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Samenvatting 
Sinds de Grauwe klauwier (Lanius collurio) in 2013 voor het eerst sinds de eeuwwisseling weer tot broeden kwam 
in Vlaams-Brabant (Collaerts & Driessens, 2013), lijkt deze iconische soort goed op weg om zich opnieuw als vaste 
broedvogel te vestigen in de provincie. Nijs et al. (2016) berichtten eerder over sporadische broedgevallen in 
2015 en 2016, maar sinds 2017 lijkt de soort pas echt terug van weggeweest. In natuurgebiedencomplex Diesters 
Broek/Webbekoms Broek/Rotbroek vestigde zich voorzichtig een kleine broedcluster en ook in het 
Schulensbroek, net over de provinciegrens in Limburg, ontwikkelde zich inmiddels een broedcluster. Daarnaast 
vestigde zich ook jaarlijks buiten deze broedclusters telkens een koppel op variërende locaties.  
 
Het doel van deze studie was het dieet en habitatgebruik van de Grauwe klauwieren in hun broedgebieden te 
onderzoeken om op basis daarvan het gevoerde beheer beter te kunnen afstemmen op de noden van de 
klauwieren.  
Tijdens de projectperiode (2017-2019) werden in Vlaams-Brabant en Schulensbroek (Limburg) in totaal 20 
broedkoppels vastgesteld en vlogen minimum 59 jongen uit. Ondanks de algemeen heersende indruk, heeft de 
soort een vrij verborgen levenswijze waardoor het, zeker in een gebied waar meerdere broedparen zich vestigen 
in een cluster, vaak moeilijk is om een overzicht te krijgen over hoeveel broedparen er precies aanwezig zijn. 
Langdurige veldobservaties en frequente terreinbezoeken zijn nodig om hier een goed beeld van te krijgen en 
het kleurringen van de aanwezige dieren kan hieraan bijdragen. 
Om een zicht te krijgen er op het menu van de broedende Grauwe klauwieren stond, werden in totaal 218 
braakballen geanalyseerd van zeven broedparen uit zes gebieden in Vlaams-Brabant. Dat resulteerde in 4013 
determineerbare fragmenten van minimum 1418 verschillende individiuen. Uit deze analyse bleek dat 
invertebraten de grootste brok van het dieet uitmaakten (96%) waarbij kevers (Coleoptera, gemid. 35%), 
vliesvleugeligen (Hymenoptera, gemid. 40%) en sprinkhanen (Orthoptera, gemid. 18%) het stapelvoedsel 
vormden voor Grauwe klauwier in de onderzoeksgebieden. Makkelijk verteerbare prooien als rupsen, larven of 
vlinders (Lepidoptera), tweevleugeligen (Diptera, o.a. zweefvliegen en langpootmuggen), spinnen of hooiwagens 
zijn echter ondervertegenwoordigd bij deze onderzoeksmethode.  
Verder zagen we een duidelijk verschil in soortendiversiteit en –samenstelling tussen de gebieden. Zo was in 
Webbekoms Broek de aanwezige soortendiversiteit beduidend lager dan in Oud-Heverlee of Keulen (Meldert) 
en was het aandeel sprinkhanen er opvallend hoog (46%) in vergelijking met het nabijgelegen Diesters Broek 
(4%). Oud-Heverlee bevatte intermediaire aantallen sprinkhanen (12%).. Mogelijk is deze variatie deels te 
verklaren door het eerder beperkte aantal braakballen dat werd ingezameld in Webbekoms Broek in vergelijking 
met Oud-Heverlee en Keulen die meer soortdivers bleken. Om een completer beeld te krijgen voor alle 
broedgebieden dient de braakbalsteekproef overal voldoende groot te zijn en worden deze analyses best 
aangevuld met visuele observaties, het uitpluizen van nesten en het onderzoeken van spiets- en plukplaatsen. 
 
Onderzoek naar de nestlocaties wees uit dat de aanwezigheid van dense braamkoepels met een overstaander 
(bij voorkeur een doorndragende struik zoals bv. meidoorn) vaak verkozen werd als nestplaats. Nesten werden 
regelmatig boven afwateringsgrachten gebouwd, mogelijk om de impact van grondpredatoren nog verder te 
verkleinen.  
 
De geschatte territoriumgrootte varieerde van 0,8 tot 5,1 ha en bedroeg gemiddeld 2,1 ha. De territoria 
bestonden doorsnee uit een mozaïek van ca. 70% (matig) soortenrijk grasland, 10% (verspreid) struweel en 10% 
ruigtevegetatie. Het belang van een gevarieerd, soortenrijke landschap met voldoende vegetatiestructuur 
waarin de Grauwe klauwier voldoende voedsel en nestgelegenheid vindt, wordt hierdoor benadrukt.. Blote 
grond, zoals onverharde paden of veldwegen, en korte schrale vegetaties dragen bij aan de prooibereikbaarheid, 
net als voldoende uitkijkposten in de vorm van verspreide (doorn)struwelen of -meer kunstmatige – 
weidepaaltjes. 
 
In twaalf natuurgebieden werd het beheer afgestemd op de ecologische vereisten van de Grauwe klauwier en 
droegen inrichtingswerken bij aan het optimaliseren van zijn leefgebied. De ingestelde beheermaatregelen 
focusten voornamelijk op een aanpassing van het maaibeheer met als doel de prooibeschikbaarheid en –
bereikbaarheid te verhogen, het (verder) opentrekken van het landschap en het uitbreiden van potentiële 
broedlocaties. 
 
Met de ontwikkeling van een voorzichtige broedcluster en een toename van de frequentie van de broedgevallen 
kan gesteld worden dat de Grauwe klauwier intussen weer terug is van weggeweest in Vlaams-Brabant.  
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English summary 
In 2013, for the first time since the turn of the century, a pair of Red-backed shrike (Lanius collurio) was reported 
breeding in Flemish Brabant (Collaerts & Driessens, 2013). Since that first breeding record, this iconic species 
seems well on its way to re-establish itself as a regular breeding bird in the province. Nijs et al. (2016) reported 
on sporadic breeding records in 2015 and 2016, but since 2017 the numbers of breeding pairs of this species 
have gone from strength to strength. In the Diesters Broek/Webbekoms Broek/Rotbroek nature reserves a small 
breeding cluster has taken shape and in the Schulensbroek, just across the provincial border in Limburg, another 
breeding cluster has formed. In addition, each year (since 2017) one breeding pair also settled in Flemish Brabant 
outside of these breeding clusters on alternating locations .  
 
The aim of the study reported here was to investigate the diet and habitat use of the Red-backed shrikes in their 
breeding areas in order to evaluate and possibly adjust the management to tailor the needs of the species where 
necessary.  
During the project period (2017-2019) a total of 20 breeding pairs were identified and at least 59 young fledged. 
Many people think of Red-backed shrikes as a highly visible species easily seen when it is on the lookout for prey 
atop a bush. In contrast to these views the species mostly behaves rather inconspicuous during the breeding 
season making it difficult to get an overview of exactly how many breeding pairs are present. This holds especially 
true in an area where several breeding pairs are clustered. Prolonged field observations and frequent visits to 
(suspected) breeding sites are necessary to get a good insight in the number of individuals and pairs present. The 
use of colour-rings would make the task of keeping track of individual birds and pairs easier.  
In order to gain insight into the diet of these breeding Red-backed shrikes, a total of 218 pellets was collected 
from seven breeding pairs in six different areas in Flemish Brabant. The contents of the pellets were analysed by 
an expert. This resulted in 4013 prey fragments originating from at least 1418 different individual preys. The 
analysis showed that beetles (Coleoptera), bees, bumblebees and wasps (Hymenoptera) and grasshoppers 
(Orthoptera) in particular are the staple food for Red-backed shrike in our research area. However, easily 
digestible prey such as caterpillars, larvae or butterflies (Lepidoptera), flies and mosquito’s (Diptera), spiders or 
harvestmen are underrepresented using this research method.  
Furthermore, the analysis showed a clear difference between the research locations both in species diversity and 
in composition. For example, in Webbekoms Broek prey diversity is significantly lower than in Oud-Heverlee or 
Keulen (Meldert) and the proportion of grasshoppers there is remarkably high (46%) compared to nearby 
Diesters Broek (4%). Pellets from Oud-Heverlee contained intermediate numbers of grasshoppers (12%). This 
variation could be partly due to the rather limited number of pellets collected in Webbekoms Broek compared 
to the number collected in Oud-Heverlee and Keulen where prey-species have shown to be more diverse. In 
order to obtain a more complete picture for all breeding areas, the pellet sample-effort in each area should be 
sufficiently large. In order to obtain a complete picture of preys caught by the shrikes the analysis of the pellets 
should be complemented by visual observations, analysis of prey remains in the nest and examination of preys 
on impalement and picking sites. 
 
Examination of the nest locations showed that the presence of dense bramble bushes combined with a 
(preferably) thorny shrub such as hawthorn (Crataegus sp.) is often preferred as a nesting site. Nests were 
regularly built above drainage ditches, possibly to further reduce the impact of ground predators. 
 
The estimated territory sizes ranged from 0.8 to 5.1 ha with an average of 2.1 ha. The territories consisted of a 
mosaic of approximately 70% (moderate) species-rich grassland, 10% (scattered) thickets and 10% rugged 
vegetation. This emphasises the importance of a varied, species-rich landscape with sufficient vegetation 
structure in which the Red-backed shrikes find sufficient food and adequate nesting space. Bare soil, such as 
unpaved paths or field roads, and short, sparse vegetation contribute to prey accessibility, as do sufficient 
lookouts in the form of scattered (thorn) thickets or - more artificial - fence posts. 
 
In twelve nature reserves, management was geared at the ecological requirements of the Red-backed shrikes 
and additional landscaping contributed to the optimisation of its habitat. The management measures put in place 
focused mainly on adapting the mowing regime with the aim of increasing the availability and accessibility of 
prey, the opening up of the landscape and the expansion of potential breeding sites. 
 
With the development of a breeding cluster and an increase in the frequency of breeding records during the last 
years, it may be stated that the Red-backed shrike has finally gotten a foothold in Flemish Brabant.  
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1 De Grauwe klauwier in Vlaams-Brabant 

1.1 Aantalsevolutie en verspreiding 
Hoewel op Europese schaal de populatie Grauwe klauwier tussen 1980 en 2016 door de EBCC (2018) als stabiel 
wordt beschreven, lijkt de soort in de noordwestelijke range van haar vespreidingsgebied de laatste decennia 
opnieuw aan een opmars bezig (zie ook Nijs et al., 2016). Zo nam het aantal broedparen in Nederland van 80-
140 paren midden jaren ’80 toe tot naar schatting 340-470 in de periode 2013-2015. Deze toename uit zich niet 
enkel hogere dichtheden in de kerngebieden maar ook in een ruimere verspreiding. Het absolute zwaartepunt 
van populatie ligt in de provincie Drenthe, waar sinds de eeuwwisseling het grootste aantal nieuwe atlashokken 
rond bestaande populaties bezet werden en de aantallen verdubbeld zijn (Nijssen & Geertsma, 2018). In de 
meeste gevallen vond de uitbreiding plaats in hersteld of nieuw habitat in het open cultuurlandschap, met name 
de Drents Friese Wold en het stroomdal van de Drentse Aa (van Dijk, 2016), maar ook in het zuiden van Limburg 
wist de soort nieuwe en historische gebieden te koloniseren (Nijssen et al., 2013). 
 

  
Ook populatie aan de andere kant van de taalgrens kent een duidelijke toename. De meest recente berekeningen 
(2013-2018) schatten de Waalse populatie intussen op 4000-5700 broedparen, een stijging met 27% t.o.v. de 
periode 2008-2012. Ongeveer 30-40 % van de Waalse broedpopulatie broedt momenteel in of nabij Natura 2000 
gebieden (pers. med. J.-Y. Pacquet). 
 

  
Figuur 3: Overzicht van de verspreiding en broeddichtheid van Grauwe klauwier in Wallonie in 2006 (links) en 2015 (rechts) 

(bron: http://maps.elie.ucl.ac.be/lifewatch/habitat.html?lang=fr&year=change&species=Lanius-collurio) 

Figuur 2: Schatting van het aantal broedparen Grauwe 
klauwier in Nederland in de periode 2013-2015  

(bron: Vogelatlas Sovon) 

Figuur 1 Schatting van het aantal broedparen Grauwe 
klauwier in Nederland in de periode 1998-2000  

(bron: Vogelatlas Sovon) 
 

http://maps.elie.ucl.ac.be/lifewatch/habitat.html?lang=fr&year=change&species=Lanius-collurio
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Hoewel de aantallen lijken af te nemen in Belgisch Lotharingen, neemt het aantal broedgevallen in de 
geografische regio’s van de Ardennen, Fagne-Fammene en de Condroz toe (gemiddeld 22,2% op 10 jaar).  
 

 
Figuur 4: Overzicht van de aantalsevolutie van Grauwe klauwier in Wallonie van 2006 t.o.v. 2015 (bron: 

http://maps.elie.ucl.ac.be/lifewatch/habitat.html?lang=fr&year=change&species=Lanius-collurio 

 
In Vlaanderen is het populatieherstel vooral merkbaar in Limburg. Daar rukt de Grauwe klauwier vanuit de 
Voerstreek weer westwaarts op. Anno 2014 werden er een 20-tal broedparen opgetekend in Limburg. In 2015 
waren er dat al 40 en in 2016 waren dit er minstens 43 (pers. med. Jan Gabriëls). In 2016 werden echter 
verschillende geschikte locaties niet meer gecontroleerd. Wellicht zijn deze cijfers dan ook nog een 
onderschatting. In 2017 en 2018 steeg de Limburgse populatie naar schatting verder tot resp. 48 en 54 
geregistreerde broedgevallen (pers. med. Jan Gabriëls). 
 

 
Figuur 5: Aantalsevolutie van de broedpopulatie Grauwe klauwier in Limburg tussen 1994 en 2018. Bron: Likona 

 
Het populatieherstel in de buurlanden, Limburg en ten zuiden van de taalgrens laat zich de laatste jaren ook 
langzaam voelen in Vlaams-Brabant. In 2013 vond het eerste bekende broedgeval in ruim 20 jaar plaats in 
Vlaams-Brabant, in de Velpevallei in Kortenaken (Collaerts & Driessens, 2013). Twee jaar later, in 2015 kwam een 
tweede keer een koppel tot broeden in natuurgebied Mene-Jordaanvallei bij Hoegaarden (Nijs et al., 2016). Net 

http://maps.elie.ucl.ac.be/lifewatch/habitat.html?lang=fr&year=change&species=Lanius-collurio
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over de provinciegrens met Limburg, in het Schulenbroek, nestelde dat jaar ook voor het eerste sinds lange tijd 
weer een koppel Grauwe klauwier. Ook het daaropvolgende jaar mocht het Schulensbroek een broedpaar 
verwelkomen (Nijs et al., 2016) en kwam voor het eerst een koppel tot broeden in natuurgebied Diesters Broek, 
dat in vogelvlucht slechts 6 km stroomafwaarts van het Schulensbroek in de Demervallei ligt. 
 
Tijdens het voorgaande Bijzonder Natuurbeschermingsproject ‘De Grauwe klauwier in Vlaams-Brabant’ (2015-
2016), werd een grootschalige inventarisatie opgezet waarbij 69 potentieel geschikte broedgebieden in Vlaams-
Brabant geselecteerd en onderzocht werden op de aanwezigheid van Grauwe klauwier. Dat leverde o.a. de 
vaststelling van bovenstaand broedgeval in de Mene-Jordaanvallei op. De soort werd daarnaast in acht gebieden 
gemeld op doortrek en 38 gebieden werden bezocht zonder dat de soort er werd waargenomen 
(=nulwaarneming). In 19 van de overige 22 gebieden werd wel een of meerdere van de andere focussoorten 
(Geelgors, Zomertortel, Spotvogel en Roodborsttapuit) gemeld die vaak op een gelijkaardige manier gebruik 
maken van hun leefomgeving. Dat verkleint de mogelijkheid dat in een van die gebieden een broedgeval gemist 
werd, maar sluit dit zeker niet uit. 

 
Figuur 6: Overzicht van de aan/afwezigheid van Grauwe klauwier in de geselecteerde projectgebieden in 2015-2016 (bron: Nijs 
et al., 2016) 
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1.2 Voedselonderzoek 
 
Grauwe klauwieren zijn opportunistische jagers en hebben een zeer gevarieerd dieet. Over het algemeen dienen 
grotere ongewervelden (vnl. kevers, hommels en sprinkhanen) als het stapelvoedsel, al durft de Grauwe klauwier 
zich ook wel eens aan kleine zoogdieren, amfibieën en kleine vogels wagen.  
De samenstelling van het dieet wordt beïnvloed door tal van externe factoren zoals habitat- en 
territoriumkwaliteit, bodemgesteldheid, aanwezige vegetatie, gevoerde beheer, geografische locatie,…. Ook het 
weer en de tijd van het jaar spelen een grote rol in de beschikbaarheid en bereikbaarheid van prooidieren 
doorheen het broedseizoen. Zo zijn bv. de meeste bijen warmteminnend en voornamelijk in het voorjaar en de 
zomer bij zonnig weer en hoge temperaturen actief. Hommels, honingbijen en voorjaarsbijen vliegen ook onder 
minder gunstige omstandigheden (regen, harde wind,…), maar de prooitrefkans is over het algemeen kleiner 
(Peeters et al., 2012). Sprinkhanen worden pas in grotere getale actief vanaf eind mei terwijl de activiteitspiek in 
de zomermaanden ligt. De meeste soorten hebben een voorkeurstemperatuur tussen 32-42°C. Bij lage 
temperaturen zoeken sprinkhanen beschutte, snel opwarmende plekken op (Kleukers et al., 1997). Voor 
loopkevers moet de bodem voldoende opgewarmd zijn eer ze actief worden en de meeste vlinders gaan pas 
vliegen als de temperatuur boven de 17°C stijgt. Ook bij libellen wordt de activiteit begrensd door te lage 
temperaturen (Bos et al., 2002). Loopt de temperatuur echter te hoog op, dan neemt de ongewerveldenactiviteit 
opnieuw af. Zo zullen vlinders schaduwrijke plekken opzoeken van zodra de termperatuur in de zon boven de 
36°C stijgt (Bos et al., 2006) en mijden sprinkhanen zonbeschenen kale bodems, kruipen ze wat hoger in de 
vegetatie of zoeken schaduw op. (Kleukers et al., 1997). Onderzoek toont bovendien aan dat Grauwe klauwier in 
warmere zomers foerageren op prooien waar ze een voorkeur voor hebben (lagere diversiteit) terwijl ze tijdens 
koudere zomers gedwongen worden om over te schakelen op een grotere variatie aan prooien waaronder ook 
regenwormen, (jonge) vogels, muizen en reptielen (Pedersen, 2012).  
 
Het is dan ook belangrijk dat het prooiaanbod voldoende gevarieerd is zodat doorheen de ganse dag bij alle 
weersomstandigheden steeds genoeg prooien beschikbaar zijn gedurende het broedseizoen.  
Niet alleen de diversiteit aan prooien is belangrijk, ook de aantallen waarin ze voorkomen. Vooral tijdens de 
nestfase moet op korte tijd veel voedsel worden aangebracht naar de jongen. Aangezien Grauwe klauwieren 
maar een prooi tegelijk in hun snavel kunnen vervoeren, is het belangrijk dat er in de directe omgeving van het 
nest een hoog aantal aan (grotere) prooidieren aanwezig is. Hoe korter de afstand tussen het foerageergebied 
en het nest en hoe groter de prooien, hoe efficiënter de klauwieren hun energie kunnen besteden aan het 
grootbrengen van hun jongen.  
Als tijdens de nestfase voldoende grote prooien beschikbaar zijn, kunnen klauwierenjongen bovendien een 
betere conditie opbouwen. Jongen die met een hoger lichaamsgewicht naar hun overwinteringsgebieden 
kunnen vertrekken hebben meer kans om het jaar daarna als volwassen vogel terug te keren. Op die manier 
vergroot de kans dat de populatie verder groeit en kolonisatie van nieuwe terreinen plaatsvindt (van den Burg 
et al., 2011; Nijssen et al., 2013).  
 
Een voldoende hoge en diverse prooibeschikbaarheid en –bereikbaarheid is dus cruciaal voor de instandhouding 
en uitbreiding van de populatie Grauwe klauwier. 
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De analyse van het dieet van de Grauwe klauwieren in hun broedgebied, verschaft een inzicht in de diversiteit 
van de aanwezige prooisoorten en vormt een indicatie voor hun beschikbaarheid. Deze informatie kan 
aangewend word om gerichte beheer- of inrichtingsmaatregelen uit te voeren die de prooidiversiteit, -
bereikbaarheid en –beschikbaarheid verhogen indien nodig. 
 
Tryjanowski et al. (2003) beschreven drie mogelijke manieren om het dieet van Grauwe klauwieren te 
determineren: 1) de jongen voorzien van een nekkraag zodat het door de oudervogels aangebrachte voedsel met 
een pincet uit de keel gerecupereerd en gedetermineerd kan worden, 2) het determineren van prooiresten op 
spietsplaatsen of 3) door de analyse van braakballen.  
Het gebruik van nekkragen, waarbij wordt verhinderd dat de jongen het aangebrachte voedsel kunnen 
doorslikken wordt algemeen beschouwd als een methode die mogelijk schadelijk is voor de nestjongen 
(Rosenberg & Cooper 1990) en bijgevolg niet wenselijk. Ook het doden van dieren om post-mortem de 
maaginhoud te bestuderen brengt schade toe aan de populatie en is eveneens niet wenselijk. De 
nekkraagmethode dient dan ook enkel gebruikt te worden om informatie te verzamelen over de aan/afwezigheid 
van bepaalde prooisoorten (bv. Diptera en Lepidoptera) in het dieet van de jongen die niet of moeilijk op een 
andere manier kunnen worden aangetoond (Tryjanowski et al., 2003).  
Het determineren van prooiresten op spietsplaatsen kan helpen een zicht te krijgen op de grotere prooisoorten. 
Het is echter niet altijd eenvoudig deze spietsplaatsen in het veld te lokaliseren, vooral op plaatsen waar veel 
daartoe geschikt doornstruweel aanwezig is. 
Het determineren van de prooiresten in de braakballen daarentegen heeft als grote voordeel dat deze methode 
simpel maar toch vrij accuraat is om een zicht te krijgen op de prooidiversiteit en –frequentie en de verstoring 
van de dieren tot een minimum beperkt. Na het eten van prooien braken de Grauwe klauwieren, net als bij 
roofvogels, niet-verteerbare onderdelen (beenderen, gechitiniseerde onderdelen van insecten, haren, veren,…) 
met regelmaat uit in de vorm van een braakbal. De braakballen kunnen worden onder vaste uitkijkposten die 
door de (adulte) dieren worden gebruikt. Wil men echter een zicht krijgen op het dieet van de jongen, kan men 
focussen op de determinatie van prooiresten van braakballen verzameld rond de nestplaats of in het nest zelf 
(Nijssen et al., 2013). Deze methode heeft echter als nadeel dat makkelijk verteerbare prooien (bv. rupsen, 
vlinders, spinachtigen, langpootmuggen…) of onderdelen van (verscheurde) prooien (bv. vlees van muizen) 
weinig of helemaal niet kunnen worden teruggevonden in de braakballen en dus onvertegenwoordigd zijn in de 
dieetanalyse (Tryjanowski et al., 2003).  
Indien men een volledig en correct beeld wenst te bekomen van het dieet van de klauwieren, raden Tryanowski 
et al.(2003) dan ook de drie bovenstaande methodes te combineren. 
 

1.3 Habitatgebruik 
Het broedsucces van Grauwe klauwieren kan sterk verschillen naarmate de kwaliteit van het broedgebied waar 
ze zich vestigen (Golawski & Meissner, 2008; Hollander et al., 2011). Bij de keuze voor een broedgebied lijken 
vooral het minimaliseren van de kans op predatie en een voldoende hoog voedselaanbod een 
doorslaggevende rol te spelen. Een hoog en divers voedselaanbod zorgt niet alleen voor een groter legsel, maar 
verhoogt ook het nestsucces en aantal uitgevlogen jongen (Verhulst & Tinbergen, 1991 in Golawski & Meissner 
2008; Hollander et al., 2011, van den Burg, 2011; Nijssen et al., 2013).  
Een veranderend landgebruik waarbij de intrinsieke kwaliteit zowel als de kwantiteit van het leefgebied 
worden aangetast (bv. door intensivering, schaalvergroting, vermesting, het gebruik van pesticiden, 
verstedelijking,…) kan dan ook een zware impact hebben op de instandhouding van populaties. Hoe minder 
geschikt het habitat, hoe groter het territorium zal zijn waarbinnen de klauwieren zich verplaatsen (Brambilla 
et al., 2012). Een groter territorium impliceert hogere energetische kosten (foerageren, verdedigen,…) en een 
hoger predatierisico’s. Aangezien een verkeerde habitatkeuze verstrekkende gevolgen kan hebben, is de keuze 
voor een optimaal geschikt broedgebied cruciaal.  
 

Brambilla et al. (2009) onderzochten de karakteristieken van het voorkeurshabitat van Grauwe klauwieren in 
Italië en besloten dat een territorium idealiter bestaat uit 55–65% grasland (bij voorkeur extensief beheerde 
weides of gemaaid grasland), 15–35% struweel en 5–20% kruidige vegetatie op braakgrond. Daarnaast is de 
aanwezigheid van hagen of houtkanten wenselijk (66-72 m per territorium). 
Ook Vanhinsbergh & Evans (2002) beschrijven het belang van een mozaïek van begraasde weides en struwelen 
voor de Grauwe klauwier in Karinthië, Oostenrijk. Volgens hun modellen, neemt, bij een constante oppervlakte 
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aan begraasd grasland, de aanwezigheid van klauwieren toe naarmate de oppervlakte aan struweel steeg, tot 
10-15% van de totale territoriumoppervlakte. Daarna nam de positieve invloed van struweeldekking weer af. 
Akkers of niet-begraasde graslanden waren negatief geassocieerd met de aanwezigheid van klauwieren.  
Golawski & Meissner (2008) toonden een positief verband aan tussen het aantal uitgevlogen jongen en de 
oppervlakte aan graasweides, hooilanden, boomgaarden en braakland in het territorium. 
 
Een zicht krijgen op de relatie tussen landgebruik, het gevoerde beheer en het broedsucces van de Grauwe 
klauwieren kan dus cruciaal om de soort van een duurzame toekomst te verzekeren. 
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2 Methodiek 

2.1 Monitoring 
 
Aangezien Grauwe klauwieren meestal pas in de loop van mei terugkeren uit hun Afrikaanse 
overwinteringsgebieden, worden de territoria pas laat in het voorjaar afgebakend. Voor de bepaling van een 
broedgeval werd uitgegaan van de datumgrenzen voor de soort zoals bepaald door SOVON (van Dijk & Boele, 
2011): vooraleer kan gesproken van een ‘territorium’, moet er minstens 1 waarneming van een paar in geschikt 
broedbiotoop of van territorium- of nestindicerend gedrag zijn in de periode tussen 20 mei en 20 juli. Als er 
sprake is van een volwassen individu in het broedbiotoop, dan zijn minstens twee waarnemingen vereist waarvan 
één in de periode 10 juni-20 juli dient te liggen. 

 

Voor de inventarisatie en monitoring van de broedgevallen, werd maximaal ingezet op samenwerking met de 
lokale vrijwilligers en beheerteams. Hiervoor werd een oproep verspreid aan lokale vogelkijkers die eerder ook 
al actief waren rond de soort of regelmatig bepaalde geschikte broedgebieden bezochten. Voor de aanvang van 
het broedseizoen ontvingen de betreffende vrijwilligers een e-mail waarin het doel van het project en het 
inventarisatieprotocol werden toegelicht. Op het moment dat de eerste Grauwe klauwieren toekwamen in de 
broedgebieden, werd een tweede mail verstuurd met de richtdata voor een eerste inventarisatieronde en enkele 
inventarisatietips. Halverwege het broedseizoen ging een derde mail uit naar de vrijwilligers met een update 
m.b.t. het broedseizoen, eventuele resultaten of bemerkingen. Hierbij werd ook een streefdatum meegegeven 
voor de tweede controleronde en een oproep gedaan om deze in te plannen. Na afloop van het broedseizoen 
werd een laatste mail rondgestuurd om iedereen te bedanken en eventuele broedsuccessen mee te delen. 
 

Enkele inventarisatietips voor de inventarisatie van Grauwe klauwier: 
- Kies bij voorkeur een warme dag uit met weinig wind, zodat de klauwieren zich wat makkelijker laten zien.  
- Speur de topjes van doornstruwelen, paaltjes, schrikdraad of omheiningen af met verrekijker of telescoop. 
Grauwe klauwieren gebruiken deze graag als uitkijkpost.  
- Doe dat best eerst van op een afstand, want klauwieren durven wel eens schuw te zijn en zich bij benadering 
weg te stoppen in een struik.  
- Besteed vooral aandacht aan soortenrijke graslanden waar je eerder veel activiteit van kevers, hommels of 
sprinkhanen (voedsel) kon waarnemen en waar flink wat doornstruweel aanwezig is. Daar maak je een goede 
kans.  
- Grauwe klauwieren hebben een voorkeur voor doornstruwelen zoals sleedoorn, meidoorn, rozenstruiken of 
braamstruwelen. Losstaande doornstruiken worden vaak verkozen als favoriete nestplaats. 
- Grauwe klauwieren jagen graag op de overgang van korte en lange vegetatie of langs rustige onverharde wegen. 
Een doornstruweel in de buurt van een pas gemaaid grasveld en een hooiland zou wel eens geschikt kunnen zijn. 

 

Wanneer tijdens de broedperiode ergens in Vlaams-Brabant de aanwezigheid van één of meerdere Grauwe 
klauwieren werd vastgesteld, volgde de projectcoördinator samen met de lokale vrijwilligers deze meldingen op. 
Door middel van observaties werd geprobeerd te achterhalen of er sprake was van een broedgeval (bv. melding 
van een koppel of een langdurig pleisterend dier). Vanaf dat moment werd de locatie op regelmatige tijdstippen 
bezocht om zo het habitatgebruik, het foerageergedrag en de eventuele nestlocatie in kaart te brengen. 
Locatiegegevens van de individuele dieren werden bijgehouden via het online dataportaal 
www.waarnemingen.be waarbij de exacte locatie telkens zo correct mogelijk op kaart werd weergegeven. Als 
tijdens een terreinbezoek een klauwier zich verplaatste binnen zijn territorium, werden alle door het dier 
bezochte locaties apart geregistreerd. Alle observaties gebeurden steeds met verrekijker (Leica Ultravid 10x50) 
of telescoop (Nikon Fieldscope ED82) waarbij een minimum afstand van 30 m van de nestlocatie werd 
gehanteerd (gaande tot 270 m) zodat het reguliere gedrag van de klauwieren niet werd beïnvloed door de 
aanwezigheid van de waarnemer.   
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2.2 Voedselonderzoek en habitatgebruik 

 

 

Om inzicht te krijgen op het dieet - en daarmee de prooibeschikbhaarheid/voedselpreferentie - van de Grauwe 
klauwieren tijdens het broedseizoen, werden gedurende de looptijd van dit project (2017-2019) op zeven 
verschillende broedlocaties braakballen en prooiresten ingezameld. Er werd hoofdzakelijk naar braakballen 
gezocht onder de neststruik of andere struiken waar de jongen tijdelijk verbleven en door de ouders nog werden 
gevoederd evenals onder uitkijkposten of spietsplaatsen die door de adulte vogels tijdens de observaties 
frequent gebruikt werden. Met het inzamelen van braakballen onder de neststruik werd gewacht tot jongen 
uitgevlogen waren (begin juli-half aug).  
De braakballen werden voor zover mogelijk individueel ingezameld, aan de lucht gedroogd en vervolgens 
ingevroren (-18°C) om ze zo optimaal mogelijk te bewaren en degeneratie door parasieten of schimmels te 
voorkomen. Wanneer de braakballen op terrein reeds in te slechte staat waren en teveel uit elkaar vielen (bv. in 
vochtige omstandigheden), werden de restanten samengebracht en ingezameld per broedlocatie. 
Ook de nesten zelf werden op het einde van het broedseizoen ingezameld om te onderzoeken om eventuele 
achtergebleven prooirestanten. 
 
De braakbalgegevens werden voor zover mogelijk aangevuld met visuele observaties om een zo volledig mogelijk 
beeld te verkrijgen van de gevangen prooien. 

