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Samenvatting 
 
De Kwartelkoning is een vogelsoort die een voorkeur heeft voor kruidenrijke hooilanden in rivier- en 
beekvalleien. Door deze habitatvoorkeur heeft de soort sterk te lijden onder de intensivering en 
mechanisering van de landbouw (o.a. bemesting, omzetten van kruidenrijke, voedselarme weiden 
naar ‘vette’ weiden, vroeger maaien, vaker maaien, snellere machines, verdroging). De aantallen in 
West-Europa zijn dan ook sterk teruggevallen. Vooral in zones met specifieke 
beschermingsmaatregelen of bij het voorkomen van tijdelijk gunstige omstandigheden komt de soort 
er nog voor. Vaak blijft het broedsucces echter zeer laag, hoofdzakelijk doordat het habitat tijdens het 
broedseizoen verdwijnt en zowel nesten als jonge vogels worden uitgemaaid. 
 
Voor Vlaanderen werd een basisrapport voor het soortenbeschermingsprogramma voor de 
Kwartelkoning opgesteld in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos. Op basis hiervan wordt 
een actieplan uitgewerkt, met als doel het op termijn behalen van de gewestelijke 
instandhoudingsdoelstelling (G-IHD) voor de soort. Eén van deze acties behelst onderzoek naar 
mogelijkheden van ‘kunstmatig geïnduceerde vestiging’ in kerngebieden door het afspelen van geluid. 
 
In de vallei van de IJzer werden vijf kerngebieden afgebakend waarin de aanwezigheid van 
Kwartelkoningen volgens een standaardprotocol werd opgevolgd. In twee kerngebieden werd een 
geluidexperiment uitgevoerd. Dit leidde tot de vestiging van een territorium in het Vijfhuizenbroek 
(roepend mannetje van 10 juni 2015 - 27 juni 2015). Een intensieve monitoring buiten de 
kerngebieden leverde een vermoedelijke zangpost op in het Noordschotebroek (op 26 mei 2015 en op 
30 mei 2015) en een roepend mannetje in het Westbroek (op 19 juni 2015). Hiermee tekende het 
project voor bijna alle Kwartelkoningen die in 2015 in Vlaanderen werden waargenomen. De enige 
zekere waarneming buiten het kader van voorliggend project gebeurde op 15 mei 2015 in Bernissem. 
De enige Kwartelkoning die meerdere dagen ter plaatse bleef, was het exemplaar dat door de 
geluidsbron naar beneden werd gelokt. 
 
Er werden een aantal knelpunten in kaart gebracht. Vooral de noodzaak van aangepaste maaidata 
werd nogmaals duidelijk aangetoond. Voor het eerst werden de maaidata in het Vijfhuizenbroek en het 
Rhillebroek op een aantal percelen verschoven naar 15 juli. Bij aanwezigheid van een Kwartelkoning 
werd gesteld dat deze maaidatum nog verder kon worden uitgesteld tot minimaal 15 augustus. Voor 
een garantie op een succesvol (en noodzakelijk) tweede broedsel, is zelfs een uitstel tot 15 september 
vereist. Op korte termijn - bij voorkeur voor aanvang van het broedseizoen 2016 -  zouden Natuurpunt 
en het Agentschap voor Natuur & Bos moeten bepalen voor welke percelen in eigen beheer de 
maaidata kunnen worden uitgesteld zodat er bij aankomst van Kwartelkoningen een mozaïek van 
percelen met late maaidatum (en dus kans om een broedcyclus succesvol te voltooien) klaar ligt. 
 
Deel van de opdracht bestond er ook in om een gedetailleerd draaiboek op te stellen waarin wordt 
uiteengezet welke stappen er moeten worden gezet wanneer een Kwartelkoning op terreinen van 
Natuurpunt/ANB wordt gemeld. Een correct en snel toepassen van deze stappen is immers essentieel 
voor een optimale en efficiënte bescherming van elke territoriale Kwartelkoning. 
 
Tot slot werd ook een folder opgemaakt voor de beherende landbouwers. Voor de meeste 
landbouwers is dit immers een totaal onbekende. In deze folder wordt ook aangegeven waarom de 
Kwartelkoning een buitenbeentje is en hoe de landbouwer door een aangepast beheer kan bijdragen 
tot succesvolle broedgevallen. 
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1 Inleiding 
 
De opdracht kadert binnen de voorbereiding van het soortenbeschermingsprogramma voor de 
Kwartelkoning. Het wetgevend kader voor het realiseren van soortbeschermende maatregelen wordt 
gevormd door het Soortenbesluit. Via het Soortenbesluit wordt de mogelijkheid geboden om op een 
actieve wijze aan soortenbescherming uitvoering te geven. De Kwartelkoning is een vogelsoort die 
een voorkeur heeft voor kruidenrijke hooilanden in rivier- en beekvalleien, maar ook broedgevallen in 
akkergebieden zijn niet uitzonderlijk (met wintertarwe en luzerne als meest geprefereerde gewassen). 
Door de habitatvoorkeur heeft de soort sterk te lijden onder de intensivering en mechanisering van de 
landbouw (o.a. vroeger maaien, vaker maaien, snellere machines). De aantallen in West-Europa zijn 
dan ook sterk teruggevallen. Enkel in zones met specifieke beschermingsmaatregelen of bij het 
voorkomen van tijdelijk gunstige omstandigheden komt de soort er nog voor. Veelal blijft ook hier het 
broedsucces echter zeer laag, hoofdzakelijk doordat zowel nesten als jonge vogels worden 
uitgemaaid.  
 
Een basisrapport voor het soortenbeschermingsprogramma voor de Kwartelkoning werd opgesteld in 
opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos (Goemaere et al., 2013). Op basis hiervan wordt 
door het Agentschap voor Natuur en Bos een actieplan uitgewerkt, met als doel het op termijn behalen 
van de gewestelijke instandhoudingsdoelstelling (G-IHD) voor Kwartelkoning. Die stelt dat in 
Vlaanderen minimaal 100 broedparen moeten voorkomen, verspreid over vier kernpopulaties. Naast 
acties voor het behoud, de uitbreiding, inrichting en het beheer van geschikt leefgebied, worden in het 
basisrapport soortenbeschermingsprogramma ook onderzoeksacties voorzien. Eén van deze acties 
behelst onderzoek naar mogelijkheden van ‘kunstmatig geïnduceerde vestiging’ in kerngebieden door 
het afspelen van geluid. Gezien er in Vlaanderen de afgelopen 30 jaar amper sprake was van een 
eigen populatie Kwartelkoningen op basis van terugkeer van hier geboren vogels, zijn we minstens de 
komende jaren overgeleverd aan de toevalligheden van vestiging van doortrekkende vogels. 
Experimenteel onderzoek om vogels te lokken en zich te laten vestigen in gunstige gebieden kan dan 
ook helpen om een lokale populatie op te bouwen. 
  
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het mogelijk is om ’s nachts overtrekkende rallen 
(incl. Kwartelkoning) aan de grond te krijgen door het afspelen van lokgeluiden. Het voorliggend 
project diende na te gaan of deze techniek ertoe zou kunnen leiden dat Kwartelkoningen zouden 
kunnen worden gelokt naar geschikt habitat, in de hoop dat dit zou leiden tot vestiging van clusters 
broedterritoria.  
 
Indien dit experiment succesvol zou blijken, zou dit de haalbaarheid van de doelstellingen van het 
soortenbeschermingsprogramma ten goede komen en zou vooral ook het kostenplaatje van de uitvoer 
ervan aanzienlijk naar beneden kunnen worden gehaald. Op deze manier zouden Kwartelkoningen 
immers kunnen worden aangetrokken naar de echte kerngebieden waar het broedhabitat optimaal is 
voor de soort en het beheer maximaal is afgestemd (of afgestemd kan worden) op de zeer late 
broedcyclus van de soort. Bovendien zijn deze gebieden voor een deel al in eigendom en/of beheer 
van overheden en/of terreinbeherende verenigingen: een andere niet onbelangrijke factor die de 
kostprijs van uitgesteld maaibeheer aanzienlijk naar beneden zou kunnen halen. 
  
De opdracht bevat volgende onderdelen 
 

- Het bepalen van de periode waarin het lokken van kwartelkoningen in Vlaanderen het meeste 
succes zal hebben 

- Selecteren van een zoekzone met geschikt habitat voor kwartelkoning in de IJzerbroeken 
- Lokken van Kwartelkoningen naar de zoekzone door middel van het afspelen van geluid 
- Communicatie met de betrokken landbouwers en terreinbeheerders 
- Monitoring van gevestigde Kwartelkoningen, vangen en ringen 
- Overlegvergaderingen met opdrachtgever en (waar relevant) betrokken terreinbeheerders en 

experten  
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2 Geluidsexperiment 
 

2.1 Bepalen periode geluidsexperiment 
 
De eerste kwartelkoningen komen in Nederland aan vanaf half april (Gerritsen et al. 2004). 
Beduidende aantallen zijn er echter pas vanaf midden mei en de aankomstpiek valt tussen eind mei - 
eind juli, met veel variatie tussen jaren onderling (Gerritsen et al. 2004). Op basis van meldingen in 
www.waarnemingen.be blijkt de aankomst in België gelijkaardig te verlopen: vooral vanaf 10 mei, met 
een piek eind juni. 
 
De ‘vroege’ Kwartelkoningen die boven Vlaanderen verschijnen zijn vermoedelijk op weg naar meer 
noordelijk gelegen broedgebieden (Verenigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland). Deze exemplaren 
zullen zich waarschijnlijk minder gemakkelijk laten verleiden tot vestiging in Vlaanderen. Hoewel deze 
vroege vogels de meeste kans bieden op paartjes die er zouden kunnen in slagen om twee broedsels 
in het gebied groot te brengen, vormen zij niet noodzakelijk de belangrijkste doelgroep voor het 
voorliggende geluidsexperiment: het gaat immers vermoedelijk om kleine aantallen vogels, op 
doortrek naar een bestemming buiten Vlaanderen. Toch werd het geluidsexperiment gestart vanaf 1 
mei aangezien vooral een vroege vestiging van territoria de hoogste kans biedt op succesvolle 
broedsels. Bij late vestigingen is het risico op uitmaaien van legsels en/of jongen immers significant 
groter.  
 
‘Late’ Kwartelkoningen, die pas vanaf juni of juli in Vlaanderen opduiken, zijn vermoedelijk vogels die 
reeds elders een broedsel hebben aangevat. Eens het legsel voltooid, verlaat het mannetje het 
broedsel om zich elders opnieuw te vestigen in een poging een tweede broedsel te beginnen 
(Gerritsen et al. 2004). Dit tweede broedsel kan op een paar honderd meter van het eerste nest 
liggen, maar kan ook vele honderden kilometer daar vandaan worden gestart (Gerritsen et al. 2004). 
Vooral bij verlies van het eerste legsel of bij het op grote schaal ongeschikt worden van de 
broedhabitats (bv. door droogte, overstromingen of door maaien op grote schaal) (Donaghy 2007, 
Mischenko 2008), vinden nog veel verplaatsingen en hervestigingen plaats in juni - begin juli 
(Gerritsen et al. 2004). Dit kunnen dus bv. vogels uit Midden- of Oost-Europa zijn die hopeloos op 
zoek zijn naar geschikt habitat en naar een (tweede) kans om alsnog te broeden. In een optimaal 
scenario zou het geluidsexperiment dus best worden uitgevoerd tussen 1 mei en 15 juli.  
 
Het kunstmatig aanlokken van deze ‘herkansers’ naar geschikt habitat in Vlaanderen is ethisch beter 
te verantwoorden. De kans dat dergelijke late vogels zich vestigen, is wellicht ook groter dan bij 
vroege doortrekkers: late vogels zijn talrijker (vooral in jaren met structurele habitatproblemen in Oost-
Europa) en zijn op zoek naar eender welk geschikt gebied. Knelpunt: deze late Kwartelkoningen 
hebben slechts tijd om één broedsel te produceren. Vogels die zich pas vestigen half juli hebben 
immers nog niet-vliegende kuikens tot half september (Gerritsen et al. 2004), waarna nog een periode 
volgt waarin adulten in slagpenrui zijn, niet kunnen vliegen en bijgevolg dus ook kwetsbaar zijn en 
kunnen worden uitgemaaid. Dit impliceert dat het uitstellen van maaiwerken (minstens in een straal 
van 250 m) rond laat roepende vogels zou moeten kunnen worden gegarandeerd tot na 15 
september.  
 
Kwartelkoningen zijn nachttrekkers. De ongepaarde mannetjes laten hun territoriumroep vooral horen 
in de avondschemering en in het tweede deel van de nacht tot in de ochtendschemering (Gerritsen et 
al. 2004). Dat doen ze omdat dit ook het moment is waarop ze de grootste kans hebben om 
overtrekkende wijfjes aan te lokken. Zowel mannetjes als vrouwtjes trekken en arriveren ’s nachts. 
Daarom werden de lokgeluiden ’s nachts afgespeeld, van zonsondergang tot zonsopgang. 
 
Voor de vestiging van een ‘eigen’ duurzame populatie Kwartelkoningen in Vlaanderen zal in 
hoofdzaak moeten worden gerekend op jongen uit succesvolle lokale broedgevallen. Jonge vogels 
vertonen immers beduidend meer plaatstrouw aan het geboortegebied dan adulten aan hun vorige 
broedgebied (Gerritsen et al. 2004). Het verzekeren van broedsucces is m.a.w. van primordiaal belang 
om een duurzame ‘Vlaamse’ populatie te kunnen opbouwen. Een lokexperiment heeft dan ook enkel 
zin indien alles in het werk wordt gesteld om het broedsucces van gevestigde territoria te kunnen 
garanderen. Hierbij moet worden opgemerkt dat twee geslaagde broedsels per paar essentieel zijn om 
een duurzame populatie te kunnen opbouwen. 
 

http://www.waarnemingen.be/
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2.2 Bepalen locatie geluidsexperiment 
 
 
De zoekzones met geschikt habitat voor Kwartelkoning werden geselecteerd aan de hand van een 
literatuurstudie van de habitatkeuze van Kwartelkoningen, alle locaties waar sinds 2000 
Kwartelkoningen werden gemeld binnen de afbakening van het projectgebied (zie Figuur 2), 
aangevuld met informatie van lokale beheerders, gebiedsexperten en projectverantwoordelijken. 

Gezien het belang van een voldoende groot gebied waarin de maaidata op voldoende percelen 
maximaal kan uitgesteld worden om broedsucces te garanderen, kwamen vooral/enkel de grootste 
gebieden waarin de meeste percelen met uitstelbare maaidata gelegen zijn, in aanmerking.  
 
