
 
Hieronder wat info naar aanleiding van de kraanvogel die al enkele dagen in het Zwin 
verblijft. Met dank aan Wouter. 
 
Sinds 5 juni zit er in het Zwin een eenzame kraanvogel. De vogel vindt het hier blijkbaar leuk, 
want minstens tot en met 10 juni blijft hij in het gebied aanwezig. De vogel werd al 
waargenomen in de Kleyne Vlakte, maar ook langs de Hazegrasstraat. Vaak, maar niet altijd 
in het gezelschap van ooievaars. Het is een grote, opvallende vogel, die je zelf ook 
gemakkelijk kan waarnemen en/of die ook bezoekers gemakkelijk kunnen waarnemen. 
Vandaar dat je er via deze weg extra attent op wordt gemaakt.  
 
De kop en hals zijn nog niet helemaal op kleur, wat wijst op een onvolwassen vogel, wellicht 
in zijn derde kalenderjaar. Kraanvogels beginnen pas met broeden als ze al een aantal jaren 
oud zijn. Deze vogel is nog te jong om al aan het broedproces deel te nemen. 
 
Kraanvogels zijn sociale vogels, die meestal in groepen optrekken. Deze vogel was alleen, en 
zocht dan maar het gezelschap op dat het meest op hem leek: ooievaars! Beide soorten 
hebben een lange nek en lange poten, en zijn ongeveer even groot. Kraanvogels hebben een 
minder forse bek en ze zijn helemaal anders gekleurd. Ondanks de oppervlakkige gelijkenis 
zijn ooievaars en kraanvogels niet nauw verwant.  
Heel leuk: de vogel trekt soms samen op met Hadewijch, de zenderooievaar die sinds kort 
terugkeerde naar het Zwin.  
 
Kraanvogels zijn niet zeldzaam als doortrekker in België. Met name in de oostelijke helft van 
het land passeren grote aantallen, met regelmatig duizenden exemplaren op één dag. Langs 
de kust is het echter een schaarse soort. In het Zwin hebben we de laatste jaren bijna jaarlijks 
enkele waarnemingen. De vroege lente (februari-maart) is de beste periode om enkelingen of 
kleine groepjes noordwaarts te zien passeren in het Zwin. Heel zelden komt er eentje aan de 
grond. Het is de allereerste waarneming in de maand juni van kraanvogel in het Zwin.  
 
Na eeuwen van achteruitgang was de soort halverwege de 20ste eeuw als broedvogel 
teruggedrongen tot het noorden van Europa. Van nature broedden kraanvogels in heel 
Europa. Het is de grootschalige vernietiging van hun waterrijke biotopen die hen uit grote 
delen van hun verspreidingsgebied heeft verdreven. Ook in België en zelfs in Noord-West-
Vlaanderen kwamen ooit kraanvogels tot broeden! In de 16de eeuw werden broedende 
kraanvogels gemeld in de Meetkerkse Moeren, niet zo ver van het Zwin. Sinds enkele 
decennia is er gelukkig sprake van een grote comeback. De Europese populatie is sterk 
toegenomen, en telt nu een paar honderdduizend exemplaren. De soort is ook weer 
zuidelijker gaan broeden, zoals in Nederland. In België broedt de kraanvogel voorlopig nog 
niet.  
 
Gr 
Wouter  

 