 

De braakballen werden indien individueel herkenbaar afzonderlijk behandeld en geanalyseerd. Wanneer niet 
meer afzonderlijk herkenbaar, werden resten samen behandeld.  
De volgende stappen werden doorlopen: 

 opweken in een vloeistof 25% ethanol+25% isopropanol+50% gedestilleerd water 

 in een glazen petriplaat voorzichtig uit elkaar halen van de fragmenten dmv pincetten en penseeltjes 

 uitsorteren van bruikbare fragmenten 

 fragmenten tot een zo hoog mogelijk (soort-niveau) determineren , tellen en noteren per lichaamsdeel 
en minimaal aantal individuen bepalen 

 fotograferen van een variatie aan fragmenten 

 overbrengen van fragmenten in recipiënt met alcoholoplossing ter bewaring 
 
Bij het uit elkaar halen van de braakballen blijven fragmenten over van verschillende grootte en lichaamsdelen. 
Hieruit werden de ‘bruikbare’ fragmenten gesorteerd. Vele fragmenten zijn immers te klein gefragmenteerd of 
van lichaamsdelen die niet of nauwelijks determineerbaar zijn. Dit is voor de verschillende ordes anders. Zo zijn 
tergieten en sternieten van Coleoptera zelden bruikbaar maar is het eerste tergiet en laatste sterniet bij 
Hymenoptera veelal bruikbaar. Het al dan niet selecteren van een fragment wordt beïnvloed door de kennis van 
de determinator.  
De verschillende lichaamsdelen werden afzonderlijk genoteerd. Aan de hand van het aantal fragmenten kan dan 
een minimum aantal individuen gereconstrueerd worden. Werden er bv. van de Veelkleurige kielspriet 
Pterostichus versicolor één links en twee rechtse dekschildfragmenten, een kop en een halschild gevonden dan 
resulteert dit in minstens twee individuen vermits er twee rechtse dekschildfragmenten werden gevonden. 
Hierbij moet opgemerkt worden dat het onduidelijk is of een prooi veelal in eenzelfde braakbal of over meer dan 
één braakbal verdeeld wordt. Bij de individueel herkenbare braakballen leidt dit tot een hoger aantal individuen 
vermits één fragment voldoende is. Bv. in drie afzonderlijke braakballen wordt telkens één fragment van een 
soort gevonden zijnde een kop, een halsschild en een dekschild. In elke braakbal leidt dit tot een individu. In een 
samenvoeging van meerdere braakballen zou dit maar leiden tot één individu vermits de drie fragmenten tot 
eenzelfde individu kunnen behoord hebben. 
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Figuur 4: Uitgeplozen braakbal klaar voor sortering in bruikbare en onbruikbare fragmenten. 

 

 
Figuur 5: Bruikbare fragmenten apart gelegd en al ongeveer per groep (andere braakbal dan figuur 4). 

 
 
Determinaties 
Het determineren van kleine fragmenten van diverse ordes is geen sinecure en vergt een goede basiskennis van 
soorten (vnl. ongewervelden) en oefening. Het moet gezegd dat de herkenning in zekere mate beïnvloed wordt 



 
 De Grauwe klauwier in Vlaams-Brabant 18 
 
 

door de kennis en specialisaties van de uitvoerder. In dit geval is de uitvoerder beter thuis in Carabidae en 
Hymenoptera wat resulteert in een hoge mate aan tot op soortniveau gedetermineerde Carabidae. Specialisten 
in andere groepen kunnen ongetwijfeld fragmenten hiervan tot op een hoger niveau determineren. 
 
Determinaties werden ondersteund door boeken en literatuur van diverse diergroepen. Tevens werden 
fragmenten veelal getoetst aan referentiemateriaal uit de collectie van de uitvoerder. 
 
De fragmenten werden gedetermineerd met een LEICA M205C 7,8-160x zoom en gefotografeerd met een 
CANON EOS 7D MARK II BODY + CANON EF 100MM F/2.8 L USM IS MACRO + CANON SPEEDLITE 430EXII + 
LUMIQUEST SOFTBOX III. 

 

Om de vereisten die de Grauwe klauwieren aan hun broedgebied stellen beter te kunnen begrijpen, werd een 
vegetatiekartering uitgevoerd binnen een straal van 250m rond de nestlocaties van de koppels die tijdens de 
projectperiode (2017-2019) tot broeden kwamen in Vlaams-Brabant. De Biologische Waarderingskaart geeft 
immers ruwe info over de verschillende vegetaties, maar geeft weinig info over de soorten en kleine 
landschapselementen met een beperkte afmeting in de vegetatie. Juist deze structuurkenmerken zijn in feite zo 
belangrijk voor de Grauwe klauwier. Akkers, huizen en open water werd niet ingetekend tijdens deze kartering, 
omdat op deze percelen geen planten aanwezig zijn. 

 

Om een inschatting te kunnen maken van het habitatgebruik en de territoriumgrootte van de verschillende 
broedkoppels tijdens de broedseizoenen 2017-2019 werden alle waarnemingen van Grauwe klauwieren in 
Vlaams-Brabant én het Schulensbroek (Limburg) die binnen de door SOVON bepaalde datumgrenzen vielen (zie 
2.1) uit Waarnemingen.be (n=1139) geëxtraheerd en in QGIS (versie 2.18.6) op kaart geplot. Voor de 
waarnemingen die via de gratis applicaties Obsmapp of IObs werden ingezameld in het veld en later werden 
geüpload naar Waarnemingen.be, werd vervolgens gecontroleerd of locatie van het waargenomen individu 
correct werd ingevoerd. Standaard leggen deze apps immers de locatie van het GSMtoestel vast (=locatie van 
waarnemer) tenzij de waarnemer in de app het punt op kaart verschuift naar de locatie waar het waargenomen 
individu zich op dat moment bevindt. Indien het punt niet de locatie van het waargenomen dier weergaf, werd 
deze waarneming verwijderd uit de dataset.  

 

Om een inschatting van de territoriumgrootte te bekomen, werden in eerste instantie rond elke nestlocatie in 
QGIS concentrische cirkels met een straal van 100 tot 300 m uitgetekend, telkens met een interval van 50m. 
Vervolgens werd voor elke broedlocatie bepaald binnen welke cirkelomtrek 90% van alle waarnemingen vielen. 
Van deze 90% waarnemingen werden in QGIS uiteindelijk de uiterste punten verbonden (convex omhulsel) om 
zo de geschatte territoriumgrootte (= oppervlakte convex omhulsel) van de Grauwe klauwieren in dat 
broedgebied te bepalen.  

 

Binnen dit territorium werd vervolgens bekeken hoe de waarnemingen van Grauwe klauwier verdeeld waren 
over de verschillende aanwezige habitattypes op basis van bovenstaand beschreven vegetatiekartering. Hiervoor 
werd het aantal meldingen per vegetatietype gedeeld door het totaal aantal meldingen per territorium, wat een 
indicatie kan geven over het relatieve belang van bepaalde vegetatietypes voor de Grauwe klauwier. Daarnaast 
werden de oppervlaktes die de verschillende habitattypes binnen het territorium innamen bepaald en werd per 
territorium een som gemaakt van de totale oppervlakte per habitattype.  
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Figuur 7: Rond de nestlocatie werden concentrische cirkels getrokken met een straal van 100 t.e.m. 300 m met een interval van 
50 m waarbinnen alle gemelde waarnemingen van Grauwe klauwier uit Waarnemingen.be werden geplot. Vervolgens werd 
bepaald binnen welke van de cirkelomtrek 90% van de waarnemingen viel. De uiterste punten van deze 90% waarnemingen 
werden verbonden met elkaar en de bekomen veelhoek vormt een inschatting van de gebruikte territoriumoppervlakte (hier in het 
wit aangegeven). 

 
Tabel 1: Overzichtstabel aantal waarnemingen van Grauwe klauwier uit Waarnemingen.be per concentrische cirkel met straal 
variërend van 100 tot 300 m (50 m interval) 

 
 

 

 
Nadat de jongen de nestlocatie hadden verlaten, werd de nestplaats onderzocht. Eens de exacte nestlocatie was 
teruggevonden in de vegetatie, werd de hoogte van het nest boven de grond en de afstand tot de rand van de 
vegetatie bepaald en de coördinaten van het nest vastgelegd. Daarna  het nest verwijderd en meegenomen voor 
verder onderzoek naar eventuele prooirestanten. Tot slot werd de neststruik gedetermineerd en de hoogte 
ervan ingeschat. 

 

Jaar Toponiem Gebied #wnmtot #wnm_100m #wnm_150m #wnm_200m #wnm_250m #wnm_300m % in 100m % in 150m % in 200m % in 250m % in 300m

2017 Slaperstraat_1e broedpog (<01/07) Schulensbroek 31 22 25 29 31 31 70,96774194 80,64516129 93,5483871 100 100

2017 Slaperstraat_2e broedpog (>01/07) Schulensbroek 68 61 65 67 67 68 89,70588235 95,58823529 98,52941176 98,52941176 100

2017 Gat van 't Broek Schulensbroek 135 108 127 130 135 135 80 94,07407407 96,2962963 100 100

2017 Diesters Broek Diest 139 120 128 134 134 139 86,33093525 92,08633094 96,4028777 96,4028777 100

2017 Oud-Heverlee Oud-Heverlee 19 13 17 17 19 19 68,42105263 89,47368421 89,47368421 100 100

2018 Gat van 't Broek Schulensbroek 103 90 100 102 103 103 87,37864078 97,08737864 99,02912621 100 100

2018 Wandelpad Langdoncken Schulensbroek 51 44 51 51 51 51 86,2745098 100 100 100 100

2018 Diesters Broek Diest 57 48 53 55 57 57 84,21052632 92,98245614 96,49122807 100 100

2018 Webbekoms Broek Diest 56 38 50 56 56 56 67,85714286 89,28571429 100 100 100

2018 Rotbroek Zelem 52 48 48 49 51 52 92,30769231 92,30769231 94,23076923 98,07692308 100

2018 Keulen Honsem 63 61 63 63 63 63 96,82539683 100 100 100 100

2019 Gat van 't Broek Schulensbroek 103 52 82 95 101 103 50,48543689 79,61165049 92,23300971 98,05825243 100

2019 Begin Beerbos Schulensbroek 63 46 52 56 59 63 73,01587302 82,53968254 88,88888889 93,65079365 100

2019 Halbekerstraat Schulensbroek 6 6 6 6 6 6 100 100 100 100 100

2019 Gulkerveld Schulensbroek 16 11 12 14 14 16 68,75 75 87,5 87,5 100

2019 Stienusbroek Schulensbroek 12 6 7 8 11 12 50 58,33333333 66,66666667 91,66666667 100

2019 Webbekoms Broek Diest 39 25 33 39 39 39 64,1025641 84,61538462 100 100 100

2019 Diesters Broek Diest 62 57 61 62 62 62 91,93548387 98,38709677 100 100 100

2019 Zichemsveld Scherpenheuvel-Zichem 64 59 59 64 64 64 92,1875 92,1875 100 100 100



 

3 Resultaten 

3.1 Voorjaarsfenologie 
 
De voorjaarsfenologie van de Grauwe klauwier in België verliep in 2017, 2018 en 2019 telkens vrij uitzonderlijk 
wanneer de aankomstdata werden vergeleken met de gemiddelde aankomstdata over de periode 2009-2019.  

 

 
Figuur 8: Voorjaarsfenologie Grauwe klauwier tussen 15/04 en 15/06 voor de periode 2009-2019. (Bron: Waarnemingen.be) 

 
Tabel 2: Overzicht van de gemiddelde aankomstdatum van de Grauwe klauwieren in hun broedgebieden in België in de periode 

2009-2019. De gemiddelde aankomstdatum is de datum waarop 50% van alle via Waarnemingen.be gemelde klauwieren 
tussen 15 april en 15 juni aangekomen zijn. In het grroen de vroegste gemiddelde aankomstdatum, in het rood aangeduid de 

laatste gemiddelde aankomstdatum. De gegevens uit 2011 werden wegens onregelmatigheden bij de invoer van de 
waarnemingen weggelaten bij de berekening van de gemiddelde aankomstdatum. 

Jaar Gemiddelde aankomstdatum (50%) 

2009 29 mei 

2010 23 mei 

2011 30 mei 

2012 26 mei 

2013 25 mei 

2014 30 mei 

2015 25 mei 

2016 24 mei 

2017 27 mei 

2018 20 mei 

2019 1 jun 

Gemiddelde 2009-2019 (excl. 2011) 26 mei 

 
Hoewel de eerste dieren in 2017 reeds op 22 april gemeld werden, verliep de aankomst oorspronkelijk vrij traag. 
De eerste 10% van alle klauwiermeldingen uit 2017 werd 4 dagen later geregistreerd dan gemiddeld tussen 2009 
en 2019, de volgende 10% was 6 dagen later dan gemiddeld. Tegen eind mei was de achterstand weggewerkt en 
verliep de aankomst verder volgens een vrij normaal tijdspatroon. Dat merken we ook als we de de gemiddelde 
aankomstdatum (i.e. 50% van alle gemelde Grauwe klauwieren tussen 15 april en 15 juni) in 2017 (27 mei) 
vergelijken met de gemiddelde aankomstdatum over de periode 2009-2019 (26 mei) (Figuur 9).  
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Figuur 9: In 2017 kwamen de Grauwe klauwieren opvallend later aan in hun broedgebieden in België dan gemiddeld tussen 

2009 en 2019. Het duurde tot begin juni eer deze achterstand was ingehaald. 

 
2018 was daarentegen een vroeg jaar: de eerste meldingen van Grauwe klauwier liepen binnen op 21 april en de 
eerste 10% van alle meldingen uit 2018 werd 4 dagen eerder geregistreerd dan gemiddeld tussen 2009-2019. De 
volgende 10% kwam aan met 6 dagen voorsprong en bouwde die voorsprong nog verder uit tot gemiddeld 7 
dagen (50% van alle meldingen) in vergelijking met de gemiddelde aankomstdata tussen 2009-2019. Die vroegere 
aankomst bleef merkbaar tot begin juni (Figuur 10).  
 

 
Figuur 10: 2018 bleek een vroeg jaar voor de Grauwe klauwier. De dieren kwamen gemiddeld 7 dagen vroeger aan in hun 

broedgebieden in België dan gemiddeld tussen 2009 en 2019. 

 
In 2019 zagen we opnieuw het tegenovergestelde: de eerste dieren werden gemeld op 21 april, maar de rest liet 
wat op zich wachten. De eerste 10% van de klauwieren werd 8 dagen later dan gemiddeld tussen 2009-2019 
geregistreerd. Deze verlate aankomst bleef aanhouden want ook de volgende 10% van alle meldingen werd 8 
dagen later dan gemiddeld geregistreerd. Naar het einde van mei toe begon de achterstand wat te slinken en 
noteerden we een vertraging van 5 dagen (50% van meldingen) t.o.v. de gemiddelde aankomstdatum in de 
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periode 2009-2019. Deze vertraging in de aankomst van de klauwieren in hun broedgebied werd pas in de 
tweede week van juni weggewerkt (Figuur 11). Vermoedelijk lag het koude en natte weer in het zuidelijke deel 
van Europa in mei aan de basis van hun vertraging. 
 

 
Figuur 11: Nog meer dan in 2017 en in tegenstelling tot 2018 kenden de Grauwe klauwieren een late aankomst in hun 
broedgebieden in België. Gemiddeld kwamen ze 5 dagen later aan dan tussen 2009-2019. 

 
Olsson (1995) beschrijft dat Grauwe klauwieren die reeds in mei aanvangen met de eileg, gemiddeld grotere 
legsels (5,64 eieren) produceren dan dieren die pas in de eerste helft van juni (5,26 eieren) of later (4,37 eieren) 
starten. Gelijkaardige vaststellingen warden gedaan in o.a. England (5,3-4,6-3,5; Ash 1970), France (5,37-4,73-
4,0; Lefranc 1979) and Switzerland (5,51-5, 03-4, 57; Luder 1986). Een late aankomst, zoals in 2017 en 2019 het 
geval was, heeft naar alle waarschijnlijkheid dan ook een negatieve invloed op het broedsucces. 
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3.2 Overzicht waarnemingen 
Tijdens de projectperiode (2017-2019) werden er in totaal 1406 waarnemingen van Grauwe klauwier gemeld in 
Vlaams-Brabant (n=625), Schulensbroek (Lummen, Limburg) (n=710) en Rotbroek (Halen, Limburg) (n=71). De 
overgrote meerderheid daarvan betreft herhaaldelijke waarnemingen van broedende dieren en hun jongen. 
 
In de periode 2017-2019 waren er slechts 12 meldingen van pleisterende Grauwe klauwieren in Vlaams-Brabant: 

 14 mei 2017: Er wordt door P.-J. Alles toevallig een mannetje Grauwe klauwier geregistreerd op een 
cameraval in de Laterbroeken, deelgebied van de Getevallei in Linter.  

 21 mei 2017: Opnieuw een melding van een mannetje Grauwe klauwier in de Laterbroeken in Linter. 
Het dier bevindt zich op slechts 700 m van de locatie waar op 14 mei al eerder een mannetje Grauwe 
klauwier op camera werd vastgesteld. Het is niet duidelijk of het hier hetzelfde dier betreft. 

 19 mei 2017: R. Guelinckx meldde een vrouwtje Grauwe klauwier op het Zijpveld in Kumtich. Het dier 
bleef slechts kortstondig ter plaatse. 

 6 mei 2018: Een Grauwe klauwier wordt kortstondig ter plaatse gemeld aan het Provinciaal Domein Het 
Vinne in Zoutleeuw. Diezelfde dag wordt ook een koppel Grauwe klauwier gemeld in het houtkant 
midden in het agrarisch gebied op het plateau van Leefdaal. Ondanks het feit dat het mannetje 
territoriaal gedrag vertoonde (zang), bleven ze slechts een dag ter plaatse. 

 21 mei 2018: Melding van een man Grauwe klauwier aan de Kliniekvijvers in de Doode Bemde in 
Neerijse. 

 26-29 mei 2019: Er pleistert gedurende 3 dagen een man Grauwe klauwier in de Getevallei in 
Hakendover. Het dier wordt al zingend waargenomen. 

 12 juni 2019: In het Wachtbekken van Miskom (Velpevallei, Kortenaken) meldt E. Collaerts een 
mannetje Grauwe klauwier. Aangezien in dit gebied in 2013 een koppel tot broeden kwam, wordt de 
volgende dag de omgeving onderzocht op de eventuele aanwezigheid van een broedkoppel. Er werden 
echter geen klauwieren meer waargenomen. 

 16 juni 2019: Enkele dagen na de melding in het wachtbekken van Miskom wordt opnieuw een 
mannetje Grauwe klauwier in de Velpevallei gemeld door J. Lambrechts, zo’n 6 km stroomopwaarts in 
natuurgebied Middenloop Velpevallei - Paddepoel. Dit was op hetzelfde perceel als waar in september 
2014 een eerstejaars Grauwe klauwier aanwezig was. Ook nu werd het dier de volgende dag niet meer 
teruggevonden.  Mogelijk betreft het hetzelde mannetje dat in de buurt bleef rondhangen op zoek naar 
een partner. 

 24-25 juni 2019: Op 24 juni wordt een man Grauwe klauwier gemeld door G. Janssens in een houtkant 
langs de oevers van de Demer in Aarschot. De volgende dag wordt het dier ’s morgens vroeg opnieuw 
gemeld, maar dan aan de overzijde van de Demer. In de namiddag werd de klauwier niet meer 
teruggevonden. 

 12-14 augustus 2019: In het Vierkensbroek in Averbode, intussen al een bekende tussenstop voor 
doortrekkende klauwieren, pleistert gedurende drie dagen een vrouwtje Grauwe klauwier. Het was in 
2015 dat hier voor het eerst een pleisterende klauwier werd gemeld (zie ook Nijs et al., 2016). 

 30 augustus 2019: In Middenloop Velpevallei - Paddepoel pleistert een eerstejaars Grauwe klauwier, 
waargenomen door P. Collaerts. Dit was op precies dezelfde plek als waar in 2016 twee juveniele vogels 
zijn waargenomen.  

 1 september 2019: Er pleistert kortstondig een eerstejaars Grauwe klauwier rond de bezinkingsvijvers 
van de Suikerraffinaderij in Tienen. De weilanden rond de bezinkingsputten vormen ook al meerdere 
jaren een pleisterplaats voor doortrekkende klauwieren. 
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3.3 Monitoring broedgevallen  

 

Tijdens de projectperiode (2017-2019) kwamen 20 koppels Grauwe klauwier tot broeden in Vlaams-Brabant en 
het Schulensbroek, dat net over de provinciegrens in Limburg is gelegen. In totaal over deze drie broedseizoenen 
vlogen min. 59 jongen uit. 
 
Tabel 3:Overzicht van het uitvliegsucces van de broedgevallen in Vlaams-Brabant en Schulensbroek tijdens de projectperiode 
(2017-2019). Voor de broedgevallen waarvan het aantal uitgevlogen jongen niet met zekerheid kon worden bepaald, werd het 

minimum aantal waargenomen uitgevlogen jongen weergegeven in de tabel (uitvliegsucces). 

Broedseizoen Toponiem Gebied/Gemeente Provincie Uitvliegsucces 

2017 Diesters Broek Diest Vlaams-Brabant 4 

2017 Gat van t Broek Schulensbroek Limburg 4 

2017 Slapersstraat  Schulensbroek Limburg min. 2 

2017 Oud-Heverlee Zuid Oud-Heverlee Vlaams-Brabant min. 1 

2018 Diesters Broek Diest Vlaams-Brabant 3 

2018 Webbekoms Broek Diest Vlaams-Brabant 3 

2018 Rotbroek 1e broedpoging Zelem Limburg min. 2 

2018 Rotbroek 2e broedpoging Zelem Limburg 5 

2018 Keulen Honsem (Hoegaarden) Vlaams-Brabant 4 

2018 Gat van t Broek Schulensbroek Limburg 4 

2018 Wandelpad Langdoncken Schulensbroek Limburg 2 

2019 Webbekoms Broek Diest Vlaams-Brabant 0 

2019 Diesters Broek Diest Vlaams-Brabant 3 

2019 Zichemsveld Scherpenheuvel-Zichem Vlaams-Brabant 5 

2019 Gat van t Broek Schulensbroek Limburg min. 2 

2019 Gulkerveld Schulensbroek Limburg min. 2 

2019 Begin Beerbosstraat Schulensbroek Limburg 4 

2019 Vroente Oost Schulensbroek Limburg min. 3 

2019 Stienusbroek Schulensbroek Limburg min. 2 

2019* Walshoutem Landen Vlaams-Brabant 4 
* Deze melding bereikte ons pas in 2020 (pers. med. Jos Trossard)  

 

 

In 2016 werd een stuk weiland van 15 ha gelegen in het Diesters Broek aangekocht door ANB. Dit stuk werd 
voorheen extensief beweid in kleinere percelen door een plaatselijke landbouwer en werd door ANB onmiddellijk 
in maaibeheer gesteld met een geplande nabegrazing vanaf 1 augustus. Het terrein is open, zeer vochtig, heeft 
verschillende verwaarloosde leigrachten met veel braamstruiken en meidoorn langs die grachten. Het was hier 
dat Christof Vanackere op 16 juni 2017 een mannetje Grauwe klauwier meldde. Enkele dagen later, op 19 juni, 
konden enthousiaste vrijwilligers ook een vrouwtje vaststellen. Een spectaculaire ontdekking, want het was reeds 
van 1994 geleden (bron: R. Defraine) dat hier een koppel Grauwe klauwier tot broeden kwam. 
 
De dieren hadden hun intrek genomen in een oude houtkant langs een van de leigrachten, waar zich onder een 
aantal dode meidoorns doorheen de jaren een flink uitgegroeide bramenkoepel had gevormd. Het omliggende 
weiland en een kapvlakte van Canadapopulier in de nabijheid vormden hun foerageergebied.  
 



 
 De Grauwe klauwier in Vlaams-Brabant 25 
 
 
 

 
Figuur 12: Situering nestlocatie Grauwe klauwier Diesters Broek 2017. De waarnemingen tonen dat de dieren zich voornamelijk 
(>90% van de waarnemingen) leken op te houden in een straal van 100m rond het nest en dat ze daarbij zowel aan de zuid- als 
de noordzijde van de houtkant foerageerden (gele cirkel: straal = 100m; blauwe cirkel: straal = 150 m, oranje cirkel: straal = 200 
m).  

 
Na een maand van intensieve observaties (n= 52 uur) door een aantal vrijwilligers, namen L. Cieters en M. Regent 
15 juli voor het eerst twee jongen waar. Terwijl het mannetje de twee uitgevlogen jongen voederde, verbleef 
het vrouwtje nog erg vaak in de buurt van het nest, wat deed vermoeden dat er mogelijk nog meer jongen 
aanwezig waren. Dit werd bevestigd op 22 juli toen M. Regent vier jongen waarnam.  
Als we in het achterhoofd houden dat het vrouwtje ongeveer twee weken op de eieren broedt eer ze uitkomen 
en er nog eens twee weken overgaan eer de jongen uitvliegen, kunnen we de eileg situeren ergens tussen 12 en 
17 juni. Het is dan ook zeer waarschijnlijk dat de adulte vogels, pas opgemerkt op 16 juni, reeds eerder aanwezig 
waren.  
Na het uitvliegen hielden de jonge vogels zich samen met hun ouders op op het verruigde grasland aan de 
overzijde van de Zwarte Beek, waar ruigtekruiden prooidieren aantrokken en doornstruwelen de nodige 
schuilgelegenheid voorzagen. Op 13 augustus werden voor het laatst twee juveniele klauwieren waargenomen. 

 

Vrij vroeg in het broedseizoen, op 7 mei, meldde L. Cieters opnieuw een koppel Grauwe klauwier in het Diesters 
Broek. Het koppel verkoos voor het tweede jaar op rij dezelfde oude houtkant met enkele overstaanders als 
nestlocatie, zij het dat ze zich zo’n 90 m verder oostwaarts in het struweel vestigden. 
Op 25 juni werden twee jongen waargenomen onderaan in een Eenstijlige meidoorn nabij de nestlocatie die 
werden gevoerderd door het mannetje (wnm. G. Nijs). Er werd vermoed dat er mogelijk nog meer jongen 
aanwezig waren aangezien het vrouwtje nergens te bespeuren was. Het was wachten tot 10 juli eer kon bevestigd 
worden dat het koppel effectief nog een derde jong groot bracht. 
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Figuur 13: Situering nestlocaties Grauwe klauwier Diesters Broek, Webbekomsbroek en Rotbroek in 2018.  
 

Op dezelfde dag (7 mei) als in het Diesters Broek, werd ook meer zuidelijk in het Webbekoms Broek door A. van 
de Laer melding gemaakt van een mannetje Grauwe klauwier dat zich ophield in de begraasde wastine langs de 
Demerdijk. Dit half-open begraasd valleilandschap kenmerkt zich door de aanwezigheid van verspreide 
Eenstijlige meidoorns onderaan omsloten door dichte bramenkoepels, waar in de winter van 2017 gangen 
werden in geklepeld en een mozaïek van korte en lange, ruigere vegetatie.  
Enkele dagen later, op 10 mei, kon Marleen Regent bevestigen dat het ook hier om een koppel ging. Het duurde 
nog tot 2 juli eer een eerste jong werd opgemerkt (wnm. G. Nijs). Het broedkoppel bracht hier uiteindelijk min. 
drie jongen succesvol groot (wnm. J. Eyletten, 29 juli). 
 



 
 De Grauwe klauwier in Vlaams-Brabant 27 
 
 
 

 
Figuur 14: Detailkaart nestlocaties Grauwe klauwier Webbekomsbroek en Rotbroek in 2018 

 
Op 24 juni werd tijdens de klauwierwandeling georganiseerd door Vogelwerkgroep Oost-Brabant naast het reeds 
gevestigde broedpaar nog een tweede mannetje Grauwe klauwier waargenomen aan het binnenbekken in het 
Webbekoms Broek. De dag nadien werd opnieuw een tweede mannetje waargenomen (wnm. M. Regent) ten 
oosten van de Demer, waar het Rotbroek gelegen is. Het was daar dat F. Exelmans op 26 juni in een gemengde 
houtkant langs de onverharde weg zowel een mannetje als een vrouwtje waarnam. De bevestiging van het derde 
koppel was een feit. De dag erna (27 juni) kon niet enkel een koppel worden vastgesteld, maar eveneens reeds 
een (net) uitgevlogen jong (wnm. G. Nijs).  
 
Op 12 juli werd deze houtkant door G. Nijs in het gezelschap van L. Cieters onderzocht in de hoop de exacte 
nestlocatie en wat braakballen aan te treffen. Tijdens deze zoektocht zagen we een mannetje komen voederen 
in een meidoorn centraal in de houtkant. Dat deed in eerste instantie vermoeden dat er nog een jong aanwezig 
was in de houtkant, dat - ondanks langdurig speuren voorafgaand aan de zoektocht – nog niet werd 
waargenomen. Bij het voorzichtig naderen van de betreffende locatie vloog een vrouwtje Grauwe klauwier langs 
achter uit de struiken weg. Dit gedrag deed vermoeden dat er mogelijk nog een bebroed nest aanwezig was. Bij 
controle van struweel werd al snel een nest gevonden met daarin vijf eieren. Het was niet duidelijk of dit om een 
tweede broedsel ging van hetzelfde broedpaar dat eerder op deze locatie met een jong was gezien (mogelijk 
mislukte het eerste broedsel deels?) of dat het om een nieuw samengesteld koppel ging waarvan mogelijk een 
van beide partners tot die tijd partnerloos was. De nestlocatie bevond zich op zo’n 350 m ten noordoosten van 
de nestlocatie in het Webbekoms Broek en op zo’n 1,4 km ten zuiden van de broedlocatie in het Diesters broek 
(Figuur 14). 
 
Om verdere verstoring te voorkomen, werd de zoektocht toen gestaakt. Een latere, grondige zoektocht naar het 
nest van het eerste broedsel in de betreffende houtkant leverde niets op. Vermoedelijk kwam het eerdere 
koppel, dat pas werd opgemerkt toen de jongen reeds waren uitgevlogen, tot broeden op een andere locatie in 
de nabijheid van de houtkant. 
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Op 19 juli kon waargenomen worden dat het mannetje kleine prooien 
voederde aan de jongen in het nest. Na nestcontrole bleek dat de 
jongen op dat moment ca. 3 dagen oud waren. De adulte vogels 
foerageerden voornamelijk in de omliggende weilanden en op de 
onverharde weg die parallel aan de houtkant lag. Daarbij maakten ze 
gebruik van de weidepaaltjes langs beide zijden van de houtkant en van 
de overstaanders in de houtkant als uitkijkposten. De frequentie 
waarmee prooien aangebracht worden op het nest was op dat moment 
nog laag. De prooien die het mannetje ving, werden doorgegeven aan 
het vrouwtje die ermee naar het nest vloog. Van de jongen van het 
vorige broedsel was geen spoor te bekennen. 
 

 
Op 29 juli waren de vijf jongen 12-13 dagen oud en verbleven nog steeds in het nest. Tijdens de observatie bleken 
de oudervogels vooral in de hoek van de paardenweide te kunnen foegareren, waar bij nader onderzoek 
meelwormen verspreid over de grond waren gestrooid, vermoedelijk in een poging de dieren te lokken en van 
nabij te kunnen fotograferen. Op een kleine 40 min tijd bracht het mannetje min. 13 meelwormen en het 
vrouwtje 6 meelwormen aan naar nest. Tijdens deze observatie zagen we de dieren verder geen andere prooien 
aanbrengen. 
Drie dagen later, op 1 aug, bleek het nest leeg en waren de vijf jongen allen succesvol uitgevlogen.  De jongen 
hielden zich diep in het struweel schuil terwijl de oudervogels vanaf de houtkant joegen langs de onverharde 
weg en het aanpalende weiland om de jongen van het nodige voedsel te voorzien.  
De daarop volgende dagen werden de jongen regelmatig gezien in de houtkant en in de nieuw aangeplante 
meidoornhaag aan de overzijde van het Zwart Water waar ze samen met de adulten foerageerden in de 
omliggende graslanden. Op 13 aug werden voor het laatst 4 jongen gemeld in het gebied.  
 
Op 1 aug werd, na de observaties van het nieuwe broedsel in het Rotbroek, bij het verlaten van het gebied een 
jong van enkele weken oud waargenomen langs de Eksterhoekweg. Het verenkleed van het jonge dier was 
praktisch volledig volgroeid en het foerageerde zelfstandig vanaf de houtkant parallel aan de Eksterhoekweg in 
het weiland aan de overzijde van de weg. Hij maakte daarbij ook geregeld gebruik van de weidepaaltjes om naar 
prooien te speuren. De volgende dag werden op deze locatie door L. Cieters twee oudere jongen waargenomen. 
Vermoelijke waren beide dieren afkomstig van het eerste legsel. 
 
Dat bracht het totaal aantal succesvol uitgevlogen jongen in 2018 op 13 voor het natuurgebiedencomplex 
Webbekoms Broek/Diesters Broek/Rotbroek. 
 

