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Inleiding
De Oehoe is veruit onze grootste en meest krachtige uil. Het is een 

soort waarvoor vele generaties vogelkijkers in de voorbije twintig 

jaar naar hun vaste broedplaatsen reden, met name enkele gekende 

groeves in Wallonië of nog verder. Dergelijke verplaatsingen zijn hoe 

langer hoe minder nodig voor vogelaars uit het Antwerpse. De soort 

is ondertussen flink aanwezig rond Antwerpen en de opmars van de 

Oehoe lijkt voorlopig niet te stuiten. Wie de huidige verspreiding en 

aantallen tien of misschien zelfs vijf jaar geleden had voorspeld, zou 

omschreven zijn als fantast.

Hervestiging in België en omstreken
Van Havre (1928) schetst de soort in België als zeer zeldzaam en 

afnemend en zelfs in die tijd al uitgestorven in grote delen van 

Wallonië, hoewel de soort tot 1895 nog redelijk algemeen was op 

de rotsformaties langs de Maas en haar zijrivieren. De enige vermel-

ding voor Vlaanderen gaat over een exemplaar dat dicht bij Hasselt 

(L) werd gedood (vóór 1898). Lippens & Wille (1972) spreken nog 

enkel van acht gegevens die werden meegedeeld sinds 1904 waar-

van de laatste zekere broedgevallen in 1905 te Poupehan (Lux) en 

1907 te Eupen (Lg). In 1913 was er waarschijnlijk nog een broedge-

De opkomst van Oehoe  
in de noordelijke rand rond Antwerpen
Een overzicht van de evolutie van Oehoe in Vlaanderen

‘Antwerpen is ’t stad en de rest is parking’ is een uitdrukking die bewoners van de rand rond Antwerpen wel eens vaker 

horen. Hoe groot die parking juist is, is niet duidelijk. Maar dat de bossengordel aan de noordrand hiertoe behoort, 

lijdt geen twijfel. De toename van Oehoe Bubo bubo in de rand rond Antwerpen, mag op zijn minst indrukwekkend 

genoemd worden. Hiermee krijgt de soort vaste voet in de meest noordwestelijke hoek van de provincie Antwerpen. 

Dit artikel schetst de snelle kolonisatie rond Antwerpen in de bredere Vlaamse context en onderzoekt hoe de soort 

zich aanpast aan haar nieuwe leefgebied. 

 Bram Vogels

 Jonge Oehoes Bubo bubo tijdens het ringwerk. 12/05/2020. Ertbrand, Kapellen (AN). (Foto: Bram Vogels)
Eurasian Eagle Owl nestlings during ringing session. 12/05/2020. Ertbrand, Kapellen (AN) (Photo Bram Vogels)

in het veld
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val in La Roche-en-Ardenne (Lux) aangezien er toen een vrouwtje 

werd geschoten met een ei in de eileider. De laatste Oehoe werd 

op 8 april 1949 geschoten te Heinsch/Stokkem (Lux). Daarmee leek 

het licht voor de soort uit te gaan, wat vooral aan vervolging werd 

toegeschreven. Na een langlopend herintroductieprogramma in 

Duitsland werden de eerste broedgevallen in 1982 opgetekend in 

Wallonië (Doucet et al. 1982). Dat leverde op de valreep nog een 

vermelding op in de Atlas van de Belgische broedvogels (Devillers 

et al. 1988). In Atlas des oiseaux nicheurs de Wallonie (Vangeluwe 

et al. 2010) waarvoor het terreinwerk in de periode 2001 – 2007 

werd uitgevoerd, ziet het beeld er al spectaculair anders uit met 

74 bevestigde broedlocaties. In deze atlas wordt het aantal kop-

pels geschat op 80 tot 85, komende van een twintigtal koppels 

aan het begin van de jaren negentig. Er wordt echter wel melding 

gemaakt van een afname van de reproductiegraad, waardoor de 

toename trager zou gaan. Voor 2020 wordt er nog een sterke toe-

name gemeld tot 162 – 176 broedkoppels (database KBIN - Didier 

Vangeluwe). 

De uitbreiding in westelijke richting wordt beschreven in Gabriëls 

(2014) met een bundeling van de gegevens van Nederland en 

Limburg. Daaruit blijkt dat er vanaf 1983 mogelijk gebroed werd 

in Nederland. Vanaf 1994 werden broedgevallen vastgesteld in de 

ENCI-groeve te Maastricht.

Populatieontwikkeling in Vlaanderen
Alvorens verder te gaan met een bespreking van de opkomst in 

de noordelijke rand rond Antwerpen, wordt eerst de evolutie in de 

omliggende gebieden besproken. Om een inschatting te maken 

van de evolutie is in grote mate de databank van waarnemingen.be 

gebruikt, aangevuld met gegevens die werden opgevraagd bij een 

aantal vogelkijkers en medewerkers/ringers van het KBIN. Voor de 

analyse worden de richtlijnen van SOVON gevolgd, waarbij er mini-

mum één waarneming moet zijn tussen 15 januari en 20 juni in geval 

van paar in broedbiotoop, zang en/of balts (opgenomen als territo-

rium – T). Waarnemingen van jongen of nesten ongeacht de periode 

tellen altijd (opgenomen als broedgeval – B). Door het toepassen 

van deze regels worden exemplaren die louter als ‘ter plaatse’ zijn 

ingegeven niet meegeteld. Het positieve hieraan is dat ontsnapte 

of verdachte vogels uit de analyse vallen, maar de keerzijde van de 

medaille is dat misschien enkele territoria gemist worden. Daarnaast 

verdwijnen uit de lijst ook de vogels die enkel in de periode okto-

ber – december als roepend zijn ingegeven, wat in feite potentiële 

territoriumhouders zijn. In die gevallen is het dus van belang om in 

de toekomst in een latere periode opnieuw te gaan luisteren om te 

kunnen spreken van een geldig territorium. De telrichtlijnen -hoewel 

voor discussie vatbaar- zijn nu eenmaal gemaakt om een objectieve 

benadering te voorzien van de beschikbare gegevens. De getallen 

die gebruikt worden mogen dus als conservatief beschouwd wor-

den en zijn allicht een onderschatting. De ervaring leert ook dat niet 

elk territorium of broedgeval in de databanken terecht komt. Er is 

geen gebruik gemaakt van bijschattingen zoals bijvoorbeeld wel 

wordt gedaan in Vermeersch et al. (2020, in publicatie) met hogere 

aantallen tot gevolg in 2017 en 2018. 