De keuze voor de twee weerhouden locaties werd uiteindelijk gemaakt door de stuurgroep op de 
startvergadering van 28 januari 2015. De stuurgroep was samengesteld uit Michiel Vandegehuchte 
(leidinggevend ambtenaar ANB), Floris Verhaeghe (expert Fauna & Flora, ANB West-Vlaanderen), Lut 
Demarest (terreinbeheer, ANB West-Vlaanderen), Dominique Verbelen (projectleider Natuurpunt 
Studie), Marc Herremans (diensthoofd Natuur Studie), Guido Vandenbroucke (conservator ‘De 
Blankaart’, Natuurpunt vzw). Terreinkennis van de gebiedsexperten speelde hierbij een belangrijke rol. 
Een aantal zones werden door de leden van de stuurgroep naar voor gebracht: 

 
- het Merkembroek en het Olifantenbroek, het Neckersbroek, de Rhillebroeken en het 

Vijfhuizenbroek 

Figuur 1: de keuze voor de exacte locatie van de geluidsbronnen was o.a. gebaseerd op de aanwezigheid van 
geschikt habitat en op eerdere vestigingen van Kwartelkoning (foto: Yves Adams/VILDA). 
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Figuur 2: situering van de kerngebieden 
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Figuur 3: overzicht van de percelen in beheer bij ANB en Natuurpunt in de kerngebieden (situatie op 31 december 2014) 
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Het Merkembroek wordt gekenmerkt door een relatief aaneengesloten oppervlakte in eigendom en/of 
beheer van ANB en leent zich daarom uitstekend voor dit experiment. Bovendien was een cluster van 
drie à vier zangposten aanwezig in dit blok in 2012. In het kader van een natuurinrichtingsproject, 
zouden in de zomer van 2015 echter net in dit blok werken worden uitgevoerd. Hierdoor zouden de 
graslanden al in de tweede helft van juni moeten worden gemaaid. Om niet in conflict te komen met de 
timing van de voorziene natuurinrichtingswerken, kwam dit blok dus niet in aanmerking om het 
geluidsexperiment uit te voeren. 
 
Het Neckersbroek was in het verleden goed voor enkele roepposten van Kwartelkoning. Ook hier werd 
clustervorming (meerdere roepende mannetjes op een beperkte oppervlakte) vastgesteld. De voorbije 
jaren werd het waterpeil in dit gebied echter verhoogd. Hierdoor werd een optimaal habitat gecreëerd 
voor soorten als Porseleinhoen, Waterral en Zomertaling. Voor Kwartelkoning is dit habitat echter te 
nat geworden waardoor dit deelgebied niet werd weerhouden voor het geluidsexperiment. 
 
De Rhillebroeken waren in de betere kwartelkoningjaren (2000, 2006, 2012) steeds goed voor 
meerdere zangposten. De habitat is optimaal voor Kwartelkoning. Bovendien zijn grote 
(aaneengesloten) delen van de Rhillebroeken reeds in eigendom van Natuurpunt. Hierdoor wordt het 
gemakkelijk(er) om de maaidata - indien nodig - bij te stellen. Dit gebied wordt gekenmerkt door een 
zeer lage recreatiedruk. Daarom werd dit gebied dan ook weerhouden in de voorliggende opdracht. 
De exacte locatie voor het plaatsen van de geluidsbron werd bepaald na een terreinbezoek door Marc 
Herremans en Miguel Demeulemeester. Hierbij werd een locatie geselecteerd met een kleine 
zeggevegetatie en relatief hoge grondwaterstand. De weerhouden locatie ligt vrij ‘diep’ in de 
Rhillebroeken, waardoor de kans op diefstal, vandalisme of hinder voor omwonenden eerder klein 
leek. De installatie kon bovendien worden verstopt in een gracht die was afgeboord met Riet. 
Coördinaten: 50.981357; 2.854444. De exacte locatie wordt weergegeven in Figuur 3. 
 
Het Vijfhuizenbroek is voor Kwartelkoning mogelijk een minder geschikt habitat. Hoewel de 
vegetatiesamenstelling zeer goed aansluit bij de leefgebiedsvereisten van Kwartelkoning (zeer 
bloemrijk, relatief weinig productief hooiland) is het gebied een relatief enge en langwerpige open 
ruimte met een breedte van 200 à 250 m. Het wordt geflankeerd door hoog opgaande 
landschapselementen als bomenrijen, solitaire bomen en een wilgenbroekbos waardoor dit 
deelgebied een veel minder open karakter heeft dan bv. het Rhillebroek. In het Vijfhuizenbroek werd 
bovendien voorheen nog nooit eerder een Kwartelkoning vastgesteld. Halfopen tot open landschap is 
wat op basis van de beperkte populaties in West-Europa doorgaans wordt naar voor geschoven als 
het optimale habitat. In Scandinavië (Berg & Hiron, 2012) en Oost-Europa, waar de soort veel talrijker 
is, komt ze echter frequent voor in kleinere valleien in beboste landschappen. In een studie in Zweden 
kwam de meerderheid van de territoria zelfs voor in een zone van 50 - 150 m van de bosrand (Berg & 
Hiron 2012). Op dat vlak beantwoordt het Vijfhuizenbroek wel aan de criteria van een geschikt 
kwartelkoninghabitat. 
 
Het Vijfhuizenbroek is nagenoeg volledig in eigendom en/of beheer van Natuurpunt. Het suboptimale 
karakter van dit deelgebied werd door de stuurgroep als een opportuniteit beschouwd: indien het zou 
lukken om door het experiment territoria gevestigd te krijgen in schijnbaar suboptimaal habitat, zou dit 
de grote (sturende) potentie van dit experiment aantonen. Het risico bestond wel dat overtrekkende 
exemplaren er naar beneden zouden kunnen worden gehaald maar dat ze er door gebrek aan 
optimaal habitat toch niet tot vestiging zouden overgaan. Na overleg tussen de leden van de 
stuurgroep werd besloten om ook dit deelgebied in de verdere opzet van het experiment te 
weerhouden. De exacte locatie voor het plaatsen van de geluidsbron werd bepaald na een 
terreinbezoek door Miguel Demeulemeester en Stefaan Beydts. Net als bij de locatie in de 
Rhillebroeken werd gezocht naar een locatie met een minimale kans op vandalisme of diefstal 
(installatie kon worden verborgen in een ontwateringssloot tussen twee percelen die grotendeels was 
dichtgegroeid met een grote zeggevegetatie). Coördinaten: 50.993249; 2.851304. De exacte locatie 
wordt weergegeven in Figuur 4. 
 
Om storing van omwonenden en ergernis bij stiltezoekende medegebruikers van het projectgebied te 
vermijden, werden de geluidsbronnen opgesteld op voldoende afstand van woningen en verharde 
wegen. Er liepen geen klachten binnen zodat er niet moest worden gezocht naar alternatieve 
afspeellocaties.
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Figuur 4: situering van de exacte locatie van de geluidsbronnen in het Rhillebroek en het Vijfhuizenbroek 
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2.3 Technische specificaties 
 
Er werd gebruik gemaakt van elektronische lokgeluiden die afgespeeld werden met een Philips Vibe 
mp3 speler en via een kleine versterker JVC KS-AX3202 Car amplifier (400Watt max.) naar een 
weerbestendige luidspreker (Horn Tweeter PT-022) werden gestuurd. De installatie werd voorzien van 
een Sin Timer TM618-4 zodat het afspelen automatisch kon worden geprogrammeerd. Geluiden 
werden dagelijks afgespeeld van zonsondergang tot zonsopgang. Het experiment startte op 1 mei 
2015 liep door tot 15 juni 2015. De geluiden werden via een geprogrammeerde timer gestart om 23:00 
en werden gestopt om 05:00. Gezien de gebruikte geluidsinstallatie zelfs nabij de bron een 
geluidsdruk had waarvan de pieken beneden 90dB liggen en ze een gemiddeld geluidsniveau van 
minder dan 85 dB haalden, ging het volgens de Vlarem-wetgeving om installaties van categorie 1, 
waarvoor geen verdere vergunningen dienden geregeld te worden. De installatie werd voorzien van 
een externe stroombron. Hiervoor werd een batterij van het type Gopart 12V, 18Ah gebruikt. Deze 
batterijen werden om de drie dagen vervangen. 
 
Mannetjes kwartelkoning laten hun eentonige, ver dragende territoriale roep vaak aanhoudend horen 
voor een langere periode. Er was dus relatief weinig risico dat een repetitief afgespeeld lokgeluid 
onnatuurlijk ‘drammerig’ zou klinken en daardoor mogelijks zelfs afstotend zou werken. Toch werden 
de lokgeluiden zo samengesteld dat ze voldoende afwisseling vertoonden: luide en zachtere 
sequenties van de territoriale roep van het mannetje werden afgewisseld (waardoor het afgespeelde 
lokgeluid klonk als een roepende vogel die de kop draait t.o.v. de toehoorder), er werden sequenties 
toegevoegd met meerdere roepende mannetjes en met de roep van een wijfje Kwartelkoning. Door in 
stereo te werken en gebruik te maken van een gemixte achtergrond en afwisseling met soorten met 
een karakteristieke zang die frequent in de omgeving van kwartelkoninghabitat voorkomen 
(Waterrietzanger, Porseleinhoen, Grote karekiet, Snor, …) kon verder voor een zo natuurlijk mogelijke 
afwisseling gezorgd worden. De toevoeging van andere soorten uit kwartelkoninghabitat werd 
voorzien om het aanlokeffect te versterken en zowel beroep te doen op de sociale reflex van 
Kwartelkoningen als op de habitatvoorkeur en -associatie van deze soort.  
 
Er werd elke nacht gespeeld, ook al was niet elke nacht even goed voor vogeltrek. Er kon worden 
geopteerd om de geluiden enkel af te spelen op nachten die het meest geschikt waren voor sterke 
doortrek. Er werd bewust niet voor deze optie gekozen omdat er niet enkel werd gepoogd om actief 
overtrekkende vogels aan de grond te krijgen, maar evenzeer om vogels die van plan zijn om de trek 
te onderbreken en die daarvoor naar een geschikte plek zoeken, naar beneden te halen. Vermits er 
op minder gunstige treknachten (of op minder gunstige momenten zoals bv. tijdens een regenbui) 
soms relatief meer vogels bereid zijn om te landen dan tijdens gunstige treknachten, werd ervoor 
geopteerd om die interpretatie van welke momenten beter zouden kunnen zijn dan andere niet te 
maken.  
 
De experimentele proefopzet had op deze wijze echter geen ‘controle’. De optie om het lokgeluid op 
alternerende nachten af te spelen - waarbij de tussenliggende ‘stille nachten’ (waarin geen lokgeluid 
zou worden afgespeeld) als controle konden dienen - werd niet weerhouden. Vermits het verwachte 
aantal vogels echter sowieso (heel) klein zou is, zou de statistische kracht van een dergelijke 
vergelijking allicht zwak en mogelijk puur anekdotisch blijven. In de praktijk zou dit alterneren van 
‘speelnachten’ en ‘stille nachten’ ertoe kunnen hebben geleid dat de helft van de nachten werd 
‘verloren’ om overtrekkende kwartelkoningen aan te lokken. 
 
De installaties werden voorzien van de nodige identificatie en contactgegevens. Tevens werd een 
korte uitleg voorzien over het doel en opzet van het project om eventuele nieuwsgierigen ter plaatse 
voldoende te informeren en vandalisme op basis van verkeerde interpretaties te kunnen voorkomen. 
Er werd geen vandalisme vastgesteld. 
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Figuur 5: Philips Vibe mp3-speler, JVC KS-AX3202 Car amplifier, Horn Tweeter PT-022, Sin Timer TM618-4 en 
Gopart-batterij 

 
3 Monitoring: methodiek 
 

3.1 Algemeen 
 
Mannetjes Kwartelkoning roepen vaak langdurig en luid, vooral tijdens de avond- en 
ochtendschemering. Voor ze gepaard zijn, wordt er meer ’s nachts dan overdag geroepen. Nadat ze 
een wijfje hebben gevonden, neemt de roepfrequentie sterk af en wordt er ook meer overdag 
geroepen (Gerritsen et al. 2004). Mannetjes hebben doorgaans een (min of meer) vaste roepplaats 
die frequent wordt gebruikt. Het nest ligt meestal op minder dan 250 m van deze roepplaats. Het 
bepalen van de kernzone van de roepactiviteit is bijgevolg cruciaal voor het afbakenen van een veilige 
zone waarin het mogelijke nest moet worden gevrijwaard van maaiactiviteiten. Bij koud en winderig 
weer is de roepactiviteit beperkt. 
  

3.2 Monitoring in het kerngebied 
 
3.2.1 Basismonitoring 
 
Het kerngebied bestaat uit: 
 

- Merkembroek en Olifantbroek   coördinatie basismonitoring: Wim Packet 
- Woumenbroek en Rhillebroek   coördinatie basismonitoring: Michaël Parmentier 
- Vijfhuizenbroek     coördinatie basismonitoring: Guido Vandenbroucke 
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De coördinator zag er op toe dat de (basis)monitoring in ‘zijn’ gebied goed verliep. Hij stond zelf in 
voor de (wekelijkse) terreinbezoeken of zorgde ervoor dat (indien hij zelf het terreinbezoek niet kon 
uitvoeren) het gebied door een vervanger werd bezocht. Hij probeerde ook om ‘dubbelbezoeken’ 
(twee vrijwilligers die het deelgebied, zonder medeweten van elkaar op hetzelfde moment bezoeken) 
zoveel mogelijk te vermijden.  
 
De monitoring van het kerngebied startte op 10 mei 2015 en eindigde op:  
 

- 30 juli 2015 (indien er geen Kwartelkoning werd vastgesteld) 
- 15 augustus 2015 (indien er wel een Kwartelkoning werd vastgesteld) 

 
Voor het gros van de gebieden eindigde de monitoring echter aanzienlijk vroeger (= van zodra de 
percelen werden gemaaid en er dus geen geschikt broedhabitat meer aanwezig was voor 
Kwartelkoningen). 
 
Deze monitoring werd één maal per week uitgevoerd in de avondschemering op de meeste geschikte 
dag van de week (zachte avondtemperaturen, geen of weinig wind, geen neerslag). In een ideaal 
scenario lagen twee afspeeldagen 7 dagen uit elkaar. In elk geval werd ernaar gestreefd om zoveel 
mogelijk ca. een week tijd te laten tussen twee afspeeldagen (afspelen in week 1 op zondag 10 mei 
en in week 2 op maandag 11 mei was dus niet aan te bevelen). De plaatsen met de vaste 
afspeelpunten werden dagelijks opgevolgd door Guido Vandenbroucke (Vijfhuizenbroek) en om de 
drie dagen door Stefaan Beydts (Rhillebroeken).  
  