 

Ondanks de late aankomst van de klauwieren in het natuurgebiedencomplex, begon het broedseizoen in 2019 
veelbelovend, doch enigszins verwarrend. Op 5 verschillende locaties in het complex werd melding gemaakt van 
de aanwezigheid van individuele klauwieren of koppels Grauwe klauwier.  
Zo merkten vrijwilligers op 3 juni een mannetje Grauwe klauwier op ter hoogte van de vernatting in het zuidelijke 
deel van het Webbekoms Broek. Enkele dagen later op deze locatie ook een vrouwtje gezien. Rond diezelfde tijd 
werd ook regelmatig een mannetje gezien iets noordelijker in het gebied t.h.v. de ooievaarspaal, in de omgeving 
waar in 2018 een koppel tot broeden kwam. Op 14 juni werd ook hier zowel een mannetje als een vrouwtje 
gemeld. Enkele dagen later, op 18 juni, meldde F. Exelmans dan weer een koppel klauwieren in het Rotbroek, in 
de houtkant waar de broedlocatie van 2018 zich bevond. Het is niet duidelijk of dit over dezelfde dieren ging als 
bij de vernatting. Beide locaties liggen immers slechts zo’n 200m uit elkaar. Het koppel werd later niet meer 
teruggezien, noch werden eventuele jongen gemeld. De daarop volgende weken werd wel regelmatig een 
zingend mannetje waargenomen t.h.v. de ooievaarspaal en in het Rotbroek. Het dier vertoonde geen 
nestindicerend gedrag. Vermoedelijk betrof het een uiteindelijk ongepaard mannetje dat in het gebied 
rondzworf op zoek naar een partner.  
 
Op zo’n 400m ten noorden van de locaties rond de ooievaarspaal werd op 10 juni ook een koppel Grauwe 
klauwier gemeld door E. Collaerts ter hoogte van de versmalling in het Webbekoms Broek. Deze dieren hielden 

Figuur 15: Bij een nestcontrole op 19 juli 2018 bleken 5 jonge klauwieren van 
ca. 3 dagen oud aanwezig in het nest 
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zich op in de wastine met verspreid doornstruweel tussen de twee deels afgezette dwarshagen en foerageerden 
vaak op de korte vegetatie langs de Demerdijk. Op 13 juni stelde G. Nijs vast dat het koppel een nest maakte in 
een solitaire jonge meidoorn in de wastine. Ondanks de veelbelovende vooruitzichten, bleek bij een volgend 
terreinbezoek op 24 juni het nest verlaten. Het vrouwtje was nergens te bespeuren en het mannetje vloog 
regelmatig met prooi naar een houtkant aan de overzijde van de Demer. Dat deed vermoeden dat het koppel 
zich daar opnieuw gevestigd had. Herhaaldelijke pogingen om de eventueel nestlocatie te achterhalen mislukten. 
Op 8 juli werd het koppel jagend waargenomen langs de oostzijde van de Demerdijk waarna het vrouwtje telkens 
aan de westzijde laag het struweel in de wastine indook. Na observatie bleek het koppel hier opnieuw een nest 
te hebben gemaakt, dit keer in een bramenkoepel centraal in het begraasde weiland met ruigtekruiden gelegen. 
Ondanks regelmatige bezoeken door vrijwilligers, werden na 25 juli werden geen klauwieren meer waargenomen 
op deze locatie, wat deed vermoeden dat de broedpoging mislukte. Daarom werd op 8 augustus werd de 
vermoedelijke nestplaats in de bramenkoepel gecontroleerd waarbij een verlaten nest met 4 niet-uitgekomen 
eieren werd aangetroffen. De oorzaak van het mislukken van dit broedgeval is onbekend. Mogelijk waren de 
dieren te onervaren, werd het koppel verstoord  of werd een van beide dieren gepredeerd. 
 
Ook in het Diesters Broek zorgden de klauwieren voor de nodige verwarring. Zo bleken er dit jaar uiteindelijk 
niet één maar twee koppels Grauwe klauwier aanwezig te zijn. Regelmatig zagen waarnemers twee mannetje 
tegelijk en kon de projectcoördinator op 25 juni ook waarnemen hoe een mannetje een bedelend vrouwtje 
verjoeg uit zijn territorium, terwijl zijn partner reeds op het nest zat. Beide koppels hielden zich op in de cenrale 
houtkant waar in 2017 en 2018 succesvol een koppel tot broeden kwam. Uiteindelijk verliet het tweede koppel 
het gebied en vestigde het eerste koppel zich in het bramenstruweel waar ook in 2017 een koppel tot broeden 
kwam. De broedlocaties was op ca. 1,2 km gelegen van de broedlocatie in de wastine van het Webbekoms Broek. 
De adulten foerageerden voornamelijk op de hooilanden aan de noordzijde van de centrale houtkant en vanaf 
de takkenhoop die in de winter van 2018-2019 in het hooiland werd neergelegd i.f.v. Grauwe klauwier. Op 18 
juli verlieten de jongen het nest. Het duurde nog tot 25 juli voordat de jongen (3 ex.) voor het eerst gezien werden 
door L. Cieters. Dit broedgeval lijkt daarmee het enige (gekende) geslaagde broedgeval voor het gebied in 2019 
te zijn. 

 

Natuurreservaat Schulensbroek, gelegen in de Demervallei net over de provinciegrens in Limburg, heeft al een 
lange geschiedenis met de Grauwe klauwier. Nadat de soort in Vlaanderen sterk achteruit ging in de tweede helft 
van de 20e eeuw, kwam in 1993 na een tijd van afwezigheid toch weer een koppel Grauwe klauwier tot broeden 
in het Schulensbroek. Met een melding van min. 2, mogelijk 3 jongen op 10 juli van dat jaar, kon men van een 
succesvol broedgeval spreken (pers. med. K. Leysen). Het duurde daarna nog vijf jaar eer in 1998 mogelijk weer 
een koppel tot broeden kwam in het Gulkerveld en twee jaar later (in 2000) meldde zich opnieuw een (mogelijk) 
broedgeval aan (bron: Waarnemingen.be). Daarna bleef het lange tijd stil rond de Grauwe klauwier in 
Schulensbroek, buiten enkele sporadische waarnemingen van een territoriaal mannetje in 2004 (pers. med. K. 
Leysen). 
Pas 15 jaar later, in 2015, maakte de Grauwe klauwier opnieuw zijn intrede als broedvogel in het Schulensbroek. 
Ook in 2016 tekende de soort opnieuw present (Nijs et al., 2016).  In Nijs et al. (2016) werd al aangegeven dat 
het open valleilandschap (lokaal te waarderen als ‘bocage’) hier veel potentieel had om - mits enige gerichte 
beheermaatregelen - op (relatief korte) termijn een broedcluster Grauwe klauwieren te huisvesten.  

 

Op 18 mei meldde J. Severyns de aanwezigheid van een mannetje Grauwe klauwier in het deelgebied Gat van ’t 
Broek in het Schulensbroek. Twee dagen later bleek het om een koppel te gaan. Aangezien klauwieren heten 
plaatstrouw te zijn aan hun broedgebied, zou het mogelijk om hetzelfde koppel gaan dat hier in 2016 tot broeden 
kwam in een meidoornhaag omgeven door bramenstruweel op de rand van de schapenwei. Zij brachten toen 
succesvol drie jongen groot. 
De dieren leken zich dit jaar voornamelijk wat meer op te houden rond een wat meer uitgegroeide meidoornhaag 
onderaan grotendeels omgeven door dens bramenstruweel ongeveer 100 m ten westen van de broedlocatie in 
2016. Op de meidoornhaag waarin ze toen tot broeden kwamen werd in de winter van 2016-2017 een 
verjongingssnoei uitgevoerd, net om deze de komende jaren geschikt te houden voor Grauwe klauwier. Mogelijk 
voorzag deze haag in 2017 nog niet opnieuw voldoende dekking. 
K. Hustinx maakte op 21 mei melding van nestindicerend gedrag. Het leek er dus op dat de klauwieren opnieuw 
een broedpoging zouden ondernemen. Observaties van verscheidene voedseltransporten door het mannetje de 
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daarop volgende weken richting een van de meidoornstruiken, bevestigden het vermoeden dat het meer 
westelijke gelegen struweel de nieuwe nestplaats herbergde.  
Op 28 juni verliet een eerste jong de neststruik. Enkele dagen later (1 juli) kon vastgesteld worden dat vier jongen 
succesvol uitvlogen. Op 31 juli werd een van de jongen aangetroffen in een veedrinkbak in een weiland. Het 
jonge dier dreef op het water en werd net op tijd door K. Hustinx uit het water gered en in een struik geplaatst 
zodat zijn verenkleed kon opdrogen. Niet veel later werd het jong opnieuw foeragerend waargenomen. 
 
Op 12 juni meldde J. Severyns ook een tweede koppel Grauwe klauwier langs de Slapersstraat op een kleine 500 
m ten noordoosten van het broedkoppel dat zich drie weken voordien vestigde langs de Beerbosstraat. Mogelijk 
betreft het hier hetzelfde koppel dat op 21 mei ten noorden van de Mangelbeek werd waargenomen door P. 
Peeters en nadien niet meer werd gemeld. Het koppel hield zich in eerste instantie op in de omgeving van een 
klapvlakte waar in de winter van 2016  een populierbosje (ca. 1 ha) werd gekapt en verschoof daarna hun 
actieradius naar twee aanpalende hooilanden, gescheiden door een afwateringsgracht waarlangs zich struweel 
kon ontwikkelen. Ze maakten gebruik van de doornstruwelen langs de gracht als uitkijkpost. 
Terwijl het mannetje regelmatig jagend werd waargenomen, was het vrouwtje maar zelden te zien. Ze hield zich 
vaak op in een hoge bramenkoepel die over de afwateringsgracht uitgegroeid was. Dat deed vermoeden dat deze 
bramenkoepel als broedlocatie werd uitgekozen. Het gedrag van de klauwieren leek dat ook te bevestigen. Zo 
bracht het vrouwtje het grootste deel van haar tijd door in de bramenkoepel en kwam maar sporadisch 
tevoorschijn op de top van de bramenkoepel wanneer het mannetje eten aanbracht, wat deed vermoeden dat 
ze op een nest zat. Ook kon meerdere keren worden waargenomen hoe beide dieren met prooien in de 
bramenkoepel verdwenen om vervolgens zonder voedsel terug tevoorschijn te komen. Ondanks regelmatige 
observaties door vrijwilligers en de professioneel medewerker, kon het broedgeval op 14 juli nog steeds niet 
bevestigd worden, noch waren er tekenen de aanwezigheid van jongen (bv. verhoogde prooiaandracht). De 
daarop volgende dagen werden de adulten minder frequent waargenomen op deze locatie. Ook de aandracht 
van prooien richting de vermoedelijke nestplaats nam sterk af. Er werd gevreesd voor een mislukt broedgeval.  
 

Op 29 juli constateerde G. Nijs echter dat de 
dieren hun nestlocatie hadden verplaatst van 
de oorspronkelijke nestplaats in de 
bramenkoepel centraal in het weiland naar het 
doornstruweel in de houtkant aanpalend aan 
de Slaperstraat. Het alarmerende gedrag van 
het mannetje in de top van een struik in die 
houtkant verraadde de aanwezigheid van een 
nest met twee jongen van ca. 9-10 dagen oud, 
die enkele dagen daarna succesvol uitvlogen. 
Dat betekent dat het koppel zich reeds begin 
juli nestelde in de houtkant. Op 4 augustus 
werd 1 jong samen met het mannetje 
waargenomen in de houtkant langs de 
Slaperstraat ongeveer 50 m ten zuiden van de 
nestplaats. Dat was de laatste waarneming van 
dit broedgeval. 

 
Dat bracht het totaal aantal succesvol uitgevlogen jongen in 2017 op 6 voor het Schulensbroek.  

 

Reeds vroeg in het broedseizoen, op 4 mei 2018, meldt J. Severyns dat er zich opnieuw een koppel klauwier 
bevindt aan Gat van ’t Broek. Ze bouwden hun nest in de meidoornhaag doorweven met bramenstruweel die de 
schapenwei afzoomt, waar ook in 2016 een koppel al succesvol tot broeden kwam. Het koppel wordt 
voornamelijk op en rond de schapenwei foeragerend waargenomen. Het is wachten tot 18 juni tot K. Hustinx 4 
uitgevlogen jongen kan waarnemen. Helaas volgde er drie weken later, op 4 juli, slecht nieuws: 2 jonge 
klauwieren verdronken in een veedrinkbak die in een van de aanpalende weilanden stond. Dit keer kwam alle 
hulp te laat.  

Figuur 16: Een van de jonge klauwieren in het nest aan de 
Slaperstraat. Foto: Griet Nijs 
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Figuur 17: Deze jonge klauwieren verdronken in een veedrinkbak in het Schulensbroek. Foto: Kristien Hustinx. 

 
Om dergelijke drama’s in de toekomst te voorkomen werd een mail opgesteld naar de terreinbeheerders met de 
vraag de veedrinkbakken te voorzien van uitstapmogelijkheden voor fauna of te vervangen door 
faunavriendelijke exemplaren. Daarnaast werd ook een natuurbericht opgesteld met als doel deze problematiek 
bekend te maken bij het bredere publiek met enkele concrete voorstellen die kunnen helpen om 
verdrinkingsslachtoffers te vermijden (Vercayie & Nijs, 2018; zie ook Hoofdstuk 6). De projectcoördinator 
ontwikkelde tevens een prototype dat fungeert als faunauitstapmogelijkheid en dat vrij eenvoudig kan toegepast 
worden op verschillende types veedrinkbakken (voor meer detail zie 4.1.1). 
 
Op 12 mei meldt J. Severyns een koppel Grauwe klauwieren in de buurt van de broedlocatie langs de 
Slapersstraat in 2017. Ook de volgende dag wordt het paar in de omgeving van de kapvlakte nog gezien. Enkele 
dagen later, op 15 mei, wordt langs het wandelpad dat van zuid naar noord door de Langdoncken loopt een 
mannetje Grauwe klauwier in aanwezigheid van twee vrouwtjes gemeld. Een van de vrouwtjes werd gevoederd 
door het mannetje, het andere niet. Mogelijk betrof dit het koppel van de Slapersstraat, dat zijn actieradius 
verschoof.  
 
Het koppel kwam er uiteindelijk tot broeden in een laag bramenstruweel dat over een afwateringsgracht tussen 
het riet was gegroeid. De nestlocatie was gelegen in de nabijheid van enkele jonge meidoorns die vaak als 
uitkijkpost dienden voor de oudervogels. Het nest was opgebouwd uit een buitenlaag van stevige grashalmen, 
en een binnenlaag van mos. De nestkom was nauwelijks bekleed. Bij inzamelen van het nest werd vastgesteld 
dat 1 ei niet was uitgekomen. Het koppel bracht 2 jongen groot die uitvlogen op 25 juni.  

 

Net als in natuurgebiedencomplex Webbekoms Broek/Diesters Broek/Rotbroek begon ook in Schulensbroek het 
broedseizoen met de melding van vier mogelijke broedgevallen maar ook heel wat bewegingen, verschuivingen 
en onduidelijkheden gedurende de eerste weken.  
Het koppel aan Gat van ’t Broek tekende dit jaar opnieuw vroeg present dit jaar en broedde opnieuw ter plaatse.  
Ook langs de Slaperstraat, waar in 2017 een koppel tot broeden kwam, werd op 17 mei opnieuw een mannetje 
gemeld door P. Tuerlinckx. Niet veel later bleken zich twee koppels en een solitair mannetje op te houden op en 
rond de kapvlakte. Enkele dagen later waren de dieren echter weer verdwenen. Mogelijk werden een aantal van 
deze dieren daarna opgemerkt iets noordelijker, net ten zuiden van het elzenbosje. Daar meldden waarnemers 
een man grauwe klauwier met 2 vrouwtjes waarvan eentje werd gevoerd door het mannetje, het andere 
niet.  Ook in het Stienusbroek (ten noorden van  spoorlijn 35) werd opnieuw melding gemaakt van de 
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aanwezigheid van een mannetje Grauwe klauwier, evenals in het Gulkerveld, gelegen in het zuidoostelijke deel 
van het Schulensbroek. 
 

 
Figuur 18: Overzicht van de broedlocaties van Grauwe klauwier in het Schulensbroek tijdens het broedseizoen van 2019 (bron: 
Waarnemingen.be) 

 
Uiteindelijk bleken zich maar liefst vijf koppels met zekerheid gevestigd te hebben in het Schulensbroek: 
 

 Gat van ’t Broek: Op 8 mei werd er een mannetje gemeld ter plaats. Enkele dagen later, op 12 mei, 
bleek ook een vrouwtje aanwezig. Het koppel nestelde zich in een gemengde houtkant op ca. 130 m ten 
westen van de broedlocatie uit 2018 en ca. 70 m ten noorden van de broedlocatie uit 2017. De adulte 
vogels foerageerden voornamelijk in de omliggende graslanden. Op 7 juli nam K. Hustinx twee 
uitgevlogen jongen waar, die al even uitgevlogen waren op ca. 120 m van de nestlocatie. Een controle 
van de nestlocatie op 29 juli toonde aan dat er een niet-uitgekomen ei was achtergebleven in het nest. 

 Begin Beerbosstraat: Op 23 mei zag K. Hustinx een mannetje ten zuiden van de Beerbosstraat op zo’n 
330 m van de houtkant waar het eerste koppel hun nest maakte. Enkele dagen later (27 mei) kon 
bevestigd worden dat er ook een vrouwtje aanwezig was en werd het koppel meer oostelijker gezien in 
de houtkant parallel aan de Beerbosstraat. Ze brachten vier jongen groot (vaststelling 29 juli). 

 Gulkerveld: Nadat I. Grauls op 7 juni voor het eerst een koppel klauwieren waarnam in het Gulkerveld, 
werden de dieren maar zeer sporadisch waargenomen na half juni. Er werd dan ook gedacht dat deze 
dieren zich alsnog verplaatst hadden. Eind juli nam K. Hustinx toch een mannetje en een vrouwtje waar 
op deze locatie en twee dagen later kon ze bevestigen dat het ook hier een geslaagd broedgeval betrof 
met de waarnemingen van twee grote jongen die al zelfstandig foerageerden. Vermoedelijk bleef dit 
koppel wat onder de radar omdat dit deelgebied minder bezocht wordt door de lokale waarnemers. 

 Stienusbroek: J. Rykx stelde tijdens zijn broedvogelmonitoringsronde op 29 mei vast dat er twee 
mannetjes en een vrouwtje Grauwe klauwier aanwezig waren in het Stienusbroek. Enkele dagen later, 
op 3 juni, kon hij zien hoe een koppel aan de slag ging met het bouwen van een nest in een van de 
centrale houtkanten. Ondanks geregelde bezoeken aan het gebied, nam hij daarna geen klauwieren 
meer waar tot eind juli. Op 29 juli kon hij de aanwezigheid van minimum twee jonge klauwieren 
waarnemen, wat wees op een geslaagd broedgeval.  
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 Vroente Oost: M. Claes ontdekte op zijn beurt een koppel klauwieren ten zuiden van de Herk op het 
einde van de Halbeekstraat tijdens zijn broedvogelmonitoring. Op 29 juli werd er een koppel met drie 
jongen vastgesteld.  

 
Mogelijk heeft ook nog een zesde koppel succesvol gebroed in het gebied ten zuiden van de Beerbosstraat. 
Meermaals werd melding gemaakt van een koppel in de houtkant dwars op de Beerbosstraat tussen de twee 
reeds gevestigde koppels aan Gat van ’t Broek en begin Beerbosstraat (op resp. ca. 330 en 180 m). Later werden 
verscheidene keren een mannetje en een vrouw met jong waargenomen in een houtkant iets dieper in het 
gebied. Helaas kon niet met zekerheid uitgesloten worden dat de waargenomen adulte dieren of de jongen niet 
tot een van de reeds eerder waargenomen koppels behoorden. 
 
Het totaal aantal succesvol uitgevlogen jongen in 2019 komt daarmee op minimum 13 voor het Schulensbroek. 
Met vijf zekere en mogelijk zes broedparen kan hier intussen over de ontwikkeling en vestiging van een 
permanente broedcluster gesproken worden. 

 

 

Op 29 juli merkte J. Nysten vanuit de vogelkijkhut aan de rand van de vijver gekend onder het toponiem ‘Oud-
Heverlee Zuid’ in de Dijlevallei op de westelijke dijk en later in op de komgronden een mannetje Grauwe klauwier 
op. Even later nam hij op de hooiweide op de rechteroever van de Dijle net ten westen van de vijver gelegen ook 
een vrouwtje waar. Aangezien het niet duidelijk was of dit effectief een (laat) broedgeval of doortrekkers betrof, 
ging projectcoördinator G. Nijs in samenspraak met de lokale vrijwilligers op 31 juli ter plaatse en kon bevestigen 
dat het hier wel degelijk om een broedgeval ging. Niet alleen kon een bedelend jong worden waargenomen, ook 
vertoonde het mannetje territoriaal gedrag (wegjagen grasmussen) en het vrouwtje paarbindingsgedrag 
(bedelen bij mannetje). Het aanwezige jong begaf zich nog stuntelig door het struweel waarbij het eerder 
klauterde van tak naar tak en vloog slechts kleine stukjes. Bovendien vertoonde het verenkleed nog wat dons op 
de kop wat het vermoeden sterkte dat het nog maar enkele dagen geleden het nest verlaten had. Vooral het 
mannetje bracht prooien aan naar de juveniele klauwier. Zowel het mannetje en vrouwtje verdwenen geregeld 
langere tijd uit beeld en werden eveneens meermaals jagend waargenomen waarbij ze het voedsel 
transporteerden naar een locatie buiten het zichtveld van de waarnemer. Mogelijk wees dit op de aanwezigheid 
van meer jongen. Deze aanname kon echter niet met waarnemingen bevestigd worden op terrein. Ook de 
volgende dag (1 aug) was het jong nog aanwezig. De oudervogels lieten lang op zich wachten en zat het jong een 
hele tijd alleen in de vegetatie, waarbij het wat rondhopte in de meidoorn en zich vervolgens in de bramen ging 
verschuilen. Na ruim een uur kwam het mannetje aanvliegen met een prooi. De volgende dag konden de 
klauwieren niet meer worden teruggevonden. 
 
Eerder dat jaar (19 mei) werd eveneens een mannetje waargenomen aan de noordelijke vijver ‘Oud-Heverlee 
Noord’. Bovendien werd diezelfde dag door B. Theunis melding gemaakt van de mogelijke aanwezigheid van een 
vrouwtje, een waarneming die helaas niet met zekerheid kon worden bevestigd. De daarop volgende weken 
werden de vogels niet meer waargenomen. Mogelijk betreft het hier toch dezelfde dieren die uiteindelijk 
gebroed hebben ergens in de omgeving. Het zicht vanaf de traditionele uitkijkposten en kijkhutten wordt immers 
sterk belemmerd door de aanwezigheid van veel hoge vegetatie als bomen en struwelen. 

 

 
Op 17 juni meldde P. Abts een man (mogelijk 2) en vrouw Grauwe klauwier op de rand van een weiland langs de 
Keulenstraat in Honsem, Hoegaarden. Het relatief extensief beheerde weiland waar rundvee graasde, was 
gelegen in de kleinschalige bronbeekvallei van de Mene en grenst langs de oostzijde aan het natuurgebied 
Meldertbos. De beekvallei wordt er lokaal geflankeerd door een steil talud behorend tot Europees beschermd 
Habitatrichtlijngebied ‘Valleien van de Winge en de Motte met valleihellingen’ (BE2400012). Het is in de 
uitgestrekte bramenkoepel onderaan dat talud dat de klauwieren hun nest maakten, net boven de uitgediepte 
bronbeek. De houten weidepaaltjes en de takkenhoop midden in het weiland evenals de bovenleiding van de 
elektriciteitsdraden langs de straatkant, werden frequent als uitkijkposten gebruikt. Deze nestlocatie in de Mene-
vallei bevond zich slechts 2,5 km stroomopwaarts van de locatie in natuurgebied Mene-Jordaanvallei, waar in 
2015 een koppel tot broeden kwam. 
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Op 18 juni foerageerden zowel het mannetje als het vrouwtje voornamelijk in de randen van het weiland, al vloog 
het mannetje regelmatig ook de paardenweide aan de overzijde van de straat om daar naar prooien te zoeken. 
Beide oudervogels brachten prooien aan naar het nest en de relatief hoge frequentie waarmee de 
prooiaandracht plaatsvond, leek erop te wijzen dat het koppel al vrij grote jongen had op het nest. 
Enkele dagen later, op 21 juni, waren beide adulten nog steeds druk aan het foerageren en droegen prooi aan 
richting nestplaats. Het vrouwtje was echter weinig zichtbaar, wat deed vermoeden dat er al een of meerdere 
jongen waren uitgevlogen die elders gevoerd werden door het vrouwtje. Op 26 juni werden dan voor het eerst 
twee uitgevlogen jongen waargenomen. Pas een maand later, op 25 juli, werd melding gemaakt van de 
aanwezigheid van 3 en mogelijk zelfs 4 jongen. Het was tevens de laatste dag dat de klauwieren werden gemeld. 
Op basis van de voorliggende data kan dus besloten worden dat de klauwieren al minstens drie weken aanwezig 
waren in het gebied vooraleer ze opgemerkt werden. 

 

 
Vrij onverwacht, wordt op 12 juni door K. Berwaerts een koppel Grauwe klauwier gemeld in het Zichemsveld. 
Het vrouwtje werd gezien met een tak in haar bek, wat deed vermoeden dat er nestbouw plaats vond. De dieren 
hielden zich voornamelijk op rond een extensief beheerde paardenweide waar de afwisseling van kort gegraasde 
vegetatie en bloemrijke ruigten zorgde voor een geschikte foerageerplaats. De omliggende weilanden werden 
deels als hooiland gebruikt en deels extensief begraasd vanaf begin juli. Het koppel vestigde zich in een dichte 
bramenkoepel met een overstaande vogelkers aan de rand van het begraasde weiland tegen de prikkeldraad 
aan. Tussen de hooilanden en het begraasde weiland liep een druk gebruikt wandelpad. De eventuele verstoring 
dat dit teweegbracht, was steeds van zeer korte duur en leek weinig tot geen invloed te hebben op het 
foerageergedrag van de klauwieren. Op 22 juli kon vastgesteld worden dat de jongen uit het nest waren en op 
27 juli nam K. Berwaerts vier jongen waar. Het duurde nog tot 8 augustus eer het vermoeden dat het koppel niet 
vier maar vijf jongen grootbracht, kon bevestigd worden. 
 

 

Gemiddeld over de drie broedseizoenen kenden de koppels een uitvliegsucces van 2,9 jongen/broedpaar, wat 
volgens Hemerik et al. (2015) in lijn ligt met het gemiddelde aantal uitgevlogen jongen per broedpaar tussen 
2001 en 2009 in het Bargerveen (NL). Wanneer echter enkel het aantal succesvolle nesten (= nesten waar 
tenminste één jong uitvloog) werd meegerekend, lag het gemiddelde in het Bargerveen een stuk hoger (4,1 
jongen/paar). Olsson (1995) vermeldt een gelijkaardig uitvliegsucces van 4,3 jongen per nest wanneer enkel de 
succesvolle nesten in rekening gebracht werden. Wanneer ook de mislukte broedgevallen werden meegenomen 
in de analyse, bedroeg het gemiddeld aantal uitgevlogen jongen per broedpaar 3,5. In Duitsland lag dit aantal op 
2,7 (Jacober & Stauber, 1987) en in Zwitserland op 2,9 (Rudin, 1990).  
Wanneer we in de resultaten van deze studie het aantal niet succesvolle nesten achterwege laten, strandt het 
gemiddelde uitvliegsucces alsnog op 3,0 jongen per broedpaar. Vermoedelijk lag het gemiddelde uitvliegsucces 
in werkelijkheid echter hoger, maar kon het aantal uitgevlogen jongen niet altijd exact bepaald worden omdat 
het broedgeval niet intensief genoeg kon worden opgevolgd, pas in een (te) laat stadium ontdekt was of de 
observatieomstandigheden een exacte telling bemoeilijkten. Wanneer we enkel de succesvolle nesten in 
rekening brengen waarvan het aantal uitgevlogen jongen met grote zekerheid kon worden bepaald, komen we 
op een uitvliegsucces van 3,7 jongen per broedpaar, wat in de lijn ligt van bovenstaande resultaten. Om het 
populatieverlies te counteren, moeten een broedkoppel Grauwe klauwier minimum 2,9 jongen per jaar 
grootbrengen (Jacober & Stauber, 1987).  
 
In Vlaams-Brabant en Schulensbroek bleek vooral 2018 met gemiddeld 3,3 jongen/broedpaar een succesvol jaar 
voor de Grauwe klauwieren. Vermoedelijk lag ook het uitvliegsucces in 2019 hoger dan het gemiddelde van 2,9 
jongen, maar door de late ontdekking van enkele broedgevallen na het uitvliegen was het niet meer mogelijk om 
het werkelijk aantal uitgevlogen jongen nog te bepalen.  
 
Opvallend en hoopgevend was de vorming van beginnende broedclusters in zowel Schulensbroek als het 
natuurgebiedencomplex Diesters Broek/Webbekoms Broek/Rotbroek. In Nederland maakte men eveneens 
gewag van een stijging van het aantal broedgevallen in 2019. Zo nam het aantal broedparen in het Bargerveen 
met 20% toe tot 65 koppels. Ook in Nederlands Limburg, Noord-Brabant, Utrecht en Gelderland werden meer 
broedgevallen gemeld dan in andere jaren en enkele gebieden die reeds decennia niet bezet waren, mochten dit 
jaar voor het eerst sinds lang opnieuw broedende Grauwe klauwieren verwelkomen (Nijssen, 2019).  
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Nijssen (2019) stelt dat het droge, warme zomerweer in 2018 een belangrijke sleutel vormt in de sterke stijging 
van het aantal broedparen. Dat jaar kwamen de klauwieren vroeg in hun broedgebieden toe (zie ook 3.1) en 
vlogen de jonge dieren vroeg uit waardoor ze langer de tijd gehad om op te vetten voor de trek. Bovendien zijn 
met warm en droog weer meer insecten beschikbaar (van den Burg et al., 2011) waardoor de jonge dieren 
waarschijnlijk met een goed gewicht uitgevlogen. Dit draagt allemaal bij aan een hoge overleving en terugkeer 
van de jongen in het daaropvolgende jaar. Bovendien hebben jongen die voor het eerst terugkeren uit Afrika - 
anders dan volwassen dieren - de neiging om zich elders te vestigen, waardoor ook nieuwe plekken worden 
bezet. Omdat de maanden juni en juli in 2019 opnieuw droog en warm waren, kende de Nederlandse klauwieren 
opnieuw een goed broedsucces. 
Ook het uitvliegsucces ligt hoger bij warme en droge lentes. Zo meldde Olsson (1995) een uitvliegsucces van 4,9 
jongen/paar na de warme en droge lentes van 1989, 1990 en 1992 terwijl langere periodes van nat en/of koud 
weer tijdens het broedseizoen leidde tot een afname van het uitvliegsucces (1991: alle nesten: 2,1 jongen/paar; 
succesvolle nesten: 3,6 jongen/paar).  
 
Wanneer de weersomstandigheden tijdens het broedseizoen geschikt zijn en de omstandigheden in de 
overwinteringsgebieden gunstig zijn, valt een verdere uitbreiding van de populatie in 2020 te verwachten.  
 

3.4 Voedselonderzoek 

 

 
In totaal werden tijdens het broedseizoen van 2017, 2018 en 2019 in totaal 314 braakballen verzameld van zeven 
verschillende broedlocaties in Vlaams-Brabant en vier in Schulensbroek (Limburg) .  
 

Tabel 4: Overzicht ingezamelde braakballen per locatie tijdens de projectperiode 

Toponiem Gebied Provincie Jaar Datum inzameling  Aantal 

Gat van t Broek Schulensbroek Limburg 2017 11/07/2017 35 

Slapersstraat  Schulensbroek Limburg 2017 4/08/2017 31 

Oud-Heverlee Zuid* Oud-Heverlee Vlaams-Brabant 2017 7/08/2017 43 

Diesters Broek* Diest Vlaams-Brabant 2017 8/08/2017 11 

Webbekoms Broek* Diest Vlaams-Brabant 2018 2/07/2018 19 

Diesters Broek* Diest Vlaams-Brabant 2018 2/07/2018 27 

Rotbroek Zelem Limburg 2018 13/08/2018 34 

Keulen Honsem Vlaams-Brabant 2018 2/07/2018 50 

Gat van t Broek Schulensbroek Limburg 2018 25/06/2019 4 

Wandelpad Langdoncken Schulensbroek Limburg 2018 12/07/2018 26 
Zichemsveld Scherpenheuvel-

Zichem 
Vlaams-Brabant 2019 13/08/2019 30 

 
* Van deze in het groen aangegeven locaties werden de braakballen reeds geanalyseerd. 

 

In totaal werden 218 braakballen of braakbalrestanten, ingezameld op de zeven broedlocaties in Vlaams-Brabant 
geanalyseerd. Het uitzicht en samenstelling van de individuele braakballen kan sterk verschillend zijn afhankelijk 
van gevangen prooien en de overheersende prooiresten (zie figuur 19-21). 
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Figuur 19: Braakbal van Grauwe klauwier met veel haar. Dit type braakbal is weinig gevonden. Foto Maarten Jacobs. 

