steeds een dalende trend zichtbaar is. 
In Duitsland werden afhankelijk van de regio populatieafnames vast-
gesteld van 25 tot 50%, in Frankrijk was er een globele daling van 
ongeveer 25% (sommige regio’s tot 80%) en in Spanje zag men een 
daling van 27 tot 42%. Het maximaal aantal broedparen in Duitsland, 
Frankrijk en Spanje werd in recente jaren geschat op resp. ongeveer 
18.000, 3.000 en 2.400 (BirdLife International 2017). Daartegenover 
staat een groei van de populaties in Groot-Brittannië, Polen, Zweden 
en Zwitserland met een huidig geschat aantal broedparen van resp. 
minstens 3.000, 1.800, 2.200 en 1.500 (BirdLife International 2017). In 
principe kan de Rode Wouw Vlaanderen dus vanuit bijna alle wind-
streken koloniseren. 

Toch is de Rode Wouw in Vlaanderen altijd een zeldzame broed-
vogel geweest. Het laatste gedocumenteerde geslaagde broedgeval 
was in het Dijleland (Vlaams-Brabant) in 2014 (Roosen et al. 2015). 
In 2016 was er een broedpoging in de regio Heist-op-den-Berg 
(Antwerpen) (Lookman et al. 2016). Andere gekende broedgevallen 
dateren van meer dan 15 jaar geleden. Zo was er in 2000 een mislukt 

broedsel in Ieper (West-Vlaanderen) (Lookman et al. 2016) en in 1998 
een broedpoging in een populierenbos in Ursel (Oost-Vlaanderen) 
die mislukte als gevolg van een zware storm (Pauwels 1998). Een 
broedsel in Assenede in 1977 onderging eenzelfde lot (De Kesel 
1999, Acke et al. 2007). Het broedgeval in Moerbeke is - voor zover 
bekend - het eerste geslaagde broedgeval voor Oost-Vlaanderen 
sinds meer dan 50 jaar. 

Het lijkt voorbarig om op basis van slechts drie broedpogingen 
sinds 2014 te spreken van een trendbreuk. Maar de historiek van 
Rode Wouwen in Vlaanderen vertoont wel opvallende parallellen 
met de situatie in Nederland. Na het eerste nieuw broedgeval voor 
Nederland in 1977 bleef het aantal broedparen daar zeer beperkt. 
Vanaf de vroege jaren ´90, toen de soort in Duitsland sterk begon 
af te nemen, broedden er geen Rode Wouwen meer in Nederland. 
In 2010 vestigde zich opnieuw een broedpaar en de popula-
tie groeide verder van drie broedparen in 2014 naar momen-
teel 10 tot 15 broedparen (van Rijn 2018). De Rode Wouwen die 
Nederland hebben gekoloniseerd zijn wellicht afkomstig uit 
Wallonië of Duitsland. In de laatste 10 jaar zien we in Wallonië een 
verdubbeling van het aantal broedparen (150-180 tussen 2001 en 
2007, 335-350 in 2016) en in Nordrhein-Westfalen is in de laatste 
10 jaar ook een toename vastgesteld, ondanks een netto afname 
in heel Duitsland (Jacob et al. 2010, De Broyer et al. 2016, Jöbges 
2018, van Rijn 2018). We mogen de komende jaren dus hopelijk 
meer broedpogingen van deze enigmatische roofvogel verwach-
ten in Vlaanderen.   

Dankwoord
Paul Vervaet en Gert Du Cheyne hielpen bij de discrete opvolging 
van het broedgeval. Verder wil ik ook in het bijzonder Stef van Rijn 
en Koen Leysen bedanken voor het nazicht van een eerste versie van 
dit artikel en het aanleveren van informatie voor het onderdeel over 
de Europese context.

Joris Everaert, joris.everaert@telenet.be

❱ Rode Wouw Milvus milvus 2 juv. op het nest. 9 juni 2017 (Foto: Joris Everaert) ❱ Rode Wouw Milvus milvus overgebleven juveniel ex. op het nest. 7 juli 2017  
(Foto: Joris Everaert)
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Samenvatting - Summary - Résumé
In 2017 was er een succesvol broedgeval van de Rode Wouw in de 
bosgordel langs de Zuidlede in Moerbeke (O). Het broedgeval in 
Moerbeke is - voor zover bekend - het eerste geslaagde broedgeval 
voor Oost-Vlaanderen sinds meer dan 50 jaar.

Breeding record of Red Kite in Oost-Vlaanderen. First successful 
breeding for the last fifty years.
In 2017 there was a successful breeding of Red Kite Milvus milvus in 
the woods along the Zuidlede in Moerbeke (O). This was the first known 
breeding record for the province of Oost-Vlaanderen for more than 50 
years.

Le Milan royal se reproduit en Flandre orientale. Premier cas de 
reproduction réussie en plus de 50 ans
En 2017, il y a eu un cas de reproduction réussie du Milan royal Milvus 
milvus dans la ceinture forestière le long du Zuidlede à Moerbeke (O). 
Le cas de Moerbeke est - pour autant qu’on le sache - le premier pour la 
Flandre orientale depuis plus de 50 ans.
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