Limburg

Na een gestage toename in de Nederlandse populatie wordt in 2005 

per toeval het eerste broedgeval voor Vlaanderen ontdekt in een 

verlaten fabrieksgebouw in Beringen. Daarna is het even stil, maar 

in 2009 is er opnieuw een broedgeval, deze keer in Tongeren. Vanaf 

2012 en de daaropvolgende jaren gaat de populatiegroei pas echt 

van start, daarom start het overzicht in tabel 1 en de volgende tabel-

len pas in 2012. Het gaat in dat jaar opnieuw over de twee vaste 

plaatsen, namelijk Beringen en Tongeren, die vanaf dan continu 

bezet zijn. In 2013 wordt ook het eerste broedgeval in Oudsbergen 

opgetekend. In 2014 worden territoria gevonden in drie nieu-

we gebieden namelijk Voeren, Heers en Houthalen-Helchteren. 

Het beeld in 2015 is vergelijkbaar en in 2016 worden Lommel en 

Hechtel-Eksel gekoloniseerd. In 2017 is er voor de eerste keer een 

broedgeval in As en een territorium in Zonhoven. In 2018 wordt een 

tandje bijgestoken en worden er nieuwe broedlocaties gevonden in 

 Opvallende plukplaatsen op hoger gelegen plaatsen in het landschap kunnen de 

aanwezigheid van Oehoe Bubo bubo weggeven. 26/03/2020. Kalmthoutse Heide, 

Kalmthout (AN) (Foto: Bram Vogels).
Obvious plucking perches on elevated areas in the landscape can point to the presence 

of Eurasian Eagle Owls Bubo bubo. 26/03/2020. Kalmthoutse Heide, Kalmthout (AN)  

(Photo: Bram Vogels).

 Oehoe Bubo bubo. 26/05/2020. Ertbrand, Kapellen (AN) (Foto: Bram Vogels).
Eurasian Eagle Owl Bubo bubo. Ertbrand, Kapellen (AN) (Photo: Bram Vogels).

 Tabel 1. Overzicht evolutie provincie Limburg vanaf 2012 (T = geldig territorium, 

B = bevestigd broedgeval).
Table 1. Evolution in numbers of Eurasian Eagle Owl Bubo bubo in the province of Limburg 

from 2012 onwards (T= valid territory, B= confirmed breeding).

Beringen T B B T B B B B B + T

Tongeren B B B B B B B B B

Oudsbergen B B B B B B + T 2 B + T

Heers T

Houthalen-Helchteren T T B B

Voeren B B + T B + T 2 T 2 T 3 T 3 T

Lommel B

Hechtel-Eksel T T B

Zonhoven T

As B T T

Riemst B B B

Maaseik B B T

Sint-Truiden T

Genk T B

Bilzen B

Leopolsburg T

Dilsen-Stokkem T
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Riemst en Maaseik en worden bijkomende territoria vastgesteld in 

Sint-Truiden en Genk. In 2019 wordt er voor de eerste maal gebroed 

in Bilzen en wordt ook Leopoldsburg toegevoegd aan de lijst van 

gemeenten met een territorium. In 2020 is het dan ook de beurt aan 

Dilsen-Stokkem. 

Vlaams-Brabant

In de provincie Vlaams-Brabant doet de Oehoe zijn intrede in 2012 

met een geldig territorium in Lubbeek. In 2013 ontbreken geldige 

territoria, maar in 2014 worden de eerste twee broedgevallen vast-

gesteld in Lubbeek en Bever. In 2015 wordt er opnieuw gebroed in 

Bever (Faveyts 2018) en is er een eerste broedgeval in Huldenberg. 

In 2016 tot 2019 blijven de aantallen grotendeels gelijk met wel een 

spectaculair broedgeval op een kerk in Bunsbeek (Glabbeek) (Smets 

2016) en nieuwe territoria in Tielt-Winge, Bekkevoort en Landen. 

Voor de provincie Vlaams-Brabant lijkt alleszins ook 2020 het jaar 

van de doorbraak waarbij in drie nieuwe gemeentes territoria wor-

den vastgesteld namelijk Overijse, Tremelo en Hoegaarden. 

Antwerpen

De Oehoe doet in 2013 zijn intrede in de provincie Antwerpen met 

twee territoria in het noorden namelijk Brasschaat en Wuustwezel, 

niet toevallig twee locaties waar enkele jaren later ook broedge-

vallen worden vastgesteld. Voor 2014 ontbreken geldige waarne-

mingen, maar in 2015 is er een eerste bevestigd broedgeval in Mol 

en een territorium in Brecht. In Berghmans (2016) wordt dit eerste 

broedgeval beschreven, naast een tweede bevestigd broedgeval 

voor de provincie in 2016 in Balen. Datzelfde jaar wordt er ook een 

territorium vastgesteld in Geel. De opmars van bevestigde broed-

gevallen gaat redelijk snel verder in westelijke richting, waarbij in 

2017 een nest van Oehoe wordt gevonden in Bobbejaanland te 

Kasterlee. De vogels hadden hier een nagemaakte rotswand uitge-

kozen als broedplaats. Bij de opstart van de wildwaterbaan werd een 

volwassen vogel gevonden met een broedvlek, waarna ook het nest 

werd gevonden met nog één jong. Zowel de moeder als het jong 

werden ondergebracht in een vogelopvangcentrum (Bram Boeckx 

en Bert Veris in litt.). De Oehoe van Balen zou zich in 2017 iets ver-

plaatst hebben naar Meerhout waar na de broedtijd een grondnest 

werd gevonden (Herman Berghmans in litt.). Verder zijn er territo-

ria in Mol en Ravels. In 2018 worden er voor de eerste keer nesten 

gevonden in Wuustwezel, Malle, Arendonk, Dessel en Vorselaar en 

zijn er territoria in Kapellen, Mol en Hoogstraten. Later op het jaar 

wordt in Hoogstraten een recent uitgevlogen jong gevangen, maar 

pas in 2019 wordt het nest gevonden (Stijn Leestmans in litt.). De 

situatie in 2019 verschilt niet sterk, er wordt enkel een nieuw ter-

ritorium gevonden in Nijlen. In 2020 gaat het hek echter helemaal 

van de dam met voor de eerste maal bevestigde broedgevallen in 

Kalmthout (2), Kapellen, Brasschaat, Brecht en tot slot het broedge-

val in Geel op een balkon dat de media gehaald heeft. Naast deze 

broedgevallen zijn er ook nog een aantal nieuwe territoria namelijk 

Herselt, Kalmthout, Rijkevorsel, Zoersel, Turnhout, Arendonk, Retie 

en Dessel. In een periode van vijf jaar is de populatie gegroeid van 2 

naar niet minder dan 21 territoria.  