Gedurende 5 minuten werd op elk afspeelpunt geluisterd of er een Kwartelkoning spontaan riep. 
Indien dit het geval is, werd de roepplaats zo exact mogelijk bepaald. Indien dit niet het geval is, werd 
gedurende 20 sec. de territoriale roep van het mannetje en de roep van het wijfje via een geluidsbron 
afgespeeld. Indien er geen reactie van een ‘echte’ kwartelkoning kon worden vastgesteld, werd het 
afspelen van het lokgeluid na een minuut luisteren herhaald, opnieuw in een sequentie van 20 sec. 
Deze procedure (afwisselend afspelen en luisteren) werd tweemaal herhaald per punt en werd gestopt 
van zodra een Kwartelkoning reageerde. In een maximaal scenario gaf dit dus: 
 

- Aankomst op afspeelplaats 
- 5 minuten luisteren om vast te stellen of er een Kwartelkoning spontaan riep 
- Indien dit niet het geval is, werd de geluidsfile gedurende 20 sec afgespeeld 
- 1 minuut luisteren om vast te stellen of er een Kwartelkoning reageerde 
- Indien dit niet het geval is, werd de geluidsfile gedurende 20 sec afgespeeld 
- 1 minuut luisteren om vast te stellen of er een Kwartelkoning reageerde 

 
Van zodra er een Kwartelkoning spontaan riep of reageerde op de afgespeelde geluidsfile, werd het 
geluid onmiddellijk gestopt. De geluidsfile (incl. de tussenliggende luisterpauzes) werd aangemaakt 
door Natuurpunt Studie en ter beschikking gesteld van de deelnemende vrijwilligers. 
 
De afspeelpunten werden (in overleg met de deelnemende vrijwilligers) bepaald door de resp. 
coördinatoren van elk van de deelgebieden binnen het kerngebied. Deze afspeelpunten lagen 
minimaal 250 meter, maximaal 500 meter uit elkaar. Elk afspeelpunt was bij voorkeur goed bereikbaar 
zodat het afspelen zorgde voor een minimale verstoring van andere broedvogels in het projectgebied. 
 
Om het volledige kerngebied te inventariseren, werd op een voldoende aantal punten - die maximaal 
500 m uit elkaar lagen - deze procedure herhaald zodat het hele gebied werd bestreken. De positie 
van roepende Kwartelkoningen werd nauwkeurig op een kaart bepaald via triangulatie. De richting 
waaruit een Kwartelkoning roept, is doorgaans goed te bepalen, maar de afstand is moeilijker in te 
schatten. Door het snijpunt te nemen van twee richtingen, bepaald vanaf voldoende ver uit elkaar 
liggende luisterpunten die kort na elkaar bezocht worden, kan de plaats van de roepende vogel 
nauwkeuriger worden ingeschat.  
 
Alle monitoringsgegevens van Kwartelkoning werden als puntwaarnemingen ingevoerd op 
www.waarnemingen.be en werden standaard vervaagd en onder tijdsembargo geplaatst tot minstens 
een jaar na de waarneming. Natuurpunt Studie heeft toegang tot alle puntgegevens van deze site en 
werd gedurende de projectperiode via een automatisch ‘alert’ onmiddellijk op de hoogte gebracht van 
elke nieuw ingevoerde waarneming van Kwartelkoning, zowel binnen als buiten het kerngebied. Ook 

http://www.waarnemingen.be/
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aan Floris Verhaeghe werd toegang verleend tot alle data van Kwartelkoning (en aanvullend van alle 
soorten van het project ‘late broeders’). De gegevens van de inventarisaties werden, samen met 
waarnemingen van ‘derden’, geanalyseerd. Daarbij werd extra aandacht besteed aan waarnemingen 
die mogelijk betrekking hadden op het gebruikte lokgeluid. 
 
Bij elk bezoek moest een veldfiche worden ingevuld (ook indien er geen Kwartelkoning werd 
waargenomen) zodat er een duidelijk beeld kon worden gekregen over de zoekinspanning. 
 
3.2.2 Monitoring bij vestiging van een Kwartelkoning 
 
Het gebied waar zich een roepende vogel bevond, werd bij de volgende monitoringrondes extra 
nauwkeurig beluisterd om zekerheid te verkrijgen of de vogel al dan niet nog aanwezig is. 
 
Bij elk terreinbezoek werden een aantal parameters genoteerd op een standaard invulformulier dat 
door Natuur.studie werd opgemaakt en werd toegestuurd aan alle vrijwillige medewerkers.  
 
Alle waarnemingen van Kwartelkoningen werden ingevoerd in www.waarnemingen.be. Aan de 
medewerkers van het project werd gevraagd om volgende velden zeker in te vullen: 
 

- Datum 
- Tijd (opgave van het eerste moment waarop een roepend ex. werd gehoord) 
- Gebied (wordt automatisch ingevoerd van zodra een stip wordt geplaatst op de kaart) 
- Aantal 
- Gedrag (was in alle gevallen ‘roepend’) 
- Toelichting 

o roepend van … tot … 
o tegelijk gehoord met een ander roepend exemplaar?  
o spontaan roepend of reagerend op afgespeeld geluid (in het tweede geval: reagerend 

na hoeveel afgespeelde sequenties)? 
o medewaarnemers (zodat achteraf gemakkelijk kon worden achterhaald of meerdere 

ingevoerde waarnemingen op ongeveer dezelfde locatie betrekking hadden op 
hetzelfde dan wel op een ander exemplaar)? 

 
De belangrijkste parameter is zondermeer de locatie van de roeppost. Deze werd steeds zo 
nauwkeurig mogelijk bepaald (zie hoger) en moest zo exact mogelijk worden ingevoerd op 
www.waarnemingen.be. Hiervoor werd de inzoomfunctie maximaal aangewend. 
 
3.2.3 Monitoring via ringwerk 
 
Er is in Vlaanderen weinig ervaring met het vangen en ringen van Kwartelkoningen op de 
broedplaatsen. Deze expertise is wel al aanwezig in andere landen (Nederland, Duitsland, Tsjechië). 
Heel erg moeilijk blijkt het vangen van territoriale mannetjes echter niet te zijn, wat ook wordt 
bevestigd door het relatieve gemak waarmee vogels worden gevangen voor zenderonderzoek 
(Grabovsky, 1993; Skliba & Fuchs, 2004; Koffijberg et al., 2009; Kreiss et al., 2004). Roepende 
territoriale mannetjes worden vooral ’s nachts gevangen, met een schepnet en zaklamp (Grabovsky 
1993; Kreiss et al. 2004; Peter Becker en Kees Koffijberg, mond. med.), maar het kan ook met een 
speciaal inloopnetje (spiegelnet) of een mistnet (Koffijberg et al. 2009). Vrouwtjes Kwartelkoning laten 
zich echter heel moeilijk vangen (Tyler, 1996, Schäffer, 1999). De meest voor de hand liggende 
methode is het gebruik van inloopkooien, geplaatst langs een flink stuk geleidingsgaas, in de hoop dat 
ze er toevallig inlopen. Alhoewel volwassen Kwartelkoningen relatief robuust zijn en zich niet snel 
laten verstoren door bv. het vangen en ringen tijdens de broedperiode, werd afgewogen of de hiervoor 
te leveren inspanning en bekomen informatie zou opwegen tegen de mogelijke risico’ op verstoring (of 
in elk geval: de perceptie hiervan die kon ontstaan bij het bredere publiek). Roepende mannetjes 
proberen te ringen leek ons een haalbare kaart, wijfjes niet. 
 
Met het ringen van jonge Kwartelkoningen is er al helemaal geen ervaring in Vlaanderen. Uit 
buitenlands onderzoek blijkt dat dit alvast niet evident is. Tijdens maaiwerken is het mogelijk om 
vluchtende, niet vliegvlugge kuikens te vangen, bv. met spiegelnetten (Swann 1986; pers. med. Kees 
Koffijberg). Wanneer jongen gescheiden worden van hun moeder, maken ze een heel herkenbare 

http://www.waarnemingen.be/
http://www.waarnemingen.be/
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roep die ook kan worden gebruikt om broedsucces te bevestigen. Het risico op gedode vogels tijdens 
maaiwerken moet echter tot een absoluut minimum worden beperkt. Bijgevolg moeten maaiwerken 
worden uitgesteld tot de jongen voldoende zelfstandig zijn en dus mogelijks de betrokken percelen 
rond de vermoedelijke nestplaats al hebben verlaten. In overleg met de opdrachtgever werd beslist om 
pogingen om jonge vogels te ringen te beperken tot het moment van maaiwerkzaamheden. 
 
De voorbereidende stappen voor eventueel uit te voeren ringwerk werden gecoördineerd door Norbert 
Roothaert, wetenschappelijk medewerker aan het ringwerk. Het ringwerk in België wordt 
gecoördineerd door het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Norbert Roothaert 
is ringgroepoverste van Ringgroep 64 ‘De Blankaart’. Ter info: in België werden tussen 1960 - 2014 
slechts 32 Kwartelkoningen geringd. Van deze geringde exemplaren zijn geen terugmeldingen 
bekend. Er werden in ons land nog nooit pulli geringd. In België werden ook nog nooit 
Kwartelkoningen gevangen die elders van een wetenschappelijke ring werden voorzien. Strikt 
genomen is de oorsprong van Belgische Kwartelkoningen dus niet bekend. 
 
 

3.3 Monitoring buiten het kerngebied 
 
Ook buiten het kerngebied is er geschikt habitat voor Kwartelkoning aanwezig. Ook al viel dit niet 
onder de eigenlijke opdracht, toch werd maximaal gepoogd om ook deze gebieden op te volgen. 
Concreet ging het vooral over volgende zones: 
 

- Handzamevallei tussen Werken - Zarren en Handzame: Floris Verhaeghe 
- Broeken Werken-Zarren:    Jelle Quartier 
- IJzerbroeken stroomopwaarts van Elzendamme: Kristof Goemaere, Olivier Dochy 
- Esenbroek (omgeving Eindsdijk):   Michel Vanbreusegem 
- Westbroek Reninge:     Dirk Becuwe & Sancho Vanherck 
- Bethoosterse Broeken ( Esen):    Raf Anseeuw 
- Kemmelbeekvallei Reninge - Noordschote:  Koen Vandepitte 
- Broeken Noordschote - Reninge:   Sancho, Philippe Deprez 
- Drie Mussen:      Eddie Duthoit 
- Zandhoek - Steenbeekvallei:    Antoine Vervaeke 

 
 
Een overzicht van alle deelgebieden buiten de kerngebieden wordt weergegeven in Figuur 6 en Figuur 
7. 
 
Deze gebieden worden jaarlijks proactief gescreend op ‘late broeders’ (Porseleinhoen, Kwartelkoning, 
Bruine kiekendief, Grauwe kiekendief, Velduil). De algemene coördinatie van de monitoring in dit 
‘buitengebied’ werd verzorgd door Floris Verhaeghe. In een ideaal scenario werd deze 
basismonitoring in het ‘buitengebied’ uitgevoerd zoals die ook in het kerngebied werd uitgevoerd, dus 
één maal per week vanaf 10 mei 2015 tot 30 juli 2015 (indien er geen Kwartelkoningen werden 
vastgesteld) of 15 augustus 2015 (indien er wel Kwartelkoningen werden vastgesteld). Indien er geen 
Kwartelkoning werd vastgesteld tegen de gangbare maaidata (doorgaans eind juni), konden de 
maaiactiviteiten worden gestart conform de data die werden aangehouden in de 
gebruiksovereenkomsten. In dit geval was verdere monitoring nog weinig zinvol aangezien er na het 
maaien nog nauwelijks geschikt broedhabitat beschikbaar was. Gezien deze gebieden niet in functie 
van de kwartelkoningstudie dienden te worden opgevolgd, was deze monitoring meer vrijblijvend en 
was de tijd die de veldmedewerker voor zijn gebied kon vrijmaken en zijn inschatting van zinvolheid 
eerder bepalend zijn voor de bezoekfrequentie.  
 
Via een mailinglist (die werd aangestuurd door Dominique Verbelen) werd elke vrijwilliger die deelnam 
aan de monitoring van Kwartelkoning (zowel in het kerngebied als in het ‘buitengebied) op de hoogte 
gehouden van alle relevante info (bv. aankomst van Kwartelkoningen in Normandië of Nederland, 
waarnemingen in het eigen projectgebied, geschikte avonden voor inventarisatie, …) en tijdig en op 
gunstige momenten de monitoring uit te voeren. Wie graag analoge kaarten ontving van zijn 
gebied(en) kon die bevragen aan Floris, die A3-kaartjes aanmaakte en aan de vrijwilligers bezorgde. 
 
Alle vrijwilligers ontvingen ook de contactgegevens van Dominique Verbelen en Floris Verhaeghe die 
gedurende het project 24/7 bereikbaar waren. 
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Figuur 6: afbakening van de onderzoeksgebieden die buiten de kerngebieden vallen (deel 1) 
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Figuur 7: afbakening van de onderzoeksgebieden die buiten de kerngebieden vallen (deel 2) 
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4 Monitoring: resultaten 
 

4.1 Resultaten in de kerngebieden 
 
De eerste Kwartelkoning werd gemeld op 10 juni 2015 om 21:09. Toen werd in het Vijfhuizenbroek 
een roepend mannetje vastgesteld door Stefaan Beydts bij het opstarten van de geluidsbron. Dit 
territoriale mannetje werd waargenomen tot 27 juni 2015. In www.waarnemingen.be werden van dit 
territorium 16 waarnemingen ingevoerd. 
  
Tabel 1: waarnemingen van Kwartelkoning in het Vijfhuizenbroek (Woumen) ingevoerd in 
www.waarnemingen.be met opgave van datum, uur en waarnemer. 
DATUM UUR OPMERKING WAARNEMER 
10 juni 2015 21:09 roepend Stefaan Beydts 
11 juni 2015 23:30 roepend Guido Vandenbroucke 
15 juni 2015 22:36 roepend Stefaan Beydts 
17 juni 2015 23:17 roepend Stefaan Beydts 
19 juni 2015 23:00 roepend Stefaan Depover 
19 juni 2015 23:00 roepend Koen Vandepitte 
19 juni 2015 23:15 spontaan en continu roepend Floris Verhaeghe 
19 juni 2015 23:24 roepend Diederik D'Hert 
22 juni 2015 23:00 luid en herhalend roepend Guido Vandenbroucke 
23 juni 2015 23:30 luid en herhalend roepend Guido Vandenbroucke 
23 juni 2015 22:47 roepend Stefaan Beydts 
24 juni 2015 23:15 luid en herhalend roepend Guido Vandenbroucke 
25 juni 2015 23:05 heel luid, met herhaling Guido Vandenbroucke 
26 juni 2015 22:15 stil, slechts twee keer roepend  Guido Vandenbroucke 
27 juni 2015 23:15 kort even roepend Miguel Demeulemeester 
27 juni 2015 23:34 roepend Stefaan Beydts 
 
Een sonogram van de roepende Kwartelkoning van het  Vijfhuizenbroek is opgenomen in Figuur 8. 
Een overzicht van alle waarnemingen van Kwartelkoning in het Vijfhuizenbroek, ingevoerd als exacte 
puntlocaties in www.waarnemingen.be, wordt weergegeven in Figuur 9. 
 