 
Figuur 20: Braakbal van Grauwe klauwier met veel groene fragmenten (van beekjuffers). Foto Maarten Jacobs. 
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Figuur 21: De variatie tussen verschillende braakballen is groot en wordt bepaald door de overheersende prooiresten. Dit zijn 

braakballen van Grauwe klauwier die roodachtig getintzijn, naar onze indruk wegens aanwezigheid van sprinkhanen in het 
voedsel. Foto Maarten Jacobs.  

 
De analyse van deze 218 braakballen en braakbalrestanten resulteerde in 4013 bruikbare fragmenten van 
minstens 1418 individuen uit 51 taxa. Van alle gedetermineerde individuen behoorde 96% tot de invertebraten. 
 

Tabel 5: Overzicht van de totale aantallen per taxon op basis van de analyse van 218 braakballen 

Orde/familie 
 (wet. naam) 

Orde/familie 
Ned. naam min. # individuen # fragmenten 

Araneae Spinnen 3 3 

Coleoptera Kevers 495 1254 

Carabidae Loopkevers 226 544 

Cerambycidae Boktorren 6 10 

Chrysomelidae Bladhaantjes 4 10 

Curculionidae Snuitkevers 29 59 

Elatridae Kniptorren 2 4 

Histeridae Spiegelkevers 1 1 

Hydrophilidae Spinnende waterkevers 11 19 

Scarabaeidae Bladsprietkevers 20 73 

Silphidae Aaskevers 108 405 

Staphylinidae Kortschildkevers 9 13 

species Onbekend 79 116 

Diptera Vliegen en muggen 12 35 

Syrphidae Zweefvliegen 9 29 

species Onbekend 3 6 

Gastropoda Slakken 1 1 

species Onbekend 1 1 

Heteroptera Wantsen 24 76 
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Pentatomidae Schildwantsen 1 2 

species Onbekend 23 74 

Hymenoptera Vliesvleugeligen 567 1638 

Apidae Bijen en hommels 337 1172 

Cimbicidae Knotssprietbladwespen 1 1 

Crabronidae Graafwespen 5 16 

Crabronidae/Vespidae Graafwespen/Wespen 8 15 

Formicidae Mieren 97 105 

Halictidae - 5 15 

Vespidae Wespen 72 261 

Xiphydriidae Loofhoutwespen 11 11 

species Onbekend 31 42 

Eulipotyphla Insecteneters  5 35 

species Onbekend 5 35 

Lepidoptera Vlinders 9 24 

species Onbekend 9 24 

Mecoptera Schorpioenvliegen 3 4 

Panorpidae  3 4 

Odonata Libellen 15 99 

Anisoptera Echte libellen 2 4 

Calopterygidae Beekjuffers 12 93 

species Onbekend 1 2 

Orthoptera Sprinkhanen 250 675 

Acrididae Veldsprinkhanen 182 537 

Tetrigidae Doornsprinkhanen 2 4 

Tettiginiidae Sabelsprinkhanen 61 128 

species Onbekend 5 6 

Passeriformes Vogels 4 14 

species Onbekend 4 14 

Rodentia Knaagdieren 10 62 

species Onbekend 10 62 

Eindtotaal  1418 4013 
 
Vliesvleugeligen of Hymenoptera maakten het grootste aandeel uit van de gedetermineerde individuen (n=567) 
en fragmenten (n=1638) bij de braakbalanalyses. Ze bedroegen niet minder dan ca. 40% van het totaal aantal 
prooiresten.  
Kevers of Coleoptera (n=495) waren goed voor iets meer dan een derde (35%) van het totaal aantal 
gedetermineerde individuen terwijl 31% van het totaal aantal gedetermineerde fragmenten tot deze orde 
behoorde (n=1254).  
Samen met de sprinkhanen (Orthoptera) - die 18% van alle individuen (n=250) in de geanalyseerde braakballen 
uitmaakten en 17% van de fragmenten (n=675) - leken de Hymenoptera en de Coleoptera bijgevolg op basis van 
de resultaten van dit braakbalonderzoek het stapelvoedsel uit te maken voor de Grauwe klauwieren tijdens de 
broedperiode.  
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Figuur 22: Verdeling van het totaal aantal gedetermineerde individuen uit braakballen van Grauwe klauwier per orde/klasse 

 

 
Figuur 23: Overzicht van de onderverdeling van het totaal aantal gedetermineerde fragmenten uit braakballen van Grauwe 

klauwier per orde/klasse  

 

3.4.1.2.1 Coleoptera – Kevers 
 
Van kevers worden vnl. kop, kaak, halschild en dekschildfragmenten als bruikbaar gesorteerd. Voor het bepalen 
van het aantal individuen zijn kop, kaken, hoeken van halsschild, dekschildbasis en -punt bruikbaar. Op basis van 
deze fragmenten konden tien verschillende families onderscheiden worden en werden 416 individuen tot op 
soort determineerd. In totaal werden 26 verschillende soorten aangetroffen tussen de prooiresten. 
 
Algemeen waren de loopkever van het geslacht Pterostichus/Poecilus het best vertegenwoordigd in de 
geanalyseerde braakballen (n=144 individuen), gevolgd door het aaskevergeslacht Nicrophorus (n=85), het 
loopkevergeslacht Carabus (n=31), loopkevergeslacht Harpalus (n=18), het soortenrijke loopkevergeslacht 
Amara (n=16) e het aaskevergeslacht Silpha (n=14). 
De meest voorkomende soorten waren de Krompootdoodgraver Nicrophorus vespillo (n=81 individuen), de 
Gewone streeploopkever Pterostichus melanarius (n=45), de Kettingloopkever of Gekorrelde veldloopkever 
Carabus granulatus (n=21), de Roodpoothalmkruiper of Aardbeiloopkever Harpalus rufipes (n=14). Daarnaast 
werd ook Poecilus versicolor/cupreus (n=86) vaak aangetroffen als prooirest in de braakballen. Van deze laatste 
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gelijkende soorten was het echter niet altijd evident om de prooiresten met zekerheid tot op soortnaam te 
determineren. 

 
Figuur 24: Fragmenten van loopkevers (Carabidae) uit braakballen van Grauwe klauwier. Foto Maarten Jacobs. 

 

 
Figuur 25: Braakbalfragmenten van de Kettingloopkever of Gekorrelde veldloopkever (Carabus granulatus). Foto Maarten 

Jacobs. 
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Figuur 26: Braakbalfragmenten van de Kettingloopkever of Gekorrelde veldloopkever (Carabus granulatus). Foto Maarten 

Jacobs. 

 

 
Figuur 27: Braakbalfragmenten van loopkeverlarven. Foto Maarten Jacobs. 
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Figuur 28: Braakbalfragmenten van de Veelkleurige kielspriet of van de Koperen kielspriet (Pterostichus versicolor/cupreus), 

twee sterk gelijkende en talrijke loopkeversoorten. Foto Maarten Jacobs. 

 

 
Figuur 29: Fragmenten van de Gewone streeploopkever (Pterostichus melanarius). Foto Maarten Jacobs. 
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Figuur 30: Braakbalfragmenten van een doodgraver, wellicht de Krompootdoodgraver (Nicrophorus vespillo). Foto Maarten 

Jacobs. 

 

 
Figuur 31: Braakbalfragmenten van een doodgraver, wellicht de Krompootdoodgraver (Nicrophorus vespillo). Foto Maarten 

Jacobs. 
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Figuur 32: Fragmenten van de Ovale glimmer of de Akkerglimmer (Amara ovata/similata). Foto Maarten Jacobs. 

 

 
Figuur 33 
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Figuur 33-34: fragmenten van verschillende soorten snuitkevers (Curculionidae). Foto’s Maarten Jacobs. 

 
Gezien de sterke vertegenwoordiging van doodgravers in het menu van Grauwe klauwieren, kunnen we stellen 
dat het laten liggen van dode dieren (ook grote grazers) in natuurgebieden waar Grauwe klauwieren leven tot 
een verhoging van de prooibeschikbaarheid kan leiden.  
De Kettingloopkever of Gekorrelde veldloopkever (Carabus granulatus) is een algemene soort van vooral 
vochtige terreinen, die gebaat is bij aanwezigheid van dood hout en voldoende structuurvariatie in vegetatie (vb. 
afwisseling grasland, ruigte en struweel).  
De Gewone streeploopkever (Pterostichus melanarius) is een zeer algemene soort in open, niet te droog terrein. 
De soort wordt als extreme cultuurvolger beschouwd (Boeken et al. 2002).  

3.4.1.2.2 Diptera – Tweevleugeligen 
 
Tot de Diptera behoren alle vliegen en muggen. Er werden zeer weinig fragmenten van Diptera gevonden, 
ondanks het feit dat tijdens de observaties regelmatig werd waargenomen dat er o.a. zweefvliegen en 
langpootmuggen werden gevangen en aangedragen naar het nest en/of aan de jongen gevoederd. Mogelijk zijn 
Diptera te week en komen er geen of zelden fragmenten in de braakballen terecht. 
 
Er konden van deze orde slechts twaalf individuen worden teruggevonden in de geanalyseerde braakballen, 
waarvan er negen behoorden tot de familie van de zweefvliegen (Syrphidae)  
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Figuur 35: Braakbalfragmenten van zweefvliegen (Syrphidae). Foto Maarten Jacobs. 

 

 
Figuur 36: Braakbalfragmenten van zweefvliegen (Syrphidae). Foto Maarten Jacobs. 
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Figuur 37: kop van een vlieg (Diptera species), afkomstig uit een braakbal van een Grauwe klauwier. Foto Maarten Jacobs. 

3.4.1.2.3 Mecoptera - Schorpioenvliegen 
 
Van deze orde werden slechts drie individuen teruggevonden bij de braakbalanalyse. Twee daarvan werden als 
Panorpa communis of Gewone schorpioenvlieg gedetermineerd.  
 

 
Figuur 38: Braakbalfragmenten van de Gewone schorpioenvlieg (Panorpa communis). Foto Maarten Jacobs. 
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3.4.1.2.4 Gastropoda - Slakken 
 
Er werd in de geanalyseerde braakballen slechts één fragment aangetroffen van een Gastropoda spec. 
 

 
Figuur 39: Bijna intact slakkenhuisje, afkomstig uit een braakbal van een Grauwe klauwier. Foto Maarten Jacobs.  
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3.4.1.2.5 Heteroptera – Wantsen 
 
Bij de braakbalanalyse werden fragmenten teruggevonden van 24 verschillende individuen van Heteroptera. 
Buiten een fragment dat toebehoorde aan een individu uit de familie van de Pentatomidae of schildwantsen, 
konden de overige fragmenten niet verder op familie, geslacht of soort gedetermineerd worden. 
 

 
Figuur 40 

 

 
Figuur 40-41: fragmenten van Heteroptera, afkomstig uit braakballen van Grauwe klauwier. Foto Maarten Jacobs. 
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3.4.1.2.6 Hymenoptera – Vliesvleugeligen 
 
Tot de orde van de Hymenoptera behoren ondermeer hommels, bijen, mieren en wespen. De familie van de 
Apidae (bijen en hommels) was met 1172 fragmenten van min. 337 verschillende individuen het best 
vertegenwoordigd in de geanalyseerde braakballen, gevolgd door de familie van de Vespidae 
(plooivleugelwespen) waarvan 261 fragmenten van min. 72 individuen konden worden gedetermineerd. Ook 
mieren (Formicidae) konden worden teruggevonden in het dieet van de Grauwe klauwieren met 105 fragmenten 
van 97 verschillende individuen.  
 
Het overgrote deel van de Apidae betrof fragmenten van hommels Bombus spec. (n=1118), die verder 
ondetermineerbaar waren. Slechts twee fragmenten konden toegeschreven worden aan twee verschillende 
individuen van Steenhommel (Apis lapidarius) en zes fragmenten aan zes verschillende individuen van 
Akkerhommel (B. pascuorum) . Verder zijn ook vier honingbijen (Apis mellifera) als prooi vastgesteld.  
Van de Vespidae werden vooral fragmenten teruggevonden van het geslacht Vespula (n=231) waarvan er 119 
toebehoorden aan 42 verschillende individuen van Gewone wesp (Vespula vulgaris). Daarnaast konden nog acht 
Duitse wespen (Vespula germanica), twee Europese Hoornaars (Vespa crabro) en twee Franse veldwespen 
(Polistes dominula) worden gedetermineerd.  
Van de wilgenhoutwesp (Xiphydria camelus) werden elf individuen in de braakballen aangetroffen.De Formicidae 
(mieren) konden niet verder op geslacht of soort gedetermineerd worden.  
 
 

 
Figuur 42 
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Figuur 43 

 
Figuur 44 
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Figuur 42-45: fragmenten van Gewone wesp (Vespula vulgaris) en Duitse wesp (V. germanica) uit braakballen van Grauwe 

klauwier. Foto’s: Maarten Jacobs. 
 

 
Figuur 46: Braakbalfragmenten van Vespa crabro (Europese hoornaar). Foto: Maarten Jacobs. 
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Figuur 47 

 

 
Figuur 47 en 48: : fragmenten van crabronide graafwespen (Crabronidae species) uit braakballen van Grauwe klauwier. Foto’s: 

Maarten Jacobs. 
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Figuur 49 

 
Figuur 50 
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Figuur 49-51: fragmenten van wilde bijen en hommels (Apidae), vnl. van hommels (Bombus species), afkomstig uit braakballen 

van Grauwe klauwier. Foto’s: Maarten Jacobs. 
 

 
Figuur 52: Kopfragmenten van mieren (Formicidae), afkomstig uit braakballen van Grauwe klauwier. Foto’s: Maarten Jacobs. 
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3.4.1.2.7 Lepidoptera – Vlinders 
 
Vlinders hebben veel weke delen waarvan weinig over blijft in de braakballen van klauwieren. De weinige 
restanten (n=24) die werden aangetroffen, behoorden aan 9 individuen toe, die niet verder op geslacht of soort 
gedetermineerd konden worden. 
 

 
Figuur 53 

 

 
Figuur 53-54: vleugelfragmenten van vlinders Lepidoptera, afkomstig uit braakballen van Grauwe klauwier. Foto’s: Maarten 

Jacobs. 
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3.4.1.2.8 Odonata – Libellen 
 
Van de 99 fragmenten van Odonata die in de uitgeplozen braakballen van Grauwe klauwier werden 
teruggevonden, behoorden er 93 toe aan in totaal 12 verschillende individuen van de familie van de 
Calopterygidae (Beekjuffers) en 4 fragmenten waren afkomstig van 2 verschillende individuen van de infraorde 
van de Anisoptera (Echte libellen).  

 
Figuur 55 

 

 
Figuur 55-56: Braakbalfragmenten van beekjuffers (Calopterygidae), afkomstig uit braakballen van Grauwe klauwier.  

Foto’s: Maarten Jacobs. 
 

Met name de Weidebeekjuffer (Calopteryx splendens) is de voorbije 2 decennia sterk toegenomen als gevolg van 
waterzuivering, en komt in de periode mei –juli abundant voor, boven en langs rivieren als Dijle, Demer, Gete en 
Velpe. In de ruige oevervegetaties vertoeven vaak hoge dichtheden en de dieren kunnen over flinke afstanden 
rondzwerven.  
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3.4.1.2.9 Orthoptera – Rechtvleugeligen 
 
De Orthoptera omvatten onder meer de sprinkhanen en de krekels. Uit de braakbalanalyse blijkt deze orde goed 
vertegenwoordigd in het dieet van de Grauwe klauwier.  
Van de in totaal 675 fragmenten (250 individuen) van Orthoptera, behoorde de grote meerderheid (n=573) toe 
aan min. 182 verschillende individuen van de familie van de Acrididae (Veldsprinkhanen), 128 fragmenten aan 
min. 61 verschillende individuen van de familie van de Tettigoniidae (Sabelsprinkhanen) en 4 fragmenten waren 
afkomstig van min. 2 individuen van de Tetrigidae (Doornsprinkhanen).  
Slecht een beperkt aantal fragmenten waren voldoende bruikbaar om deze verder tot op soortnaam te 
determineren. Zo wees de analyse uit dat een Krasser (Chorthippus parallelus, n=1), een Moerassprinkhanen 
(Stethophyma grossum, n=1) en een Gewoon doorntje (Tetrix undulata, n=1) tot het menu van de Grauwe 
klauwier behoorden.  
De Krasser is de talrijkste (veld)sprinkhaan in (matig) vochtige tot natte graslanden in valleien. Zowel in 
graslanden in natuurbeheer (vb. vochtig glanshaverhooiland, Kamgrasgrasland, Grote vossenstaartgrasland, …) 
als in cultuurgraslanden in agrarisch gebruik (BWK: Hp en Hp*; zolang ze niet té intensief gebruikt worden; veel 
minder in Hx) kan deze soort in hoge dichtheden voorkomen. In de droge jaren 2018 en 2019 werden evenwel 
lagere dichtheden vastgesteld (pers. med. Jorg Lambrechts).   
De Moerassprinkhaan was tot ca. 10 jaar geleden erg zeldzaam in Oost-Brabant, maar kende de voorbije jaren 
een toename in verspreiding en aantallen. De soort is evenwel beperkt tot vochtige en natte graslanden.  
Het Gewoon doorntje komt wijdverspreid voor en heeft een voorkeur voor vochtige habitats.  
 

 
Figuur 57: Juveniele Grauwe klauwier met een Moerassprinkhaan als prooi. Vierkensbroek, Testelt, 29 augustus 2016. Foto: Marc 
Van Meeuwen. 

 
Verder werden onder verschillende uitkijkposten prooiresten (afgeknipte vleugels) van Grote Groene 
Sabelsprinkhaan (Tettigonia viridissima) aangetroffen. Waarnemingen uit het veld tijdens deze projectperiode 
bevestigden dat grotere prooien, zoals Grote groene sabelsprinkhaan, eerst (deels) verscheurd worden of 
onverteerbare/uitstekende delen eraf worden geknipt voor deze op te eten of aan de jongen te voederen. Deze 
onderdelen zijn dan niet in de braakbal terug te vinden (enkel de kaak en een gewricht wel), maar wél als 
prooirest. 
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Figuur 58: Kaakfragmenten van veldsprinkhanen (Acrididae), afkomstig uit braakballen van Grauwe klauwier. Foto Maarten 

Jacobs. 
 

 
Figuur 59: Kaakfragmenten van sabelsprinkhanen (Tettigoniidae), afkomstig uit braakballen van Grauwe klauwier. Foto Maarten 

Jacobs. 
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Figuur 60: Cerci (‘staartdraden’) van sprinkhanen (Orthoptera), afkomstig uit braakballen van Grauwe klauwier. Foto Maarten 

Jacobs. 
 

 
Figuur 61: Vleugels van Grote groene sabelsprinkhaan (Tettigonia viridissima), gevonden als prooirest onder het nest. Deze 

werden door de adulte vogels afgebeten alvorens de sprinkhaan op te eten of in stukken te trekken en aan de jongen te 

voederen. Foto Maarten Jacobs. 
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Figuur 62: Vleugelfragmenten van sprinkhanen (Orthoptera) uit braakballen van Grauwe klauwier. Foto Maarten Jacobs. 

 
Figuur 63: Gewrichtfragmenten van de achterpoot van sprinkhanen (Orthoptera), uit braakballen van Grauwe klauwier.  

Foto Maarten Jacobs. 
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Figuur 64: Pootfragmenten van sprinkhanen (Orthoptera), uit braakballen van Grauwe klauwier. Foto Maarten Jacobs. 
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3.4.1.2.10 Passeriformes - Zangvogels 
 
Onder het (vermoedelijke) nest van de Grauwe klauwieren in Oud-Heverlee en een uitkijkpost, werden 
verscheidene afgebeten veren van zangvogels aangetroffen. Mogelijk betreft het hier prooiresten van Grauwe 
klauwier waarbij de adulte vogels (een deel van) de veren van de gevangen vogels verwijderden vooraleer ze 
verder te verscheuren en aan de jongen te voederen. Hoewel het bekend is dat er af en toe vogels op het menu 
van de Grauwe klauwier staan, werden echter geen andere restanten aangetroffen in de gevonden braakballen.  
 

 
Figuur 65 

 
Figuur 66 
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Figuur 65-67: Veren van zangvogels (Passeriformes), gevonden onder het nest als prooirest. Foto Maarten Jacobs. 
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3.4.1.2.11 Rodentia en Eulipotyphla – Knaagdieren en Insecteneters 
 
Op elk van de drie onderzochte locaties (Diesters Broek, Webbekoms Broek, Oud-Heverlee) werden fragmenten 
van Rodentia of Eulipotyphla aangetroffen in de braakballen van Grauwe klauwier.  
De in totaal 62 fragmenten van knaagdieren (Rodentia) waren afkomstig van minimum tien individuen, waarvan 
er zeker één tot de onderfamilie van de Arvicolinae (woelmuizen) behoorde.  
De 35 fragmenten die behoren tot de insecteneters (Eulipotyphla) behoorden toe aan minimum vijf individuen 
waarvan, minstens twee van het geslacht Sorex (Figuur 68) en een individu van het geslacht Crocidura (Figuur 
69). Beide geslachten zijn spitsmuizen.  
 

 
Figuur 68: Botjes en tanden van muizen. Rechts fragmenten van het gebit en kaakresten van min. 2 individuen Sorex spec. 

behorende tot de onderfamilie Soricinae (roodtandspitsmuizen). Foto Maarten Jacobs.    
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Figuur 69: bot- en gebitsfragmenten van muizen. Links kiezen van een individu Crocidura spec. behorend tot de onderfamilie 

Crocidurinae (wittandspitsmuizen). Foto Maarten Jacobs.    
 

 
Figuur 70: Botfragmenten en tanden van muizen. Links: tanden van een individu behorende tot de onderfamilie Arvicolinae 

(woelmuizen). Foto: Maarten Jacobs.    

 



 
 De Grauwe klauwier in Vlaams-Brabant 67 
 
 
 

 

3.4.1.3.1 Webbekoms Broek/Diesters Broek/Rotbroek (Diest) 

3.4.1.3.1.1 Diesters Broek 
 
Uit de analyse van de braakballen (n=11) die in 2017 in de omgeving van de nestplaats en onder uitkijkposten 
werden gevonden, lijken vooral kevers (43%) en vliesvleugeligen (41%) de grootste brok uit te maken van het 
menu van de Grauwe klauwieren in Diesters Broek. Vooral doodgravers (Nicrophorus spec.) en hommels (Bombus 
spec.) zorgen voor de grootste aantallen. De hoeveelheid sprinkhanen die in deze braakballen werd 
teruggevonden, is eerder beperkt (5%) op deze locatie (Figuur 71).  
 
Deze analyse moet echter met enige voorzichtigheid bekeken worden gezien het lage aantal ingezamelde 
braakballen. Uit onderzoek van Stichting Bargerveen is bekend dat de voederfrequentie oploopt van ± 30 
prooien/jong/dag in de eerste nestdagen tot ± 60 prooien/jong/dag wanneer de jongen rond de 10 tot 14 dagen 
oud zijn. Per jong worden gemiddeld 700 prooien gevoerd tijdens de nestperiode (Nijssen et al., 2013). Gezien 
het feit dat er in 2017 vier jongen aanwezig waren in het nest, impliceert dat dat er naar schatting 2800 
prooidieren werden gevoederd tijdens de nestperiode. Slechts een zeer kleine fractie hiervan (ca. 0,2%) hiervan 
kon worden ingezameld en gedetermineerd. In 2018 (3 jongen) lag dat aandeel een stuk hoger (7,3%) en vormt 
daarmee een meer representatief beeld van het totaal aangedragen prooien. Wanneer het aantal aangedragen 
prooien voor beide jaren samen wordt bekeken, werd naar schatting 3,9% van het totaal aantal aangedragen 
prooien bemonsterd via braakbalanalyse. 
 

 
Figuur 71: Overzicht van de verdeling van het totaal aantal gedetermineerde individuen uit braakballen van Grauwe klauwier per 

orde/klasse uit Diesters Broek in het broedseizoen van 2017. 

 
Tijdens het broedseizoen van 2018 behoorde meer dan de helft van de in de braakballen aangetroffen individuen 
in Diesters Broek tot de orde van de vliesvleugeligen (60%). Samen met de kevers (32%) was deze orde goed voor 
> 90% van de gedetermineerde individuen in de geanalyseerde braakballen (n=27) (zie Figuur 72). De 
aanwezigheid van grote aantallen hommels wijst op de aanwezigheid van bloemrijke vegetaties (soortenrijke 
graslanden en ruigten).  
 
Het merendeel van de braakballen werd verzameld onder een Gewone vlier nabij de nestplaats waar twee recent 
uitgevlogen jongen zich een tijdje ophielden. 
 
Voor een overzicht van het aantal gedetermineerde individuen per taxon zie Bijlage 1 (Tabel 9). 
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Figuur 72: Overzicht van de verdeling van het totaal aantal gedetermineerde individuen uit braakballen van Grauwe klauwier per 

orde/klasse uit Diesters Broek in het broedseizoen van 2018. 

 

3.4.1.3.1.2 Webbekoms Broek 
 
Alle braakballen (n=19) afkomstig uit het Webbekoms Broek werden verzameld op de grond onder het nest. De 
analyse van de braakballen van het Webbekoms Broek in 2018 toonde opvallend weinig diversiteit in prooiresten, 
ondanks de inschatting dat . Een opmerkelijk groot aandeel van de gedetermineerde individuen behoorde tot de 
orde van de sprinkhanen (46%). Daarnaast stonden vooral kevers (25%) en vliesvleugeligen (25%) op het menu 
van de klauwieren in het Webbekoms Broek. 
Een groter aandeel van sprinkhanen in verhouding met hommels (cfr. Diesters Broek) indiceert meer grazige , 
ruigere vegetaties (t.o.v. meer bloemrijke vegetaties), al dan niet het gevolg van een gericht graasbeheer t.o.v. 
een maaibeheer. In totaal werd ca. 9,6% (=201 individuele prooien) van het totaal aantal aangedragen prooien 
gedetermineerd (3 jongen). 
 

 
 
Voor een overzicht van het aantal gedetermineerde individuen per taxon zie Bijlage 1 (Tabel 10). 
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Figuur 73: Overzicht van de verdeling van het totaal aantal gedetermineerde individuen uit braakballen van Grauwe klauwier 
per orde/klasse uit Webbekoms Broek in het broedseizoen van 2018 
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3.4.1.3.1.3 Rotbroek  
 
In het Rotbroek, dat grenst aan het Webbekoms Broek in het oosten, werden in 2018 in totaal 34 braakballen 
ingezameld waarvan 30 onder uitkijkposten in de buurt van de nestlocatie van het laatste broedsel en 4 onder 
de eigenlijke nestlocatie. Ook hier maken de vliesvleugeligen (40%), kevers (34%) en sprinkhanen (23%) de bulk 
uit van het dieet van de Grauwe klauwieren op basis van de braakbalanalyse. 
 

 
Figuur 74: Overzicht van de verdeling van het totaal aantal gedetermineerde individuen uit braakballen  

van Grauwe klauwier per orde/klasse uit Keulen (Honsem) in het broedseizoen van 2018 

 
Voor een overzicht van het aantal gedetermineerde individuen per taxon zie Bijlage 1 (Tabel 11). 

3.4.1.3.2 Oud-Heverlee Zuid (Oud-Heverlee) 
 
In Oud-Heverlee werden op twee verschillende plaatsen braakballen verzameld: enerzijds onder een houten 
paaltje dat fungeerde als uitkijkpost midden in de ruigte en anderzijds onder de meidoorn waar het jong 
gedurende twee dagen in te zien was en waar zich ook het vermoedelijke nest bevond. Het totaal aandeel kevers 
was hoog (44%) op deze locatie. Ook vliesvleugeligen (Hymenoptera) waren met 30% goed vertegenwoordigd in 
de braakballen.  
 
Het broedgeval in Oud-Heverlee werd pas ontdekt op het moment dat de jongen reeds uitgevlogen waren. Als 
gevolg daarvan kon het exacte aantal jongen niet worden vastgesteld. Daarom is het niet mogelijk een inschatting 
te maken van het aandeel prooien dat kon worden gedetermineerd t.o.v. het verwachte aantal prooien. 
Bovendien fungeerde de braakbalinzamelplaats voornamelijk als uitkijkpost voor de adulte dieren, waardoor de 
analyse een vertekend beeld kan geven i.v.m. het aandeel aangedragen prooien voor de jongen. Zo lijkt het 
aandeel kevers groter en het aandeel sprinkhanen kleiner in de braakballen verzameld onder de uitkijkpost t.o.v. 
de nestplaats (resp. Figuur 75 en Figuur 76). Hierbij dient echter opgemerkt dat de braakbalinzamelplaats onder 
de vermoedelijke nestplaats ook fungeerde als spietsplaats (hoger aantal plukresten van sprinkhanen) en het 
aantal braakballen verzameld op deze locatie beperkt is waardoor dit vermoedelijk geen representatief beeld 
geeft van de prooiaandracht naar de jongen. De braakbalanalyse vormt wel een indicatief beeld van het 
algemene dieet van de Grauwe klauwieren in dit broedgebied. 
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Figuur 75: Overzicht van de verdeling van het totaal aantal gedetermineerde individuen uit braakballen van Grauwe klauwier 

verzameld onder een uitkijkpost (n=36) per orde/klasse uit Oud-Heverlee in het broedseizoen van 2017 

 
Figuur 76: Overzicht van de verdeling per orde/klasse van het totaal aantal gedetermineerde individuen uit braakballen van 
Grauwe klauwier verzameld onder de waarschijnlijk neststruik (n=7) aangevuld met prooiresten uit Oud-Heverlee in het 
broedseizoen van 2017 
 

 
Figuur 77: Totaaloverzicht van de verdeling van het aantal gedetermineerde individuen uit braakballen van Grauwe klauwier per 

orde/klasse uit Oud-Heverlee in het broedseizoen van 2017.  

 
Voor een overzicht van het aantal gedetermineerde individuen per taxon zie Bijlage 1 (Tabel 12). 
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3.4.1.3.3 Keulen (Honsem) 
Alle braakballen (n=50) werden verzameld onder uitkijkposten langs de rand van het weiland. Opvallend hier is 
het grote aandeel vliesvleugeligen dat meer dan de helft (52%) van de prooiresten aangetroffen de braakballen 
uitmaakt, vermoedelijk aangetrokken door de aanwezigheid van een grote oppervlakte met ruigtekruiden als 
wilgenroosje sp. vlak bij de nestplaats. Samen met de kevers (34%) vormen zij de bulk van het dieet op basis van 
deze braakbalanalyse. Sprinkhanen waren slechts goed voor 6% van de prooiresten, gevolgd door vliegen en 
muggen (3%). 
 

 
Figuur 78: Overzicht van de verdeling van het totaal aantal gedetermineerde individuen uit braakballen  

van Grauwe klauwier per orde/klasse uit Keulen (Honsem) in het broedseizoen van 2018 

 
Voor een overzicht van het aantal gedetermineerde individuen per taxon zie Bijlage 1 (Tabel 13). 

3.4.1.3.4 Zichemsveld (Scherpenheuvel-Zichem) 
 
Uit de analyse van de braakballen (n=30) verzameld in Zichemsveld blijkt opnieuw dat de ordes van de 
vliesvleugeligen (41%), kevers (34%) en sprinkhanen (19%) de bulk van het dieet van de Grauwe klauwieren lijken 
uit te maken. Hierbij moet de kanttekening gemaakt worden dat tijdens de observaties vrij veel bruin zandoogjes 
(Maniola jurtina) aanwezig waren in de hooilanden en tevens regelmatig als prooi werden aangebracht naar het 
nest. Zoals eerder reeds vermeld, zijn de weke delen van vlinders niet altijd makkelijk terug te vinden d.m.v. 
braakbalonderzoek en worden hun aandeel hier mogelijk onderschat. 
 

 
Figuur 79: Overzicht van de verdeling van het totaal aantal gedetermineerde individuen uit braakballen  

van Grauwe klauwier per orde/klasse uit Zichemsveld in het broedseizoen van 2019 

 
Voor een overzicht van het aantal gedetermineerde individuen per taxon zie Bijlage 1 (Tabel 14). 
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Voor de analyse van de braakbaldata kijken we naar de soortenrijkdom enerzijds en naar de 
soortensamenstelling van de geïdentificeerde prooiresten in de braakballen anderzijds. Vermits niet elk 
prooindividu tot op soortniveau gedetermineerd kan worden, is de analyse uitgevoerd op het niveau van 
individuele taxonomische eenheden. Dit heeft tot gevolg dat twee taxonomische eenheden (bv. Coleoptera sp. 
en Pterostichus melanarius) in werkelijkheid betrekking hebben op eenzelfde soort (Pterostichus melanarius) en 
de soortenrijkdom dus mogelijk onderschat wordt. 
 