Oost-Vlaanderen

Voor Oost-Vlaanderen wordt in 2014 een eerste nest gevonden bij 

de afbraak van een fabriek in Gent. In het daaropvolgende jaar wordt 

een territorium gevonden in Stekene. Deze locaties in het noorden 

van Oost-Vlaanderen zijn op dat moment nogal ver verwijderd van 

andere gekende broedplaatsen. In 2016 wordt een territorium in 

Sint-Gillis-Waas ontdekt en wordt net over de taalgrens in Ronse een 

eerste nest met jongen gevonden (Philippe Verbelen in litt.). In 2017 

breidt de Oehoe verder uit naar Geraardsbergen en Temse. Pas in 

2018 wordt opnieuw een nest gevonden in Stekene en stelt men een 

territorium in Ronse vast. In 2019 nemen de aantallen verder toe met 

een bijkomend territorium in Ronse en voor de eerste maal territoria 

in Brakel en Wachtebeke en een eerste broedgeval in Kluisbergen. In 

2020 wordt voor de eerste keer een broedgeval vastgesteld in Ronse 

en Moerbeke. 

West-Vlaanderen

De gevallen in West-Vlaanderen krijgen steeds de melding dat het 

met zekerheid of met waarschijnlijkheid ontsnapte vogels zijn, zoals 

in Brugge, Ieper en Beernem. De vogels in Brugge blijven nog lang 

rondhangen, maar aangezien bij de eerste meldingen wordt aan-

gegeven dat het om ontsnapte vogels gaat, worden ze niet ver-

der opgenomen. In 2018 wordt er wel een broedgeval gemeld in 

Poperinge. Daar blijft het voorlopig bij.

 Tabel 2. Overzicht provincie Vlaams-Brabant vanaf 2012 (B = bevestigd broedge-

val, T = geldig territorium).
Table 2. Evolution in numbers of Eurasian Eagle Owl Bubo bubo in the province of Vlaams-

Brabant from 2012 onwards (T= valid territory, B= confirmed breeding).

 Tabel 4. Overzicht provincie Oost-Vlaanderen vanaf 2012 (B = bevestigd broed-

geval, T = geldig territorium).
Table 4. Evolution in numbers of Eurasian Eagle Owl Bubo bubo in the province of Oost-

Vlaanderen from 2012 onwards (T= valid territory, B= confirmed breeding).

 Tabel 3. Overzicht provincie Antwerpen vanaf 2012 (B = bevestigd broedgeval,  

T = geldig territorium).
Table 3. Evolution in numbers of Eurasian Eagle Owl Bubo bubo in the province of Antwerpen 

from 2012 onwards (T= valid territory, B= confirmed breeding).

Antwerpen 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Brasschaat T B

Wuustwezel T B B

Brecht T B

Balen B

Geel T B

Kasterlee B

Mol B T T T

Ravels T T T

Meerhout B B

Kapellen T T B + T

Dessel B B T

Arendonk B T B + T

Vorselaar B T

Malle B B

Nijlen T

Kalmthout 2B + 1T

Hoogstraten B B

Herselt T

Rijkevorsel T

Zoersel T

Turnhout T

Retie T

Totaal 0 2 0 2 2 4 9 6 21

140148



Natuur.oriolus  I  86 4  I  2030 IN HET VELD • 143

En net over de grens…

Om de toename in de rand rond Antwerpen te bekijken mogen 

we niet enkel naar de evolutie in de omliggende provincies kij-

ken, aangezien ondertussen de Oehoe ook in Nederland verder 

oprukt in westelijke richting. In 2011 wordt een territorium in 

Noord-Brabant vastgesteld (jaarverslag Oehoewerkgroep) en in 

2012 wordt het eerste broedgeval vastgesteld in deze provincie. 

In 2018 gaat het in Noord-Brabant al om twee broedgevallen en 

twee territoria. Ter hoogte van de grensstreek in Noord-Brabant is 

in 2020 enkel een territorium gekend in de omgeving van Poppel 

(Gejo Wassink in litt.). Een melding waarvan de details niet mogen 

worden vrijgegeven kwam boven water bij het schrijven van dit 

artikel, namelijk nog een bijkomend grondnest van Oehoe in 2019 

in Noord-Brabant in de ruime omgeving van de Kalmthoutse Heide 

(Anoniem in litt.). 

Conclusie evolutie

Hoewel de Oehoe zowel vanuit oostelijke richting oprukt via 

Limburg, Noord-Brabant (Nl) en andere delen van de provincie 

Antwerpen, is er ook een duidelijke beweging noordwaarts vanuit 

het zuidelijke deel van Oost-Vlaanderen. Aangezien juvenielen in 

het algemeen geen extreem grote afstanden overbruggen en eer-

der tussen de 1 – 30 km dispersie vertonen (Fasciola et al. 2016), 

lijkt het voorlopig aannemelijk dat de kolonisatie van de noorde-

lijke bossengordel rond Antwerpen is verlopen vanuit de oostelijke 

populaties. Rekening houdend met het relatief vroege voorkomen 

van territoria in het noordelijk deel van de provincie Antwerpen 

en de verspreiding in Noord-Brabant die voorliep op deze in 

Vlaanderen, lijkt het dus aannemelijk dat de sterke toename in de 

rand rond Antwerpen op zijn minst deels mede werd veroorzaakt 

door vogels die vanuit Nederland kwamen. Zonder gegevens van 

hervangsten is en blijft dit natuurlijk grotendeels speculatie. Langs 

de andere kant heeft zenderonderzoek aangetoond dat jonge 

Oehoe’s veel mobieler zijn dan de weergegeven dispersieafstanden 

(Didier Vangeluwe in litt.).