 
Figuur 8: sonogram van roepende Kwartelkoning in het Vijfhuizenbroek, 10 juni 2015 (opname: Stefaan Beydts, 
sonogram: Serge Hoste) 
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Figuur 9: waarnemingen van Kwartelkoning in het Vijfhuizenbroek (Woumen) in 2015; enkel puntlocaties met een nauwkeurigheid van 100 meter of minder werden weerhouden
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Aanvankelijk zat de Kwartelkoning in een bloemrijk maar botanisch eerder soortenarm perceel. Het 
perceel wordt gedomineerd door Rietgras, met zegges, Geknikte vossenstaart, maar ook veel 
Pinksterbloem en lokaal Weidekerveltorkruid. De bodem is er venig, de overstromingsduur lang, maar 
de vegetatie blijft er eerder laag.  
 
Later verplaatste de zangpost zich naar aangrenzende, iets hoger gelegen percelen met een 
uitgesproken en vlakdekkend bloemrijk aspect, op schralere zandleem of zeeklei-op-zandleembodem. 
Deze percelen worden gekenmerkt door ruimtelijke microvariatie met een afwisseling tussen plekken 
met meer zegges, zones met meer vossenstaart, natte kommetjes met stagnerend water met zeer 
lage vegetaties van Geknikte vossenstaart, zones met veel Moeraswalstro, ... Grote vossenstaart 
domineert er niet echt en de abundantie aan Gewoon reukgras is hoog. In deze eerder ijle graslanden 
bloeien ook veel vlinderbloemigen. Bloeiaspectbepalende soorten zijn o.a. Gewone pinksterbloem, 
Echte koekoeksbloem, Veldzuring, Scherpe boterbloem en Weidekerveltorkruid. In en tussen de 
percelen zijn laantjes en ondiepe greppels aanwezig waar een iets ruigere, dichtere en hogere 
vegetatie voorkomt (zegge, Liesgras, Gele lis, …). In principe overstroomt het ganse blok elk jaar, 
waarbij de overstromingsduur varieert naargelang de hoogteligging. De percelen zijn er vochtig maar 
niet nat. Het gaat om soortenrijke permanente graslanden met microreliëf en mesofiel hooiland van 
het subtype grote vossenstaartgrasland met Weidekerveltorkruid (zie Figuur 10). Deze percelen 
behoren tot de best ontwikkelde, bloemrijke hooilanden van de IJzerbroeken (Floris Verhaeghe, in 
litt.). De reden waarom de Kwartelkoning zich aanvankelijk in minder geschikte vegetatie ophield, is 
mogelijk omdat daar de geluidsbron werd opgesteld. Nadat de geluidsbron werd uitgeschakeld, 
verschoof de Kwartelkoning naar de ecologisch en botanisch meest waardevolle hooilanden uit het 
gebied. Dit is de enige roepende Kwartelkoning die in de kerngebieden werd waargenomen. 
 

 
Figuur 10: beeld van het perceel in het Vijfhuizenbroek waar de Kwartelkoning zong tussen 10 en 27 juni 2015 
(foto: Yves Adams/Vilda) 
 
Over de roepfrequentie werden sporadisch gegevens ingevoerd in www.waarnemingen.be (zie Tabel 
1) of werden gegevens doorgemaild. Op 10 juni 2015 werden tussen 23:00 en 00:00 vier roepreeksen 
geregistreerd van resp. vijf, twee, drie en drie ‘crex-crex’-sequenties, te horen vanaf de 
Separaatgracht (Vandenbroucke, in litt.). Op 11 juni 2015 (tussen 22:45 en 23:50) begon het roepen 
heel zwakjes en kort. Rond 23:20 was het mannetje een poos heel actief, tot meer dan 40 ‘crex-crex’-
sequenties, terwijl hij zich duidelijk in een cirkel aan het verplaatsen was. Na een kwartier viel hij weer 
stil. Op 25 juni 2015 kon Guido Vandenbroucke de Kwartelkoning heel dicht benaderen. Dit was 

http://www.waarnemingen.be/
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noodzakelijk om de exacte locatie zo nauwkeurig mogelijk te kunnen bepalen. Het mannetje bleef 
steeds vanop dezelfde plek roepen (‘Wist niet dat hij zo’n hoge decibels kon halen. Mijn broekspijpen 
trilden’). 
 
 

4.2 Resultaten buiten het kerngebied 
 
Op 26 mei 2015 (tussen 09:45 - 12:30) werden door Floris Verhaeghe mogelijk twee Kwartelkoningen 
vastgesteld in de broeken van Noordschote t.h.v. het brugje over de Melkegemdijk. Het geluid werd 
meermaals doch telkens heel erg kort gehoord. Afspelen van lokgeluid leverde geen resultaat op. 
Philippe Deprez (coördinator van dit deelgebied) werd meteen op de hoogte gesteld. Een 
avondbezoek aan het gebied op 30 mei 2015 leverde opnieuw een onzekere waarneming op. Vanuit 
een zijbaantje van de Oude Pereboomstraat, in de buurt van een jachtput, werd in het 
Noordschotebroek vanuit het oosten, tweemaal vaag een roepende Kwartelkoning gehoord, als 
antwoord op afgespeeld geluid. De waarnemer geeft aan niet 100% zeker te zijn, gezien de 
kortstondigheid en de afstand. Er zijn geen vervolgwaarnemingen bekend. Op zich twee intrigerende 
maar onbevestigde waarnemingen. Verdere terreinbezoeken (o.a. op 29 mei 2015 en 10 juni 2015) 
bleven zonder resultaat.  
 
Op 19 juni 2015 hoorde Kris Boucquez (ploegbaas ANB) ’s avonds in het Westbroek (t.h.v. het 
jachtputje dat lokaal bekend staat onder het toponiem ‘Dewildes Bak’) een roepende Kwartelkoning. 
Deze persoon maakte geen deel uit van de ‘projectgroep’ maar is goed vertrouwd met het geluid van 
de soort. De waarneming werd dan ook als ‘zeker’ weerhouden en als puntlocatie ingevoerd in 
www.waarnemingen.be. Het perceel werd echter al op 20 juni gemaaid, conform de 
gebruiksovereenkomst die door het ANB werd afgesloten met de beherende landbouwer. 
 
De exacte locatie van de (mogelijke) waarnemingen in het Noordschotebroek en de zekere 
waarneming in het Westbroek worden weergegeven in Figuur 11 en Figuur 12.  

http://www.waarnemingen.be/
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Figuur 11: mogelijke waarnemingen van Kwartelkoning in het Noordschotebroek in 2015 
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Figuur 12: waarneming van Kwartelkoning in het Westbroek in 2015 



Onderzoek naar kunstmatige vestiging van Kwartelkoning 
(Crex crex) door het afspelen van lokgeluid  

25 

 

Een onbevestigde waarneming van een roepende Kwartelkoning in de omgeving van Diksmuide rond 
1 juli 2015 werd niet weerhouden wegens een gebrek aan detail (Diederik D’Hert, in litt.) 
 
Een overzicht van alle veldbezoeken waarvan veldfiches werden ontvangen, wordt weergegeven in 
Tabel 2. Jammer genoeg ontvingen we niet van elk veldbezoek een ingevulde fiche. Het 
Woumenbroek en de Rhillebroeken werden door Michaël Parmentier wekelijks opgevolgd vanaf 10 
mei 2015 tot midden augustus 2015. Het gebied werd doorgaans bezocht op dinsdag of vrijdag (start 
rond 22:00 - 22:30, einde rond 23:30). Hierbij werd een route afgelopen startend aan de inrit van de 
waterzuivering, langs de Noordbroekstraat tot aan het spaarbekken, afdraaiend langs de noordkant en 
via de Knokkestraat richting Knokkebrug (soms te voet, meestal per fiets, zelden met de wagen). Het 
lokgeluid werd telkens afgespeeld op acht à tien locaties. Er werden geen Kwartelkoningen 
waargenomen. Door een computercrash gingen alle ingevulde veldfiches echter verloren. De 
Zandhoek - Steenbeekvallei werd tussen 19 mei 2015 en 22 juni 2015 zes keer bezocht door Antoine 
Vervaecke, telkens op warme en windstille avonden. Het geluid werd afgespeeld met behulp van een 
draagbare BOSE-box, gekoppeld aan een Ipad, zonder resultaat. Alle detailgegevens van elk van de 
veldbezoeken werden genoteerd op een notitiefile op een Ipad maar werden per ongeluk verwijderd. 
In het gebied werden wel steeds een baltsend koppel Wulp opgemerkt. Tot net voor het maaien was 
dit paar nog territoriaal actief, vermoedelijk met niet vliegvlugge jongen. De kans dat dit broedgeval 
werd uitgemaaid, lijkt reëel. Verder werden in dit deelgebied ook drie territoria van Kwartel en een 
zingend Paapje vastgesteld. 
 
Mocht het project in de toekomst worden herhaald, dan zal aan de deelnemers worden gevraagd om 
de veldfiche onmiddellijk na elk veldbezoek in te vullen en over te maken aan de projectcoördinator. 
Hierdoor kan de projectcoördinator de voortgang van het veldwerk nauwkeuriger opvolgen. Bovendien 
wordt door het onmiddellijk doorspelen van alle gegevens ook vermeden dat (veel) data zouden 
verloren gaan bij een eventuele computercrash. 
 
Op de veldfiches werd gevraagd om ook een aantal weersvariabelen in te vullen (temperatuur, 
bewolking, neerslag, windkracht, windrichting). Om de taaklast van de veldwerkers tot een minimum te 
beperken, wordt voorgesteld om in de toekomst deze gegevens op te vragen bij het weerstation van 
Zarren.  
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Tabel 2: overzicht van veldbezoeken waarvan veldfiches werden ontvangen met opgave van datum, periode, aantal afspeelpunten (#), waarnemer, temperatuur, bewolking, 
neerslag, wind, windrichting en waargenomen soorten. 
DATUM VAN TOT # DEELGEBIED WAARNEMER °C BEWOLKING NEERSLAG WIND WINDRICHTING WAARNEMING 
23 mei 2015 22:30 23:45 1 Bethoosterse Broeken Raf Anseeuw 15 °C 3/8 geen 1 Bf noordwest Rietzanger 
10 juni 2015 23:00 0:15 2 Bethoosterse Broeken Raf Anseeuw 13 °C 0/8 geen 1 Bf noordoost   
13 juni 2015 22:00 23:15 2 Bethoosterse Broeken Raf Anseeuw 18 °C 0/8 geen 0 Bf noord Rietzanger 
19 juni 2015 23:00 0:15 2 Bethoosterse Broeken Raf Anseeuw 19 °C 2/8 geen 2 Bf noordwest Rietzanger 
25 juni 2015 23:30 0:45 2 Bethoosterse Broeken Raf Anseeuw 20 °C 3/8 geen 1 Bf noordwest Rietzanger 
17 mei 2015 20:30 22:30 3 Broeken Noordschote - Reninge Philippe Deprez 15 °C 0/8 geen 1 Bf   Kwartel (6) 
21 mei 2015 21:30 22:30 5 Broeken Noordschote - Reninge Philippe Deprez 13 °C 0/8 geen 2 Bf west Kwartel (1) 
26 mei 2015 9:30 12:30 1 Broeken Noordschote - Reninge Floris Verhaeghe zonnig licht bewolkt geen     Kwartelkoning (?) 
26 mei 2015 21:30 22:45 7 Broeken Noordschote - Reninge Philippe Deprez 14 °C licht bewolkt geen 0 Bf west Kwartel 
6 juni 2015 21:30 22:30 3 Broeken Noordschote - Reninge Philippe Deprez 10 °C 0/8 geen 2 Bf west Kwartel 
10 juni 2015 22:30 23:15 2 Broeken Noordschote - Reninge Floris Verhaeghe 14 °C 0/8 geen 3 Bf noordoost   
11 juni 2015 22:45 23:15 2 Broeken Noordschote - Reninge Philippe Deprez 18 °C 0/0 geen 2 Bf noord Kwartel 
17 juni 2015 22:30 23:15 2 Broeken Noordschote - Reninge Philippe Deprez 16 °C 8/8 geen 3 Bf west Kwartel 
25 juni 2015 21:45 22:30 2 Broeken Noordschote - Reninge Philippe Deprez 19 °C 4/8 geen 1 Bf noordoost Kwartel 
30 juni 2015 23:30 23:00 3 Broeken Noordschote - Reninge Philippe Deprez 9 °C 4/8 geen 2 Bf zuidwest Kwartel 
3 juli 2015 22:30 23:00 2 Broeken Noordschote - Reninge Philippe Deprez 22 °C 4/8 geen 2 Bf oost Kwartel 
4 juni 2015 21:20 23:00 0 Broeken Werken - Zarren Floris Verhaeghe 17 °C 2/8 geen 0 Bf     
17 mei 2015 21:40 22:40 1 Drie Mussen Eddie Duthoit 14 °C 0/8 geen 0 Bf     
21 mei 2015 20:30 22:30 3 Drie Mussen Eddie Duthoit 16 °C   geen 2 Bf noordwest   
10 juni 2015 21:45 22:50 1 Drie Mussen Eddie Duthoit 14 °C 0/8 geen 2 Bf noordoost   
17 juni 2015 21:45 22:45 1 Drie Mussen Eddie Duthoit 17 °C 2/8 geen 2 Bf zuidwest   
11 juni 2015 22:45 23:15 1 Handzamevallei tussen Werken en Zarren Jelle Quartier 20 °C 0/8 geen 0 Bf     
6 mei 2015 22:00 23:30 3 IJzerbroeken stroomopwaarts van Elzendamme Kristof Goemaere 12 °C 1/8 geen 2 Bf zuidoost   
8 mei 2015 7:45 8:10 2 IJzerbroeken stroomopwaarts van Elzendamme Olivier Dochy 11 °C 1/8 geen 1 Bf zuidoost Rietzanger, Blauwborst 
6 juni 2015 22:00 0:00 4 IJzerbroeken stroomopwaarts van Elzendamme Kristof Goemaere 20 °C 4/8 geen 2 Bf   Rietzanger 
8 mei 2015 19:30 21:15 5 Kemmelbeekvallei Reninge - Noordschote Koen Vandpitte           Blauwborst (2) 
21 mei 2015 20:00 22:30 5 Kemmelbeekvallei Reninge - Noordschote Koen Vandpitte           Kwartel, Ransuil 
16 juni 2015 20:00 22:00 5 Kemmelbeekvallei Reninge - Noordschote Koen Vandpitte           Ransuil 
11 mei 2015 22:30 23:00 3 Merkembroek, Olifantenbroek Wim Packet     geen matig zuidwest Kwartel 
17 mei 2015 0:15 0:40 2 Merkembroek, Olifantenbroek Wim Packet     geen 0 Bf     
20 mei 2015 22:50 23:35 3 Merkembroek, Olifantenbroek Wim Packet     geen matig zuidwest Rietzanger, Blauwborst 
27 mei 2015 0:30 0:50 3 Merkembroek, Olifantenbroek Wim Packet     geen 0 Bf   Rietzanger, Blauwborst 
1 juni 2015 23:15 23:45 2 Merkembroek, Olifantenbroek Wim Packet     geen matig zuid Kwartel (2) 
5 juni 2015 22:45 23:15 3 Merkembroek, Olifantenbroek Wim Packet zacht   geen matig zuid Kwartel 
8 juni 2015 22:40 23:00 2 Merkembroek, Olifantenbroek Wim Packet     geen matig     
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DATUM VAN TOT # DEELGEBIED WAARNEMER °C BEWOLKING NEERSLAG WIND WINDRICHTING WAARNEMING 
10 juni 2015 23:00 23:30 3 Merkembroek, Olifantenbroek Wim Packet     geen 0 Bf   Kwartel (2) 
16 juni 2015 21:40 23:15 0 Merkembroek, Olifantenbroek Floris Verhaeghe           Kwartel 
17 juni 2015 23:15 23:50 0 Merkembroek, Olifantenbroek Wim Packet     geen matig   Rietzanger, Blauwborst 
19 juni 2015 23:10 23:30 0 Merkembroek, Olifantenbroek Wim Packet     geen       
25 juni 2015 23:00 23:30 1 Merkembroek, Olifantenbroek Philippe Deprez 19 °C 4/8 geen 1 Bf noordoost Kwartel 
2 juli 2015 12:05 12:45 0 Merkembroek, Olifantenbroek Wim Packet     geen 0 Bf     
5 juli 2015 23:20 23:30 0 Merkembroek, Olifantenbroek Wim Packet     geen 1 Bf     
22 mei 2015 22:00 22:30 0 Merkembroek, Olifantenbroek,  Wim Packet     geen 0 Bf   Rietzanger, Blauwborst 
13 mei 2015 22:30 23:30 5 Merkembroek, Olifantenbroek, Woumebroek Wim Packet     geen 0 Bf   Kwartel, Blauwborst 
23 mei 2015 1:20 1:45 0 Neckersbroek Floris Verhaeghe     geen weinig   Snor, Bosrietzanger 
9 juni 2015 23:00 23:15 0 Neckersbroek Floris Verhaeghe 10 °c 0/8 geen 0 Bf     
10 juni 2015 23:45 0:00 0 Neckersbroek Floris Verhaeghe 14 °C 0/8 geen 3 Bf noordoost   
16 juni 2015 21:40 23:15 0 Neckersbroek Floris Verhaeghe           Snor, Waterral, Bosrietzanger 
16 juni 2015 21:40 23:15 0 Rhillebroek Floris Verhaeghe             
10 juni 2015 23:15 23:45 1 Vijfhuizenbroek Floris Verhaeghe 14 °C 0/8 geen 3 Bf noordoost   
16 mei 2015 22:20 23:45 3 Westbroek Reninge Sancho Vanherck koud         Waterral 
25 mei 2015 22:45 23:30 3 Westbroek Reninge Sancho Vanherck 14 °C 8/8 geen 0 Bf     
29 mei 2015 23:00 23:45 2 Westbroek Reninge Sancho Vanherck 10 °C 8/8 geen 0 Bf     
7 juni 2015 23:30 0:15 2 Westbroek Reninge Sancho Vanherck 18 °C 0/0 geen 0 Bf     
10 juni 2015 21:30 22:30 2 Westbroek Reninge Floris Verhaeghe 14 °C 0/8 geen 3 Bf noordoost Kwartel 
25 juni 2015 23:45 0:30 2 Westbroek Reninge Sancho Vanherck 16 °C 0/0 geen 0 Bf     
11 juni 2015 22:00 1:00 0 Woumenbroek Kristof Goemaere 18 °C 2/8 geen 1 Bf   Porseleinhoen 
22 mei 2015 22:30 23:00 0 Woumebroek, Rhillebroek Wim Packet     geen 0 Bf   Rietzanger, Blauwborst 
10 juni 2015 23:30 23:50 2 Woumebroek, Rhillebroek Wim Packet     geen 0 Bf   Ransuil 
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5 Draaiboek bij vestiging Kwartelkoning 
 