Door de slechte staat waarin sommige braakballen zich bevonden - afhankelijk van de omstandigheden waarin 
ze geraapt werden - was het niet altijd mogelijk de prooiresten per individuele braakbal te analyseren. De 
braakballen die niet individueel konden worden geanalyseerd, werden samen behandeld als één staalname. 
Daardoor varieert het aantal beschikbaar staalnames voor analyse per locatie sterk.  
Bovendien werden er niet op elke locatie evenveel braakballen gevonden en ingezameld. Daardoor kan het 
aantal vastgestelde taxa niet vergeleken worden tussen de locaties onderling, omdat het aantal vastgestelde taxa 
doorgaans toeneemt naarmate meer braakballen en dus meer individuen deel uitmaken van de steekproef. 
Rarefaction curves laten toe om ondanks de verschillende steekproefgroottes de rijkdom aan taxa te vergelijken 
tussen verschillende gebieden (Gotelli & Colwell 2001). Deze curves geven een schatting weer van hoeveel taxa 
zouden zijn aangetroffen indien de steekproefgrootte lager was. Figuur 80 toont dergelijke rarefaction curves 
voor de zes locaties waar braakballen werden ingezameld. Deze figuur geeft het verband weer tussen aantal 
vastgestelde taxa ten opzichte van het aantal individuen die deel uitmaken van de de steekproef. Hieruit blijkt 
dat de rijkdom aan taxa in de braakballen van Oud-Heverlee Zuid het hoogst is, gevolgd door Meldert (Keulen) 
en dat dit ook zou gelden mocht een kleiner aantal braakballen geanalyseerd zijn geweest. De braakballen van 
Diesters Broek, Rotbroek en Zichemsveld lijken een intermediaire rijkdom aan taxa te hebben, terwijl de 
soortenrijkdom in de braakballen van Webbekoms Broek 2018 beduidend lager ligt. 

 
Figuur 80: Rarefaction curves voor de soortenrijkdom in de braakballen van de vier locaties, met 95% confidentie-intervallen. 

 

Deze rarefaction curves zijn gebaseerd op het aantal vastgestelde individuen, onder de assumptie dat de 
braakballen samen een homogene steekproef vormen. Spatiotemporele variatie in foerageergedrag zou echter 
kunnen leiden tot systematische verschillen in de samenstelling van braakballen onderling. Naast het aantal 
vastgestelde individuen, kan het dus ook interessant zijn om rarefaction curves gebaseerd op het aantal 
braakballen op te stellen. Deze geven weer hoe de rijkdom aan taxa toeneemt in functie van het aantal 
verzamelde braakballen. De resultaten van deze sample-based rarefaction curves zijn echter sterk gelijkend aan 
de individual-based rarefaction curves en worden daarom niet verder besproken. Het is ook belangrijk om te 
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vermelden dat deze oefening onderhevig is aan methodologische beperkingen. Vermits niet elke taxonomische 
groep even goed herkenbaar of determineerbaar is, en bepaalde taxonomische groepen onder- of 
oververtegenwoodigd kunnen zijn in bepaalde gebieden, zijn onder- of overschattingen van de taxon- of 
soortenrijkdom mogelijk. 
 
De individuele braakbalstaalnames zelf kunnen op basis van de erin vastgestelde taxa vergeleken worden. Figuur 
81 toont het resultaat van een analyse met behulp van non-metric multidimensional scaling (NMDS). Deze 
methode situeert elke braakbalstaalname zo goed mogelijk in een tweedimensionale ruimte op basis van de 
vastgestelde taxa, opdat braakbalstaalnames die dichter bij elkaar liggen sterker op elkaar lijken qua vastgestelde 
taxa.  
Over het algemeen kan gesteld worden dat de meeste gebieden een sterke overlap kennen qua 
voedselspectrum. De braakbalstaalnames afkomstig van Zichemsveld 2019 tonen echter een opvallend breed 
prooispectrum, wat wijst op een uiteenlopend dieet. Ook Oud-Heverlee Zuid toont een erg breed prooispectrum, 
gevolgd door Diesters broek 2017/2018. Meldert (Keulen) vertoont dan weer een vrij uniek prooispectrum, met 
een groot aantal braakballen met prooifamilies die nauwelijks op andere plaatsen tot het dieet behoorden, zoals 
o.a. Staphylinidae (kortschildkevers) en Cimbicidae (knotssprietbladwespen). Webbekoms broek en Rotbroek  
vertonen dan weer een vrij klein en beiden sterk overlappend prooispectrum. Dit prooispectrum overlapt ook in 
grote mate met die van andere locaties, zoals Zichemsveld en Diesters broek 2018. Dit betekent dat deze dieren 
zich voedden met een subset van het dieet van Zichemsveld en Diesters broek 2018. 
 

 
Figuur 81: Situering van de verschillende braakballen (punten) in een tweedimensionale ruimte op basis van non-metric 

multidimensional scaling (NMDS). De gekleurde, transparante polygonen zijn de convex hulls (convexe omhulsels) van alle 
braakballen afkomstig van dezelfde locatie. 

 

 

 
De Grauwe klauwieren in Vlaams-Brabant kennen een prooispectrum dat matig tot zeer divers is en waarbij 
invertebraten ongeveer 96% van het totaal aantal gedetermineerde individuen uitmaken. Over alle gebieden 
heen zijn kevers (Coleoptera, gemid. 35%) en vliesvleugeligen (Hymenoptera, gemid. 40%) en sprinkhanen 
(Orthoptera, gemid. 18%) de best vertegenwoordigde ordes. Resten van vertebraten (muizen en vogels) werden 
slechts op een aantal locaties in beperkte hoeveelheid aangetroffen. 
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Deze bevinding komt overeen met onderzoek naar prooiresten in nesten in Nederlands Limburg waar kevers 
(53%), vliesvleugeligen (22%) en sprinkhanen (14%) eveneens het grootste deel van het dieet van de Grauwe 
klauwieren uitmaakten (Nijssen et al., 2013). Ook in West-Polen, waar Tryjanowski (2003) het dieet van Grauwe 
klauwieren onderzocht door drie verschillende methodes te combineren (nekkragen, braakballen en prooiresten 
op spietsplaatsen) bleken kevers (54%), vliesvleugeligen (17%) en sprinkhanen (16%) de drie belangrijkste 
taxonomische ordes die verantwoordelijk zijn voor een groot aandeel van de gevangen prooidieren. Het lagere 
aandeel aan kevers in voorliggende studie kan mogelijk verklaard worden door de veelal dense 
vegetatiestructuur die de valleigraslanden typereert en de detectiekans voor kevers bemoeilijkt in tegenstelling 
tot de kalkgrashellingen in Nederlands Limburg en het kleinschalig agrarisch landschap in West-Polen waar resp. 
de vegetatiestructuur ijler is en het aandeel blote grond hoger, waardoor de detectiekans stijgt. Het lagere 
aandeel kevers in de valleigraslanden lijkt te worden gecompenseerd door een hoger aandeel vliesvleugeligen 
en sprinkhanen. 
 
Er zijn evenwel verschillen in prooiverdeling te merken tussen de verscheidene onderzochte gebieden (Figuur 
82). Hoewel in alle gebieden de kevers, vliesvleugeligen en sprinkhanen de best vertegenwoordigde ordes zijn, 
zien we dat in het Webbekoms Broek het aandeel sprinkhanen opvallend hoog (46%), was terwijl dat in het 
nabijgelegen Diesters Broek eerder laag was (4%). Oud-Heverlee leverde intermediaire aantallen (12%). Vooral 
het aandeel veldsprinkhanen was hierbij opvallend. Vermoedelijk speelt de aanwezigheid van een grote 
oppervlakte bloemrijke vegetatie met ruigtekruiden en braamstruwelen en de vegetatiestructuur op microschaal 
(afwisseling vrij open, korte vs. hoge vegetatie) in het voordeel van de sprinkhanen in het Webbekoms Broek en 
voorzien zij op die manier de Grauwe klauwieren van voldoende bulkvoedsel.  
 

 
Figuur 82: Overzicht van relatieve abundantie van de gedetermineerde individuen per orde/klasse uit braakballen van Grauwe 

klauwier voor alle onderzochte gebieden en het totaaloverzicht voor alle gebieden samen. 

 
De aanwezige soortendiversiteit is beduidend lager in Webbekoms Broek dan in Oud-Heverlee of Keulen 
(Meldert). Mogelijk is dat deels te verklaren door het beperkte aantal braakballen dat werd ingezameld op deze 
locatie in vergelijking met het soortendiversere Oud-Heverlee en Keulen. Hoe groter het aantal ingezamelde 
prooiresten, hoe meer kans immers dat er een grotere diversiteit aan prooidieren wordt aangetroffen. Idealiter 
wordt er gestreefd naar een gelijke steekproefgrootte die toelaat de gebieden onderling beter te vergelijken. 
Hoe groter de steekproef, hoe betrouwbaarder de resultaten.  
 
Er zijn een aantal methodologische beperkingen die maken dat voorzichtigheid geboden is bij de besluitvorming.  

 Bepaalde groepen worden mogelijk erg onderschat o.b.v. het braakbalonderzoek, met name ‘weke 
insecten’, zoals larven en rupsen. Ook weke delen of rupsen/larven van bv. Lepidoptera (vlinders) en 
spinachtigen (spinnen, hooiwagens) worden via deze onderzoeksmethode nagenoeg niet 
teruggevonden (Tryjanowski et al., 2003, Nijssen et al., 2013). Ook tweevleugeligen (Diptera) worden 



 
 De Grauwe klauwier in Vlaams-Brabant 75 
 
 
 

weinig aangetroffen, waarbij het eveneens zou kunnen dat deze volledig verteerd zijn of de individuele 
delen niet meer herkenbaar zijn.  Uit onderzoek van van den Burg et al. (2011) bleek op basis van visuele 
observaties dat vlinders, rupsen en spinnen in het Bargerveen tot meer dan 20¨% van het prooitotaal 
uitmaakten op bepaalde momenten tijdens het broedseizoen. Andere onderzoeken toonden aan dat 
deze prooigroepen meestal minder dan 10% van het dieet uitmaken (o.a. Peters, 2002, Tryjanowski et 
al., 2004). Hoewel de prooisamenstelling tussen gebieden sterk kan verschillen, kon ook tijdens dit 
project via visuele observaties worden vastgesteld dat tijdens de (massale) vliegpiek van o.a. Bruin 
zandoogje regelmatig vlinders naar het nest werden aangebracht. Ook nachtvlinders, langpootmuggen 
en (zweef)vliegen werden geregeld als prooi waargenomen. Deze ordes zijn dus zeker 
ondervertegenwoordigd.  

 Ondanks het feit dat meer dan 96% van de gedetermineerde individuen behoren tot de invertebraten, 
wijzen Nijssen en Geertsma (2014) erop dat het belang van vertebraten in het dieet op basis van 
biomassa meestal groter dan op basis van aantallen. Het gewichtsaandeel van gewervelde prooien is 
echter onmogelijk op basis van prooiresten te bepalen. In andere studies is bij eenzelfde aandeel 
gewervelden in het dieet een gewichtsbijdrage van 20-25% vastgesteld (Peters, 2002; Tryjanowski et al., 
2004). 
Aan de andere zijde worden grote prooien (deels) extern verscheurd en worden de grotere, 
onverteerbare delen niet opgegeten of aangedragen naar de jongen. Deze worden bijgevolg niet in de 
braakballen teruggevonden, maar wél als prooirest. Zo vonden we bijvoorbeeld heel wat afgeknipte 
vleugels van Grote groene sabelsprinkhaan onder bepaalde spietsplaatsen, terwijl we in de braakballen 
enkel de kaak en een (knie)gewricht terugvonden van deze soort.  

 
Als men een meer volledig beeld wenst te krijgen van de prooien, geeft een combinatie van braakbalanalyse, 
bekijken van prooiresten in de nestkom en onder spietsplaatsen en visuele observatie van foeragerende 
klauwieren wellicht het beste beeld.  
 
Het lijkt erop dat Grauwe klauwieren een breed gamma aan prooien konden benutten en/of zich konden 
aanpassen aan de lokale foergageeromstandigheden. Een divers prooiaanbod is noodzakelijk aangezien 
klauwieren gedurende het ganse broedseizoen in verschillende weersomstandigheden voldoende prooien 
moeten vinden voor zichzelf en om hun jongen groot te brengen. Zo foerageren Grauwe klauwieren in warmere 
zomers voornamelijk op prooien waar ze een voorkeur voor hebben (lagere diversiteit) terwijl ze tijdens koudere 
zomers gedwongen worden om over te schakelen op een grotere variatie aan prooien waaronder ook 
regenwormen, (jonge) vogels, muizen en reptielen (Pedersen, 2012). Uit literatuur blijkt ook dat vooral in juni en 
begin juli, als de jongen klein zijn, een hoge diversiteit aan kleine prooien van belang is. Vanaf de tweede helft 
van juli, als de jongen wat groter zijn, wordt een lagere diversiteit aan grotere prooien gevoerd, waarbij vooral 
hommels en sprinkhanen belangrijk stapelvoedsel vormen (Nijssen et al., 2013).  
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Om een beter inzicht te krijgen op de habitatvereisten van de Grauwe klauwier, werd een vegetatiekartering 
uitgevoerd waarbij alle percelen gelegen binnen een straal van 250 m rond de nestplaatsen van 2017 en 2018 
(n=10) werden geïnventariseerd. 

 

De broedplaats in het Diesters Broek werd op 14 mei 2019onderzocht, de periode waarin de graslanden volop 
in bloei stonden. In de bloemrijke graslanden domineerde Veldzuring, Scherpe boterbloem en Grote 
vossenstaart, met op nattere plaatsen Pinksterbloem, Echte koekoeksbloem en Veldrus. In de verruigde 
graslanden was Fluitenkruid op dat moment aspectbepalend, maar ook Grote kaardebol was goed 
vertegenwoordigd. Ook jonge exemplaren van Eenstijlige meidoorn, Ruwe berk, braam spec. en Grauwe wilg 
waren verspreid aanwezig. 
 
Een beperkt aantal van de tussenliggende graslanden zijn soortenarme cultuurgraslanden of monoculturen. Op 
dat moment was echter nog geen enkel grasland gemaaid. Houtkanten waren in dit gebied goed 
vertegenwoordigd. Het gaat om gemengde houtkanten met ondermeer Sleedoorn, Eenstijlige meidoorn en 
wilgen.  
De ruige taluds en flanken nabij de Demer betreffen vnl. brandnetelruigte. Bramenstruwelen zijn beperkt 
aanwezig. Verder naar de komgronden toe, zijn ook moerasspirearuigtes te vinden met oa. Moerasspirea, Grote 
wederik, Koninginnenkruid, Gewone engelwortel, Echte valeriaan, Tweerijige zegge,…. In het stukje 
dotterbloemgrasland zijn soorten als Veldzuring, Veldrus en Echte koekoeksbloem goed vertegenwoordigd. Met 
spontane opslag wordt een spontane begroeiing van Zwarte els, Ruwe berk, Zomereik en Schietwilg bedoeld. 
 

 
Figuur 83: Vegetatiekartering in een straal van 250m rond de nestlocaties van 2017 en 2018 in het Diesters Broek 

 
De nestlocaties van Webbekoms Broek en Rotbroek werden eveneens op 14 mei 2019 geïnventariseerd. Op dit 
moment was er al één grasland gemaaid, het meest noordelijk gelegen grasland met grassenmix (fase 1 volgens 
‘Ontwikkeling van botanisch waardevol grasland’; Bax & Schippers, 1998). Deze broedlocatie bevat meer 
reguliere landbouwgronden, met kort begraasde weides. Deze worden wel omringd door houtkanten, 
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moerasvegetaties, rietlanden, verruigde graslanden en (vochtige) ruigtes zodat het geheel een mozaïek van 
vegetaties vormt. Het aandeel bloemrijke graslanden is hier beperkt tot een voedselarmer, droger, struisgrasland 
met een dominantie van Knoopkruid. 
Een aantal houtkanten beperken zich tot Eenstijlige meidoorn of wilgen, maar het merendeel bestaat uit een 
gemengde opslag van Eenstijlige meidoorn, Gewone vlier, Hazelaar, Sleedoorn en Gelderse roos. 
 

 
Figuur 84: Vegetatiekartering in een straal van 250m rond de nestlocaties van 2018 in het Webbekoms Broek (onder) en het 
Rotbroek (boven) 
 

 

Het Schulensbroek werd op 18 juli 2019 gekarteerd in kader van het project Grauwe klauwier. De percelen die 
binnen de buffer van 250 m liggen, zijn grotendeels in beheer van Natuurpunt Beheer vzw. Dit geeft een kaart 
met een grote oppervlakte aan bloemrijke graslanden, met gradiënten van droge naar nattere graslanden. Groot 
streepzaad is in grote aantallen aanwezig in het Schulensbroek. Op 18 juli waren de meeste graslanden al een 
eerste keer gemaaid, maar er werden bijna overal faunastroken overgelaten. Zo konden de aanwezige 
vegetatietypes in de bloemrijke graslanden nog worden vastgelegd, met oa. Knoopkruid, Gewone margriet, 
Grote bevernel, Wilde peen, Gewoon reukgras, Echte koekoeksbloem, Moerasrolklaver, Gewone brunel, Valse 
voszegge, Wilde bertram, Zilverschoon, Veldlathyrus, …. 
Een netwerk van hagen en houtkanten doorkruist het natuurgebied. Meestal gaat het om gemengde houtkanten 
met Zomereik, Sleedoorn, Es, Gewone vlier, Canadapopulier, Hondsroos, Eenstijlige meidoorn en bramen. Maar 
er zijn ook een heel aantal doornstruwelen die zich beperken tot Eenstijlige meidoorn en/of Sleedoorn. Ook 
enkele verruigde graslanden, rietland, moerasvegetaties en (vochtige) ruigtes met talrijk distels zorgen voor de 
nodige afwisseling. In het oosten zijn er nog percelen in landbouwgebruik, met kort gegraasde weides en ruderale 
ruigten waar soorten als Hoge fijnstraal, Zwart tandzaad, Pitrus en Akkerdistel massaal aanwezig zijn. 
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Figuur 85: Vegetatiekartering in een straal van 250m rond de nestlocaties van 2017 en 2018 in het Schulensbroek 
 

 

3.4.2.3.1 Oud-Heverlee 
De locatie waar de Grauwe klauwier in Oud-Heverlee broedde werd op 5 juli 2019 bezocht. Op dit moment was 
een groot deel van de graslanden gemaaid. Langs de randen werden faunastroken uitgespaard. De oevers van 
de Dijle betreffen nitrofiele ruigtes tgv. de ruimingen, met oa. Grote brandnetel, Rietgras en Akkerdistel. Op 
enkele minder goed bereikbare en/of nattere percelen schieten wilgen op, verruigen graslanden of in het beste 
geval otwikkelde zich een Moerasspirearuigte. De cultuurgraslanden die in maaibeheer zijn en/of begraasd 
worden, variëren van oninteressante monoculturen of een grassenmix tot soortenrijke graslanden met Gewoon 
biggenkruid, Veldlathyrus, Gewoon reukgras, Grasmuur, Penningkruid, Gewone brunel,… (fase 3 - 4; Bax & 
Schippers, 1998). Op deze broedlocatie waren houtkanten beperkt aanwezig. 
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Figuur 86: Vegetatiekartering in een straal van 250m rond de nestlocaties van 2017 in Oud-Heverlee 
 

3.4.2.3.2 Keulen (Honsem) 
De locatie waar de Grauwe klauwier in Honsem broedde werd in kaart gebracht op 15 juli 2019. Dit 
broedterritorium kan worden beschreven als een kleinschalig landbouwgebied. De holle wegen bestaan 
grotendeels uit iepen, gemengd met een dicht doornstruweel van Sleedoorn, Eenstijlige meidoorn en hier en 
daar Hondsroos. Verder groeien in deze holle weg nog in beperkte mate Klimop, braam sp. en Wilde marjolein. 
Het grootste gedeelte van de nestlocatie werd ingenomen door bewoning en akkers. Daartussen bevindt zich 
een smalle strook met een moeraszone met Riet, een moerasspirearuigte en wilgenstruweel. De daaraan 
palende koeien- en geitenweide (ten noorden van de moeraszone) bleken minder interessant. De weilanden 
worden in het noorden omzoomd door een smalle (0,5 m breed), bloemenrijke berm. Het dichte elzenbroek en 
het elzen-essenbos grenzen in het zuiden aan een vrij grote, reliëfrijke weiland die begroeid is met talrijk Kamgras 
maar ook Kale jonker. 
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Figuur 87: Vegetatiekartering in een straal van 250m rond de nestlocaties van 2018 in Keulen (Honsem). 
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3.5 Habitatgebruik 

 

Zoals reeds beschreven in Nijs et al. (2016) bestaat een optimaal habitat voor Grauwe klauwier bestaat uit een 
halfopen, gevarieerd en structuurrijk landschap met houtkanten, hagen of verspreid (doorn)struweel. Er is 
voldoende broedgelegenheid in de vorm van dichte doornstruwelen en foerageergelegenheid in de vorm van 
soortenrijke (schrale) graslanden met een groot aanbod aan prooien die makkelijk bereikbaar zijn. De 
vegetatiestructuur in de omgeving van de broedlocatie bepaalt in grote mate of de prooien bereikbaar zijn voor 
de Grauwe klauwier. Om zowel het aanbod als de bereikbaarheid van het voedsel te garanderen doorheen het 
hele broedseizoen en onder alle weersomstandigheden, hebben de klauwieren nood aan een afwisseling van 
korte, open vegetatie waartussen prooien gemakkelijk te vinden zijn en hogere, soortenrijke vegetatie die 
prooien aantrekt. Soortenrijke permanente graslanden voldoen vaak aan deze vereisten en vormen dan ook een 
van de belangrijkste jachtgebieden van de Grauwe klauwier. Waterpartijen in de vorm van poelen of kleinere 
plassen voorzien de klauwieren van bepaalde potentiële prooigroepen die een aanvulling vormen op het dieet. 
 
Aangezien grondprooien meestal binnen een straal van 20 m van de uitkijkpost worden gevangen en klauwieren 
bij voorkeur in de directe omgeving van het nest foerageren (<120m) als ze jongen hebben, is ook een ruime 
keuze aan natuurlijke uitkijkposten zoals dicht struikgewas, haagkanten, verspreide (lage) bomen en/of 
overstaand dood hout noodzakelijk in het foerageergebied, al wordt ook menselijke infrastructuur zoals 
veerasters met prikkeldraad, elektriciteitspalen en –draden als uitvalspost gebruikt (Cramp & Perrins, 2013).  
 
In dit hoofdstuk beschrijven we de verscheidene nestlocaties in detail en maken we een analyse van het 
habitatgebruik van de broedkoppels tijdens de broedseizoen van 2017-2018 op basis van alle meldingen van 
individuele klauwieren via Waarnemingen.be in combinatie met eigen waarnemingen. 

 

 

Het Webbekoms Broek is een halfopen valleilandschap. In het natuurgebied worden drie types open landschap 
onderscheiden: grasland, hooiland en rietruigte. Verder zijn er nog verspreide bosjes met vooral heel wat 
Canadapopulieren. Deze worden in de toekomst verwijderd, en omgevormd tot rietland of meer natuurlijke 
bossen. Qua grasland is er een afwisseling tussen drogere graslanden (struisgrasgrasland) en natte grasland 
(kamgrasgrasland). Grote grazers worden gericht ingezet in het gebied. Landbouwers mogen runderen laten 
grazen op de drogere graslanden. Op de nattere delen worden door de beheerders IJIJslanders en Aberdeen 
Angus-runderen ingezet om het (half-)open landschap te bewaren. Er worden slechts twee dieren per hectare 
toegelaten. Doorheen het jaar worden ze systematisch langs verschillende begrazingsblokken geloodst, zodat er 
een afwisseling in het landschap ontstaat. 

 

In het Diesters Broek verkoos het broedkoppel in 2017 een oude, vrij open houtkant langs een afwateringsgracht 
met enkele overstaande jonge Zomereiken, Eenstijlige meidoorn, Boswilg en een ondergroei van bramen die 
lokaal als een flinke koepel over de afwateringsgracht waren uitgegroeid als nestplaats.  
Het nest was gebouwd in een dense bramenkoepel (ca. 20 m lang, 5 m breed en 2-2,5 m hoog) die zich rond 
enkele afgestorven jonge meidoorns had ontwikkeld boven de afwateringsgracht en bevond zich een hoogte van 
ca. 170 cm boven de bodem van de sloot. 
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Figuur 88: Uitzicht op het bramenstruweel langs de afwateringsgracht waarin in 2017 een koppel Grauwe klauwier hun nest 
bouwde. De nestplaats is rood omcirkeld. Diesters Broek, 8 augustus 2017. Foto Griet Nijs 
 

In 2018 nestelde het aanwezige koppel zich in dezelfde houtkant als in 2017, ca. 90 m verder oostwaarts. De 
nestlocatie bevond zich, net als in 2017, recht boven de afwateringsgracht op ca. 160 cm hoogte van de bodem 
van de gracht (Figuur 89). Vermoedelijk bemoeilijkt dit de toegankelijkheid voor grondpredatoren. Het nest was 
gebouwd onder de kruin van een Eenstijlige meidoorn, waar de takken doorweven waren met bramenstengels 
van een vrij jong bramenstruweel. Het bevond zich zo’n 25 cm diep in de vegetatie (Figuur 90).. Het nest zelf 
bestond uit een buitenlaag van stevige grashalmen, een binnenlaag van mos en fijnere halmen en de ondiepe 
nestkom was langs de binnenzijde bekleed met wat veren (o.a. van een juveniele fazant). Nadat de vier jongen 
waren uitgevlogen, werd op 8 augustus het nest ingezameld. 
 

 
Figuur 89: Uitzicht op de houtkant langs de afwateringsgracht waarin in 2018 een koppel Grauwe klauwier hun nest bouwde. De 
nestplaats is rood omcirkeld.  Diesters Broek, 2 juli 2018. Foto Griet Nijs 
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Figuur 90: Het nest in Diesters Broek bevond zich onderaan in een Eenstijlige meidoorn die doorvlochten was met 
braamstengels boven een afwateringsgracht. Diesters Broek, 2 juli 2018. Foto Griet Nijs 

 
In het binnenbekken van Webbekoms Broek vestigde zich een koppel Grauwe klauwier in de wastine in een 
groepje Eenstijlige meidoorns, die onderaan gezamenlijk omsloten werden door een dichte bramenkoepel. Ze 
verkozen hierbij een plek aan de rand van de wastine, maar in de bescherming van de bramen. Het nest bevond 
zich ca. 30 cm van de rand van het bramenstruweel in een meidoorn doorweven met braamstengels op een 
hoogte van ca. 140 cm van de grond. Ook dit nest had een buitenlaag van stevige grashalmen en een binnenlaag 
van mos. De ondiepe nestkom was bekleed met zachte paardenharen uit de door paarden begraasde wastine.  
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Figuur 91: In het binnenbekken van het Webbekoms Broek verkozen de klauwieren een groepje Eenstijlige meidoorns omsloten 
door bramen aan de rand van de wastine. Het grasland werd lokaal deels gemaaid om de prooibereikbaarheid voor de dieren te 

verhogen. Webbekoms Broek, 2 juli 2018. Foto: Griet Nijs 

 

 
Figuur 92: Het nest bevond zich in een Eenstijlige meidoorn omsloten door en doorweven met bramen. Webbekoms Broek, 2 juli 
2018. Foto: Griet Nijs 
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In 2019 bouwde een koppel Grauwe klauwier in het Webbekoms Broek een eerste nest in een van de verspreid 
staande jonge meidoorns (ca. 3 m hoog) in de begraasde ruigte. De meidoorn was onderaan enkel omgeven door 
wat ruigtekruiden maar niet door bramen. Het nest bevond zich op 150 cm hoogte in meidoorn die nog een vrij 
open structuur had. Het lag dan ook redelijk onbeschut. Het duurde niet lang eer dit nest werd verlaten en bij 
controle werden geen eieren aangetroffen in het nest. Een tweede nest werd na observatie gevonden op ca. 80 
m van de eerste locatie in een bramenkoepel met een doormeter van ca. 8 m en ca. 110 cm hoog met een 
overstaande jonge meidoorn van ca. 2,5 m hoog. Het nest bevond zich zo’n 2-3 m in het bramenstruweel, 30 cm 
onder de rand van de vegetatie op 90 cm van de grond. Ook dit nest werd verlaten om een onbekende reden. In 
het nest werden bij controle 4 niet-uitgekomen eieren aangetroffen. 
 

 
Figuur 93: Nestlocatie van de Grauwe klauwier in Webbekoms Broek in 2019. Webbekoms Broek, 1 juli 2019. Foto: Griet Nijs. 

 

 
Figuur 94: In het bramenstruweel werd een verlaten nest met 4 niet-uitgekomen eieren aangetroffen. Webbekoms Broek, 1 juli 
2019. Foto: Griet Nijs 
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In het Rotbroek hadden de Grauwe klauwieren in 2018 zich gevestigd in een 50 m lange houtkant met 
overstaanders van Eenstijlige meidoorn, Gewone vlier en wilgen die onderaan omsloten werden door een dens 
bramenstruweel. Het nest bevond zich ongeveer een 80-tal cm diep in het bramenstruweel dat vervlochten zat 
in een meidoorn op zo’n 130 cm hoogte boven de grond en was niet verder dan 1,5 m van de rand van de 
onverharde weg gelegen.  
 

 
Figuur 95: In deze houtkant in het Rotbroek kwam in 2018 een koppel Grauwe klauwier tot broeden. Rotbroek, 13 augustus 2018. 
Foto: Griet Nijs 
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Figuur 96: Het nest was gebouwd in een meidoorn die doorweven was met braam. Rotbroek, 13 augustus 2018. Foto: Griet Nijs 

 

 

 
Figuur 97: Overzicht van de vegetatiekartering in een straal van 250 m rond de broedlocaties (2017-2019) in het Diesters Broek 
met aanduiding van de territoria in 2017-2019 
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In 2017 bedroeg de geschatte territoriumgrootte van de Grauwe klauwieren in het Diesters Broek op basis van 
de gemelde waarnemingen ca. 3,0 ha. Ongeveer een derde (1,2 ha) van de vegetatie binnen het territorium 
bestond uit drogere, matige voedselrijke, bloemrijke graslanden met Veldzuring, Rode klaver en Grote 
vossenstaart (fase2, begin fase 3) enerzijds (0,93 ha) en meer vochtige, matig voedselrijke en bloemrijke 
graslanden gedomineerd door Veldrus, Pinksterbloem, Grote vossenstaart en Scherpe boterbloem (0,24 ha) die 
samen ook ongeveer een derde van de totale territorium oppervlakte besloegen. Deze werden van elkaar 
gescheiden door een houtkant (0,19 ha) samengesteld uit Eenstijlige meidoorn, bramen, wilgen en Zomereik en 
een perceel met een grassenmix (1,1 ha) gekenmerkt door Grote vossenstaart, Witte klaver en Scherpe 
boterbloem. Daarnaast bestond het territorium uit een verruigd grasland (0,18 ha) waar Grote kaardebol, 
Akkerdistel, Gewone smeerwortel zorgden voor de aantrek van grotere ongewervelden, een brandnetelruigte 
(0,07 ha), enkele Canadapopulieren en een verruigde oevervegetatie.  
 
De dieren foerageerden voornamelijk binnen een straal van 150 m rond de nestplaats in de hooilanden langs 
beide zijden van de houtkant en langs de faunastroken die werden uitgespaard in het zuidelijke hooiland. Zo 
bevonden ze zich tijdens 7,3% van alle meldingen op het perceel met grassenmix (fase 1)  ten noorden van de 
houtkant en 23% van de tijd foerageerden ze op de bloemrijke graslanden vnl. ten zuiden van de houtkant. De 
dieren werden ook geregeld foeragerend waargenomen onder hoogstammige Canadapopulieren langs de oevers 
van de Zwarte Beek en in het verruigde grasland aan de overzijde van de Zwarte Beek dat afgelopen winter in 
omvormingsbeheer werd genomen (4,4% van de meldingen). Tijdens 62% van de meldingen bevonden de 
Grauwe klauwieren zich in de houtkant waar het nest zich bevond.  
 

 
Figuur 98: Overzicht van het habitatgebruik van de Grauwe klauwieren in Diesters Broek in 2017 op basis van de meldingen in 
Waarnemingen.be (n=137). 

 
In 2018 bedroeg de geschatte territoriumgrootte van het koppel Grauwe klauwier in het Diesters Broek op basis 
van de gemelde waarnemingen 1,4 ha, ongeveer de helft kleiner dan het geschatte territorium uit 2017. Het 
grootste deel van hun territorium bestond uit een permanent grasland gekenmerkt door een mix van Grote 
vossenstaart, Witte klaver en Scherpe boterbloem (1,0 ha). Hier werden de klauwieren tijdens 16% van de 
meldingen waargenomen. Het grootste deel van de tijd (77%) werden de dieren gemeld in de houtkant (0,19 ha) 
waar hun nest zich bevond. De overige 7% van de waarnemingen bevonden de dieren zich in het bloemrijke 
grasland aan de zuidkant van de houtkant (0,18 ha), hoewel uit eigen waarnemingen bleek dat toch frequent op 
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deze graslanden gefoerageerd werd. Aangezien de klauwieren vaak de houtkant als uitvalsbasis gebruikten 
daarbij, vielen deze waarnemingen echter onder de 77% meldingen uit de houtkant. 
 

