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VOORWOORD 
NIEUWE TIJDEN 

IRENE VAN HOOFF
(VOORZITTER)

De vorige nieuwsbrief 
begon met een voorwoord 
van Ben Koks met de titel 
‘Tijden van verandering’. 
En dat is waar gebleken. 
Terugkijkend op 2018 
is er veel veranderd in 
met name de organisatie 
van onze stichting.  

Een jaar geleden zijn we met een nieuw bestuur 

gestart en was onze doelstelling: de stichting verder 

professionaliseren. Niet heel sexy, maar erg belangrijk 

wanneer je twaalf medewerkers in vaste dienst hebt. 

Ondertussen zijn er andere taakverdelingen om 

het vertrek van Ben op te vangen, hebben we een 

verzekering voor het geval iemand ziek wordt, is er 

een naamswijziging en hebben we nieuwe statuten.  

Nieuwe statuten? Ja. De vorige statuten hoorden bij 

een vrijwilligersorganisatie die zich ‘alleen’ richtte 

op de grauwe kiekendief. Dat past niet meer bij 

de grootte en professionaliteit van de organisatie 

die we nu zijn. Inmiddels is er een directeur 

(Nel Sangers) gemandateerd voor de dagelijkse 

leiding en staat het bestuur meer op afstand. 

En die nieuwe naam? De verwijzing ‘werkgroep’ zat 

ons af en toe in de weg bij nieuwe projectaanvragen. 

Er werd regelmatig gedacht dat we alleen maar met 

grauwe kieken bezig zijn. Met de naam ‘kenniscentrum 

akkervogels’ doen we meer recht aan al jullie en 

onze activiteiten op het gebied van onderzoek en 

advies. Grauwe Kiekendief blijft overigens onze 

geuzennaam en dat zie je dan ook nog steeds terug in 

de titel ‘Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels’. 

Allemaal mooi, maar eigenlijk niet waar het echt om 

gaat. Dit is niet waarom je geraakt wordt door onze 

club. Het belangrijkste van onze stichting blijft het werk 

dat mede dankzij de hulp van alle vrijwilligers, in alle 

seizoenen, wordt gedaan om akkervogels te beschermen 

en te behouden. Een van de meest fascinerende zaken 

die mij opvalt wanneer ik kijk naar hoe we bezig zijn, 

gaat over hoe elk individu het verschil kan maken.

 

Veel vogelaars zijn best wat individueel ingesteld. Vinden 

het fijn om alleen in het veld te zijn en te observeren wat 

er gebeurd. Maar tegelijkertijd staan we in verbinding 

doordat er van alles wordt gedeeld. Via waarneming.nl, 

via WhatsApp-groepen, via de sociale media, via de mail 

en via de telefoon. Mede hierdoor zijn we in staat om met 

elkaar steeds meer te leren, patronen te herkennen en 

daarmee ook het verschil te maken in de adviezen die we 

geven aan boeren en aan terreinbeherende organisaties.

Het momentum in Nederland is aan het veranderen. 

Steeds meer mensen zien dat het anders moet en wij 

hebben de ervaring om te laten zien dat het anders kan. 

Voor 2019 wens ik dat we dat in steeds meer gebieden 

kunnen verzilveren, en ik hoop dat jullie daar ook allemaal 

bij betrokken blijven en jullie eigen bijdrage op welke 

manier dan ook blijven leveren. <

Bedankt voor al jullie hulp en inzet in 2018!
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HET BELANGRIJKSTE 
VAN ONZE STICHTING 
BLIJFT AKKERVOGELS 
TE BESCHERMEN EN TE 
BEHOUDEN

WIJ HEBBEN DE ERVARING 
OM TE LATEN ZIEN DAT HET 
ANDERS KAN

© Rob Dekker

http://www.werkgroepgrauwekiekendief.nl/pdf/nieuwsbrief_2018_1.pdf
https://waarneming.nl/
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Ik ben in het bestuur terechtgekomen als direct gevolg 
van het moment dat die Steppekiek voor mijn fiets 
langs vloog, eind mei 2017. Het is een eer. Laat ik me 
even voorstellen.

Professioneel ben ik sinds kort actief als zelfstandig 

materiaalkundig specialist. Ik zet mijn opleiding als 

gepromoveerd technisch natuurkundige en ervaring  

(15 jaar onderwijs en onderzoek aan universiteiten, 7 jaar 

adviseur in het bedrijfsleven) in om materiaalkundige 

problemen voor bedrijven te analyseren en op te lossen. 