‘If you fail to plan, you are planning to fail’ (Benjamin Franklin) 
 
Een goede planning kan er enkel komen door een goede communicatie, ook al biedt dit nog geen 
voldoende garanties. Het verleden heeft aangetoond dat, zelfs indien alle bevoegde instanties en alle 
betrokken terreinbeheerders op de hoogte waren van de exacte locatie van gevestigde territoria van 
Kwartelkoning, deze alsnog werden uitgemaaid, ook op terreinen van overheidsinstellingen en 
terreinbeherende verenigingen. Naast een goede planning en communicatie, is ook voldoende 
daadkracht vereist van de bevoegde overheid om noodzakelijke beschermingsmaatregelen (bv. 
uitstelen van maaidata) - indien nodig - ook af te dwingen binnen de mogelijkheden van het bestaande 
juridisch kader. 
 
Vooralsnog bestaat in Vlaanderen (net zo min als in Wallonië of Nederland) geen uitgeschreven 
handleiding over ‘wat te doen in geval van een vestiging van een Kwartelkoning’. Gevolg: eens een 
Kwartelkoning in Vlaanderen opduikt, werd er ongestructureerd, snel, onvolledig en onduidelijk 
gecommuniceerd en gereageerd. Hierdoor ontstaat het risico dat één of meerdere partijen denken dat 
alle vereiste info en richtlijnen voldoende duidelijk werd overgebracht aan de uitvoerders terwijl dit in 
realiteit vaak niet het geval is, met als onvermijdelijk gevolg dat een gevestigd territorium alsnog wordt 
uitgemaaid.  
 
‘The single biggest problem of good communication, is the illusion that it has taken place’ (George 
Bernard Shaw). 
 
Daarom is het noodzakelijk om proactief een draaiboek op te stellen. Dit draaiboek biedt geen 
garantie dat alle territoria vanaf nu maximale bescherming zullen genieten, maar het zou er wel 
moeten toe leiden dat er actie wordt ondernomen om alle noodzakelijke beschermingsmaatregelen af 
te dwingen. 
 

5.1 Vestiging op percelen in beheer van Natuurpunt 
 
5.1.1 Meldpunt Kwartelkoning 
 
In een eerste fase moet er een efficiënt meldingssysteem beschikbaar zijn, waardoor alle 
waarnemingen van Kwartelkoning op een gebruiksvriendelijke manier snel, nauwkeurig en 
betrouwbaar aan een centraal meldpunt kunnen worden doorgegeven. In Vlaanderen is 
www.waarnemingen.be hiervoor de ideale tool. Waarnemers kunnen elke waarneming in deze online 
portaalsite invoeren. Door gebruik te maken van een zoomfunctie kan de locatie van de waarneming 
zowel op een kleurenorthofoto als een kleurentopokaart exact worden ingevoerd.  
 
Elke waarneming van Kwartelkoning (en andere kwetsbare soorten) wordt standaard vervaagd. Enkel 
de persoon die de waarneming invoert en de administrators van www.waarnemingen.be hebben 
toegang tot vervaagde waarnemingen. Indien de locatie van een vervaagde waarneming zich binnen 
de perimeter van een erkend reservaat van Natuurpunt bevindt, kan de conservator van dit reservaat 
hier ook inzagerechten voor krijgen. Het systeem van vervaging zorgt er voor dat de aanwezigheid 
van kwetsbare soorten niet bekend wordt bij het grote publiek. Zeker voor zeldzame en/of kwetsbare 
broedvogels is de nodige rust - in het bijzonder tijdens de vestigingsfase - van maximaal belang. 
 
5.1.2 Controle waarnemingen Kwartelkoning 
 
Kwartelkoning is een onmiskenbare soort. Ook de roep van het mannetje is onmiskenbaar. Toch wordt 
elke waarneming die wordt ingevoerd op www.waarnemingen.be best gecontroleerd. Indien een 
geluidsfile, sonogram, foto of sluitende beschrijving werd toegevoegd aan de waarneming, kan de 
waarneming meteen worden gevalideerd. Indien er geen details aan de waarneming werden 
toegevoegd, moet de waarnemer snel worden gecontacteerd om bijkomende info te bevragen. 
Aangezien elke gebruiker ook een e-mailadres nalaat op www.waarnemingen.be, kan hij direct 
worden gecontacteerd. Bijkomende info is niet enkel noodzakelijk om de determinatie te bevestigen. 

http://www.waarnemingen.be/
http://www.waarnemingen.be/
http://www.waarnemingen.be/
http://www.waarnemingen.be/
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Er kan evenzeer gevraagd worden om een meer nauwkeurige locatie (bv. wanneer de waarneming 
met een onvoldoende nauwkeurigheid werd ingevoerd) of om info over de roepfrequentie, het 
grondgebruik of eigendomssituatie van de percelen waarop de waarneming werd verricht, … 
Waarnemingen van Kwartelkoning worden dagelijks opgevolgd door de administrators van 
www.waarnemingen.be. Niet alle waarnemingen vereisen actie. Volgens de interpretatiecriteria van 
SOVON zijn enkel Waarnemingen tussen 20 mei en 31 juli territoriumindicerend. Volgens de 
interpretatiecriteria wordt zelfs op basis van een éénmalige, territoriumindicerende waarneming binnen 
deze datumgrenzen al besloten dat er sprake is van een gevestigd territorium. In de praktijk worden 
de interpretatiecriteria vaak iets minder streng toegepast en worden soortbeschermingsmaatregelen 
doorgaans pas uitgewerkt van zodra de soort vijf dagen (of langer) aanwezig is. 
 
5.1.3 Veiligheidszone afbakenen 
 
Eens een gevestigd territorium werd vastgesteld, moet de zone worden bepaald waarvoor het 
maaibeheer moet worden uitgesteld. Deze oefening is tweevoudig. In eerste instantie wordt (puur 
theoretisch) een cirkel van 250 m omheen het epicentrum van het territorium getrokken waarbinnen 
alle geschikt leefgebied niet mag worden gemaaid voor 15 augustus. Hierdoor wordt een 
veiligheidszone afgebakend van ca. 20 ha. Bovendien moet in de omgeving best ook een bijkomende 
oppervlakte aan potentieel geschikt broedhabitat ongemaaid worden gelaten. Op deze manier worden 
niet alleen de percelen beschermd waar de soort aanwezig is, maar kunnen er zich tevens bijkomende 
territoria vestigen (clustervorming) of kunnen bestaande territoria zich verplaatsen bij verstoring, een 
tweede broedsel, etc. Deze theoretische afbakening - op basis van alle beschikbare digitale informatie 
(o.a. Biologische Waarderingskaart, recentste versie van orthofoto’s, …) - moet worden verfijnd door 
een terreinbezoek. Gedateerde digitale lagen kunnen immers foute info geven op basis waarvan 
percelen ten onrechte als (on)geschikt kwartelkoninghabitat werden weerhouden bij het bepalen van 
de theoretische veiligheidszone. Dit terreinbezoek gebeurt bij hoge voorkeur in aanwezigheid van de 
eigenaar én/of beheerder van de betreffende percelen. 
 
5.1.4 Eigenaar én beheerder contacteren  
 
Om snel de nodige soortbeschermingsmaatregelen op het terrein te kunnen uitwerken, is het 
essentieel dat volgende info (digitaal) beschikbaar is: 
 
 

- een volledig overzicht (naam en contactgegevens) van alle eigenaars én beheerders van elk 
perceel binnen de afgebakende veiligheidszone. 

- een volledig overzicht van alle geplande beheermaatregelen binnen de afgebakende 
veiligheidszone (incl. alle gebruiksovereenkomsten die door eigenaars werden afgesloten met 
landbouwers). 

 
Deze info is voor Vlaanderen nergens gecentraliseerd aanwezig. Voor percelen in natuurbeheer, hetzij 
bij een terreinbeherende vereniging, hetzij bij een overheid, is deze info meestal wel beschikbaar. Op 
31 december 2014 beheerde Natuurpunt 21.958 ha. Hiervan is 16.759 ha in eigen beheer; voor 5.199 
ha werden gebruiksovereenkomsten afgesloten met 740 landbouwers. Voor elk perceel kunnen zowel 
het beheerregime (bv. maaidata) als de contactgegevens van de beheerder (tel. en e-mailadres) 
worden geraadpleegd via de gebruiksovereenkomstendatabank. De contactgegevens van de 
conservators en de beheerplanners zijn digitaal beschikbaar in de natuurgebiedendatabank. 
 
Indien de betreffende percelen door Natuurpunt worden beheerd, moeten de conservator en de 
beheerplanner door een aangeduide administrator van www.waarnemingen.be zo gauw mogelijk op 
de hoogte worden gebracht van de uit te stellen maaidata. Hierbij moet duidelijk op kaart worden 
aangegeven voor welke percelen de gangbare maaidata zullen moeten worden uitgesteld (= straal 
van 250 m rond elke roeppost). Een week voor de oorspronkelijke maaidata worden de conservator en 
de beheerplanner herinnerd aan het gewijzigde maairegime. Zo’n herinnering blijkt noodzakelijk: veel 
beheerders beheren immers ‘routinematig’ en wijzigingen worden niet altijd meteen correct 
geïmplementeerd. 
 
Indien de betreffende percelen voor Natuurpunt door een landbouwer worden beheerd, dient de 
landbouwer op de hoogte te worden gebracht van de uitgestelde maaidata. Afhankelijk van de relatie 

http://www.waarnemingen.be/
http://www.waarnemingen.be/
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met de beherende landbouwer(s) gebeurt dit best door de conservator of de beheerplanner. 
Natuurpunt moet de mogelijkheid tot het uitstellen van maaidata proactief opnemen in de 
gebruiksovereenkomsten die ze met de betreffende landbouwers afsluit. Er kan bv. worden gesteld 
dat de percelen normaal gezien kunnen worden gemaaid vanaf 15 juli. Bij aanwezigheid van een 
Kwartelkoning (of een andere late broeder) kan deze maaidatum echter worden uitgesteld tot 
minimaal 15 augustus. Voor een garantie op een succesvol (en noodzakelijk) tweede broedsel, is 
eigenlijk een uitstel tot 15 september vereist. 
 