 
Figuur 99: Overzicht van het habitatgebruik van de Grauwe klauwieren in Diesters Broek in 2018 op basis van de meldingen in 
Waarnemingen.be (n=56). 

 
In 2019 bouwden het koppel Grauwe klauwier opnieuw een nest in dezelfde houtkant als in 2017 en 2018 op 
ongeveer dezelfde locatie als in 2017. Hun territorium schoof bijgevolg opnieuw wat westwaarts op. De geschatte 
territoriumgrootte op basis van de gedane waarnemingen bedraagt ca. 1,13 ha waarvan ongeveer 1 ha 
soortenrijke permante cultuurgraslanden (0,7 ha grassenmix en 0,3 ha bloemrijke graslanden) en 0,15 ha 
houtkant. Van alle waarnemingen werden de klauwier 67% gemeld in de houtkant waar hun nest zich bevond, 
22% in het hooiland ten noorden van de houtkant en 10% in de bloemrijke graslanden ten zuiden van de 
houtkant. 
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Figuur 100: Overzicht van het habitatgebruik van de Grauwe klauwieren in Diesters Broek in 2019 op basis van de meldingen in 
Waarnemingen.be (n=72). 

 
Het territorium van het broedpaar dat zich vestigde in het Webbekoms Broek in 2018 bedroeg ca. 2,90 ha. Het 
overgrote deel van de vegetatie in het territorium bestaat uit een wastine met verspreid doornstruweel (vnl. 
meidoorn), bramenkoepels, bloemrijk grasland en ruigtekruiden (2,55 ha). Het grasland bevat nattere stukken 
(slecht ontwikkeld dottergrasland) waar Pitrus, Gewone engelwortel, Gele lis, Lidrus en meerdere soorten grote 
zegges aspectbepalend zijn. Verder werden de Grauwe klauwieren ook regelmatig foeragerend op de Demerdijk 
(0,13 ha) gemeld waar ze de paaltjes van de weideafsluiting gebruikten als uitkijkpost. Op de schouders van de 
dijk vinden we vooral ruigtekruiden (vnl. Grote brandnetel) en verspreide doornstruwelen, op de kruin van de 
dijk wordt de grasvegetatie regelmatig gemaaid. Daarnaast bevat het territorium een grote oppervlakte met 
bramenkoepels (0,14 ha) en een klein stuk weiland met ruigtekruiden en bomen (0,04 ha). 
 
De Grauwe klauwieren werden in 87,9% van alle meldingen waargenomen in de wastine, waar ook hun 
nestplaats zich bevond. Tijdens 5,2% van de waarnemingen bevonden ze zich op de Demerdijk, 3,4% op het 
weiland met ruigtekruiden en bomen en een gelijke hoeveelheid in de zone met bramenstruweel.  
 
Het territorium van het broedkoppel dat zich nestelde in een houtkant in het Rotbroek bedroeg ca. 1,15 ha. Het 
grootste deel van het territorium werd ingevuld door permanente, relatief vochtige graslanden gekenmerkt door 
raaigras en Grote vossenstaart (ca. 1 ha). Verder was er ruigtevegetatie aanwezig op de oevers van de Zwarte 
beek, enkele meidoornhagen en een gemengde houtkant met Eenstijlige meidoorn, Zomereik, Gewone vlier en 
bramen, waarin de nestplaats zich bevond. 
De klauwieren van het Rotbroek werden voornamelijk gemeld in de houtkant waar ze broedden (63,8% van de 
meldingen) maar werden daarnaast regelmatig foeragerend gezien in de omliggende permanente graslanden 
(29,6%) waar ze gebruikt maakten van de weidepaaltjes of houtkant als uitkijkpost en langs de onverharde weg 
die langs de houtkant door het gebied loopt. 
 



 
 De Grauwe klauwier in Vlaams-Brabant 91 
 
 
 

 
Figuur 101: Vegetatiekartering Webbekoms Broek en Rotbroek. De wit omlijnde oppervlaktes duiden de territoria van Grauwe 
klauwier in beide deelgebieden aan op basis van meldingen in Waarnemingen.be (Webbekoms Broek n=58; Rotbroek n=47). 

 

 
Figuur 102: Vegetatiekartering Webbekoms Broek en Rotbroek volgens de Biologische Waarderingskaart. De wit omlijnde 
oppervlaktes duiden de territoria van Grauwe klauwier in beide deelgebieden in 2018 aan. 
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In Nijs et al. (2016) werd reeds beschreven dat het Schulensbroek, en bij uitbreiding bepaalde delen van de 
Demervallei, voldeed de habitatvereisten voor Grauwe klauwier en bijzonder veel potentieel had om zich te 
ontwikkelen als kernleefgebied voor een broedcluster. Tijdens de projectperiode leek deze voorspelling al 
voorzichtig uit te komen en steeg het aantal broedparen van één in 2016 naar vijf (mogelijk zes) in 2019. Hopelijk 
kan deze positieve trend zich nog een tijdje verder zetten. 

 

3.5.3.2.1 Gat van ‘t Broek 
Aan het Gat van ’t Broek vestigde zich in 2017 een koppel Grauwe klauwier in een gemengde houtkant, ca. 100 
m van waar in 2016 een koppel voor het eerst tot broeden kwam in een meidoornhaag overgroeid met braam. 
De houtkant waarin het nest was gebouwd was ca. 50 m lang met enkele jonge Zomereiken (4-6 m hoog) en vier 
Eenstijlige meidoorns als overstaanders, die onderaan omsloten waren door een dens bramenstruweel. Het nest 
bevond zich in de vork van een van de meidoorns op ca. 130 cm hoogte. 
 
Het daarop volgende jaar (2018) verkoos het aanwezig koppel opnieuw de meidoornhaag waar in 2016 eerder 
al een koppel tot broeden kwam. Deze brede meidoornhaag met een lengte van ca. 100 m wordt onderaan 
helemaal omzoomd door een dense bramenkoepel en ligt op de grens tussen een weiland met een poel dat een 
deel van het jaar door schapen wordt begraasd en een hooiland. De dieren nestelden diep in het 
bramenstruweel, dat lokaal tot 6 m breed is. De exacte nestlocatie kon niet worden bepaald. 
 
In 2019 nestelde het koppel Grauwe klauwier zich in een gemengde houtkant van ca. 25 m lang en 5 m breed 
met overstaanders van Zomereik en Eenstijlige meidoorn onderaan omsloten door een dicht bramenstruweel 
dat plaatselijk meer dan 2 m hoog was. Zoals reeds eerder beschreven in 3.3.3.3 was deze nieuwe broedlocatie 
gelegen op respectievelijk ca. 130 m ten westen van de broedlocatie uit 2018 en ca. 70 m ten noorden van de 
broedlocatie uit 2017. Het nest bevond zich op zo’n 150 cm hoogte in de onderste vork van een jonge solitaire 
zomereik (ca. 7 m hoog) die doorweven was met bramenstengels. 
 

 
Figuur 103: Broedlocatie Grauwe klauwieren 2017. Schulensbroek, 22 juni 2017. Foto: Griet Nijs 
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Figuur 104: In 2018 nestelde een koppel Grauwe klauwier in deze meidoornhaag (rechts in beeld) die doorgroeid is met bramen. 
Schulensbroek, 25 juni 2018. Foto: Griet Nijs 

 

 

3.5.3.2.2 Slaperstraat 
In 2017 kwam voor het eerst op perceel langs de Slaperstraat in Schulen een koppel Grauwe klauwier tot 
broeden. Vermoedelijk ondernamen ze een eerste broedpoging in een bramenstruweel (L 15 m x B 7 m x H 2,2 
m) dat was uitgegroeid over een centrale afwateringsgracht op de grens van twee hooilanden. In de 
bramenkoepel bevonden zich overstaanders van roos spec. (4 m doormeter), jonge Zomereik (3 m hoog) en 
Eenstijlige meidoorn (2 m hoog). Het nest werd vermoedelijk verlaten.  
Een tweede broedpoging werd ondernomen vanaf ca. begin juli in een houtkant van ca. 5 m breed met een 
oudere overstaande zomereik (8-9 m) en enkele jonge zomereiken (4-6 m), ongeveer 65 m ten zuidoosten van 
de eerste nestlocatie. De houtkant (ca 10 m lang) bestond verder uit Sleedoorn, Eenstijlige meidoorn, Es en 
bramen en had een vrij open karakter. Langs de zijkanten groeide wat ruigtekruiden. Het nest bevond zich in een 
jonge meidoorn op ca. 120 cm hoogte, zonder ondergroei. 

Figuur 105: Nestlocatie Grauwe klauwier aan Gat van ’t Broek 2019. Schulensbroek, 29 juli 
2019. Foto’s: Griet Nijs 

Figuur 106: Het nest bevond 
zich in de vork van een jonge 

Zomereik. 
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3.5.3.2.3 Wandelpad Langdoncken 
In 2018 broedde een koppel Grauwe klauwier in jong bramenstruweel dat vervlochten zat in Riet boven een 
afwateringsgracht tussen twee hooilanden. Op de oevers van de afwateringskracht, die met riet was begroeid, 
kon zich wat doornstruweel ontwikkelen, dat vaak als uitkijkpost werd gebruikt. Het nest bevond zich op ca. 70 
hoogte en ca. 30 cm diep in de vegetatie. De draagstruik was voornamelijk Braam spec., waarvan de takken zich 
tussen de rietstengels door gevlochten hadden. In het nest werd 1 niet-uitgekomen ei aangetroffen. 
 

 
Figuur 107: Nestlocatie van de Grauwe klauwieren langs het wandelpad in de Langdoncken. Het nest bevond zich in een 
bramenstruweel vervlochten in de rietkraag. Het aanpalende hooiland was net gemaaid. Schulensbroek, 25 juni 2018. 
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Figuur 108: Het nest bevond zich in een bramenstruweel vervlochten in de rietkraag en bevatte nog 1 niet-uitgekomen ei. 
Schulensbroek, 12 juli 2018. Foto: Griet Nijs 

 

3.5.3.3.1 Gat van ’t Broek 
In 2017 bedroeg de geschatte territoriumgrootte van de Grauwe klauwieren aan Gat van ‘t Broek op basis van 
de gemelde waarnemingen ca. 3,7 ha (zie Figuur 109). Ze werden het vaakst gemeld in de houtkant waarin ook 
hun nest zich bevond (40%) en die ze vaak gebruikten als uitkijkpost om prooien op te pikken van de onverharde 
weg die langs de houtkant loopt of uit het aanpalende bloem- en soortenrijke permanente grasland aan de 
noordkant van de houtkant. In dit grasland, dat een vrij schrale open vegetatie heeft, maakten ze ook geregeld 
gebruik van stevige overstaande stengels van o.a. zuring en afgevallen dode takken als uitkijkpost. Het hoeft dan 
ook niet te verbazen dat ze tijdens 28% van waarnemingen zich in dit hooiland bevonden. Het permanent 
soortenrijk grasland dat zich aan de zuidzijde van de houtkant bevind was goed voor 15% van de meldingen. 
Verder werden de klauwieren geregeld foeragerend waargenomen in iets verderaf gelegen hooilanden waarbij 
ze eveneens gebruikt maakten van struweel of weidepaaltjes als uitkijkpost. 
 
In 2018 was de geschatte territoriumgrootte van het broedpaar dat zich vestigde aan Gat van ’t Broek van 
vergelijkbare grootte als in 2017, nl. 3,2 ha (zie Figuur 110). Aangezien de klauwieren dat jaar tot broeden 
kwamen in de meidoornhaag, werden ze ook het vaakst gemeld in het ‘doornstruweel’, waar hun nest zich 
bevond (60%). Van daaruit foerageerden ze vaak in de bloemrijke weilanden zowel ten westen (18,5%) als ten 
oosten (7,6%) van de meidoornhaag. Verder gebruikten ze verscheidene houtkanten en struwelen (2,1%) en 
weidepaaltjes als uitkijkpaaltjes om te foerageren in aanpalende permanente soortenrijke graslanden. 
 
De geschatte territoriumgrootte van het koppel klauwieren aan Gat van ’t Broek in 2019 bedroeg ca. 5,1 ha (zie 
Figuur 111: Overzicht van het habitatgebruik van de Grauwe klauwieren aan Gat van ’t Broek in 2019 op basis 
van de meldingen in Waarnemingen.be (n=87). . De grotere territoriumoppervlakte kan deels verklaard worden 
door enkele ver afgelegen punten die (mogelijk eenmalig) werden bezocht door de dieren die toch binnen de 
90% activiteitsradius vielen. De dieren werden het vaakst gemeld in de houtkant (32%) waar hun nest zich bevond 
en in de aanpalende bloemrijke hooilanden (25%) waar ze ook frequent vanaf de houtkant in foerageerden. Ook 
de meidoornhaag werd regelmatig gebruikt als uitkijkpost (10,3%) om in het aanpalende hooiland te foerageren 
(3,4%). Ook in de graasweide (11,5%) aan de overzijde van de onverharde weg en het aanpalend soortenrijke 
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permanent grasland (10,3%) werden de klauwieren regelmatig foeragerend gemeld waarbij de struwelen op de 
perceelsranden als uitkijkpost fungeerden. 

 
Figuur 109: Overzicht van het habitatgebruik van de Grauwe klauwieren aan Gat van ’t Broek in 2017 op basis van de meldingen 
in Waarnemingen.be (n=117). 
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Figuur 110: Overzicht van het habitatgebruik van de Grauwe klauwieren aan Gat van ’t Broek in 2018 op basis van de meldingen 
in Waarnemingen.be (n=92). 

 
Figuur 111: Overzicht van het habitatgebruik van de Grauwe klauwieren aan Gat van ’t Broek in 2019 op basis van de meldingen 
in Waarnemingen.be (n=87). 
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Figuur 112: Grauwe klauwieren maken graag gebruik van dorre en uitstekende takken in de vegetatie als uitkijkpost. Man Grauwe 
klauwier foeragerend in bloemrijk weidland, Schulensbroek, 2 juli 2017. Foto: Pim Wolf. 

 

3.5.3.3.2 Slaperstraat 
Het broedkoppel aan de Slaperstraat ondernam een eerste broedpoging in een bramenstruweel boven de 
afwateringsgracht tussen twee hooilanden (zie ook 3.3.3.1 en 3.5.3.2.2). Daar verbleven ze tot ca. begin juli. De 
geschatte territoriumgrootte bedroeg 1,9 ha op basis van alle gemelde waarnemingen voor 1 juli 2017 in dit 
broedgebied. Ze werden het vaakst gemeld in de houtkant nabij de moerasspirearuigte (50%) waar ze een eerste 
broedpoging vermoedelijk ondernamen in een hoge bramenkoepel. Het koppel foerageerde frequent op het 
westelijk gelegen aanpalende mesofiele soortenrijke hooiland (38%) en werd ook geregeld gemeld op het 
oostelijk aanpalende soortenrijke permanente cultuurgrasland (5,8%) en de meer noordelijk gelegen kapvlakte 
waar zich een ruderale ruigte ontwikkelde (2,9%) (Figuur 113).  
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Figuur 113: Overzicht van het habitatgebruik van de Grauwe klauwieren tijdens hun eerste broedpoging in hun broedgebied langs 
de Slaperstraat in 2017 op basis van de meldingen in Waarnemingen.be voor 1 juli 2017 (n=68). 

 
Vanaf begin juli verschoof hun territorium iets zuidelijker nadat ze een nieuwe broedpoging ondernamen in de 
meer zuidoostelijk gelegen houtkant. De geschatte territoriumgrootte vanaf 1 juli 2017 bedroeg 2,2 ha (zie Figuur 
114). Nog steeds werden de dieren frequent gemeld op de centrale houtkant waar ze hun eerste broedpoging 
ondernamen (37%), die ze vaak als uitkijkpost gebruikten om te foerageren in de aanpalende weilanden. Ook nu 
werden ze vaak jagend gemeld op het mesofiele hooiland (39%) en het permante cultuurgrasland (4,8%) waar 
ze ook voor 1 juli op zoek gingen naar prooien. De klauwieren werden minder frequent gemeld in de houtkant 
waar ze een nieuw nest bouwden (14,3%), maar dat kan liggen aan het feit dat de nestlocatie zich vlakbij de 
wegkant bevond en de koppel zich over het algemeen nogal schuw gedroeg. Mogelijk verlieten de klauwieren 
snel de omgeving van het nest wanneer er waarnemers of toevallige voorbijgangers passeerden en begaven ze 
zich op een veiligere afstand. 
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Figuur 114: Overzicht van het habitatgebruik van de Grauwe klauwieren tijdens hun tweede broedpoging in hun broedgebied 
langs de Slaperstraat in 2017 op basis van de meldingen in Waarnemingen.be na 1 juli 2017 (n=84). 

3.5.3.3.3 Wandelpad Langdoncken 
De geschatte territoriumgrootte van het koppel dat tot broeden kwam in een bramenstruweel in het rietland in 
2018 bedroeg ca. 1,9 ha. De dieren begaven zich meestal niet verder dan 150 m van de nestplaats. Het vaakst 
werden de dieren waargenomen op een van de doornstruwelen op rand van het rietland (50%) die ze gebruikten 
als uitkijkpost om te foerageren in de aanpalende soortenrijke permante (bloemrijke) cultuurgraslanden ten 
westen (15,2%) en ten oosten (4,3%; permanent soortenrijke cultuurgrasland met ruderale ruigte) van de 
nestlocatie en in het verruigde grasland aan de noordrand van hun territorium (10,9%). Verder maakten ze ook 
geregeld gebruik van het verspreide doornstruweel langs het wandelpad vanwaar ze foerageerden op de 
omliggende permante soortenrijke (bloemrijke) graslanden (13%) en mesofiele hooilanden (6,5%) in het zuiden 
van hun territorium (zie Figuur 115).  
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Figuur 115: Overzicht van het habitatgebruik van de Grauwe klauwieren in hun broedgebied langs het wandelpad in de 
Langdoncken in 2018 op basis van de meldingen in Waarnemingen.be (n=46). 

 

 

3.5.4.1.1 Nestlocatie 
De nestlocatie van de Grauwe klauwieren in Oud-Heverlee kon niet met zekerheid bepaald worden. In een 
relatief jonge meidoorn waar de jonge klauwier twee dagen te zien was, werd een nest gevonden dat 
vermoedelijk van Grauwe klauwier was. Het nest was scheefgezakt en bevatte nog één niet-uitgekomen ei. Het 
nest bevond zich op ca. 70 cm van de grond in de vork van een meidoorn die onderaan omsloten was door een 
braamstruweel. 

3.5.4.1.2 Habitatanalyse 
Aangezien het broedgeval in Oud-Heverlee pas laat in de uitvliegfase werd opgemerkt en de exacte nestlocatie 
niet met zekerheid bekend is, dienen de resultaten van deze habitatanalyse met enige omzichtigheid te worden 
beschouwd. Bovendien is door de late ontdekking van het broedgeval het aantal waarnemingen (n=18) waarop 
de habitatanalyse is gebaseerd (te?) beperkt voor een correcte weergave van het habitatgebruik. Ondanks het 
beperkt aantal waarnemingen, troffen we onder een bepaalde uitkijkpost ca. 50 braakballen aan en bevond het 
waargenomen jong zich langere tijd in het doornstruweel waar later tijdens een terreinbezoek ook het 
vermoedelijke nest. Deze feiten geven wel een goede aanwijzing dat de omliggende percelen regelmatig bezocht 
werden tijdens het broedseizoen. 
 
Zo werden zowel het mannetje, vrouwtje als het jong het vaakst gemeld in het doornstruweel aan de rand van 
het verruigde grasland met Grote brandnetel en Akkerdistel (44%) waar ook de vermoedelijke nestplaats zich 
bevond net als de uitkijkpost waar de meeste braakballen werden aangetroffen. Daarnaast werden de adulte 
vogels af en toe foeragerend waargenomen in het verruigde grasland met wilgenopslag (11,1%), het aanpalende 
rietmoeras (5,5%), de ruigte onder de populieren (5,5%), het bramenstruweel aan de rand van de eutrofe 
waterplas met rietland (11,1%) en op uitkijkposten boven de waterplas (5,5%). De adulte vogels verdwenen 



 
 De Grauwe klauwier in Vlaams-Brabant 102 
 
 
 

regelmatig in de vegetatie van het grasland met Schietwilg (16,7%) waar mogelijk nog andere jongen aanwezig 
waren. 
 

 
Figuur 116: Overzicht van het habitatgebruik van de Grauwe klauwieren in hun broedgebied in Oud-Heverlee in 2017 op basis 
van de meldingen in Waarnemingen.be (n=18). 

 

Het gebied waar de dieren broedden is het brongebied van de Mene, die loopt door het aangrenzende Meldert 
Bos en natuurgebied Mene-Jordaanvallei waar in 2015 eerder een koppel tot broeden kwam. De vegetatie in de 
smalle beekvallei is habitatwaardig.  

3.5.4.2.1 Nestlocatie 
De klauwieren broedden aan de onderrand van het talud met moerasspirearuigte in een uitgestrekt 
bramenstruweel van ca 1 m hoog. Het nest bevond zich recht boven een bronbeek van ca 1 m diep. De exacte 
locatie kon echter niet worden teruggevonden door de ontoegankelijkheid van het struweel.  

3.5.4.2.2 Habitatgebruik 
Op basis van de gemelde waarnemingen (n=36) bedroeg de geschatte territoriumgrootte slechts 0,8 ha. De 
klauwieren werden vooral gemeld aan de rand van de moerasspirearuigte en grote zeggenvegetatie waar ze hun 
nest in het bramenstruweel boven de bronbeek hadden gebouwd (33%) en waar ze ook regelmatig foeragerend 
boven de wilgenroosjesvegetatie werden waargenomen. Vaak maakten ze gebruik van de de elektriciteitsdraden 
aan de straatkant of de weidepaaltjes aan de onderzijde van het talud als uitkijkpost om te foerageren in het 
aangrenzend soortenrijk permanent cultuurgrasland dat begraasd werd door rundvee (19,4%). Daarnaast 
werden de dieren vaak op de uitkijk gezien in het struweel dat boven de moerasvegetatie uitstak (16,7%). Een 
enkele keer vlogen ze naar de paardenweide aan de overzijde van de straat om daar op prooien te gaan jagen 
waarbij ze ook hier de weidepaaltjes als uitkijkpost gebruikten. 
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Figuur 117: Overzicht van het habitatgebruik van de Grauwe klauwieren in hun broedgebied in Honsem in 2018 op basis van de 
meldingen in Waarnemingen.be (n=36). 

 

 

3.5.4.3.1 Nestlocatie 
In 2019 vestigde het koppel Grauwe klauwieren in het Zichemsveld zich in een geisoleerd staande, dense 
bramenkoepel (L 15 m, B 4 m, H 2-2,5 m) met een overstaande vogelkers (ca. 5 m hoog) aan de rand van een 
extensief beheerd soortenrijk permanent grasland waar 5 GVE rundvee graasden. Het nest bevond zich ca. 50-
60 cm hoog in de bramen en 20 diep in de vegetatie. 
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Figuur 118: De solitaire struwelen omringd door dense bramenkoepels aan de rand van het permanent soortenrijk grasland zorgen 
voor geschikte nestgelegenheid en veilige uitkijkposten in het agrarische landschap. Het onverharde pad verhoogt de 
prooidetectiekans. Zichemsveld, 23 juni 2019. Foto: Griet Nijs 

3.5.4.3.2 Habitatgebruik 
Het Zichemsveld is planologisch ingekleurd als agrarisch gebied maar kenmerkt zich door de extensief beheerde 
soortenrijke hooilanden op de hogere gelegen delen die doorkruist worden door onverharde wegen en paden. 
De geschatte territoriumgrootte op basis van de gemelde waarnemingen bedroeg 1,38 ha en de dieren begaven 
zich doorgaans (< 90% van de meldingen) niet verder dan 100 m van het nest. De dieren foerageerden er 
hoofdzakelijk op de soortenrijke permanente cultuurgraslanden die deels als hooiland, deels als extensieve 
graasweide voor runderen (5 GVE) en deels als paardenweide (1 GVE) werden gebruikt en op de onverharde 
paden die langs de hooilanden liepen. Het hooiland zorgde voor de aantrek van grote aantallen dagvlinders (vnl. 
Bruin zandoogje) en sprinkhanen en daarmee een hoog aanbod aan grote prooien. Ook de extensief beheerde 
graasweide was rijk aan dagvlinders en sprinkhanen terwijl de paardenweide zich kenmerkte door een 
combinatie van korte afgegraasde vegetatie en bloemrijke ruigte die veel ongewervelden aantrok. De 
weidepaaltjes fungeerden tijdens het zoeken naar prooien vaak als uitkijkpost.  
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Figuur 119: Overzicht van het habitatgebruik van de Grauwe klauwieren in hun broedgebied in Zichemsveld in 2019 op basis van 
de meldingen in Waarnemingen.be (n=52). 

 

 
Figuur 120: De bloemrijke ruigte in deze paardenweide zorgt voor de aantrek van ongewervelden en zorgt zo voor de verhoging 
van het prooiaanbod voor de Grauwe klauwier. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de klauwieren vaak op de paaltjes rond 
deze paardenweide te vinden waren. Zichemsveld, 13 augustus 2019. Foto: Griet Nijs 
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Tijdens dit onderzoek werden slechts vier plantensoorten (Braam spec, Eenstijlige meidoorn, Zomereik en Riet) 
geidentificeerd waarin de Grauwe klauwieren hun nest bouwden. Van de 14 broedgevallen waarvan de exacte 
nestlocatie en neststruik kon bepaald worden, opteerden 12 koppels (86%) voor een nestlocatie waar bramen 
aanwezig waren: vier koppels verkozen braam als eigenlijke neststruik, zes koppels bouwden hun nest in een 
Eenstijlige meidoorn doorweefd met braam en kozen twee koppels voor een neststruik waarbij bramen 
doorheen een andere plantensoort (Riet of Zomereik) waren gegroeid. De overige twee koppels verkozen een 
Eenstijlige meidoorn zonder bramen als neststruik.  
In sommige gevallen werd het nest in de vork van een struik gebouwd, in andere gevallen meer aan de rand van 
het struweel waar dunne takken doorvlochten werden door bramenstengels of in de bramenstruwelen zelf. 
Mogelijk vormt deze laatste optie de beste bescherming tegen grondpredatoren. 
 
De neststruiken varieerden in hoogte van ca. 1 m tot 7 m. Het nest bevond zich op een hoogte tussen 55 en 170 
cm, met een gemiddelde hoogte van 120 cm.  
 
Tabel 6: Overzichtstabel eigenschappen nestlocatie van broedgevallen Grauwe klauwier tijdens de projectperiode (2017-2019) in 
Vlaams-Brabant + Schulensbroek 

 

 

De territoriumgrootte varieerde van 0,80 tot 5,4 ha met een gemiddelde van 2,1 ha. De activiteitsradius van alle 
broedgeval beperkte grotendeels zich tot minder dan 250 m rond het nest. Voor vier van de 19 broedpogingen 
beperkte de activiteit zich voornamelijk binnen een straal van 100 m rond het nest. 

Broedseizoen Toponiem Gebied  Nesthoogte (cm) Afstand tot rand 

vegetatie

Neststruik Hoogte neststruik (m) Uitvliegsucces 

# jongen 

2017 Diesters Broek Diest 170 - braam 1,5 4

2017 Oud-Heverlee-Zuid Oud-Heverlee 70 - meidoorn +braam ? min. 1

2017 Gat van t Broek Schulensbroek 130 150 meidoorn + braam 5 4

2017 Slapersstraat Schulensbroek 120 70 meidoorn 3 min. 2

2018 Diesters Broek Diest 160 25 meidoorn + braam 5 3

2018 Webbekoms Broek Diest 140 30 meidoorn + braam 2,5 3

2018 Rotbroek 1e broedpoging Zelem - - niet gevonden ? min. 2

2018 Rotbroek 2e broedpoging Zelem 130 80 meidoorn + braam 3 5

2018 Keulen Honsem - - braam (niet gevonden) 1? 4

2018 Gat van t Broek Schulensbroek - - niet gevonden 3 4

2018 Wandelpad Langdoncken Schulensbroek 70 30 riet + braam 1 2

2019 Diesters Broek Diest - niet gezocht meidoorn + braam 4 3

2019 Webbekoms Broek (1e poging) Diest 150 50 meidoorn 3 0

2019 Webbekoms Broek (2e poging) Diest 90 30 braam 1,1 0

2019 Zichemsveld Scherpenheuvel-Zichem 55 25 braam 1,5 5

2019 Gat van t Broek Schulensbroek 150 - zomereik + braam 7 min. 2

2019 Gulkerveld Schulensbroek - - niet gezocht ? min. 2

2019 Begin Beerbosstraat Schulensbroek - - niet gezocht ? 4

2019 Vroente Oost Schulensbroek - - niet gezocht ? min. 3

2019 Stienusbroek Schulensbroek - - niet gezocht ? min. 2
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Tabel 7: Overzichtstabel habitatgebruik broedgevallen Grauwe klauwier tijdens de projectperiode (2017-2019) in Vlaams-Brabant 
+ Schulensbroek. Voor de in het rood aangegeven gebieden bestond te weinig data om een inschatting te kunnen maken van de 
territoriumgrootte op basis van de gemelde waarnemingen. 

 
 
Gemiddeld bevatte een territorium 35,7% soortenrijk grasland, 34,5% matig soortenrijk grasland en was ca. 10% 
van de oppervlakte bedekt met houtkanten en/of verspreid struweel. Een ongeveer even groot deel (10,1%) van 
het territorium bestond gemiddeld uit ruigtevegetatie. 
 

 

 

De keuze voor een bepaalde nestplaats is afhankelijk van de aanwezige struwelen in het gebied. Uit literatuur 
blijkt dat Grauwe klauwieren een voorkeur hebben voor doorn- en stekeldragende planten als neststruik. Zo 
waren Hondsroos, Sleedoorn, Braam sp. en Jeneverbes goed voor 72,4% van de nestplaatsen van Grauwe 
klauwieren in het zuidoosten van Zweden. Ondanks de aanwezigheid van soorten als berk, populier of wilg lieten 
ze deze steeds links liggen als nestplaats (Olsson, 1995). In het noorden van Turkije gebruikten de Grauwe 
klauwieren Heilige braam (Rubus sanctus) het vaakst (66%) als neststruik (Arslan et al., 2016) terwijl een studie 
uit Hongarije aantoont dat Sleedoorn (26,4%) de meest gebruikte neststruik was (Farkas et al., 1997).Ook 
Hondroos werd in Hongarije door 11% van de broedkoppels als neststruik uitgekozen Opvallend was dat de 
klauwieren hier wél geregeld nestelden in doornloze struiken als Rode kornoelje (13%), Gewone vlier (9,7%), 
Kardinaalmuts (Eunonymus sp.) (6,9%) en wilg sp. (12,5%). 
 