Op minder dan tien jaar en zelfs eerder op vijf jaar werden zowel 

de provincie Limburg, Antwerpen, Vlaams-Brabant als Oost-

Vlaanderen grotendeels gekoloniseerd. Hoewel het beeld soms 

lokaal vertroebeld wordt door ontsnapte vogels, is er toch duide-

lijk een opmars in westelijke richting te zien vanuit de gekende 

broedgebieden. Het lijkt louter op basis van dit patroon dus zeer 

aannemelijk dat de kolonisatie grotendeels door vogels van wilde 

herkomst is gebeurd. DNA-analyses zouden hier uitsluitsel kunnen 

bieden. 

 Figuur 1. Totaal aantal territoria en broedgevallen van Oehoe Bubo bubo voor 

Vlaanderen.
Figure 1. Total numbers of territories and breeding cases of Eurasian Eagle Owl Bubo bubo in 

Flanders.

 Het silhouet van een Oehoe Bubo bubo op een van de vaste uitkijkpunten en roepposten op de Kalmthoutse Heide. 14/04/2020. Kalmthout (AN) (Foto: Bram Vogels).
The silhouette of an Eurasian Eagle Owl Bubo bubo on one of his viewpoints and calling posts in the Kalmthoutse Heide. 14/04/2020. Kalmthout (AN) (photo: Bram Vogels)

140148
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Voorkomen in de noordrand van Antwerpen

In den beginne … waren er vooral ontsnapte vogels

De eerste waarnemingen van Oehoe in de regio worden allemaal 

toegewezen aan ontsnapte vogels. De eerste meldingen komen 

vanaf 1997 en in de loop der jaren worden er regelmatig gemeld. 

Het gaat daarbij steeds over exemplaren in of vlakbij de centra van 

Essen, Wuustwezel, Stabroek, Kapellen, Putte. Ook tot op vandaag 

de dag komen er af en toe meldingen over vogels die zich verdacht 

dicht bij mensen ophouden: allicht ontsnapte vogels. Er is in het 

voorkomen dan ook een zeer duidelijke verschuiving te zien van 

vogels die aanvankelijk in en nabij dorpskernen worden gezien naar 

afgelegen bosgebieden. Dit laat vermoeden dat Oehoes van wilde 

origine pas rond 2013 hun intrede gedaan hebben, op enkele moge-

lijke uitzonderingen na. De ontsnapte vogels worden snel opge-

merkt doordat ze veel minder schuw zijn, terwijl de wilde vogels zeer 

schuw zijn en zich veel moeilijker laten opsporen. 

Het eerste broedgeval wordt bij toeval ontdekt

Het eerste geldige territorium voor de streek wordt vastgesteld in 

2013 in een niet toegankelijk privéterrein tussen de dorpskernen 
van Wuustwezel/Gooreind en Kalmthout. Waarnemingen van de vol-
gende jaren ontbreken, maar plots blijken er in 2018 jonge Oehoes 
uit dit gebied binnengebracht te zijn in het VOC (Marcel Peeters en 
Ludo Roothaert pers. med.). Een hond was doodleuk met dit jong 
komen aanlopen bij de eigenaars. Bij controle op het terrein werden 
nog volwassen vogels en jongen gehoord. Net zoals op heel wat 
andere locaties werd het eerste broedgeval voor de regio bij toe-
val ontdekt. Het feit dat er al in 2013 een territorium is vastgesteld, 

kan er op wijzen dat eerdere broedgevallen in dit gebied misschien 
onopgemerkt bleven. In 2020 is er opnieuw melding op deze locatie 
van een succesvol grondnest tegen een vervallen schuur.

Evolutie op de Kalmthoutse Heide

Op de Kalmthoutse Heide wordt in 2010 een eerste vogel gevonden 
als slachtoffer in prikkeldraad. Deze vogel vertoonde geen enkel 
spoor van gevangenschap (Marc Slootmaekers in litt.). Op 10 febru-
ari 2013 worden mogelijke sporen van Oehoe gevonden onder de 
vorm van een ‘gepelde’ egel en in het najaar van 2013 worden ver-
schillende zichtwaarnemingen gedaan. Deze waarnemingen situe-
ren zich in het noordelijk deel van de Kalmthoutse Heide. In 2015 
worden een aantal zichtwaarnemingen gedaan in het zuidelijk deel 
van de Kalmthoutse Heide. Maar al bij al blijft het lang zeer stil rond 
Oehoes op de heide. Tot 2020… 

Op 1 maart 2020 wordt een eerste territorium vastgesteld in het 
noordelijk deel van de Kalmthoutse Heide. Wanneer op 15 maart 
een Oehoe wordt opgestoten van de grond en veel plukresten wor-
den gevonden, is het duidelijk op welke locatie er mogelijk een nest 
is. Om verstoring te beperken worden door de meeste waarnemers 
enkel observaties gedaan van een heel eind buiten het bos. Na half 
april begint een zoektocht naar het nest (de kans op problematische 
verstoring is dan sterk verminderd). Het nest - een oud buizerdnest- 
wordt snel gevonden, maar er zijn nog geen jongen te zien. Op 8 mei 
wordt een volgende controle gedaan en dan blijken er drie jongen 
aanwezig te zijn. Op 27 mei zijn alle jongen op de grond gevallen 
en worden ze geringd. Van het boomnest is dan geen spoor meer te 
vinden.

 Oehoe Bubo bubo op nest in de Kalmthoutse Heide. 17/04/2020. Kalmthout (AN) (Foto: Bram Vogels).
Eurasian Eagle Owl Bubo bubo on its nest in the Kalmthoutse Heide. 17/04/2020. Kalmthout (AN) (Photo: Bram Vogels).
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Op 1 april 2020 wordt een tweede territorium ontdekt in het zuide-
lijk deel van de Kalmthoutse Heide. Min of meer simultaan komt de 
melding dat er door bosarbeiders in een afgesloten privédomein 
een nest van Oehoes is gevonden. Op 4 mei wordt het nest gecon-
troleerd en zit er een vrouwtje op dat zich drukt en zelfs nauwelijks 
zichtbaar is. Op 18 mei is het beeld niet anders en zijn nog steeds 
geen jongen zichtbaar, zelfs het vrouwtje is opnieuw maar amper 
te zien. Tot begin juni wordt er volgens de jachtwachter beweging 
gezien, maar daarna blijft het stil. Er wordt daarom op 20 juni beslist 
om naar het nest te klimmen voor inspectie. Er wordt één (rot) ei 
gevonden dat opengepikt is. Dit broedgeval is om onduidelijke 
reden mislukt.