5.1.5 Monitoring tijdens de maaiwerkzaamheden  
 
De gebruiker wordt gevraagd om op voorhand te melden wanneer hij de kwartelkoningpercelen zal 
maaien. Dit ligt niet altijd voor de hand aangezien dit soms (o.a. op basis van de 
weersomstandigheden) pas op het laatste ogenblik wordt beslist. Daarom moet aan de landbouwer 
een GSM-nummer worden gegeven van iemand op Natuurpunt aan wie hij deze beslissing kan 
doorgeven, ook al zou het dan een ‘last-minute’-beslissing zijn. In de mate van het mogelijke zal 
worden gepoogd om alsnog een team samen te stellen dat zich tijdens de maaiwerkzaamheden 
strategisch zal opstellen aan de randen van het perceel. Doel: kijken of er wegvluchtende adulten 
en/of jonge Kwartelkoningen in het perceel aanwezig zijn en opvolgen of alle gemaakte afspraken 
worden nageleefd (maaien van binnen naar buiten, maaibalkhoogte, maaisnelheid). Hoe hoger de 
maaibalk wordt ingesteld en hoe trager de maaiwerkzaamheden worden uitgevoerd, hoe groter de 
kans de vogels zich tijdig in veiligheid kunnen brengen. Noch voor de maaibalkhoogte, noch voor de 
maaisnelheid liggen er concrete richtcijfers voor, al lijkt het aangewezen om die vast te leggen op 
resp. minimaal 8 cm en maximaal 10 km/u. Van zodra er Kwartelkoningen tijdens de 
maaiwerkzaamheden worden vastgesteld, moet aan de landbouwer/loonwerker worden gevraagd om 
de werkzaamheden stil te leggen tot de vogels zich in veiligheid hebben kunnen brengen.  
 
Deze stap uit het draaiboek zal mogelijk niet altijd kunnen worden uitgevoerd omwille van praktische 
moeilijkheden (snelheid waarmee een team moet worden samengesteld, beperkte beschikbaarheid 
van vrijwilligers tijdens de werkuren, …). Indien mogelijk, kan het perceel na de maaiwerkzaamheden 
nog worden aflopen, op zoek naar eventuele maaislachtoffers. Hoe het ook zij: de aanwezigheid van 
soort- en beheerspecialisten tijdens het maaien, leidt vaak ook tot een grotere betrokkenheid van de 
landbouwer die de maaiwerkzaamheden uitvoert en heeft dus altijd wel een zekere meerwaarde. 
 
 

5.2 Vestiging op percelen in beheer van ANB 
 
Het draaiboek dat werd uitgetekend voor vestiging op terreinen in beheer van Natuurpunt, kan in hoge 
mate ook worden uitgerold wanneer zich een Kwartelkoning zou vestigen op terreinen in beheer van 
ANB. Het ANB kan, net als Natuurpunt, snel de gebruiker van een perceel achterhalen: perceel 
aanklikken in de centrale databank, code van het gebruikscontract opzoeken, via die code het 
gebruikscontract raadplegen om zo de contactgegevens van de gebruiker te bekomen. 
 
Doordat het SBP Kwartelkoning vooralsnog niet definitief werd goedgekeurd en er dus ook geen 
coördinator voor dit SBP werd aangesteld, is het niet duidelijk aan wie waarnemingen van 
Kwartelkoning kunnen/moeten worden gemeld. Dit is nochtans de eerste noodzakelijke stap om het 
draaiboek te kunnen opstarten … 
 
 

6 Knelpunten 
 

6.1 Geluidsexperiment afgestemd op (te) vroege maaidata 
 
In een optimaal scenario zou het geluidsexperiment moeten kunnen worden uitgevoerd tussen 1 mei 
en 15 juli (zie 2.1).  
 
In overleg met de opdrachtgever werd echter besloten om het experiment al te stoppen op 15 juni. 
Reden: momenteel is het beheer in het projectgebied nog niet (optimaal) afgestemd op de 
habitatvereisten en de aanwezigheid van Kwartelkoning. Volgens de huidige gebruiksovereenkomsten 
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mag er binnen het projectgebied op de terreinen in eigendom van Natuurpunt worden gemaaid vanaf 
15 juni. Dat betekent dat grote delen van het projectgebied er gemaaid kunnen bijliggen nog voor het 
gros van de Kwartelkoningen in Vlaanderen aankomt …  
 
In het kader van voorliggend project werd beslist om de maaidatum van de percelen van Natuurpunt in 
de Rhillebroeken en het Vijfhuizenbroek uit te stellen tot 1 juli. Indien er zich op dat ogenblik geen 
Kwartelkoningen in het gebied zouden bevinden, zouden de percelen worden vrijgegeven (dit was het 
geval in de Rhillebroeken). Indien er zich wel Kwartelkoningen zouden hebben gevestigd, zou de 
maaidatum worden opgeschoven naar 15 augustus (dit was het geval voor het Vijfhuizenbroek).  
 
De Kwartelkoning van het Vijfhuizenbroek kwam aan op 10 juni 2015, die van het Westbroek op 19 
juni (of ervoor). Met maaidata die standaard worden vastgelegd op 15 juni (terreinen Natuurpunt) of 20 
juni (terreinen ANB) kan er onmogelijk sprake zijn van beheer dat optimaal is afgestemd op een 
succesvolle vestiging van Kwartelkoning binnen het projectgebied, niet op de terreinen van 
Natuurpunt, noch op de terreinen van ANB. Om een duurzame populatie ‘eigen’ Kwartelkoningen te 
kunnen opbouwen, moeten de maaidata over grote oppervlaktes (kunnen) worden uitgesteld tot 15 
juli, het moment waarop de gemiddelde vestigingsperiode is verstreken. Nadien moet dan nog voor 
ca. 20 ha per territorium de maaidatum verder kunnen worden verlaat tot minimaal 15 augustus of 
(beter) 15 september. Een dringende, grondige en noodzakelijke bijsturing van het huidige beheerplan 
dringt zich op. Deze bijsturing is noodzakelijk, zowel voor de terreinen van Natuurpunt als voor de 
terreinen van het Agentschap voor Natuur & Bos.  
 
De huidige maaidata zijn trouwens ook voor heel wat andere broedvogelsoorten nefast. Zeldzame(re) 
soorten als Porseleinhoen, Tureluur, Bruine kiekendief, Kwartel en Paapje zouden zeker baat hebben 
bij een latere maaidatum. Maar ook heel wat algemenere soorten zien een tweede legsel verloren 
gaan door maaibeurten vanaf 15 juni: Gele kwikstaart, Graspieper en Veldleeuwerik worden vaak 
massaal uitgemaaid. Mogelijk is dit één van de redenen waarom deze soorten zo sterk zijn afgenomen 
in de IJzerbroeken. Hetzelfde geldt voor vervanglegsels van o.a. Slobeend en Zomertaling: ook deze 
worden uitgemaaid wanneer een maaidatum van 15 juni wordt aangehouden. Ongemaaide 
hooilanden vormen in de periode juni - juli bovendien een belangrijk foerageergebied voor rietvogels 
als Rietzanger, Sprinkhaanzanger, Kleine karekiet en Rietgors. Een groot deel van het voedsel voor 
de jongen wordt net in deze insectenrijke graslanden gezocht (en gevonden). Bij het huidige 
maairegime worden (bij geschikte weersomstandigheden) bijna alle graslanden in natuurbeheer in een 
tijdspanne van één week gemaaid waardoor de voedselbron voor heel wat broedvogels plots 
helemaal wegvalt. Ook de rietkragen worden vaak mee gemaaid waardoor zeker ook vele nesten 
verloren gaan. Los van Kwartelkoning is het dus ook voor heel wat andere (doel)soorten belangrijk dat 
er grote oppervlakten ongemaaide hooilanden beschikbaar blijven tot minstens 15 juli, maar er is 
zeker ook enige variatie in maaidata gewenst met hier en daar ook stukken die vroeger en stukken die 
later gemaaid worden (mozaïekbeheer).  
 
Een maaidatum vastleggen op 15 juni heeft als voordeel dat de voedingswaarde van de gemaaide 
grassen op dat moment hoog ligt en voldoende interessant is om als ruwvoeder te kunnen worden 
gebruikt door de beherende landbouwer. Na 15 juni en vooral vanaf 1 juli daalt deze voedingswaarde. 
Concreet betekent dit dat percelen die worden beheerd in functie van Kwartelkoning (en dus een late 
maaidatum moeten krijgen) geen maaisel meer oplevert dat kan worden gebruikt als ruwvoeder voor 
productief melkvee. Het maaisel kan wel nog worden gebruikt voor jongvee, droogstaande koeien, 
paarden of ander vee waar voederbeperking eerder aan de orde is, of het kan gebruikt worden als 
strooisel of als energiegewas.  
Een latere maaidatum (bv. op 15 juli) leidt (in tegenstelling tot wat vaak wordt aangehaald) niet 
noodzakelijk tot een verruiging van het habitat. In het Westbroek wordt nu al voor een groot perceel (in 
eigendom van ANB) de maaidatum vastgelegd op 15 juli. Dit perceel evolueert verder mooi in de 
richting van weidekerveltorkruid-vossenstaartgrasland (Floris Verhaeghe, in litt.). 15 juli benadert 
trouwens veel beter het traditionele hooitijdstip. Vroeger maaien betekende het einde voor o.a. 
orchideeën. Ook voor Weidekerveltorkruid kan het uitstellen van de maaidatum naar 15 juli geen 
kwaad. Zaadzetting gebeurt dan meestal pas bij de tweede bloei. Zeker wanneer een soort als 
Gewoon reukgras al stevig voet aan grond heeft of er zeldzaamheden als Weidekerveltorkruid 
voorkomen, is een maaidatum van 15 juli sterk aan te bevelen. Voor Pinksterbloem is de datum 
minder relevant. Die soort regenereert ook perfect vegetatief en staat al in zaad voor 15 juni. Voor 
Echte koekoeksbloem is 15 juli ongetwijfeld ook beter. In elk geval moet de botanische evolutie bij een 
latere maaidatum nauwgezet worden opgevolgd. Verruiging moet immers ten allen tijde worden 
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vermeden, aangezien dit ook voor Kwartelkoning een ongunstige evolutie is (Arnout Zwaenepoel, in 
litt.). 
 
 

6.2 2015: matig tot slecht jaar voor Kwartelkoning 
 
Door het lokexperiment werd op een kunstmatige wijze één territorium gevestigd in het 
Vijfhuizenbroek in Woumen. Om te kunnen bepalen of dit ene territorium als een succes mag worden 
beschouwd, moet in eerste instantie worden gekeken of 2015 überhaupt een goed jaar was voor 
Kwartelkoning in Vlaanderen. De soort is in deze regio immers onderhevig aan sterke fluctuaties. 
 
Tabel 3: Territoria kwartelkoning in de periode 2000-2012; #: aantal territoria per jaar; •: aantal territoria waarvan 
een exacte puntlocatie beschikbaar is; toelichting: opsomming van gebieden waar territoria werden vastgesteld 
(cursief = geen puntlocatie beschikbaar). 
JAAR # • TOELICHTING 
2000 
  

13 
  

7 
  

Rhillebroeken Woumen (5), Kalkense Meersen (1), Westmalle (2),  
Oud Stort Emblem (1), Viersels Gebroekt Viersel (1), Kollegreend Kessenich (3) 

2001 3 1 Schulensbroek Schulen (1), Kollegreend Kessenich (2) 

2002 4 3 Westbroek Reninge (3), Kollegreend Kessenich (1) 

2003 3 3 Handzamevallei Esen (1), Schulensbroek Schulen (2)  

2004 3 1 Nieuwkapelle (1), Kieldrecht (1), Molenvijver Averbode (1) 

2005 1 0 Reigersweiden Uitkerkse Polder Uitkerke (1) 
2006 
  

9 
  

8 
  

Weiden Spiere-Helkijn (1), Rhillebroeken Woumen (6),  
Betserbroek Geetbets (1), Molenvijver Averbode (1) 

2007 
  

8 
  

5 
  

Veldbosstraat Roeselare (1), Langemeersen Petegem (2), Durmemeersen Zele (1), Overmere (1) 
Schulensbroek Schulen (1), Kollegreend Kessenich (1), Groeven Mechelse Heide Maasmechelen (1) 

2008 7 6 Gits-Hooglede (1), Wetteren (1), Koebos Lubbeek (1), Schulensbroek Schulen (3), Lobos Zelem (1) 

2009 3 2 West-Vleteren (1), Schulensbroek Schulen (1), Koersel (1) 

2010 2 2 Doelpolder Noord Doel (1), Schulensbroek Schulen (1)  

2011 1 1 Heikant Bornem (1) 
2012 
  
  
  

20 
  
  
  

19 
  
  
  

Handzamebroeken Kortemark (1), Merkembroeken Merkem (4), Rhillebroeken Woumen (5),  
Nieuwpoort (1), Bos 't Ename Oudenaarde (1),Dommellingen Liederkerke (1),  
Dorenveld Steenokkerzeel (1), Bospolder Ekeren (1), Schulensbroek (1), 
 Bichterweerd Rotem (2), Kerkweweerd Negenoord (1),Maasmechelen (1) 

2013 1 1 Olmen (1) 

2014 1 1 Turnhouts Vennengebied (1) 

2015 2 2 Westbroek Reninge (1), Vijfhuizenbroek Woumen (1) 
 TOT 80 61   

 
Tabel 2 illustreert duidelijk dat de soort in Vlaanderen een zeer zeldzame broedvogel is maar vooral 
dat het aantal territoria van jaar tot jaar sterk fluctueert met bv. één territorium in 2005 vs. 20 territoria 
in 2012. Hierbij moet worden beklemtoond dat het gaat om territoria, dus om het aantal roepende 
mannetjes dat per jaar werd vastgesteld tussen 20 mei en 31 juli. Een aantal van deze territoria heeft 
betrekking op Kwartelkoningen die in die periode slechts één keer werden gehoord. Het aantal 
werkelijke broedpogingen ligt hoogstwaarschijnlijk lager dan het aantal vastgestelde territoria: niet elk 
roepend mannetje slaagt er immers in om ook een vrouwtje te lokken. Lukt dit toch, wordt er gepaard 
en tot nestbouw en eileg overgegaan, dan nog is dit geen garantie op een geslaagd broedgeval: veel 
nesten worden wegens een kwartelkoningonvriendelijk maaibeheer immers uitgemaaid, ook op 
terreinen van de overheid en van terreinbeherende verenigingen. Een broedsel kan uiteraard ook om 
andere reden verloren gaan (bv. predatie). De aantallen in Tabel 2 en Figuur 14 slaan dus enkel op (al 
waarnemingenterritoria, niet op (al dan niet geslaagde) broedgevallen. 
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Figuur 13: overzicht van alle waarnemingen van Kwartelkoning in de IJzervallei (2000 - 2014) 
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Figuur 14: aantal territoria van Kwartelkoning in Vlaanderen in de periode 2000-2015 (bron: Natuurpunt) 
 
De situatie in de periode 2000-2015 bevestigt de trend van de voorbije 30 jaar: de soort haalt in 
Vlaanderen al lang geen regionale gunstige staat van instandhouding meer. Het aantal vastgestelde 
territoria is gemiddeld op jaarbasis zo laag dat hieruit nooit voldoende zal kunnen worden 
gerekruteerd om een eigen, duurzame populatie te kunnen opbouwen. De ‘betere’ jaren zijn 
momenteel het gevolg van toevallige en tijdelijke immigratie. In 2006 werd een internationaal 
beschermingsplan voor de Kwartelkoning opgesteld (Koffijberg & Schaffer, 2006). Ook Vlaanderen 
moet de nodige inspanningen leveren, maar het huidige plaatje maakt duidelijk dat het succes van 
een soortenbeschermingsprogramma voor de Kwartelkoning in Vlaanderen nog voor een aanzienlijke 
periode mee afhankelijk zal zijn van de inspanningen die voor de soort in de rest van Europa zullen 
worden genomen. 
 