De Grauwe klauwieren in Vlaams-Brabant en Schulensbroek lijken de combinatie van een dens bramenstruweel, 
met relatief jonge meidoorn(s) of andere overstaanders te prefereren als nestlocatie. Deze combinatie kan zowel 
vrijstaand, in groep (struweeleiland) als in een houtkant van variërende lengte voorkomen. Struweeleilandjes en 
lineaire elementen als houtkanten zijn minder gevoelig voor predatie dan aparte struiken (Farkas et al., 1997). 
Struweeleilandjes zijn op hun beurt weer mogelijk minder gevoelig voor grondpredatoren, die toch vaak 

Toponiem Gebied Broedseizoen 90% activiteitsradius Territoriumgrootte # wnm

Diesters Broek Diest 2017 <150m 3,0177 128

Oud-Heverlee Oud-Heverlee 2017 <250m 2,0363 19

Slaperstraat_1e broedpog (<01/07) Schulensbroek 2017 <200m 1,9689 29

Slaperstraat_2e broedpog (>01/07) Schulensbroek 2017 <150m 2,234 65

Gat van 't Broek Schulensbroek 2017 <150m 3,664 127

Diesters Broek Diest 2018 <150m 1,4194 53

Webbekoms Broek Diest 2018 <200m 2,917 56

Rotbroek Zelem 2018 <100m 1,1459 48

Keulen Honsem 2018 <100m 0,7959 61

Gat van 't Broek Schulensbroek 2018 <150m 3,226 100

Wandelpad Langdoncken Schulensbroek 2018 <150m 1,8981 51

Diesters Broek Diest 2019 <100m 1,1313 57

Webbekoms Broek Diest 2019 <200m 1,5651 39

Zichemsveld Scherpenheuvel-Zichem 2019 <100m 1,38 59

Gat van 't Broek Schulensbroek 2019 <200m 5,1395 95

Begin Beerbos Schulensbroek 2019 <250m 2,7083 59

Halbekerstraat Schulensbroek 2019 <100m te weinig data 6

Gulkerveld Schulensbroek 2019 <300m 0,6683 16

Stienusbroek Schulensbroek 2019 <250m te weinig data 11

Locatie Jaar

soortenrijk 

grasland

matig 

soortenrijk 

grasland

soortenarm 

grasland

verspreid 

struweel

oppervlakte 

houtkant ruigte andere totaal

Diesters Broek 2017 1,33 1,25 0 0 0,07 0,25 0,11 3,0

Oud-Heverlee Zuid 2017 0,11 0 0 0,27 0,19 0,69 0,77 2,0

Gat van 't Broek 2017+2018+2019 2,64 1,76 0 0 0,35 0,18 0 4,9

Slaperstraat 2017 0,66 1,72 0 0,04 0,39 0,05 0,63 3,5

Diesters Broek 2018 0,23 1,1 0 0 0,06 0 0 1,4

Webbekoms Broek 2018 1,5 0 0 0,8 0,00 0,54 0 2,8

Rotbroek 2018 0 1 0 0 0,09 0,1 0 1,2

Wandelpad Langdoncken 2018 1,41 0,37 0 0 0,06 0,08 0 1,9

Keulen 2018 0,47 0 0 0 0,04 0,19 0,1 0,8

Diesters Broek 2019 0,37 0,7 0 0 0,06 0 0 1,1

Webbekoms Broek 2019 0,4 0,2 0,2 0,09 0,06 0,51 0 1,5

Zichemsveld 2019 0 0,71 0,56 0 0,03 0 0,07 1,4

gem. opp. (ha) 0,76 0,73 0,06 0,10 0,12 0,22 0,14 2,1

gem. opp. (%) 35,7% 34,5% 3,0% 4,7% 5,4% 10,1% 6,6%
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lijnvormige elementen in het landschap volgen. Ook het feit dat de nesten zich regelmatig vlak boven een 
afwateringsgracht bevonden, kan een mogelijke anti-predatiestrategie zijn.  
Gezien het belang van braam voor deze soort, is het niet alleen van belang dat de aanwezigheid van deze 
struweelvormende plant getolereerd wordt in het broedgebied van de Grauwe klauwier, maar ook in het 
reguliere beheer voldoende aandacht te besteden aan de conditie van de braamkoepels door te werken aan 
verjonging.  Jeneverbes kan vooral op heideterreinen een belangrijke nestlocatie vormen, daar waar Eenstijlige 
meidoorn minder goed groeit op (te) zure of (te) voedselarme grond. Ook op (te) natte grond gedijt meidoorn 
niet goed. 
 
De gemiddelde nesthoogte bedroeg 120 ± 50 cm, wat overeenkomst met bevindingen uit de literatuur (110 cm: 
Olsson, 1995; 113 cm: Lislevand, 2012; 125 ± 39 cm: Arslan et al., 2016). De nesten waren over het algemeen 
opgebouwd uit een buitenste laag van stevige grashalmen of dunne twijgjes. De nestkom bestond uit een laagje 
mos met aan de binnenzijde van de nestkom een laag met fijner plantaardig materiaal. Soms werd de nestkom 
langs de binnenzijde nog extra bedekt met zacht materiaal (paardenhaar, veren,…) indien dat in de nabije 
omgeving voorradig was. 
 
De geschatte terrioriumgrootte varieert van 0,79 tot 5,1 ha en bedraagt gemiddeld 2,1 ha. De gemiddelde 
oppervlakte van een territorium is daarmee iets groter dan de 1,5 ha die algemeen aangenomen voor deze soort, 
gebaseerd op onderzoeken uitgevoerd in Europa (Cramp & Perrins, 1993). Dat kan deels verklaard worden door 
de relatief grote territoria die op basis van de waarnemingen ieder broedseizoen werden vastgesteld aan Gat 
van ’t Broek in Schulensbroek.  
Een territorium bestaat uit een mozaïek van gemiddeld voor 70% uit (matig) soortenrijk grasland, 10% (verspreid) 
struweel en 10% ruigtevegetatie. Deze verdeling komt in de grootteorde van de beschrijving van het ideale 
territorium voor de Grauwe klauwier in Italië waarbij 55-65% uit extensief of gemaaid grasland bestaat, 15-35% 
van de oppervlate met struwelen bedekt is en 5-20% met kruidige vegetatie op braakgrond. Het belang van een 
gevarieerd, soortenrijke landschap met voldoende vegetatiestructuur waarin de Grauwe klauwier voldoende 
voedsel en nestgelegenheid vindt, wordt hierdoor benadrukt. Volgens Golawski & Meissner (2008) zouden 
graslanden ook de hoogste biomassa herbergen aan invertebraten (vnl. kevers) in vergelijking met andere 
habitats. Kevers vormden in deze studie het grootste aandeel van de gedetermineerde prooien uit braakballen. 
Het (gedeeltelijk) maaien van graslanden of het inzetten van begrazing tijdens het broedseizoen verhoogt 
bereikbaarheid van kevers voor de Grauwe klauwieren en is dus aangeraden. Uit observaties is ook gebleken dat 
onverharde paden of veldwegen of open stukken in de vegetatie zeer regelmatig gebruikt werden om te zoeken 
naar prooien. De vegetatie langs dergelijke snel opwarmende stukken fungeert daarbij als ‘beetle bank’ en de 
blote grond laat toe om de prooien gemakkelijk op te sporen. De warmte die doordringt in de bodem lijkt 
bovendien gunstig voor de ontwikkeling van de ondergrondslevende bladsprietkevers (Nijssen et al., 2013). Uit 
Italiaans onderzoek bleek dat de soort de omgeving van dergelijke onverharde wegen als broedplaats verkiest 
boven gelijkaardig habitat zonder zulke wegen (Morelli, 2011).  
 
Bij de territoriumkeuze speelt ook de aanwezigheid van soortgenoten een rol, waarbij de dichtheid kan oplopen 
tot tien territoria op enkele tientallen hectaren. De uitbreiding van een broedkoppel in Schulensbroek in 2016 
tot vijf en mogelijk zelfs zes broedparen in 2019, doet geloven dat zich hier een duurzame broedcluster aan het 
vormen is, van waaruit de populatie zich verder kan uitbreiden in de regio. Ook de melding van vier broedparen 
in Diesters broek in het begin van het broedseizoen van 2019 wijzen op de waarschijnlijke vestiging van een 
broedcluster op relatief korte termijn.*  
 
* Noot: In 2020 vestigden zich vier paar Grauwe klauwieren in natuurgebiedencomplex Webbekoms Broek/Diesters 
Broek/Rotbroek die succesvol tot broeden kwamen (pers. med. L. Cieters).  
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4 Beheer op maat 
(auteurs: Pieter Abts, Bram Cannaerts, Kevin Lambeets) 

De laatste decennia verdwenen kenmerkende structuurelementen als hout- en haagkanten, bosschages en 
poelen steeds vaker uit het landschap en veranderde het landgebruik drastisch. Graslanden werden alsmaar 
intensiever beheerd waarbij zowel de bemesting sterk toenam als het gebruik van pesticiden, of ze werden 
omgezet naar een meer veeleisende teelt, en dus gescheurd tot akker. Op nattere hooilanden in de beek- en 
riviervalleien verschenen vanaf begin 20e eeuw alsmaar meer monotone bestanden met Canadapopulier en ook 
de doornhagen werden vaak ingeplant met hoge bomenrijen. Parallel met deze verschuivingen in het landschap, 
verdween ook de Grauwe klauwier. Pas vanaf de jaren 1970, na het Europees Natuurbeschermingsjaar, startte 
de kentering wat betreft natuurbehoud, maar het duurt tot midden jaren 1980 vooraleer natuurgebieden 
effectief de beschermingstatus krijgen die ze verdienen, aankopen en natuurbeheer s.s. financieel worden 
ondersteund, en natuurverenigingen bijgevolg hun inspanningen op terrein beetje bij beetje zien opleveren. De 
steeds frequenter wordende meldingen van pleisterende Grauwe klauwieren in de provincie Vlaams-Brabant 
sinds 2013 en het voorzichtig toenemend aantal broedgevallen vormen een indicatie voor het voorzichtig 
terugkeren van de soort als broedvogel. In de Demer-, Velpe-, Gete- en Dijlevallei werden de laatste decennia 
zowel door de Vlaamse overheid (ANB) als door terreinbeherende verenigingen zoals Natuurpunt Beheer vzw 
flink geïnvesteerd om de nog aanwezige natuurwaarden te behouden en waar kan deze verder te verhogen. Als 
gevolg daarvan ontwikkelde zich in toenemende mate een aanzienlijk potentieel om een broedpopulatie Grauwe 
klauwier te huisvesten. Om een effectieve vestiging van de soort in de regio op termijn te bewerkstelligen, is het 
echter aangewezen de potentiële broedgebieden verder te optimaliseren.  
 
Grauwe klauwieren prefereren gevarieerde, structuurrijke, halfopen landschappen (wastine, bocage) waarin 
soortenrijke graslanden voor voldoende voedsel zorgen en verspreide (doorn-)struwelen en bramenkoepels 
dienst doen als uitkijkpost en nestlocatie. Een mix van vrij open, soortenrijke langere en kortere vegetaties is 
hierbij ideaal (zie hoger). De soort wordt bijgevolg voornamelijk in extensief beheerde landschappen 
teruggevonden en vormt zo een belangrijke ecologische indicator voor de kwaliteit van het leefmilieu (van den 
Burg et al., 2011).   
 
Soortgericht beheer voor Grauwe klauwier wordt enerzijds toegespitst op het verhogen van de 
prooibeschikbaarheid en -bereikbaarheid. Dat wordt bekomen door enerzijds in te zetten op het extensiveren, 
verschralen en aangepast beheren van graslanden en anderzijds door werk te maken van landschapsherstel. Dit 
kan zowel d.m.v. aanpassingen wat betreft landschappelijke structuren (macro-schaal), perceelsniveau (meso-
schaal) en habitatniveau (micro-schaal). Zo ontstaat er opnieuw een meer gevarieerd en structuurrijk landschap 
met voldoende uitkijkposten en een ruim prooiaanbod. Indien de lokale omstandigheden het toelaten ook 
bekeken of de abiotische omstandigheden (bv. kwelwaterdruk) verbeterd kunnen worden. Ook het inzetten op 
het verhogen van de broedgelegenheid is een belangrijke stap in het herstel van het habitat van de Grauwe 
klauwier. Hiervoor kan ingezet worden op de aanplant of spontane opslag van  doornstruiken, (braam-
)struwelen, hagen,… waar de klauwieren veilig kunnen nestelen en hun jongen grootbrengen.  
 

4.1 Demervallei 

 

Agentschap voor Natuuren Bos (ANB) nam, als terreinbeheerder van het complex Webbekoms Broek/Diesters 
Broek/Rotbroek, na vaststelling van het broedgeval in 2017 in Diesters Broek onmiddellijk een aantal gerichte 
maatregelen op terrein die het broedsucces van de Grauwe klauwier ten goede moest komen. Zo werd voor de 
permante graslanden ten noorden en zuiden van de houtkant waar de klauwieren broedden een gefaseerd 
maaiplan aan de nieuwe gebruiker (landbouwer) voorgelegd. Hierbij lag de nadruk op het laten overstaan van 
enkele stroken langere vegetatie van ca. 7-8 m breed. Deze zogenaamde faunastroken verhogen immers de 
prooibeschikbaarheid voor Grauwe klauwieren doordat prooidieren worden aangetrokken door het aanwezige 
voedsel en schuilgelegenheid in deze overstaande vegetatie. Op de rand van deze stroken werden een aantal 
dode takken (ca. 2 m hoog) in de grond gestoken, die dienst deden als tijdelijke uitkijkposten voor de klauwieren 
en faciliteerden zo het vangen van prooien in het pas gemaaide gras of boven de langere vegetatie. Daarnaast 
werd ingezet op het verder uitbreiden van het leefgebied van de Grauwe klauwier, het verder openmaken van 
het landschap en het voorzien van nieuwe broedgelegenheid en uitkijkposten door het creëren van takkenhopen. 
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Figuur 121: Overzicht van de inrichtingsmaatregelen i.f.v. Grauwe klauwier in het Diesters Broek tijdens de projectperiode 

(2017-2019) 

In het Webbekoms Broek werden ter hoogte van de wastine in het voorjaar van 2018 enkele gangen geklepeld 
dwars door de hoge aaneengesloten bramenkoepels om deze meer geschikt te maken voor o.a. Grauwe klauwier. 
De begrazing gebeurt door een 15-tal IJslandse paarden die verder ook zorgen voor een gevarieerde 
vegetatiestructuur in de wastine: de afgegraasde kortere vegetatie zorgt voor een verhoogde 
prooibereikbaarheid terwijl de langere vegetatie fungeert als refugium en nectarbron (=aantrekking) voor 
ongewervelden en dus de prooibeschikbaarheid op peil houdt. De verspreide doornstruwelen en bramenkoepels 
worden gebruikt door de adulte vogels als uitkijkposten tijdens het foerageren, als schuilplaats en als 
nestgelegenheid. Verder werd het achterstallig beheer van de uitgegroeide meidoornhagen gefaseerd aangepakt 
en werden enkele takkenhopen en struweeleilanden gecreëerd die door de klauwieren het jaar erop reeds als 
uitkijkpost werden gebruikt (cfr. Klauwiereneilanden). 
 

 
Figuur 122: Overzicht beheermaatregelen i.f.v. Grauwe klauwier in het Webbekoms Broek tijdens de projectperiode (2017-

2019). Bron: Agentschap voor Natuur en Bos 

 
Naar aanleiding van het verdrinken van de jonge klauwieren in een veedrinkbak in het Schulensbroek werd een 
prototype faunauitstapraster ontwikkeld en op 26/07/2018 in de veedrinkbak in het Rotbroek geplaatst, vlakbij 
de houtkant waar de klauwieren broedden. De constructie bestaat uit een stevig grootmazig (5x5 cm) 
geplastificeerd of gegalvaniseerd net, met daarover kleinmazig (1x1 cm) gegalvaniseerd kippengaas. Het geheel 
rust op de bodem van de drinkbak en werd bovenaan rond de rand van de drinkbak geplooid. Het geheel werd 
vastgemaakt met een snelbinder. 
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Figuur 123: Het geplaaste raster moet de veedrinkbakken 
voorzien van een uitstapmogelijkheid voor fauna en 
verdrinkingsslachtoffers voorkomen. De constructie werd door 
de paarden onmiddellijk geaccepteerd. Rotbroek, 27 juni 
2018. 

 

 

In het Schulensbroek werd de voorbije jaren sterk ingezet op het verder opmaken van het gebied d.m.v. 
bosomvorming, graslandherstel en het verwijderen van hoogstammige elementen (overstaanders) in 
houtkanten o.a. in functie van Grauwe klauwier, Kwartelkoning en andere typische weide- en valleivogels. 
Daarnaast werd ook het achterstallig beheer van houtkanten aangepakt en een meer gefaseerd maaibeheer 
ingesteld. 
 

 
Figuur 124: Bij het maaien werden enkele faunastroken langs het struweel aan de Slaperstraat uitgespaard voor de broedende 

Grauwe klauwieren. Schulensbroek. Foto: Griet Nijs 
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Figuur 125: Overzichts van de uitgevoerde inrichtingsmaatregelen in het Schulensbroek tijdens de projectperiode (2017-2019) 

 

De Demervallei tussen Diest en Aarschot biedt grote kansen voor de vestiging van een broedpopulatie Grauwe 
klauwier op relatief korte termijn. In het kader van dit project werd de focus gelegd op structuurherstel en dit op 
schaalniveau van het landschap. Een dichte blok met vnl. wilgenkoepels en Zomereik werd zo opnieuw 
opengemaakt in natuurgebied de Mortels te Testelt.  Door het terugzetten van deze hoogopgaande bomen stijgt 
de openheid en worden lager blijvende doornstruwelen en bramenkoepels enigszins bevorderd. Deze 
maatregelen werden aanvullend uitgevoerd na het bijsturen van het begrazingsregime. Daarenboven, werd in 
Testelt in de Bekkevoortsebeemden doelgerichte maaibeheer uitgevoerd in 2017 en 2018, ten einde geschikt 
broed- en foerageerhabitat in het vroege voorjaar te voorzien. Ook dit vormt een surplus bovenop het reeds 
gevoerde extensieve begrazingsbeheer. De resultaten van deze bijkomende maaibeurt waren onmiddellijk 
zichtbaar op terrein. Tot slot werden ook hier de aanwezige Zomereiken gedund om het landschap meer open 
te maken. 
 



 
 De Grauwe klauwier in Vlaams-Brabant 113 
 
 
 

 
Figuur 126: De dunning van Zomereiken moet het landschap meer geschikt maken voor de Grauwe klauwier. Bekkevoortse 
Bemden. Foto: Luc Vervoort 

 
Figuur 127: Overzicht geplande inrichtingswerken Vierkensbroek i.f.v. Grauwe klauwier in Vierkensbroek. Bron: Natuurpunt 

Beheer vzw. 
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4.2 Velpevallei 
De Velpevallei is een brede vallei met een zeer open karakter. Ze bevat twee belangrijke kernen met potentieel 
broedgebied, nl. de natuurgebieden Middenloop Velpevallei - Paddepoel, in eigendom van Natuurpunt Beheer 
vzw, en het Wachtbekken van Miskom (eigendom Vlaamse MilieuMaatschappij (VMM), in beheer bij ANB).  
Het Wachtbekken van Miskom kenmerkt zich door structuurrijke ruigten en soortenrijke graslanden door de 
inzet van extensieve begrazing en de aanwezigheid van hout- en haagkanten naast een afwisseling van wilgen- 
en doornstruwelen. Poelen en mestfauna verhogen het prooiaanbod en grote bramenkoepels en 
doornstruwelen verzorgen bijkomende prooibeschikbaarheid en nestgelegenheid. Het beheer van dit 
wachtbekken werd gaandeweg het project in onderling overleg tussen de terreinbeheerder ANB (Frank Saey, 
Willem Van Roey, Tom Verschraege) en Natuurpunt (Kevin Lambeets, Robin Guelinckx) bijgesteld. 
In Middenloop Velpevallei - Paddepoel beheert Natuurpunt ondertussen ca. 80 ha waarvan bijna 75 ha grasland. 
Er wordt volop ingezet op het extensiveren en verschralen van de graslanden waarbij een variatie in beheer 
wordt toegepast: bepaalde hooilanden worden tweemaal jaarlijks gemaaid, andere worden gehooid met 
nabegrazing (hooiweide) en de meest vochtige weilanden worden enkel begraasd. Om die manier worden de 
graslanden verschraald en keert het bloemrijke aspect weer terug. De aanplant van struwelen en houtkanten 
zorgt er voor bijkomende broedgelegenheid voor onder meer Grauwe klauwier, terwijl de aanleg van 15 poelen 
(+7 bijkomende poelen in 2017) zorgt voor een verhoging van het prooiaanbod.  

 

Het natuurgebied Middenloop Velpevallei - Paddepoel op grondgebied van gemeente Glabbeek en Stad Tienen 
betreft een uitgestrekte open riviervallei waar de kleinschalige graslandstructuren met een duidelijke afwisseling 
tussen hooiland, hooiweide en weiland, nog grotendeels bewaard bleven.  Habitatherstel binnen dit project 
richtte zich op aanvullend en doelgericht beheer bovenop het begrazings- en maaibeheer, ten einde de 
aantrekkelijkheid van het leefgebied voor klauwieren te verbeteren. De werken vonden plaats in de minder 
toegankelijke zones van het natuurgebied en gebeurde dus in nauwe samenwerking met het lokale beheerteam. 
Maatwerk was hier noodzakelijk omdat ook andere zeldzame vogels hier broeden zoals Roodborsttapuit en 
Wulp.  
 
Naast het gerichte maaiwerk, werd ook de openheid van het landschap opgewaardeerd door het verwijderen 
van drie bomenrijen met hoogopgaande Canadapopulieren en het maken van takkenhopen, en dus toekomstige 
bramenkoepels.  Hierdoor verhoogde het potentieel broedhabitat in dit deel van de Velpevallei aanzienlijk. 
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Figuur 128 Gericht stroken kortmaaien in het voorjaar om de prooibereikbaarheid voor de Grauwe klauwier te verhogen is 

maatwerk in Middenloop Velpevallei - Paddepoel. Foto: Pieter Abts 

 
Daarnaast werden op twee locaties binnen het natuurgebied gericht klauwiereneilanden aangelegd i.f.v. 
structuurversterking (zgn. op percelen Detandt en Moutsborn). Deze bestaan uit aanplanten van doornige 
struiken zoals Eenstijlige meidoorn en Sleedoorn en werden afgepaald i.f.v. het maaibeheer en herkenbaarheid. 
Ten gevolgde de droogte van zowel 2018 als 2019, zal echter worden ingeboet in 2019-2020. 
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Figuur 129 Aangeplante struwelen met maaipalen, Velpevallei, perceel de Tandt. Foto: Pieter Abts 

 

Het Wachtbekken van Miskom werd in de jaren 1990 ingericht door VMM. Na lang ijveren vanuit de 
natuursector, kreeg het naast een waterbergende functie, tevens een belangrijke natuurfunctie aangemeten. 
Het beheer van dit iets meer dan 80 ha grote natuurgebied werd toegewezen aan ANB. Het Wachtbekken van 
Miskom situeert zich net stroomafwaarts van de Bossen van Miskom in de Velpevallei. Ongeacht de 
aanwezigheid van habitatwaardige natuur in het Wachtbekken van Miskom, werden enkel de Bossen van 
Miskom aangeduid als habitatrichtlijngebied onder ‘Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw’ (BE2200038). 
Naast een groter, aaneengesloten gesloten bossencomplex in het noordoosten van het wachtbekken, is hier een 
zeer afwisselend open tot half-open landschap terug te vinden met extensief begraasde riet(gras-)ruigtes, 
soortenrijke natte moerasspirearuigten en zilverschoongraslanden in de komgronden, lokaal doorspekt met 
wilgenkoepels. Hooiweides tekenen zich op de valleiflanken af, onder de vorm van glanshavergraslanden, vaak 
afgeboord met dense hout- en haagkanten. Nav. het eerste broedgeval van Grauwe klauwier in Vlaams-Brabant 
in juni 2013 (Collaerts & Driessens, 2013) en verder bouwend op de studie van Nijs et al. (2016) werden 
thematische terreinbezoeken gepland bij aanvang van dit Duurzaam Biodiversiteitsproject. Specifiek werd 
gekeken hoe en waar het gevoerde beheer, dat voorheen vnl. bestond uit extensieve begrazing, kon bijgestuurd 
worden i.f.v. Grauwe klauwier en andere typische valleisoorten. Aan de hand van een beheerkaart, opgesteld 
door Natuurpunt (Kevin Lambeets) in samenspraak met terreindeskundigen (Robin Guelinckx), werden deze 
aanpassingen navenant doorgesproken met zowel regiobeheerder Frank Saey, boswachter Willem Van Roey en 
ecologisch expert Tom Verschraegen van ANB. De haalbaarheid en een effectieve (praktische) planning werd op 
terrein afgetoetst op 22 maart 2018. Al in het najaar van 2018 en voorjaar 2019 werden de eerste werken 
effectief uitgevoerd. Dit betrof zowel het terugzetten van een te hoog uitgegroeide houtkant (weghalen van 
hoogstammige bomen), omvorming van een hoogopstaande bosschage met Canadapopulier naar een 
hakhoutbos als een ver-doorgevoerde herziening van het graslanden- en ruigtebeheer (verschralend maaibeheer 
+ effectief graslandherstel op de zuidelijke valleiflank). Dit is een toonvoorbeeld van hoe terreinexpertise, 
natuuronderzoek, over de grenzen van organisaties en instanties heen, zich vertalen naar effectieve 
terreininrichting, natuurbeheer en –bescherming van een enigmatische soort van riviervalleien. 
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Figuur 130: Beheerkaart 'Grauweklauwe' Wachtbekken van Miskom, 22mrt2018. Bron: Natuurpunt Beheer vzw 
 

Tabel 8: Beheerverslag per deelzone, gebaseerd op bovenstaande kaart (22 maart 2018) 
 

Deelzone Inrichtingsbeheer   Opmerking 

A hakhoutbeheer herstel houtkant; 
cyclus 10-12jr 

Na uitvoering 2017 bleven overstaanders 
gespaard. Gezien de nabijheid van de voormalige 
boedlocatie, zinvol om deze ook af te zetten en 
naar lagere houtkant te streven met ev. 2 à 3 
overstaanders in hakhout-regime. 

B hakhoutbeheer herstel haagkant; 
knotten 

Na uitvoering 2017 bleven overstaanders 
gespaard. Gezien de nabijheid van de voormalige 
boedlocatie, zinvol om deze af te zetten en 
haagkant met vnl. doornstruweel en bramen te 
realsieren, dus zonder overstaanders. 

C hakhoutbeheer herstel hakhoutbos in 
wastine 

Mikken onder begrazing doornstruweel en 
bramen. In de komgrondencontext van belang 
als biotoop voor knaagbeesten maar ook bv. 
Carabus granulatus 

D Faunastrook meenemen met 2e 
snede 

Zuidgerichte strook van ca. 5 à 10m overlaten bij 
eerste maaibeurt als faunastrook, pas nadien bij 
tweede snede maaien. 

E, F verwijderen opslag herstel wastine Dichtgroeien / Verruiging van komgronden 
voorkomen. Houtige opslag afzetten, stronken 
frezen ev. gevolgd door chopperen. 
Opvolgingsbeheer best via tweejaarlijks 
maaibeheer. 
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G klauwiereneiland  Aan te vullen met takken, en bramenkoepel met 
flankerend Eenstijlioge meidoorn te realiseren. 
Dit is de voormalige broedplek (naast I). Ev. ook 
elders, maar ik mik liever op duurzame 
maatregelen. 

H gefaseerd 
maaibeheer 

open plekken; midd 
april - begin mei 

Aansluitend op herstel zone A, vroegtijdig 
maaien (met afvoer) van lijnvormige open plek 
als cruciaal foerageergebied voor Grauwe 
klauwier, en van belang voor grotere 
grondactieve ongewervelden, bv. C. auratus, C. 
nemoralis 

I gefaseerd 
maaibeheer 

open plekken; midd 
april - begin mei 

Rondom klauwiereneiland vroeg op seizoen 
maaien (met afvoer) als foerageergebied. 

J gefaseerd 
maaibeheer 

graslandherstel (!); 
begin juli 

Potentieel zeer waardevol grasland: 
glanshavergrasland met inslag heischraal  
(6510_hu, 6230_hm/ho) vandaag in 
verruigingsfase met Kruisbladwalstro, 
Moerasspirea, Ruwe smele,… Chopperen en in 
regulier maaischame opnemen. Best uitrasteren 
voor runderen en beheer als hooiland. 
Aansluitend en flankerend knappe 
doornstruwelen. 

K gefaseerd 
maaibeheer 

open plekken; midd 
april - begin mei 

 Vroeg op seizoen maaien (met afvoer) als 
foerageergebied. 

M verwijderen 
Canadapopulier 

herstel wastine Over grote oppervlakte een half-open landschap 
met max. hakhoutbosjes realiseren is van groot 
belang m.i. voor vestiging van Grauwe klauwier 
in een valleicontext. Het meest belemmerend 
zijn hier populieren, aangezien ze vaak fungeren 
als uitkijkpost of uitvalbasis voor 
opportunistische soorten (kraaiachtigen) maar 
ook Sperwer bv. 

 
Aandachtspunten: (i) Graslanden niet laten slepen (oa. broedgevallen Wulp, Kievit, Veldleeuwerik op 
noordflank), maar ook naar vegetatie-ontwikkeling toe (potentieel glanshaverhooiland, 6510_hu) ; (ii) Evaluatie 
jaarrondbegrazing: minstens lokaal overschakelen op seizoensbegrazing, maar ev. in grotere dichtheden. Ook 
sturing op terrein zelf te bekijken als dit wenselijk / mogelijk is. ; (iii) Grote overwinteringsplaats Watersnip en 
Bokje in het oostelijk deel. Ook hier kan maaibeheer net voor de winter zeer zinvol zijn (cf. DBP Urgentieplan). 
 
Algemeen: De potenties van het Wachtbekkken van Miskom voor het huisvesten van een broedcluster Grauwe 
klauwier worden relatief hoog ingschat. Zo ook in de oostelijke delen waar de dotterbloemhooilanden (rbbhc) 
gelegen zijn of de zeer natte overstroomde komgronden met Zwanenbloem, waar Klapekster lange tijd 
pleisterde. Het is opportuun deze zone tijdens  volgende terreinbezoeken nauwgezet te verkennen.  
Eerder op 21 april 2016 werden ook de Bossen van Miskom bezocht. Deze behoren tot de best ontwikkelde 
bosvegetaties uit het oosten van Vlaams-Brabant, met o.a. unieke locatie Heelkruid. Hier werd een fotoverslag 
van opgesteld door Kevin Lambeets. Ook hier is een gezamenlijk terreinbezoek aangewezen. 
 

4.3 Getevallei 
De Getevallei, van Hoegaarden (Grote Gete-) en Landen (Kleine Gete-) tot Geetbets (Gete-) kent een 
stroomgebied van ca. 7.600 ha (cf. het gehele deelbekken bestrijkt 12.000 ha). Sinds 1997 blijkt ongeveer 12% 
van deze oppervlakte (ca. 900 ha) een natuurdoelstelling te kennen, dankzij de gezamenlijke inspanningen van 
Natuurpunt Beheer vzw, provincie Vlaams-Brabant en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Een 
afwisselend, robuust rivierenlandschap dat stilaan herrijst, van natte komgronden met (riet-)ruigten en struweel 
(wastines) en zelfs plas-dras, kleinschalige bosschages en een uitgestrekt bocagelandschap met soortenrijke 
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graslanden op de valleiflanken is momenteel nog in volle ontwikkeling maar herwint binnen deze natuurgebieden 
stilaan haar grandeur. De Getevallei kent t.g.v. de dikke alluviale afzettingen van nature zeer rijke bodems, wat 
zich automatisch vertaalt in densere en vaak hogere vegetaties.   
Bijzonder zijn de uitgestrekte broekbossen en recent ontstane grote, open plas-dras t.h.v. de Getevallei te 
Geetbets, in het natuurgebied Aronst Hoek. Bijkomend verzorgt een rijke afwisseling van beheervormen 
overheen en binnen de verschillende natuurgebieden voor de nodige structuurvariatie in de Getevallei. 
 
Doelgerichte beheeringrepen in de ruigere wastines zoals (i) kleinschalig hakhoutbeheer tijdens de winter 
(takhout wordt verwerkt tot bramenkoepels of ifv. bescherming wilde rozen) en (ii) het maaien van open plekken 
(midden-eind april, net voor de terugkomst van de eerste klauwieren) situeren zich op mesoniveau, terwijl 
omvormingsmaatregelen zoals (iii) het omzetten hoge bestanden met Canadapopulier naar streekeigen lagere 
bosschages, (iv) graslandherstel of (iv) de herintegratie van zgn. populierenkamers in het open rivierenlandschap 
door het creëren van lagere houtkanten zich op landschapsniveau (macro-) situeren.  
 
Sommige deelgebieden in de vallei kennen een open karakter als weidevogelgebied, zoals thv. het natuurgebied 
Tiens Broek en het uitgestrekte weidelandschap Koeienweide - Laterbroeken, terwijl in andere deelgebieden de 
weilanden nog sterk omzoomd zijn door hagen, en weer andere bestaan vooral uit jonge (Canadapopulieren-
)bossen afgewisseld met weilanden en ruigten. Op de valleiflanken wordt het kleinschalige karakter met 
soortenrijke graslanden en structuurdragende kleine landschapselementen (doornhagen, poelen) versterkt. 
Maar ook doelgericht graslandherstel op kwelgevoede valleiflanken biedt bijkomend kansen voor een duurzame 
vestiging van een broedcluster van Grauwe klauwier.  
 
Verder bestaat het regulier beheer uit gestuurde, extensieve tot jaarrondbegrazing (bv. Aronst Hoek, Geetbets) 
of seizoensbegrazing in de nattere komgronden, veelal van april tot oktober (zelfs eind november in 2017 - 2018), 
terwijl de drogere valleiflanken worden gemaaid met ev. nabegrazing. Het maaibeheer in het natuurgebied Grote 
Getevallei bv. gebeurt zeer gespreid op landschapschaal: op de meer nutriëntenrijke percelen reeds half mei, de 
rest volgt pas half juni of begin juli, met een tweede maaibeurt vanaf september en/of nabegrazing met max. 
2GVE/ha. Hiervoor wordt vaak samengewerkt met lokale landbouwers via zgn. gebruiksovereenkomsten. ‘s 
Winters worden de ruigere komgronden, bv. in de Grote Getevallei bijkomend begraasd met een kleine kudde 
IJslanders. 
 