Een derde territorium op de Kalmthoutse Heide wordt vastgesteld 
in het zuidoostelijk deel nadat op 1 juni een roepende Oehoe was 
gehoord. Zoektochten op 2 en 3 juni leveren geen nest op, maar ook 
in dit geval gaat het over een volledig afgesloten stuk bos waar heel 
wat roofvogelnesten aanwezig zijn. 

Verwarring met Havik

Vanaf 2018 wordt de Oehoe regelmatig gehoord in de regio 
Ertbrandbos/Mastenbos grenzend aan de Kalmthoutse Heide, maar 
meestal gaat het hier om een solitair vrouwtje. Ook in 2020 is het ter-
ritorium bezet met de eerste geldige meldingen vanaf 16 januari met 
vervolgwaarnemingen op 6 februari. Tijdens rondes voor de broed-
vogelatlas worden op 14 april heel wat plukplaatsen gevonden die 
mogelijk van Oehoe zijn. Op 29 april wordt een nest gevonden met 
drie jonge pulli, maar dat wordt niet van nabij gecontroleerd om ver-
storing te voorkomen. Door gebrek aan adulte vogels en omdat een 
Havik Accipiter gentilis vlakbij aan het alarmeren was, werd dit voor-
lopig genoteerd als een mogelijk haviknest. Bij een hercontrole van 
dit nest op 14 mei blijken er geen jongen meer aanwezig en is ook 
hier het nest sterk verzakt. 

Doordat er ook braakballen worden gevonden en het nest sterke 
gelijkenis vertoont met de andere twee nesten op de Kalmthoutse 
Heide wordt de omgeving van het nest uitgekamd en redelijk snel 
wordt één jonge Oehoe gevonden. De volgende dag worden de 
twee oudste jongen geringd, het derde jong is niet terug te vinden 
in het zo goed als ondoordringbaar rhododendronstruweel. 
Het feit dat Havik vlakbij eveneens aanwezig is met jongen, heeft 
voor de initiële verwarring gezorgd. Dit was aanvankelijk eveneens 
het geval voor de nesten in de Kalmthoutse Heide en het Groot 
Schietveld. Hoewel er soms wordt aangegeven dat beide soorten 
elkaar niet dulden, is dat in de streek rond Antwerpen vooralsnog 
niet het geval.

Afgesloten bossen blijken de sleutel

In het late najaar van 2019 worden bijkomend nog een aantal 
zichtwaarnemingen gedaan in afgesloten bosgebieden in Brecht/
Sint-Job-in-‘t-Goor. Vrijwel meteen worden hier baltsende Oehoes 
gezien ter hoogte van een oud roofvogelnest. Aangezien op 18 janu-
ari 2020 ook nog roepactiviteit wordt vastgesteld gaat het om een 
geldig territorium. Op 14 april wordt voor de eerste maal een jong 
waargenomen en het duurt tot 4 mei alvorens het tweede jong zich 
laat zien. De jongen hebben het nest verlaten op 14 mei (Marc Van 
Aerde in litt.).

Aangezien er in de regio nog meerdere grote en ontoegankelijke 
boscomplexen aanwezig zijn, zal de broedpopulatie mogelijk groter 
zijn dan ingeschat. Deze gebieden worden immers niet systematisch 
onderzocht. Dat mag blijken uit de bijkomende melding van een 
territorium in Kapellen (domein Oude gracht) dat ook de databank 
van waarnemingen.be niet gehaald heeft. Ontoegankelijkheid van 
gebieden vormt een probleem om broedgevallen vast te stellen, 

vermits Oehoe zich duidelijk in de meest rustige stukken verschuilt. 
Langs de andere kant is dat vermoedelijk ook net zijn bescherming. 

Nog eentje om het af te leren

Hoewel 2020 in de regio al meer dan zot genoeg was, leek er maar 
geen einde aan te komen. Op het Groot Schietveld werd op 4 mei 
een volwassen Oehoe gezien en waren er veel plukresten aanwezig. 
Alles wees dus ook hier op een mogelijk broedgeval. Als gevolg van 
het brandgevaar werd het Groot Schietveld echter gedurende lange 
tijd afgesloten. Pas op 5 juni werd het gebied toegankelijk en werd 
gezocht naar een nest, maar zonder succes. Op dezelfde locatie werd 
echter een volwassen individu opgestoten. De finale bevestiging 
komt dan op 14 juni wanneer twee vliegvlugge jonge Oehoes wor-
den gezien. Vermoedelijk betrof het een grondnest. 

Gewijzigde status

De Oehoe heeft -zeker de voorbije jaren- een bijna mythische sta-
tus gehad. Met zes bevestigde broedgevallen en twee bijkomen-
de territoria in de rand rond Antwerpen, lijkt het niet langer de 
grote zeldzaamheid. Het besef groeit meer en meer dat de soort 
zich in Vlaanderen in alle boscomplexen met voldoende rust 
(zoals er rond Antwerpen wel wat te vinden zijn) zal vestigen. Alle 
nesten die gevonden zijn, hebben betrekking op locaties waar 
al eerder territoria of exemplaren waren vastgesteld. Hoewel 
niet kan uitgesloten worden dat er de voorbije jaren nesten wer-
den gemist, is het aantal gevonden nesten een nieuw gegeven. 
Tijdens de actieve roepperiode in de winter wordt niet altijd sys-
tematisch gezocht, maar voor Nachtzwaluwen Caprimulgus euro-

paeus wordt de Kalmthoutse Heide toch regelmatig ’s nachts uit-
gekamd door heel wat lokale tellers. Daarnaast wordt het Groot 
Schietveld ook actief onderzocht. Ondanks deze opvolging zijn 
er nog nooit eerder bedelende jongen vastgesteld, terwijl dit wel 
het geval is voor heel wat andere uilensoorten. Het lijkt er dus op 
dat de Oehoes in deze regio toch enkele jaren de tijd nodig heb-
ben gehad om zich te vestigen, of een geschikte partner te vin-
den. In de periode 2012 - 2016 is er ook actief onderzoek uitge-
voerd naar nachtvlinders op de Kalmthoutse heide, onder andere 
door vogelkijkers. Ook toen werden nooit volwassen of juveniele 
dieren gehoord (Joris Elst pers. med.), hoewel gedurende vele 
nachten werd gemonitord. 