Hoe het ook zij: met twee territoria behoort 2015 tot één van de slechtere jaren uit deze eeuw. Een 
éénmalige zangpost in het Bernissembroek (Sint-Truiden) op 15 mei 2015 voldoet niet aan de 
SOVON-criteria om te worden weerhouden als een territorium. Enkel 2005, 2011, 2013 en 2014 
deden nog minder goed. In dit perspectief kan de kunstmatige vestiging dan ook als een succes 
worden bestempeld: 1 op 2 van alle territoria in Vlaanderen was het gevolg van voorliggend 
lokexperiment; de vogel vestigde zich pal bij het lokgeluid en bleef 17 dagen roepend aanwezig. 
Hierbij moet ook worden opgemerkt dat alle territoria die in 2015 in Vlaanderen werden vastgesteld 
zich in het ruime projectgebied van de IJzervallei bevonden, wat nogmaals het belang van deze regio 
bevestigt voor de opbouw van een duurzame populatie van Kwartelkoning in Vlaanderen.  
 
Ook in Wallonië is de Kwartelkoning al lang geen vaste waarde meer. In 2014 werden er voor het 
eerst ooit geen territoria van Kwartelkoning vastgesteld in het zuidelijk landsgedeelte! Met vijf territoria 
werd 2015 een gemiddeld jaar, al moet wel worden aangestipt dat twee territoria betrekking hebben 
op een éénmalige zangpost, weliswaar binnen de datumgrenzen van 20 mei - 31 juli. De drie andere 
territoria zaten alle geclusterd in de Vallée de l’ eau Blanche in Dailly (Namen).  
 
Figuur 15 plaatst de gegevens van Vlaanderen naast die van Wallonië. Deze figuur toont aan dat de 
evolutie in beide landsdelen deels parallel loopt: goede jaren in 2000, 2006, 2007 en 2012; slechte 
jaren in 2001, 2002, 2004, 2005, 2010, 2011, 2014 en 2015. Enkel in 2003, 2009 en 2013 laat 
Wallonië een redelijk jaar opteken, terwijl dit voor Vlaanderen een slecht jaar was. Omgekeerd was 
2008 een goed jaar voor Vlaanderen, terwijl dit niet het geval was in het zuidelijk landsgedeelte. 
Mogelijk zijn de lage aantallen in Wallonië deels het gevolg van een zeer lage inventarisatie-
inspanning (mond. med. Jean-Yves Pacquet). 
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Figuur 15: aantal territoria van Kwartelkoning in Vlaanderen (bruin) en Wallonië (blauw) in de periode 2000-2015 
(bron Vlaamse data: Natuurpunt; bron Waalse data: Natagora). 
 
Een inschatting op basis van een ‘marginale’ Belgische populatie is misschien niet echt betrouwbaar. 
Daarom werden ook de data van Nederland opgevraagd uit dezelfde referentieperiode 2000 - 2015. 
Figuur 16 toont de evolutie van het aantal territoria in Nederland en België in de periode 2000 - 2015. 
 
 

 
Figuur 16: aantal territoria van Kwartelkoning in Nederland (bruin) (aantallen op de linker Y-as) en België (blauw) 
(aantallen op de rechter Y-as) in de periode 2000-2015 (bron: Sovon Vogelonderzoek Nederland via Kees 
Koffijberg, 27.08.2015). 
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Figuur 17 toont aan dat er een (vrij zwak) positief verband bestaat tussen de aantallen in Vlaanderen 
en de aantallen in Nederland. 
 

 
Figuur 17: relatie tussen het aantal kwartelkoningterritoria in Nederland en het aantal kwartelkoningterritoria in 
Vlaanderen. 
 
Dit zou er kunnen op duiden dat er in Vlaanderen een fractie opduikt van wat er in Nederland opdaagt. 
Er zit echter veel ruis op de data, o.a. omwille van het feit dat (zeker in Vlaanderen) niet alle 
aanwezige territoria zullen worden ontdekt. Kwartelkoningen blijven nu eenmaal vogels met een 
opportunistisch (en dus moeilijk voorspelbaar) vestigingsgedrag. 
 
Voor de volledigheid werd ook een tijdsreeks uit de Seine-monding opgevraagd (De Smet, in litt.). De 
aantallen in deze regio stroken slechts deels met de aantallen in België en Nederland (zie Figuur 18). 
In de Seine-monding was 2015 een redelijk goed jaar, met acht zangposten. Toch is ook hier geen 
sprake meer van een duurzame populatie en is het, net als in Vlaanderen, uitermate moeilijk om de 
noodzakelijke uitstel van de maaidata tot minimaal 15 augustus in de praktijk te realiseren (Morel & De 
Smet, 2014).  
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Figuur 18: aantal territoria van Kwartelkoning in de Seine-monding in de periode 2000-2015 (bron:Groupe 
Ornithologique Normand). 
 
 

6.3 Geheimhouding territoria Kwartelkoning 
 
Kwartelkoning blijft een enigmatische soort. De combinatie van zeldzaamheid en nachtelijke 
leefgewoontes zorgt ervoor dat deze soort in Vlaanderen/België niet gemakkelijk kan worden 
waargenomen.  
 
In het kader van voorliggend project werd een groep samengesteld van 26 vrijwilligers. Deze groep 
werd via mailings op de hoogte gehouden van de voortgang van het project. Iedereen werd op 11 juni 
geïnformeerd over de aanwezigheid van een Kwartelkoning in het Vijfhuizenbroek. In overleg met de 
opdrachtgever werd beslist dat enkel Stefaan Beydts en conservator Guido Vandenbroucke het 
gebied zouden betreden en er - wanneer de Kwartelkoning niet spontaan zou roepen - het lokgeluid 
(vijf reeksjes van vijf keer ‘crex-crex’, telkens met twee minuten tussen) enkel nog zou spelen om te 
bepalen of de vogel nog aanwezig was. Er werd aangedrongen om het nieuws van dit territorium niet 
buiten de projectgroep te verspreiden. Om alle vrijwilligers toch de kans te geven om deze 
‘projectvogel’ een keertje te horen, werd op 19 juni een tocht met de fluisterboot georganiseerd 
waarbij de monding van de Kleibeek werd ingevaren tot net aan de rand van het Vijfhuizenbroek. De 
Kwartelkoning zat spontaan te zingen en kon zelfs vanaf het brugje in het park van de Blankaart nog 
worden gehoord (afstand in vogelvlucht: ca. 700 meter!). Deze nachtelijke excursie (met ook nog een 
zingende Snor) werd door alle deelnemers zeer positief onthaald. 
 
Het voordeel van een grote groep vrijwilligers is dat heel wat monitoringswerk kan worden verzet. Het 
risico dat het nieuws wordt gelekt, neemt echter wel toe naarmate de groep groter wordt. Op zich is 
dat niet zo’n probleem zolang geïnteresseerde derden op de openbare weg of op vrij toegankelijke 
paden blijven. Indien de vogel zich in een ontoegankelijke rustzone bevindt, kunnen geïnteresseerden 
uiteraard ook steeds contact opnemen met de verantwoordelijke beheerder. De gelokte Kwartelkoning 
bevond zich in een ontoegankelijke rustzone op meer dan 400 meter van het meest nabije wandelpad 
zodat geïnteresseerden deze vogel niet goed konden horen zonder de ontoegankelijke zone te 
betreden. Helaas gebeurde dat. Er is minstens één geval bekend, op 27 juni 2015. Deze persoon 
werd gecontacteerd en geïnformeerd over het belang van deze rustzone (ook voor andere soorten 
dan Kwartelkoning) en over de achtergrond van de studie. Tevens werd gevraagd in de toekomst de 
paden niet meer te verlaten en bij vragen of bepaalde wensen eerst de beheerders van het gebied te 
contacteren om samen af te toetsen wat mogelijk is.  
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In de toekomst lijkt het aangewezen om de natuurinspectie te informeren over de aanwezigheid van 
Kwartelkoningen (en andere zeldzame broedvogels als Velduil, Grauwe kiekendief, …) zodat extra 
toezicht kan worden georganiseerd en passend kan worden opgetreden wanneer er overtredingen 
zouden worden vastgesteld. 
 
 

6.4 Moeilijke informatiedoorstroming ANB 
 
Een snelle en duidelijke communicatie tussen alle betrokken actoren: daar werd in het kader van dit 
project maximaal op ingezet. Toch verliep de informatiedoorstroming twee keer niet optimaal. 
 
Op 19 juni 2015 hoorde Kris Boucquez (ploegbaas ANB) ’s avonds in het Westbroek (t.h.v. ‘Dewildes 
Bak’) een roepende Kwartelkoning. Deze persoon maakte geen deel uit van de ‘projectgroep’ maar is 
goed vertrouwd met het geluid van de soort. De waarneming werd dan ook als ‘zeker’ weerhouden en 
als puntlocatie ingevoerd in www.waarnemingen.be. De waarnemer ging er verkeerdelijk van uit dat 
de collega’s van het ANB op de hoogte waren van de aanwezigheid van deze Kwartelkoning in het 
Westbroek en ondernam geen verdere actie. Pas op 1 juli werden Lut Demarest en Floris Verhaeghe 
via via op de hoogte gebracht. Volgens de gebruiksovereenkomst mocht het perceel worden gemaaid 
vanaf 20 juni, de dag na de ontdekking van de roepende Kwartelkoning. Aangezien de 
weersomstandigheden ideaal waren om te maaien en de landbouwer niet werd gecontacteerd om de 
maaidatum uit te stellen, werd het perceel door de beherende landbouwer gemaaid op 20 juni … 
Vermoedelijk werd hier enkel een territorium uitgemaaid en (nog) geen nest. Het gebied werd op 7 juni 
2015 bezocht door Sancho Vanherck (23:30 - 00:15) en op 10 juni 2015 door Floris Verhaeghe (21:30 
- 22:30). Tijdens beide bezoeken werd het lokgeluid op twee locaties in het Westbroek afgespeeld - op 
10 juni op slechts 100 meter afstand van de roepplek - , zonder resultaat. 
 
Ook indien de regiobeheerder en de boswachter meteen op de hoogte zouden gesteld geweest zijn 
van deze waarneming, dan nog is het niet zeker of de maaidatum in extremis (i.e. de dag voor de 
geplande maaibeurt) nog had kunnen worden uitgesteld. Alle betrokken actoren waarschuwen op 
enkele uren tijd is immers geen sinecure. Dit geldt ook voor het omgooien van de maaiplanning van 
een landbouwbedrijf of loonwerker. 
 
Indien de informatiedoorstroming al niet optimaal gebeurt in het kader van dit kleinschalig project, dan 
bestaat de kans dat dit bij een specifiek soortbeschermingsproject op het niveau van Vlaanderen nog 
veel meer het geval zal zijn. Om de diverse aspecten van het soortbeschermingsplan Kwartelkoning 
maximaal op te volgen, is het dan ook van essentieel belang dat er een coördinator wordt aangeduid. 
Tijdens het broedseizoen dient deze persoon/instantie het overzicht te behouden en alle acties te 
coördineren i.f.v. de uit te voeren maatregelen. Deze coördinerende functie wordt als een volwaardige 
doelstelling in het soortenbeschermingsprogramma opgenomen, net om te vermijden dat er niet tijdig 
acties zouden worden ondernomen en/of om te vermijden dat er her en der losse acties genomen 
worden zonder onderlinge samenhang en opvolging (Goemaere et al., 2013). 
 
 

6.5 Moeilijke informatiedoorstroming Natuurpunt 
 
Stefaan Beydts ontdekte de zangpost in het Vijfhuizenbroek op 10 juni 2015 (om 21:09). Om 21:13 
werden Floris Verhaeghe en Dominique Verbelen op de hoogte gebracht per mail. Om 22:30 werd 
een mail verstuurd naar alle betrokken vrijwilligers, incl. conservator Guido Vandenbroucke. Guido 
contacteerde op 27 juni telefonisch alle landbouwers (n=4) die met Natuurpunt een 
gebruiksovereenkomst hadden afgesloten in een straal van 250 meter rond de roeppost met de 
mededeling dat de maaidatum werd verlaat van 1 juli naar 15 augustus. Op 15 augustus zou dan 
opnieuw worden geëvalueerd of een verder uitstel noodzakelijk was, op basis van de resultaten van 
de gebiedsmonitoring. 
 
Rond 15 augustus diende bij het maaien van de percelen waar het territorium gevestigd was, nog een 
laatste monitoring te gebeuren om te verifiëren of de vogel nog aanwezig was en of er eventueel 
broedsucces was. Terwijl deze monitoring georganiseerd werd, bleken de betrokken percelen intussen 
toch reeds vroeger gemaaid te zijn dan voorzien (nl. tussen 5 en 8 augustus 2015). De percelen 

http://www.waarnemingen.be/
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werden door Natuurpunt ‘vervroegd’ vrijgegeven, vermits er na 27 juni 2015 geen enkele aanwijzing 
was dat het betrokken territorium nog bezet was door een Kwartelkoning. Hier is wellicht geen 
informatie (of broedsel) verloren gegaan. De betrokken landbouwers hebben tijdens de 
maaiwerkzaamheden geen wegvluchtende Kwartelkoningen opgemerkt maar er werd dus geen 
‘wacht’ opgetrokken aan de randen van de percelen tijdens de maaiwerkzaamheden. 
 