Verder wordt er specifiek aandacht besteed aan voldoende geschikte biotopen voor potentiële prooidieren op 
microniveau (libellen aan de poelen, grote kevers thv. de open plekken, bijen en hommels rond de struwelen, 
langpootmuggen s'ochtends vroeg boven de ruigte, kleine knaagdieren of Levendbarende hagedis en kevers aan 
de houthopen,...). Voor hervestiging van een gezonde coprofiele fauna worrdt begrazing ook opgeschort tot min. 
drie weken na toediening ontwormingsmiddelen.  

 

Het natuurgebied Tiens Broek nabij de bezinkingsbekkens te Tienen beslaat ca. 20 ha, terwijl het complex Grote 
Getevallei – Doysbroek zich uitstrekt over ca. 250 ha op grondgebied van de gemeente Linter en Stad Zoutleeuw.  
 
Zowel in het Tiens Broek als in de Grote Getevallei werd ingezet op habitatversterkende maatregelen zoals 
maaibeheer in het vroege voorjaar (eind april – begin mei), aanvullend op de extensieve begrazing. Diy met als 
doelstelling  de aantrekkelijkheid als broedhabitat voor Grauwe klauwier te verhogen maar ook voldoende 
foerageergebied te voorzien De maaiwerken omvatten zowel het toegankelijk maken van de grasland dmv. het 
maaien van zgn. klauwierenstroken en -vlekken (Tiens Broek, graslanden Hokstraat en Komgrond Grote Vliet) als 
ook een blokvormig ‘klauwierenperceel’ tussen goed ontwikkelde struwelen in de Grote Getevallei (Komgrond 
Grote Vliet). Aanvullend in de Grote Getevallei, creëerde het beheerteam meer openheid in de te hoog opgaande 
wilgenstruwelen en dunde dense zones met Eenstijlige meidoorn. Ook de randen van een perceelsgracht werden 
zeer lokaal geherprofileerd ten einde tijdelijke wadi’s te creëren en zo het water vertraagd af te voeren. Deze 
werken werden zowel in 2018 als 2019 uitgevoerd, en worden ook in 2020 verder gezet als reguliere 
beheermaatregel. Als laatste werden de gebruiksovereenkomsten voor regulier graslandenbeheer (maaien, 
begrazing) gescreened en bijgesteld waar nodig i.f.v. de habitatnoden van Grauwe klauwier. Zo werd in elke 
overeenkomst het overlaten van zgn. faunastroken bij de eerste, vroege maaibeurt mee opgenomen. Deze 
blijven op hun beurt overstaan en worden meegenomen tijdens de tweede maaibeurt, wanneer weer een andere 
strook blijft die kan overwinteren. 
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In het natuurgebied Doysbroek, ging het beheerteam en QUAT (Quick Action Team) nog verder aan de slag, en 
werd de alsmaar dichter wordende wastine manueel terug opengemaakt. Een grote open plek werd volledig 
teruggezet, terwijl de omringende stoven en het doornstruweel in hakhout werd gezet. Nadien werd het 
begrazingsregime in samenspraak met een lokale landbouwer navenant aangepast. 
 

 
Figuur 131 Vroeg (midden mei) gemaaide klauwierenstrook in de Komgrond van de Grote Vliet, Grote Getevallei vroeg 

gemaaid. Foto: Kevin Lambeets 

 



 
 De Grauwe klauwier in Vlaams-Brabant 121 
 
 
 

 
Figuur 132: Klauwierenperceel in Komgrond Grote Vliet, Grote Getevallei, midden mei. Foto: Kevin Lambeets 

 
 

 
Figuur 133 Faunastrook in Getebos, Grote Getevallei op een voormalige akker, met bloei-aspect van Groot streepzaad midden 

mei. Foto: Kevin Lambeets 

 

Het natuurgebied Aronst Hoek in het uiterste noord-noordwesten van de Getevallei beslaat ondertussen ca. 320 
ha, en is een van de meeste robuuste natuurgebieden in de Getestreek. Hier werd ingezet op een verbeterde 
sturing van de extensieve begrazing. Dit moet op termijn de structuurdiversiteit van het natuurgebied verhogen. 
Specifiek werd een zone ingericht thv. recent omgevormde bestanden met Canadapopulier en een 
kriekenplantage in het kerngebied van de vallei, genaamd ‘het Broek’. Hier ontwikkelde zich het jaar nadien reeds 
opkomende (doorn-)struwelen en bramenkoepels.  Aandachtspunt is een goede sturing van de begrazing zodat 
de kiemkracht van deze struwelen bijgehouden wordt, en dus is een permanente evaluatie noodzakelijk. Ook 
(tijdelijk) behoud en functioneel houden van de (oude) tussenrasters is belangrijk gebleken in de succesvolle 
(her-)vestiging van structuurdragers zoals wilde rozen, Eenstijlige meidoorn, Sleedoorn en bramenkoepels in de 
wastines. Aanvullend op deze extensieve begrazing werd in 2019 een doorstart gemaakt met het verder open 
maken van de centrale vallei door het omvormen van kaprijpe aanplanten van Canadapopulier, aangevuld met 
extensieve begrazing met Galloway runderen.  Ook deze maatregelen zijn voordelig ifv. habitatherstel voor 
Grauwe klauwier, maar ook voor andere typische valleivogels zoals Wulp. 

 

Ook de vallei van de Mene-Jordaan en bij uitbreiding natuurgebied Rosdel bezit veel potentieel voor het 
uitbouwen van een broedcluster Grauwe klauwier op termijn. Mene-Jordaanvallei is een gevarieerd 
natuurgebied van ca. 110 ha met een mozaïek van soortenrijke graslanden, natte ruigten en moerassen, bossen 
en bosontwikkeling op de flanken van de vallei van de Jordaan en de Menebeek. Het natuurgebied bestaat sinds 
1996 en is nog volop in ontwikkeling. Verdere verschraling van de graslanden is nodig en gefaseerd maaibeheer 
vroeg op het seizoen is aangewezen om de prooibereikbaarheid voor klauwieren te verhogen. De twee 
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graslandpercelen waarop een koppel in 2015 broedde en zo territorium afbakende, liggen vermoedelijk teveel 
ingesloten (bos) om een broedcluster te kunnen ontwikkelen. Want zichtbaarheid en hoorbaarheid van de 
andere koppels spelen daarbij een essentiële rol. Vlakbij ligt echter een bijkomend stuk zeer gelijkaardig habitat, 
zgn. ‘de Galg’, dat een stuk groter is en waar de potentie bestaat voor de vestiging van meerdere koppels. De 
verspreide doornstruwelen langs de randen van en de losse struiken in de graslanden zelf voorzien in ieder geval 
voldoende broedgelegenheid. Het bereiken van een voldoende oppervlakte aaneengesloten geschikt 
broedhabitat is belangrijk aangezien op zichzelf goede maar kleine, geïsoleerde gebieden veel minder kans 
hebben op bezetting dan locaties waar gegroepeerde territoria kunnen voorkomen. 
 

 
Figuur 134 Gerichte maaibeurt op klauwierenperceel ‘de Galg’ in natuurgebied Mene-en Jordaanvallei. © Pieter Abts 

 
Beheermaatregelen binnen dit project waren gericht op het verhogen van structuurkwaliteit en het inrichten van 
zowel broed- als foerageerhabitat voor Grauwe klauwier, en dit zowel binnen het broedgebied van 2015 als 
daarbuiten.  
 
De uitgevoerde beheermaatregelen zijn onder te verdelen in enerzijds een voorjaarsmaaibeurt vooraleer de 
klauwieren uit hun wintervertrekken terugkeren.  Deze klauwierenstroken werden in 2019 verder uitgebreid (20 
m breed i.p.v. 10 m), en werd binnen de looptijd van het project driemaal uitgevoerd. Anderzijds werd in Mene- 
en Jordaanvallei de structuurkwaliteit verhoogt door doornstruwelen en bramenkoepels te verzorgen, meer 
openheid te creëren door het terugzetten van vlekken of randen met Bos-en Schietwilg. 
 
Concreet bleek het ook beheertechnisch niet altijd makkelijk een structureel evenwicht te bepalen, en zeker als 
het er op aankomt hoe en waar precies gefaseerd maaibeheer in te zetten en te bepalen wanneer het habitat te 
gesloten wordt (door te extensief natuurbeheer). Dit maaibeheer werkt aanvullend de recent opgestarte, en nog 
in experimentele fase zijnde, winterbegrazing met IJslanders, net om de structuurdiversiteit te garanderen. 
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Figuur 135: Overzicht van de beheerwerken i.f.v. Grauwe klauwier in natuurgebied Mene-Jordaanvallei 

 

 
Figuur 136 Deelgebied China, Rosdel uitbreiding van klauwierenstroken van 6m naar bredere stroken. Foto: Pieter Abts 
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Figuur 137 Uitbreiden van klauwierenhabitat door gerichte maaiwerken rond de struwelen en de perceelsranden in Mene-en 

Jordaanvallei. Foto: Pieter Abts 

 

 
Figuur 138 Naast structuurdragende struwelen is het ontwikkelen van bramenkoepels belangrijk voor de Grauwe klauwier. Foto: 

Pieter Abts 
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4.4 Andere gebieden 
In het kader van voorliggend Duurzaam Biodiversiteitsproject Grauwe klauwier werd er ook gekozen voor 
versterking en opwaardering van andere natuurgebieden als kansrijk broed- en/of foerageerhabitat voor deze 
iconische zangvogel. 

 

In samenwerking met Stad Landen werd in Walshoutem een perceel van 4 ha, gesitueerd t.h.v. het grote 
akkerplateau tussen Hannuit en Walshoutem, in beheer gegeven bij Natuurpunt Beheer vzw en Natuurpunt 
Landen. Gelegen binnen agrarisch gebied gewestplangewijs, zijn deze percelen niet erkenbaar als natuurgebied, 
maar ze vormen een belangrijke stapsteen ten midden van het eentonige landbouwlandschap en bieden 
noodzakelijke versterking van de natuurlijke structuren, cf. blauwgroene dooradering en oases. 
De focus ligt op het herstel van structuurdiversiteit op het hellinggrasland via gericht hooilandbeheer met het 
uitsparen van structuurdragers zoals wilde rozen en Eenstijlige meidoorn.  De nauwe samenwerking met het 
lokale beheerteam is cruciaal voor het markeren van de opkomende jonge struwelen. Deze werken werden zowel 
uitgevoerd in 2018 als in 2019. 
 

  
Figuur 139: Bij de maaiwerkzaamheden in Walshoutem worden de opkomende structuurelementen gespaard. Foto’s: Jules 

Robijns 

 

 

Op de overgang tussen de Velpevallei en de Begijnenbeekvallei situeert zich het natuurgebied Begijnenbos, deels 
aangeduid als habitatrichtlijngebied.  Aan de rand van een uitgestrekt akkerplateau aan de noordkant van het 
natuurgebied, liggen een aantal interessante graslanden.  Om de structuur te versterken werd ikv. dit project 
een klauwiereneiland aangelegd. In historisch, vaak dense graslanden is de kieming van opkomende struweel 
niet altijd evident. Dankzij de combinatie van herstellend maaibeheer en gericht begrazingsbeheer ontwikkelt 
hier een kansrijke stapsteen ifv. de Grauwe klauwier. 

 

In het brongebied van de Velpevallei ligt een zeer kansrijk natuurgebied, Hazenberg, opgebouwd uit 
hellinggraslanden met een afgestemd begrazingsbeheer. Om aan de habitatvereisten van Grauwe klauwier, en 
ander struweelbroeders, te voldaan, was het noodzaak bramenstruwelen en de opslag van Grauwe abeel te 
verwijderen.  Binnen de looptijd van dit project werd eveneens aan habitatuitbreiding gedaan door op perceel 
‘Hennebel’ klauwiereneilanden aan te leggen.  Dit gebeurde een eerste keer in 2018, maar in 2019 werd reeds 
ingeboet door de uitval tgv. de aanhoudende droogte. 
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Figuur 140 Gericht maaibeheer van bramen om open hazenberg landschap te behouden en te versterken © Pieter Abts 

 

 

Binnen natuurgebied Hagelandse vallei is, aanvullend op het hooilandherstel, gestart met het opnieuw open 
maken van de centrale vallei zodat een wastine tot stand kan komen.  Rond de begrazingsblok werd een nieuw 
raster geplaatst. 
 

 
Figuur 141: Begrazingsblok Hagelandse vallei in vogelperspectief. Foto: Kevin Feytons.  
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5 Terugblik en vooruitzichten  
(auteur: Maxime Fajgenblat) 

 
Losse waarnemingen, afkomstig van de website Waarnemingen.be, vormen onze voornaamste bron van 
informatie over het voorkomen van de Grauwe klauwier in Vlaanderen. Het afleiden van globale patronen uit 
dergelijke data is echter uitdagend en wordt snel anekdotisch, omdat de zoekinspanning van waarnemers 
heterogeen is doorheen tijd en ruimte, en doordat zelfs ervaren waarnemers zelden alle aanwezige soorten 
opmerken (of melden). Vermits Grauwe klauwieren zich doorgaans moeilijk laten opmerken, kan imperfecte 
detectie inderdaad voor uitdagingen zorgen: het vaststellen van de soort kan meerdere herhaalde bezoeken 
vergen. Site-occupancy modellen (Mackenzie et al. 2018), waarbij zowel het voorkomen als de trefkans van een 
soort tijdens veldbezoeken worden gemodelleerd, laten toe om op basis van losse waarnemingen inzichten te 
verkrijgen omtrent de verspreiding van soorten doorheen tijd en ruimte (Van Strien et al. 2013). 
 
Specifiek voor Grauwe klauwier pasten we een uitgebreid Bayesiaans hiërarchisch site-occupancy model toe dat 
specifiek werd ontwikkeld voor data afkomstig van Waarnemingen.be, en het proces waarbij deze data tot stand 
komen zo goed mogelijk modelleert (Fajgenblat 2019). Voor dit statistische model werden data van 
Waarnemingen.be gebruikt uit de periode 2009 tot 2019, binnen de SOVON-datumgrenzen (20 mei t.e.m. 20 juli) 
en voor de drie belangrijkste Vlaamse provincies met betrekking tot het broedvoorkomen van de Grauwe 
klauwier: Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg. 
 
Figuur 142 toont het geschatte ruimtelijk gebruik van de Grauwe klauwier in 2009-2019, gegroepeerd per 
periodes van twee tot drie jaar. Onder “gebruik” verstaan we zowel kort pleisteren als broedvoorkomen. Naast 
de uitbreiding van de clusters in de provincie Limburg, ontstaan ook in de provincie Vlaams-Brabant lokaal kleine 
(broed)clusters die geleidelijk in omvang toenemen. Figuur 143 toont de geschatte fractie aan bezette 
kilometerhokken per jaar in de drie provincies en specifiek voor Vlaams-Brabant. Zowel voor de drie provincies 
als de provincies Vlaams-Brabant is er sprake van een sterk positieve en bijna lineaire trend in verspreiding. In 
2009 wordt geschat dat 0,9% van de Vlaams-Brabantse kilometerhokken gebruikt werden door Grauwe klauwier, 
terwijl dat in 2019 al 2,5% bedraagt. In de veronderstelling dat deze positieve trend zich doorzet, kunnen we ons 
wagen aan een projectie voor de toekomst. Figuur 144 geeft weer in welke mate kilometerhokken in de toekomst 
gebruikt zouden kunnen worden door Grauwe klauwier. Deze voorspelling moet met voorzichtigheid 
geïnterpreteerd worden, onder andere omdat de (gemodelleerde) actuele habitatassociaties niet noodzakelijk 
het volledig bereik aan mogelijke habitatassociaties weerspiegelen, zolang de uitbreiding van de soort geen 
evenwicht heeft bereikt.Expertenkennis terzake is dus noodzakelijk voor een verdere funetuning van het model. 
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Figuur 142: Gemiddelde kans dat een kilometerhok tijdens het broedseizoen (SOVON datumgrenzen) gebruikt werd door 

Grauwe klauwier tijdens vier periodes, in de provincies Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg. 

 
 
 

 
Figuur 143: . Geschat aandeel aan door Grauwe klauwier gebruikte of bezette kilometerhokken in de provincies Vlaams-

Brabant, Antwerpen en Limburg samen (grijs) en de provincie Vlaams-Brabant afzonderlijk (rood). 
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Figuur 144: Gemodelleerde geschiktheid van kilometerhokken, waar de aanwezigheid van Grauwe klauwier op termijn 

waarschijnlijk is indien de positieve trend zich doorzet. 

  



 
 De Grauwe klauwier in Vlaams-Brabant 130 
 
 
 

6 Communicatie en netwerken 
 
Tijdens dit project werd er uitgebreid gecommuniceerd met vrijwilligers, conservators, specialisten ter zake over 
het gevoerde beheer, de opvolging van broedgevallen, de inventarisaties, etc.. Dat leidde tot o.a. enkele concrete 
aangepaste beheermaatregelen op terrein. De kennis en expertise die werd verkregen binnen dit en het 
voorgaande project, werd eveneens mee opgenomen in de uitvoering van het Soortbeschermingsprogramma 
voor de Grauwe klauwier in opdracht van de Vlaamse Overheid. 
 
Onderstaand volgt een kort overzicht van de communicatie die plaatsvond in het kader van dit project met als 
doel draagvlakverbreding, delen van expertise, verbetering leefgebied Grauwe klauwier,… 
 

 Op 18/07/2017 gaf Griet Nijs een voordracht over de Grauwe klauwier in BC Webbekoms Broek op vraag 
van de medewerkers van het bezoekerscentrum. Deze voordracht werd gecombineerd met een 
wandeling waarbij de Grauwe klauwieren op een afstand bekeken konden worden. Deze activiteit kon 
rekenen op belangstelling van 52 deelnemers. 
 

 

 

Figuur 145: De voordracht en wandeling in BC Webbekoms Broek werden druk bijgewoond. Foto: Griet Nijs 

 

 Op 08/08/2017 vond een beheeroverleg op terrein met vrijwilligers en terreinbeheerder ANB  

 In het tijdschrift van de lokale Vogelwerkgroep Oost-Brabant ‘Ons Vogelblad’ verschenen twee 
bijdragen over de broedgevallen van Grauwe klauwier in Vlaams-Brabant in 2017-2018 (Vogelblad nr 
115 en 119). De hoofdauteur van dit rapport hielp mee aan de totstandkoming van deze bijdragen. 

 Naar aanleiding van het broedgeval in Oud-Heverlee in 2017 verscheen een artikel in het regionale 
tijdschrift van Natuurstudiegroep Dijleland ‘De Boomklever’ waaraan Griet Nijs haar medewerking 
verleende: Hendrickx, L. (2018). Broedgeval van Grauwe klauwier (Lanius collurio) in het Vlaams 
Natuurreservaat de Vijvers van Oud-Heverlee. De Boomklever 46(2): 61-63.  

 Er verscheen een korte bijdrage in National Geographic waarin de huidige studie aan bod kwam: Buiter, 
R. (2018). Door de ogen van de slager. National Geographic 06/2018. 

 Op 17/06/2018 werd een beheerexcursie georganiseerd met een aantal terreinbeheerders, betrokken 
vrijwilliger en specialisten ter zake. Tijdens deze excursie werden de huidige broedgebieden in Diesters 
Broek en Webbekoms Broek bezocht als ook enkele mogelijk broedlocaties in de Getevallei. Er werden 
suggesties geformuleerd voor de beheerders die kunnen helpen het leefgebied voor de Grauwe 
klauwier verder te optimaliseren (verslag: zie bijlage). 

 Op basis van de beheerexcursie op 17/06/2018 verscheen een bijdrage in Natuur.Focus waarin gerichte 
beheermaatregelen en –suggesties werden toegelicht: Lambeets, K. & Nijs, G. (2019). Beheerpraktijken 
voor Grauwe klauwier in Vlaams-Brabantse riviervallein. Natuur.Focus 2019-1, pp 29-31  

 Naar aanleiding van de verdrinkingsdood werkte Griet Nijs mee aan een natuurbericht waarin 
doelgerichte faunavriendelijke maatregelen om verdrinkingsslachtoffers te voorkomen aan bod 
kwamen. Dit natuurbericht had als belangrijkste functie sensibilisatie. Vercayie, D. & Nijs, G. (2018). Zo 
vermijd je dat dieren met dorst verdrinken. Natuurbericht, 24/07/2018. 
Daarnaast werden ook terreinbeheerders via mail alert gemaakt op dit gevaar en gevraagd de nodige 
maatregelen te treffen. In Schulensbroek werden daarop over uitstapmogelijkheden voorzien voor 
vogels of andere dieren die in veedrinkbakken zouden verzeilen en verdrinken. 
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 Griet Nijs verleende haar medewerking aan Vogelwerkgroep Oost-Brabant bij het organiseren van een 
lezing over de Grauwe klauwier door Hans Van Dyck ( 26 februari 2019, Provinciehuis Leuven).  
 

 
 

 Op 25/06/2019 werden enkele beheermaatregelen voor de Grauwe klauwier voorgesteld aan de pers 
in aanwezigheid van gedeputeerde voor Leefmilieu Marc Nevens. 

 Op 08/08/2019 en 29/08/2019 werkte Griet Nijs mee aan een informatiefilm over de beheerwerken in 
het Schulensbroek en de impact daarvan op Grauwe klauwier 

 De opgedane expertise binnen dit en het voorgaande project (Nijs et al., 2016) werd eveneens 
aangewend om op vraag van het Agentschap voor Natuur en Bos advies te verlenen over. inrichtings- 
en beheermaatregelen voor Grauwe klauwier binnen de uitvoering van het SBP Grauwe klauwier. 
Hiervoor werden in 2019 reeds verscheiden natuurgebieden in Limburg (o.a. De Kevie, Den Tösch, De 
Brand, Bollenberg, Voerstreek, Sint-Maartensheide) bezocht waar Grauwe klauwier als doelsoort voor 
is aangemeld. In de verdere loop van 2019 en 2020 zullen nog bijkomende gebieden bezocht worden in 
Noord-Limburg en Haspengouw. 

 Op 10/10/2019 verscheen in de Vlaams-Brabantse vrijwilligersflits van Natuurpunt een stukje over het 
project rond de Grauwe klauwier waarin het broedsucces van 2019 kort werd toegelicht. 
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8 Bijlage 

8.1 Bijlage 1 
 
Tabel 9: Overzicht van het minimum aantal gedetermineerde individuen per taxon op basis van braakbanalyse voor het Diesters 

Broek tijdens broedseizoen 2017 (links) en 2018 (rechts) 

Diesters broek 2017 Totaal: 42   Diesters broek 2018 Totaal: 154 

Coleoptera 18  Coleoptera 49 

Carabidae 3  Carabidae 28 

Carabus granulatus 1  Amara ovata/similata 4 

Nebria brevicollis 1  Carabus 7 

Pterostichus 1  granulatus 5 

versicolor/cupreus 1  sp 2 

Curculionidae 1  Harpalus rufipes 1 

Silphidae 9  Nebria brevicollis 1 

Nicrophorus vespillo(?) 8  Pterostichus 14 

Silpha sp 1  melanarius 4 

Onbekend 5  versicolor/cupreus 10 

Gastropoda sp 1  Cerambycidae 1 

Heteroptera sp 1      Agapanthia villosoviridescens 1 

Hymenoptera 17  Curculionidae 1 

Apidae 9  Silphidae 14 

Bombus sp. 9  Nicrophorus vespillo(?) 11 

Vespidae 5  Silpha sp 1 

Vespa crabro 2  Onbekend 5 

Vespula sp 3  Heteroptera 3 

Xiphydriidae 1  Hymenoptera 92 

Xiphydria camelus 1  Apidae 79 

Onbekend 2  Bombus sp. 79 

Lepidoptera 1  Crabronidae 1 

Orthoptera 2  Formicidae 1 

Acrididae 1  Vespidae 8 

Tettiginiidae 1  Vespula 8 

Onbekend 2  sp 5 

   vulgaris 3 

   onbekend 3 

   Lepidoptera 2 

   Orthoptera 5 

   Acrididae 3 

   Tettigoniidae 1 

   onbekend 1 

   Rodentia 2 

   Onbekend 1 
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Tabel 10: Overzicht van het aantal gedetermineerde individuen per taxon op basis van braakbanalyse  

voor het Webbekoms Broek tijdens broedseizoen 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Webbekoms Broek Totaal:201 

Coleoptera 50 
Carabidae 25 

Carabus 7 
granulatus 6 
monilis/granulatus 1 

Pterostichus 18 
melanarius 15 
versicolor 1 
versicolor/cupreus 2 

Scarabaeidae 1 
Silphidae 21 

Nicrophorus 18 
sp 3 
vespillo? 14 
onbekend 1 

Silpha sp 3 

onbekend 3 

Hymenoptera 50 
Apidae 35 

Bombus sp 35 
Formicidae 15 

Orthoptera 92 
Acrididae 86 

Chorthippus parallelus 1 
Stethophyma grossum 1 

onbekend 84 

Tettiginiidae 6 

Rodentia 4 

Onbekend 5 
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Tabel 11: Overzicht van het aantal gedetermineerde individuen per taxon op basis van braakbanalyse  
voor het Rotbroek tijdens broedseizoen 2018 

Rotbroek Totaal: 198 

Coleoptera 67 
Carabidae 53 

Carabus 2 
granulatus/monilicornis 1 
sp 1 

Harpalus 8 
affinis 1 
rufipes 6 
rufipes/griseus 1 

Nebria 1 
brevicollis 1 

Pterostichus 39 
melanarius 23 
versicolor/cupreus 16 

onbekend 3 
Scarabaeidae 4 

Geotrupes stercorosus 2 
onbekend 2 

Silphidae 6 
Nicrophorus vespillo? 5 
onbekend 1 

onbekend 4 

Diptera 1 
Syrphidae 1 

Heteroptera 2 

Hymenoptera 80 
Apidae 36 

Bombus 36 
pascuorum 2 
sp 34 

Crabronidae/Vespidae 1 
Formicidae 15 
Vespidae 27 

Vespula 27 
germanica 4 
sp 2 
vulgaris 21 

onbekend 1 

Odonata 2 
Anisoptera 2 

Orthoptera 45 
Acrididae 34 
Tettiginiidae 11 

Rodentia 1 
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Tabel 12: Overzicht van het aantal gedetermineerde individuen per taxon op basis van braakbanalyse voor Oud-Heverlee Zuid 
tijdens broedseizoen 2017. In de tabel staan de aantallen apart weergegeven voor de braakballen gevonden onder de 

uitkijkpost, de neststruik en voor het gezamenlijk totaal. 

Oud-Heverlee Zuid uitkijkpost neststruik totaal 

Totaal aantal individuen 203 111 314 

Coleoptera 100 39 139 

Carabidae 48 21 69 

Amara 7 1 8 

aulica 1 1 2 

ovata/similaa 4 0 4 

sp 2 0 2 

Anisodactylus 3 0 3 

binotatus 3 0 3 

Carabus 7 7 14 

granulatus 7 2 9 

molis 0 1 1 

monilis 0 4 4 

Diachromus 1 0 1 

germanus 1 0 1 

Harpalus 1 1 2 

rufipes 1 1 2 

Pterostichus 28 12 40 

cupreus 0 1 1 

sp 2 0 2 

vernalis 2 0 2 

versicolor 0 4 4 

versicolor/cupreus 24 7 31 

onbekend 1 0 1 

Cerambycidae 4 0 4 

Leptura 4 0 4 

maculata 2 0 2 

quadrifaciata 2 0 2 

Chrysomelidae 1 0 1 

Cassida flaveola (?) 1 0 1 

Curculionidae 4 1 5 

Hydrophilidae 1 0 1 

Sphaeridium scarabaeoides 1 0 1 

Scarabaeidae 7 1 8 

Silphidae 25 8 33 

Nicrophorus vespillo (?) 17 7 24 

Silpha sp 8 1 9 

onbekend 10 8 18 

Diptera 3 1 4 

Syrphidae 2 1 3 

onbekend 1 0 1 

Mecoptera 2 0 2 

Panorpa communis 2 0 2 

Heteroptera 3 4 7 

Pentatomidae 1 0 1 

onbekend 3 0 6 

Hymenoptera 61 32 93 

Apidae 43 28 71 

Apis mellifera 0 4 4 

Bombus  42 24 66 

pascuorum 0 1 1 

sp 42 23 65 

Lasioglossum sp 1 0 1 

Crabronidae 1 1 2 

Vespidae 7 3 10 
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Vespula 7 3 10 

germanica 0 1 1 

vulgaris 7 2 9 

Xiphydriidae 6 0 6 

Xiphydria camelus 6 0 6 

onbekend 4 0 4 

Insectivora 5 0 5 

Lepidoptera 2 1 3 

Odonata 9 4 13 

Calopterygidae 9 3 12 

Calopteryx sp 9 3 12 

onbekend 0 1 1 

Orthoptera 14 24 38 

Acrididae 4 0 4 

Tettiginiidae 8 24 32 

onbekend 2 0 2 

Passeriformes 1 3 4 

Parus sp 0 1 1 

onbekend 1 2 3 

onbekend 3 3 6 
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Tabel 13: Overzicht van het aantal gedetermineerde individuen per taxon op basis van braakbanalyse  

voor Keulen (Honsem) tijdens broedseizoen 2018. 
 

Keulen (Honsem) Totaal: 238 

Araneae 3 

Coleoptera 80 
Carabidae 22 

Amara 4 
aulica 1 
sp 3 

Nebria brevicollis 1 
Pterostichus 16 

melanarius 2 
versicolor/cupreus 14 

Onbekend 1 
Cerambycidae 1 

Leptura sp. 1 
Chrysomelidae 2 

Chrysomela vigintipuncta 2 
Curculionidae 4 
Elatridae 1 
Hydrophilidae 10 

Sphaeridium scarabaeoides 10 
Scarabaeidae 4 

Onthophagus sp. 3 
onbekend 1 

Silphidae 3 
Staphylinidae 9 
onbekend 24 

Diptera 5 
Syrphidae 3 
onbekend 2 

Heteroptera 1 

Hymenoptera 124 
Apidae 77 

Bombus 73 
lapidarius 2 
pascuorum 1 
sp 67 
terrestris/lucorum/cryptarum 3 

onbekend 4 
Cimbicidae 1 
Crabronidae 1 
Crabronidae/Vespidae 2 
Formicidae 8 
Vespidae 12 

Polistes 2 
dominula 1 
sp 1 

Vespula 9 
germanica 2 
sp 5 
vulgaris 2 

onbekend 1 
Xiphydriidae 4 

Xiphydria camelus 4 
onbekend 19 

Lepidoptera 3 

Mecoptera 1 
Panorpidae 1 

Panorpa sp. 1 

Orthoptera 15 
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Acrididae 10 
Tetrigidae 2 

Tetrix 2 
sp 1 
undulata 1 

Tettiginiidae 2 
onbekend 1 

Onbekend 6 
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Tabel 14: Overzicht van het aantal gedetermineerde individuen per taxon op basis van braakbanalyse  

voor Zichemsveld tijdens broedseizoen 2019. 

Zichemsveld Totaal: 271 

Coleoptera 92 
Carabidae 26 

Diachromus germanus 1 
Harpalus 6 

affinis 1 
latus 1 
rufipes 4 

Parophonus maculicornis 1 
Pterostichus 16 

melanarius 1 
sp 3 
versicolor/cupreus 12 

onbekend 2 
Chrysomelidae 1 

Chrysomela vigintipuncta 1 
Curculionidae 18 
Elatridae 1 
Histeridae 1 
Scarabaeidae 3 

Onthophagus sp. 1 
onbekend 2 

Silphidae 22 
Nicrophorus vespillo? 19 
onbekend 3 

onbekend 20 

Diptera 2 
Syrphidae 2 

Heteroptera 10 

Hymenoptera 111 
Apidae 30 

Bombus 16 
pascuorum 2 
sp 14 

onbekend 14 
Crabronidae 1 
Crabronidae/Vespidae 5 
Formicidae 58 
Halictidae 5 
Vespidae 10 

Vespula 10 
germanica 1 
sp 2 
vulgaris 7 

onbekend 2 

Orthoptera 53 
Acrididae 44 
Tettiginiidae 8 
onbekend 1 

Rodentia 3 

 



Natuurpunt is de grootste natuurvereniging in  
Vlaanderen. Duizenden vrijwilligers en 400 professionele  
medewerkers werken voor de bescherming van belangrijke 
leefgebieden, soorten en landschappen. Om dit doel te 
bereiken beschermt de vereniging de resterende natuur 
in Vlaanderen door gebieden aan te kopen en beheren, 
door soorten en leefgebieden te bestuderen en  
monitoren, door mensen kennis te laten maken met de 
natuur en door beleidsbeïnvloeding op lokaal, regio-naal 
en Europees niveau. Natuurpunt beheert meer dan 
22.800 ha natuur verspreid over 500 natuurgebieden. 
110.000 families zijn lid van Natuurpunt.
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