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Aanleiding 

De G-IHD beoogt voor Vlaanderen een duurzame populatie van 15 broedparen grauwe 
kiekendief. In het kader van het soortenbeschermingsprogramma (SBP) grauwe kiekendief 
2016-2021 werden kerngebieden afgebakend in potentierijke open landbouwlandschappen in 
de Leemstreek in het zuiden van Vlaams-Brabant en Zuid-Limburg, en in de Moeren in West-
Vlaanderen. 

In deze landbouwgebieden en in het landbouwgebied aansluitend op het militair domein van 
Houthalen-Helchteren, werden zones voor specifieke beheerovereenkomsten voor grauwe 
kiekendief aangeduid. Hierin werden nog prioritaire maatregelenzones afgebakend. Daar 
werd de inzet van hoogwaardige beheerovereenkomsten (BO) a priori geconcentreerd. 

De genomen maatregelen zorgden voor een verbeterde leefgebiedkwaliteit, maar leidden nog 
niet tot een duurzame vestiging in Vlaanderen. Daarom acht het ANB het opportuun om de 
initiatieven uit het SBP verder te zetten en een vervolg-SBP te maken. Na een evaluatie van 
de afbakeningen stelt ANB voor het kerngebied van de Moeren en de afbakening van het 
kansrijk landbouwgebied palend aan de grote heideterreinen van de SBZ Zwarte 
Beek/Mangelbeek/Peer aan te passen. 

Vragen 

1. Kan het INBO bevestigen dat de voorgestelde uitbreiding met de Buitenmoeren een voor 
de soort geschikte aanvulling vormt op het reeds afgebakende gebied voor de grauwe 
kiekendief in de Binnenmoeren? M.a.w. heeft deze zone eveneens een hoge potentie 
voor de soort, mits het nemen van gepaste leefgebiedversterkende maatregelen? 

2. Kan het INBO in het licht van deze bijkomende afbakening haar advies geven over de 
ligging van de prioritaire maatregelenzone in De Moeren uit de vorige periode? Is het 
aangewezen de afbakening van deze kern met beoogde verhoogde maatregelendichtheid 
en -kwaliteit af te stemmen op een eventuele nieuwe, ruimere contour van het 
kerngebied? Zo ja, kan het INBO een voorstel doen? 

3. Hoe kunnen de overgangszones naast de militaire domeinen in Midden-Limburg optimaal 
worden ingericht om het leefgebied geschikt te maken voor zowel grauwe kiekendief als 
voor weidevogels, rekening houdende met de complementariteit die de heideterreinen 
bieden? 

4. De afgebakende zone in het landbouwgebied grenzend aan de militaire domeinen en 
grote heideterreinen in Midden-Limburg is ruim. Kan het INBO een voorstel doen van 
afbakening van prioritaire maatregelenzone(s)? In deze zone(s) is het de bedoeling om 
in eerste instantie de focus te leggen op een hogere maatregelendichtheid en meer 
hoogwaardige maatregelen (in termen van prooipopulatie-opbouw en 
prooibeschikbaarheid).  
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Toelichting 

1 Uitbreiding en prioritaire maatregelenzone in de Moeren 
(vraag 1 en 2) 

De aanvulling met de Buitenmoeren maakt het gehele gebied van de Moeren aantrekkelijker. 
In de Buitenmoeren zijn reguliere teelten die meer ‘kiekendiefvriendelijk’ zijn, zoals granen, 
iets meer aanwezig dan in de Binnenmoeren. Een mix van deze teelten met de nog af te 
sluiten BO’s kan het geheel versterken. In tegenstelling tot het vorige voorstel kan worden 
afgestapt van het aanduiden van een prioritaire maatregelenzone. De kennis ontbreekt om 
enig verschil toe te kennen aan de verschillende deelgebieden inzake potentie. Doorgaans is 
het gehele gebied goed bejaagbaar voor kiekendieven. We verwachten dat succesvolle 
maatregelen inzake prooibeschikbaarheid snel gevonden worden in dit compact geheel. De 
onderlinge afstanden zijn zeer haalbaar voor een jagende grauwe kiekendief in het gebied. 

Het actueel voorkomen van kiekendieven, zowel broedende als niet-broedende, in de ruime 
omgeving wijst de Moeren niet aan als een topgebied. Ondanks heel wat genomen 
maatregelen lijkt de vrijwel uitsluitend intensieve agrarische invulling de aantrekkelijkheid 
van het geheel wat te hypothekeren. Het lijkt daarom aangewezen op een tweede gebied in 
te zetten dat al enige aantrekking van kiekendieven kent. We stellen hiervoor de zone rond 
Ramskapelle voor. Deze zone kent al een ruime invulling van BO’s, heeft een relatief hoge 
invulling van reguliere graanteelten én een meer dan gemiddeld areaal van permanente, in 
de regel meer biodiverse graslanden. De combinatie van deze, aangevuld met meer BO’s, 
bijvoorbeeld vogelakkers, kan het gebied naar verwachting geschikt maken voor grauwe 
kiekendief. 

 

Figuur 1: Voorgestelde perimeter van de Moeren (voorstel ANB) en nieuwe perimeter rond Ramskapelle 
(voorstel INBO). De gekleurde vlakjes zijn afgesloten BO’s. 

2 Zones grenzend aan de militaire domeinen in Midden-
Limburg (vraag 3 en 4)  

De huidige perimeter is nogal groot. Dit geeft aanleiding tot verspreid liggende BO’s met 
weinig samenhang in een landschap dat niet overal de nodige openheid bezit voor 
kiekendieven. Voor weidevogels wordt best gewerkt met compacter afgebakende gebieden 
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waar meer wordt gerealiseerd dan enkel het sluiten van BO’s. Het belangrijkste is dat hier 
een behoorlijk areaal (> 50 %) nat grasland wordt nagestreefd, idealiter binnen een 
weidevogelraster (ter bescherming tegen grondpredatoren). In dergelijke weidevogelzones is 
de (actuele) aanwezigheid van een of meerdere BO’s in de vorm van akkers niet storend. 

Daarbuiten kan gestreefd worden naar een behoorlijke invulling van BO’s voor kiekendieven 
in de drie aangeduide prioritaire maatregelenzones. In het tussenliggende gebied stellen wij 
omwille van de landschapsstructuur enige terughoudendheid voor inzake het sluiten van BO’s 
voor weidevogels en kiekendieven. 

 

Figuur 2: de perimeter in Peer uit SBP 1 voor grauwe kiekendief (groene omlijning), met twee door INBO 
voorgestelde kerngebieden voor weidevogels én voorstel voor prioritaire maatregelenzones voor grauwe 
kiekendief (rode omlijning). De gekleurde vlakken zijn reeds afgesloten BO’s. 

Bijlage 1: GIS-bestanden 

GIS-bestanden met voorstellen voor afbakening van beheergebieden voor grauwe kiekendief 
en weidevogels én van prioritaire maatregelenzones voor grauwe kiekendief. 

PM_SBP_2_INBO.shp: voorstel van prioritaire maatregelenzones voor grauwe kiekendief 

Kerngebied_SBP_2_INBO.shp: bestaande kerngebieden en voorstel voor afbakening van drie 
nieuwe kerngebieden voor grauwe kiekendief en weidevogels 
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