 

6.6 Monitoring: een arbeidsintensieve opdracht 
 
In het kader van het project werden de kerngebieden opgevolgd volgens de bepalingen van de 
monitoringhandleiding: 
 
 

- Merkembroek en Olifantbroek   coördinatie basismonitoring: Wim Packet 
- Woumenbroek en Rhillebroek   coördinatie basismonitoring: Michaël Parmentier 
- Vijfhuizenbroek    coördinatie basismonitoring: Guido Vandenbroucke 

 
De monitoring buiten deze kerngebieden maakte strikt genomen geen deel uit van het voorliggend 
project. Deze monitoring werd volledig uitgevoerd op vrijwillige basis en werd gecoördineerd door 
Floris Verhaeghe. Een wekelijks bezoek vanaf 10 mei over een aanzienlijk aantal deelgebieden is best 
arbeidsintensief. Wanneer dit 100% moet worden uitgevoerd door vrijwilligers, is de kans op ‘hiaten’ 
reëel. Zo kon het Westbroek in de tweede decade niet worden opgevolgd door een verblijf in het 
buitenland van de gebiedsverantwoordelijke. Net in deze periode vestigde zich een Kwartelkoning in 
het gebied … Indien in het kader van het soortbeschermingsprogramma een gerichte monitoring over 
gans Vlaanderen zou worden uitgerold, dan zal de inzet van vrijwilligers absoluut noodzakelijk zijn. 
Om (zeker voor de kerngebieden) een optimale uitvoering van deze monitoring te kunnen garanderen, 
zal er echter ook nood zijn aan een professionele back-up.  
 
Hoe het ook zij: er moet goed worden nagedacht over welke actoren mogelijk nog een bijdrage aan 
een noodzakelijke monitoring zouden kunnen leveren. Sancho Vanherck gaf aan dat hij tijdens zijn 
rondes drie keer de plaatselijke jachtwachter tegenkwam. Deze persoon was niet vertrouwd met het 
geluid van de Kwartelkoning maar was wel geïnteresseerd in het project en loopt hele nachten in de 
broeken. Ook deze mensen zouden dus best gebrieft en ingeschakeld kunnen worden. Het bestuur 
van WBE IJzervalleien werd op voorhand op de hoogte gebracht van het project en de nachtelijke 
inventarisaties. De mensen van deze WBE reageerden zeer positief: vroeg maaien is immers ook voor 
tal van wildsoorten een belangrijk knelpunt. Bij een eventuele herhaling van dit project moeten ook de 
WBE Ieperlee, de WBE Westland en de terreinploegen van Natuurpunt en het Agentschap voor 
Natuur & Bos goed worden geïnformeerd. 
 
 

6.7 Wijziging voorjaarsfenologie Kwartelkoning 
 

In Nederland wordt er de voorbije jaren een opmerkelijke verschuiving vastgesteld in de aankomstdata  
van Kwartelkoningen. Een aantal jaren meldde de eerste roepende Kwartelkoning zich bijna steevast 
rond 30 april. Dit patroon is de afgelopen jaren aan het wijzigen (Koffijberg & Schoppers, 2015). In 
2015 werd de eerste Kwartelkoning pas gehoord op 16 mei. Zowel de eerste waarneming als de 
eerste drie waarnemingen (minder gevoelig voor uitschieters) treedt vooral vanaf 2012 een verlating 
op. Er lijkt weliswaar geen verband te bestaan tussen later aankomen en het uiteindelijke aantal 
territoria: in 2012 ging het om 260 territoria, in 2013 en 2014 resp. om 106 en 107. Waarom 
Kwartelkoningen in Nederland later aankomen (of later gaan roepen), is niet duidelijk. In Duitsland was 
er in 2015 van een late aankomst weinig te merken. De eerste vogel werd reeds op 24 april gehoord. 
In voorgaande jaren (2012 - 2014) werden de eerste zangposten steeds gemeld tussen 24 april en 28 
april, een fractie eerder dan in Nederland. Deze verschuiving toont nogmaals aan dat een aanpassing 
van de huidige ‘standaard’ maaidata (resp. 15 juni op de terreinen van Natuurpunt en 20 juni op de 
terreinen van ANB) naar minimaal 15 juli een dringende noodzaak is. Indien dit niet gebeurt, dan is het 
onmogelijk om een duurzame kwartelkoningpopulatie op te bouwen aangezien er op het moment dat 
de Kwartelkoningen Vlaanderen bereiken nog nauwelijks (of geen) geschikt broedhabitat meer 
aanwezig is. Een overzicht van de aankomstdata van de eerste en de eerste drie Kwartelkoningen in 
Nederland wordt weergegeven in Figuur 19. 
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Figuur 189: aankomst van Kwartelkoning in Nederland: eerste roepende vogel (rode lijn), eerste drie roepende 
vogels (blauwe lijn) 
 
Ook in de Seine-monding (Frankrijk) komen Kwartelkoningen elk jaar iets later toe. De laatste jaren 
komen de eerste exemplaren in deze regio pas begin juli aan (Gunter De Smet, in litt.). 
 
 

6.8 Technische problemen geluidsinstallatie 
 
Het geluidsexperiment verliep op technisch vlak bijna vlekkeloos. Drie keer werd een probleem 
vastgesteld dat snel kon worden opgelost. Op 18 mei 2015 bleek dat de installatie in de Rhillebroeken 
ook overdag doorspeelde tot rond de middag. De normale speelduur stond geprogrammeerd van 
23:30 tot 04:30 maar door een slecht contact in de timer, viel het geluid om 04:30 niet uit. Het 
probleem werd dezelfde dag nog verholpen. Op 23 mei 2015 werd vastgesteld dat dezelfde 
geluidsinstallatie 's nachts niet speelde. Op 24 mei 2015 werd besloten om de timer te vervangen 
wegens ‘niet meer betrouwbaar’. Vanaf 24 mei tot 15 juni werden er geen verdere problemen met de 
timer vastgesteld. Er is dus wellicht van één geluidsbron één nacht verloren gegaan. Op 4 juni 2015 
bleek de tweeter defect. Deze werd op 5 juni 2015 vervangen door een tweeter van het merk Visaton. 
 
 

6.9 Dalende voedingswaarde van ‘laat maaisel’ 
 
Voor de gebruikende landbouwer kan een uitgestelde maaidatum leiden tot een verlies aan kwalitatief 
hoogstaand veevoeder. De kwaliteit van gras geoogst in een late eerste snede is niet geschikt als 
component in een rantsoen van hoogproductief vee en dit zowel omwille van de lage verteerbaarheid, 
de lage energie- en eiwitwaarde als de te lage P-inhoud. Inpassing in een rantsoen van jongvee, 
droogstaande of oudmelkte koeien is mogelijk, voor zover de maaidatum van een eerste snede niet te 
sterk wordt uitgesteld (max. 15 juni). Deze inpassing is bovendien slechts mogelijk mits aanvulling met 
eiwit en/of mineralen (Ternier et al., 2001). De kwaliteit van ruwvoeder voor melkvee wordt o.a. 
uitgedrukt in VoederEenhedenMelk (VEM). Er wordt een sterke daling van de VEM-waarde 
vastgesteld naarmate de eerste maaidatum later valt. Afhankelijk van het onderzoek gaat het om en 
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daling van 25,8 VEM/week (Ternier et al., 2001) tot 40 VEM/week (Van Gils & Nievelt, 2013). De 
VEM-waarde is echter van veel factoren afhankelijk (botanische samenstelling, bodem, waterstand). 
Hoe het ook zij: de opbrengst en de voederkwaliteit van graslanden met een late maaidatum is 
beperkt. Daarom is het zinvol om percelen zonder gebruiksovereenkomst achter de hand te houden 
als compensatie (uitruil) voor landbouwers die tijdens een seizoen met Kwartelkoningen worden 
geconfronteerd en tot een latere maaidatum worden verplicht. Deze piste moet door de beheerder (i.e. 
Natuurpunt en ANB worden uitgewerkt alvorens er zich een Kwartelkoning vestigt. In Nederland 
worden met deze werkwijze goede resultaten geboekt (Gerritsen et al., 2004). 
 

 
Figuur 20: daling van de VoederEenheidMelk (VEM) in functie van de maaidata (Nevens & Reheul, 1998) 
 
Hierbij moet worden opgemerkt dat een dalende voedingswaarde van laat gemaaid gras in het 
projectgebied door de meeste landbouwers niet echt als een knelpunt wordt ervaren. Vooreerst zijn 
zuivere melkveebedrijven in de regio eerder schaars. Het meeste gras gaat vermoedelijk dan ook naar 
vleesvee, droogstaande of oudmelkte koeien. Wanneer de maaidatum zou worden uitgesteld naar 
minimaal 15 juli, bestaat wel de vrees dat de vegetatie zou kunnen gaan legeren. Ook dit potentieel 
knelpunt doet zich in het projectgebied (en zeker in de kerngebieden) nauwelijks voor. De vegetatie op 
‘kwartelkoningpercelen’ is doorgaans zo schraal dat grassen en kruiden er niet of zelden platvallen.  
 
 

6.10  Subisdieregeling ‘late broeders’ 
 
Op 16 juni 2015 werd een ad hoc subsidieregeling goedgekeurd voor de bescherming van vier 
vogelsoorten (Bruine kiekendief, Grauwe kiekendief, Velduil en Kwartelkoning) die op 
landbouwpercelen kunnen broeden die niet in natuurbeheer zijn. Indien nesten en jonge vogels van 
deze soorten niet beschermd worden, lopen ze een groot risico om te worden vernietigd tijdens maai- 
of oogstwerkzaamheden. De ad hoc subsidieregeling maakt het mogelijk om snel in te spelen op 
broedgevallen of territoriumindicerende waarnemingen. Door deze regeling kan de betrokken 
landbouwer vergoed worden voor de gederfde inkomsten en extra inspanningen wanneer - ter 
bescherming van voornoemde soorten - pas na de gebruikelijke datum gemaaid of geoogst wordt.  
 
De regeling werkt via een projectoproep. Voor elke soort wordt beschreven aan welke vereisten de 
waarneming moet voldoen en welke voorwaarden moeten nageleefd worden om het nest, de jongen 
of het territorium van de vogels te beschermen. Iedereen die een broedgeval van Bruine kiekendief, 
Grauwe kiekendief of Velduil of een territorium van Kwartelkoning vaststelt op een regulier 
landbouwperceel, kan deze projectoproep voorleggen aan de landbouwer die dit perceel bebouwt. De 
landbouwer kan dan op vrijwillige basis een ad hoc subsidie aanvragen voor de te nemen 
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beschermingsmaatregelen. Uiteraard kunnen ook landbouwers die zelf een broedgeval of territorium 
van één van deze vogelsoorten waarnemen, een dergelijke subsidie aanvragen wanneer ze de nodige 
beschermingsmaatregelen treffen.  
 
Een aanvraagformulier voor de subsidie maakt deel uit van de projectoproep. Als dit formulier correct 
ingevuld ontvangen werd en de waarneming bevestigd werd door een werknemer van het Agentschap 
voor Natuur en Bos of het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek of door een bedrijfsplanner van de 
Vlaamse Landmaatschappij, krijgt de landbouwer een ontvankelijkheidsverklaring toegestuurd. Deze 
ontvankelijkheidsverklaring geeft ook de garantie dat de subsidie zal uitbetaald worden binnen de 
perken van de beschikbare kredieten. 
 
Indien de waarnemingen van het Noordschotebroek hadden kunnen worden bevestigd (zie 4.2), dan 
had deze subsidieregeling hierop kunnen van toepassing zijn. Het voornaamste knelpunt is dat het 
uitstel van maaien volledig berust op vrijwilligheid van de betrokken landbouwer. Indien de landbouwer 
beslist om geen subsidie aan te vragen, kan het perceel op eender welk moment worden gemaaid, 
zelfs wanneer één van de vier soorten zich hierop heeft gevestigd. Bovendien is de ad hoc regeling 
beperkt tot 2015. Of deze regeling opnieuw zal gelden in 2016 is momenteel niet duidelijk. 
 
 

7 Conclusie 
 
Het voorliggend project wordt door alle betrokken actoren als een succes ervaren. Onderstaand 
worden de kritische succesfactoren nog even opgelijst: 
 

• Er werd een Kwartelkoning aangelokt in een kerngebied waar voorheen nog nooit eerder een 
Kwartelkoning werd waargenomen. Dit geeft aan dat een ‘gestuurde’ vestiging van 
Kwartelkoning via een dergelijk geluidsexperiment wel degelijk mogelijk is. 
 
• In het kader van het project werd een enthousiast netwerk van 27 vrijwilligers samengesteld. 
Dit netwerk werd (o.a. via een startvergadering, mailinggroep, nachtelijke excursie), 
aangestuurd door een professionele coördinator en een coördinerend vrijwilliger. 
 
• Via een gestandaardiseerd protocol werd de ganse regio - zowel binnen als buiten de 
kerngebieden - intensief en quasi gebiedsdekkend gemonitord. 
 
• Het draaiboek ‘wat te doen bij vestiging van Kwartelkoning op een terrein van Natuurpunt’ 
werd (op een laatste stap na) nauwgezet uitgevoerd. 
 
• De maaidatum van de percelen in de kerngebieden werd in de gebruiksovereenkomsten met 
de beherende landbouwers voor het eerst ooit proactief vastgelegd op 1 juli en - voor het 
Vijfhuizenbroek - verlaat naar 15 augustus. Dit leidde niet tot problemen met de betrokken 
landbouwers. 
 
• Door het project werd (nogmaals) aangetoond dat het maaibeheer in de broeken van de 
IJzervallei niet is afgestemd op de fenologie en de broedcyclus van de Kwartelkoning. 
 
• De eigendomsstructuur in de kerngebieden maakt het mogelijk om over grotere 
oppervlaktes, verspreid over de IJzervallei een maaibeheer in te stellen dat specifiek is 
afgestemd op Kwartelkoning. Zowel bij ANB als bij Natuurpunt is er bereidheid om het 
beheerplan in die zin bij te sturen. Een gebiedsoverleg tussen beide terreinbeherende 
instanties dringt zich op. 
 
• Een bevraging van gebieds- en soortexperten geeft aan dat het standaard verschuiven van 
de maaidata naar 15 juli niet enkel goed zou zijn voor Kwartelkoning. Ook veel andere 
broedvogelsoorten en habitattypes zullen hier voordeel bij hebben. 
 
• Door het project werden een aantal knelpunten blootgelegd. Het aanpakken van deze moet 
er toe leiden dat toekomstige (gelijkaardige) projecten nog beter kunnen worden uitgevoerd. 
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