Verstoringsgevoeligheid
De soort staat te boek als zeer verstoringsgevoelig. Van Blotzheim & 
Bauer (1980) wijzen er reeds op dat de soort snel opgeschrikt wordt 
bij benaderen van de nestlocatie en dat een éénmalige verstoring 
vaak al voldoende is om het broedsel te doen mislukken. Holt et al. 
(2020) verduidelijken eveneens dat de soort extreem verstorings-
gevoelig is en dat naast het verlaten van het nest ook kleine pulli 
worden achtergelaten in geval van verstoring. Daarnaast wordt 
deze verstoringsgevoeligheid ook door zowel de Belgische als de 
Nederlandse werkgroep Oehoe sterk benadrukt. 

Op basis van de vastgestelde vestigingslocaties in de Antwerpse 
noordrand, zien we dat alle nesten er in afgesloten privédomeinen 
gelegen zijn of in afgesloten delen van natuurgebieden waar geen 
wandelaars komen.
Het is dus duidelijk dat de soort ook in de Antwerpse noordrand 
veruit de rustigste gebieden uitkiest en zich zo ver mogelijk verwij-
dert van locaties met wandelaars. Het feit dat er ook verschillende 
ontsnapte Oehoes rondvliegen, waarvan een deel duidelijk minder 
schuw is, kan evenwel een vertekend beeld geven. Een broedgeval 
zoals op een vensterbank in Geel is helemaal het omgekeerde van 
wat je van wilde dieren zou verwachten. Het is dan ook geen verras-
sing dat minstens één van deze oudervogels een ontsnapte kooivo-
gel blijkt te zijn (Gerald Driessens in litt.).

140148



146 • IN HET VELD Natuur.oriolus I  86 4  I  100999

Bij sommige van de gekende nesten zijn accidenteel toch nog 
mensen vlakbij gepasseerd. Voor grondnesten zal dit vermoedelijk 
fataal zijn zolang de jongen niet ouder zijn dan twee weken, maar 
de meeste broedgevallen in boomnesten zijn alleszins succesvol ver-
der gezet. Voor een boomnest op 15 – 20 m hoogte is zeer beperkte 
passage van wandelaars wellicht niet noodlottig. De soort broedt 
immers in steengroeves waar vaak ook nog industriële activiteit is. 
Ondanks deze vaststelling wordt er best geen enkel risico gelopen 
en dient de richtlijn van de Nederlandse Oehoewerkgroep gevolgd 
te worden. Deze schrijft voor om bij broedverdachte vogels hun nes-
ten pas te zoeken en op afstand te controleren vanaf 15 april om de 
kans op een noodlottige verstoring te beperken. De verstoringsge-
voeligheid wil natuurlijk niet zeggen dat bevolkte gebieden volledig 
worden gemeden. Op heel wat locaties zijn immers ook nog onge-
stoorde gebieden terug te vinden zoals in leegstaande gebouwen, 
afgesloten industrieterreinen, e.d.

Nestlocatie
Vangeluwe et al. (2010) vermelden voor Wallonië dat ongeveer 
alle nesten in steengroeves liggen, zowel verlaten als actieve groe-
ves. Het aantal andere broedlocaties is beperkt en het gebruik van 
roofvogelnesten wordt als zeer uitzonderlijk omschreven. Gabriels 
(2014) vermeldt voor de broedlocaties in Limburg dat het vooral om 
oude verlaten gebouwen gaat en één boomnest. Wil de soort verder 
naar het westen uitbreiden, dan zal de nestplaatskeuze toch moeten 
aangepast worden. In het rapport ‘Nestplaatskeuze van Oehoes in 
het grensgebied van Nederland en Duitsland’ worden alle gekende 
nesten uit de periode 2002 – 2011 geanalyseerd (webref 2). Hieruit 
blijkt dat steen/zand/kleigroeves ook hier goed zijn voor 75% van 
de nestlocaties maar in 18% van de gevallen wordt toch al gespro-
ken over boomnesten, al dan niet van artificiële oorsprong. Von 
Blotzheim & Bauer (1980) geven al aan dat in het Midden- en Oost-
Europese laagland gebroed wordt op roofvogelnesten, op de grond 
of in boomholten. In de bossen rond Antwerpen lijkt de soort inder-
daad in grote mate de overstap gemaakt te hebben naar boomnes-
ten. Van de 15 gekende nesten in de provincie Antwerpen van de 
voorbije jaren zijn er minstens 11 boomnesten. 

Aangezien Oehoe zelf niet bouwt aan boomnesten, maar louter 
bestaande nesten overneemt, kan dit in de loop van het broedsei-
zoen voor stabiliteitsproblemen zorgen. Dat was onder andere het 
geval bij boomnesten in Ertbrand (Kapellen) en de Kalmthoutse 
Heide die het vermoedelijk onder het gewicht van de jongen bege-

ven hebben. De jongen werden echter op de grond door de ouders 
verder gevoerd. Eenzelfde vaststelling werd gedaan in 2016 bij het 
nest in Balen en in 2018 bij het nest in Vorselaar (Herman Berghmans 
en Ilf Jacobs in litt.). Het gebruik van boomnesten zal dus een dyna-
misch gegeven zijn, waarbij op termijn door verrotting en/of het 
gewicht van de jongen de stabiliteit van de nesten in het gedrang 
komt. Er zijn in het verleden in onze buurlanden al acties onderno-
men om nestplateaus te voorzien of nestbakken uit te hangen. De 
Oehoe heeft echter ondertussen aangetoond perfect in staat te 
zijn om op eigen houtje en aan een indrukwekkend tempo nieuwe 
gebieden te koloniseren en voldoende geschikte nestplaatsen te vin-
den. Het kunstmatig opdrijven van de populatie is dan waarschijnlijk 
ook niet wenselijk aangezien het om een absolute toppredator gaat. 
De populatie Buizerd Buteo buteo en Havik in Vlaanderen is meer dan 
groot genoeg om een systematische en continue voorraad geschik-
te nestplaatsen te garanderen. Naar voorwaarden voor de nestloca-
tie zelf lijkt de soort immers zeer flexibel met in Vlaanderen onder-
tussen broedgevallen op een verlaten gebouw, nesten van Buizerd, 
Havik en Aalscholver Phalacrocorax carbo, nestholten, groeves en 
kerken. Vaste voorwaarden zijn voldoende rust en voedsel. 

Een toppredator met een ruime smaakzin
Met wildcamera’s is bij het nest in Bunsbeek (Glabbeek) en Vorselaar 
het hoofdbestanddeel van het voedsel nagegaan. In Bunsbeek 
(Glabbeek) ging het hoofdzakelijk om stadsduiven en Bruine ratten 
(Philippe Smets in litt.). In Vorselaar was het vooral Egel en verder 
onder andere Zwarte Kraai Corvus corone, Bosuil Strix aluco, Kerkuil 
Tyto alba, ratten en Meerkoet Fulica atra (Ilf Jacobs in litt.). Voor de 
boomnesten in de noordelijke rand rond Antwerpen is geen syste-
matisch onderzoek gedaan naar de prooien aangezien de nestplaat-
sen zoveel mogelijk werden gemeden. Op basis van de beperkte 
observaties van verschillende plukplaatsen bleek het stapelvoedsel 
te bestaan uit Houtduif Columba palumbus. Het overgrote deel van 
de plukplaatsen wees op deze soort, maar daarnaast werden nog 
resten gevonden van o.a. Ekster Pica pica, Zwarte Kraai, Sperwer 
Accipiter nisus en Wintertaling Anas crecca. Verder werden restanten 
van rat en Egel gevonden. Het lijkt er dus op dat de soort pakt wat ter 
plaatse beschikbaar is (zie ook Wassink & Hingmann 2010). Het punt 
dat ook andere predatoren mee op het menu staan zoals Vos Vulpes 

vulpes, Havik, e.d. geeft aan dat deze schakel de bestaande predatie 
verder mee kan reguleren. Het belang van Houtduif komt niet over-
een met de tabellen in Glutz en Bauer (1980). Hierin wordt een over-
zicht gegeven van 8 onderzoeksgebieden en daar maken duiven 
een relatief laag aandeel van het voedsel uit, gaande van < 1% tot 
maximum 6%. Recenter onderzoek in vergelijkbaar gebied waarbij 
naar het dieet van Oehoes werd gekeken in Nederland en het wes-
ten van Duitsland, komt echter wel tot dezelfde conclusie: de meest 
aangetroffen prooi was Houtduif met 37% van de gevallen en op de 
tweede plaats verwilderde duiven (Wassink & Hingmann 2010). De 
top vijf volgens dit onderzoek bestaat verder uit Bruine rat, Egel en 
Zwarte Kraai, samen goed voor 69 % van de gevonden prooien. Alle 
andere soorten komen in minder dan 5% van de gevallen voor. 

Conclusie
De populatie van de Oehoe is de voorbije vijf jaren sterk toegeno-
men in Vlaanderen. Rekening houdend met de SOVON-criteria en 
zonder te werken met bijschattingen, wordt de huidige populatie 
in Vlaanderen op een 40 – 45 territoria geschat. Hiermee komt de 
Vlaamse populatie op hetzelfde niveau als de Nederlandse die op 
46 wordt geschat voor 2020 (webref 3). Ongetwijfeld wordt de soort 
nog op een aantal locaties gemist omdat de Oehoe nog niet op de 
radar staat van veel vogelkijkers. Gerichte zoekacties in grotere niet 
verstoorde bosgebieden kan mogelijk de komende jaren nog bijko-
mende informatie opleveren. Daarnaast is het van belang om niet 
enkel in het najaar gericht te tellen, maar dit tijdens het voorjaar te 

 Nestplaats van Oehoe Bubo bubo op een oud roofvogelnest, uitgezakt onder het 

gewicht van de jongen. 12/05/2020. Ertbrand, Kapellen (AN) (Foto: Bram Vogels).
Nesting place of Eurasian Eagle Owl Bubo bubo on an old nest of a bird of prey which got 

damaged due to the heavy weight of the young owls. 12/05/2020. Ertbrand, Kapellen (AN)  

(Photo: Bram Vogels).
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herhalen om te voldoen aan de SOVON-criteria enerzijds en zwer-
vende individuen te kunnen uitsluiten anderzijds. Wie zoekt die 
vindt, lijkt voor deze soort zeker aan de orde.
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 Oehoe Bubo bubo met prooi, vermoedelijk Houtduif Columba palumbus, op een wildcamera. 19/05/2020.Kalmthoutse Heide, Kalmthout (AN) (Foto: Christoffel Bonte).
Eurasian Eagle Owl Bubo bubo with its prey, presumably a Woodpigeon Columba palumbus, on a camera trap. 19/05/2020. Kalmthoutse Heide, Kalmthout (AN) (Photo: Christoffel Bonte).
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Geslachtsbepaling op basis van geluid 
In Robb M. & The Sound Approach (2015) wordt een overzicht 
gegeven van alle geluiden van Oehoe. Met enige ervaring is het 
perfect mogelijk om louter auditief het onderscheid te maken tus-
sen man en vrouw, maar een opname kan dit ondersteunen en 
daarnaast via een sonogram ook visualiseren. Hoewel geluid bij het 
waarnemen zeer belangrijk is, wordt hieraan door velen nog altijd 
veel te weinig aandacht besteed en opname van geluiden gebeurt 
zelden (Boesman 2017). In het geval van Oehoe is dit echter niet 
altijd eenvoudig aangezien de roep snel in de onderliggende ruis 
verdwijnt, zeker bij kwalitatief mindere opname-apparatuur. Maar 
zelfs met opnames van een smartphone is het bij meldingen over 
twijfelgevallen al mogelijk gebleken ‘de verdachte’ te identificeren 
als Ransuil Asio otus.

De gekende Oehoe-roep waar de soort zijn naam aan dankt, wordt 
voortgebracht door mannetjes én vrouwtjes. De roep van vrouw-
tjes is iets hoger dan deze van mannetjes. Daarnaast is het verschil 
in toonhoogte tussen de eerste en tweede noot veel minder sterk 
uitgesproken bij vrouwtjes dan bij mannetjes. Op sonogrammen is 
dat duidelijk te zien en in geval er opnames beschikbaar zijn, kan 
dit de determinatie ondersteunen en alle twijfel wegnemen. 
Het is daarnaast van belang om toch enigszins te achterhalen 
waar de roepende vogel zich bevindt. Het geluid draagt zeer ver 
op windstille nachten, wat maakt dat vogels in volières soms ook 
voor verwarring kunnen zorgen wanneer deze vanuit een bosge-
bied worden gehoord. Daarnaast is afstandsbepaling en richting-
bepaling soms ook zeer moeilijk. Voor het vinden van de soort is 
het anderzijds vaak ook nodig om geconcentreerd te luisteren, 
hoewel het geluid meerdere kilometers ver hoorbaar kan zijn, 
verdwijnt het snel in de omgevingsruis van verkeerslawaai of de 

wind in de bomen. Op de Kalmthoutse Heide is een van de ter-
ritoria perfect hoorbaar vanaf een locatie waar veel mensen naar 
Nachtzwaluwen komen luisteren. Tot hiertoe zijn daar door meer 
dan twintig verschillende niet lokale waarnemers waarnemingen 
van Nachtzwaluw ingegeven, maar heeft niemand de Oehoe op de 
achtergrond gemerkt.

 Figuur 2. Roepend vrouwtje en mannetje Oehoe Bubo bubo in tuin 

Kalmthout (AN). Het gaat vermoedelijk om het koppel uit Ertbrand. De roep 

van het vrouwtje piekt rond 0,5 kHz en heeft een veel duidelijkere tweede 

stap in de roep. Het mannetje roept tot 0,4 kHz en de roep vertoont een veel 

minder duidelijke tweede stap. Doordat het mannetje van zeer dichtbij roept 

is ook de eerste harmonie zichtbaar die veel hoger is (tot 0,8 kHz). 09/10/2020. 

Kalmthout (AN).
Figure 2. Hooting female and male Eagle Owl Bubo bubo in a garden in Kalmthout (AN). It 

is presumably the couple of Ertbrand. The call of the female rises to 0,5 kHz and has a clear 

second step. The male calls up to 0,4 kHz and the call shows less clearly a second step. Due 

to the close proximity of the male, the first harmonic is also visible which is much higher (up 

to 0,8 kHz). 09/10/2020. Kalmthout (AN)

Samenvatting - Summary - Résumé
De Oehoe heeft de voorbije vijf jaren in Vlaanderen een zeer sterk 
toename gekend. Het artikel geeft een overzicht van de evolutie 
in de verschillende Vlaamse provincies en komt voor 2020 op een 
schatting van 40 – 45 territoria en broedgevallen voor Vlaanderen 
waar dit in 2015 nog maar 10 was. Daarna wordt meer in detail de 
evolutie in de rand rond Antwerpen besproken, waarbij Oehoe de 
voorbije twee jaren sterk in aantal is toegenomen met verschillende 
geslaagde broedgevallen. In de rand rond Antwerpen heeft de soort 
duidelijk de overstap gemaakt naar het gebruik van boomnesten 
met occasioneel een grondnest. De belangrijkste randvoorwaarden 
voor vestiging lijken vooral rust en voldoende voedsel. Het grootste 
deel van het voedsel op basis van plukplaatsen blijkt te bestaan uit 
Houtduif, rat en Egel wat redelijk goed overeenkomst met onder-
zoek in Nederland en Duitsland. Tot slot wordt geïllustreerd op welke 
wijze op basis van geluid ook het geslacht kan bepaald worden van 
de roepende vogels.

The expansion of Eurasian Eagle Owl in the northern edge of 

Antwerpen. An overview of the evolution in Flanders.

The Eurasian Eagle Owl Bubo bubo has seen a very strong increase in 

Flanders over the past five years. The article provides a detailed over-

view of the evolution in Flanders. In 2020 the number of territories and 

breeding cases for Flanders reached 40-45, compared to only 10 in 2015. 

Subsequently, the evolution in the edge around Antwerpen is discussed, 

where numbers of Eurasian Eagle Owl have increased over the past two 

years with various successful breeding cases. The species has clearly 

made the switch here to using tree nests with an occasional ground 

nest. The most important preconditions for settlement appear to be 

mainly absence of disturbance and sufficient food. Based on pluck-

ing perches food appears to consist mainly of Wood Pigeons Columba 
palumbus, rats and Hedgehogs, which corresponds reasonably well 

with research in the Netherlands and Germany. Finally, it is illustrated 

how calling birds can be sexed.

L’émergence du Grand-duc d’Europe dans la banlieue nord d’Anvers. 

Un aperçu de l’évolution de ce rapace en Flandre

Le Grand-duc d’Europe Bubo bubo a connu une très forte augmen-

tation en Flandre au cours des cinq dernières années. L’article donne 

un aperçu de l’évolution dans les différentes provinces flamandes et 

arrive à une estimation de 40 à 45 territoires et cas reproducteurs 

pour la Flandre en 2020, contre seulement 10 en 2015. Par la suite, 

l’évolution dans la banlieue d’Anvers est discutée plus en détail, le 

Grand-duc d’Europe ayant augmenté en nombre au cours des deux 

dernières années avec divers cas de reproduction réussis. Dans la 

banlieue d’Anvers, l’espèce est clairement passée à l’utilisation de nids 

arboricoles avec occasionellement un nid au sol. Les conditions préa-

lables les plus importantes pour l’établissement, semblent être prin-

cipalement la quiétude et une nourriture suffisante. Se basant sur les 

données rassemblées sur les lieux où les proies ont été consommées, le 

régime alimentaire semble être constitué de Pigeon ramier Columba 
palumbus, de rat et du Hérisson commun, ce qui correspond assez 

bien aux recherches menées aux Pays-Bas et en Allemagne. Enfin, il 

est illustré comment le sexe des oiseaux peut être déterminé sur la 

base du cri.
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