Mijn bedrijf heet: infoMateria.

De rest van mijn tijd gaat op aan gezin (vrouw & twee 

dochters), en de laatste jaren aan vogels. 

De vondst van het paartje Steppekiekendief was een 

uitvloeisel van MAS-tellingen voor de Grauwe Kiek 

en van heel erg veel tellingen voor de Vogelatlas, 

waarvoor ik ook districtscoördinator in Groningen 

was. Uiteindelijk was dat weer een uitvloeisel van alle 

dagen als kleine jongen met mijn vader en mijn pake 

in de weilanden van Zuidwest-Friesland rondstruinen. 

Verder heb ik ooit meegeholpen aan inventarisaties van 

vogels in allerlei (berg)bossen in Peru, en dat leidde 

weer tot het meest tijdrovende deel van mijn hobby: de 

ontwikkeling van www.xeno-canto.org. Een website met 

een verzameling vogelgeluiden uit de hele wereld die ik 

samen met Bob Planqué opzette in 2005. Op dit moment 

zijn er geluiden van meer dan 10.000 vogelsoorten op 

te vinden!

Zoals gezegd, het is een eer om in het bestuur van de 

Grauwe Kiek te zitten. Maar het is geen erebaantje. Na 

haar legendarische geschiedenis tot nu toe verdient 

de Grauwe Kiek een even mooie toekomst. Dat zal niet 

vanzelf gaan, en misschien niet zonder slag of stoot. We 

zitten in een overgangsperiode, een cruciale periode met 

nieuwe uitdagingen en nieuwe mogelijkheden voor de 

Grauwe Kiek. Als betrokkenen kunnen we allemaal een 

rol spelen: ik heb er zin in om mijn rol te vervullen in het 

bestuur in de komende jaren. <

ALLE DAGEN ALS KLEINE 
JONGEN MET MIJN VADER EN 
MIJN PAKE IN DE WEILANDEN 
VAN ZUIDWEST-FRIESLAND 
RONDSTRUINEN

MEEST TIJDROVENDE DEEL 
VAN MIJN HOBBY:  
WWW.XENO-CANTO.ORG

WILLEM-PIER VELLINGA (BESTUURSLID) EVEN VOORSTELLEN  

http://www.infomateria.nl/
https://www.xeno-canto.org/
https://www.xeno-canto.org/


bij elkaar, op een 20 meter vanaf de weg, dat maak je 

mee tijdens het werk als landmeter.

Mijn eerste bestuurservaring begon als medeoprichter 

van de Milieuwerkgroep Muntendam en de Heemtuin. 

Daarnaast was ik als commissielid van de Herinrichting 

van de Veenkoloniën actief, dit heeft 24 jaar geduurd. 

In diezelfde periode ontdekten de eerste grauwe 

kiekendieven de braak gelegde akkers in de buurt van 

Meeden. Hierdoor kwam ik in contact met Ben Koks, 

dat moet zo’n 30 jaar geleden zijn geweest. Het was 

een pionierstijd, waar toen de wortels zijn gelegd van 

de latere ‘Werkgroep Grauwe Kiekendief‘, nu Grauwe 

Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels.

Als buitenmens woonde ik natuurlijk ook in het 

buitengebied, eerst in Muntendam en later in Veele 

(Vlagtwedde). Na mijn tijd als landmeter in loondienst, 

heb ik samen met mijn vrouw een eigen bedrijf 

opgericht. Dat bedrijf is later uitgegroeid van een 

landmeetkundigbureau naar een Hydrografisch bureau, 

met zes surveyschepen, wereldwijd werkend. Daardoor 

heb ik veel van de wereld gezien. Dat bedrijf is na  

24 jaar, in april 2018 verkocht daardoor heb ik meer vrije 

tijd gekregen. Mijn huidige bezigheden zijn: wielersport, 

(MTB en racefiets) en dendrologie heeft ook mijn 

aandacht, hierdoor hebben we thuis een Arboretum. 

…bouwjaar 1954, en een geboren en getogen 
Groninger. Vanaf mijn 17e jaar als landmeter in het 
‘veld’ aanwezig. Bij de uitvoering van mijn beroep had 
ik altijd een verrekijker en een telescoop (vergroting 
32x) bij de hand. Het werkgebied was meestal in het 
buitengebied waardoor er naast het eigenlijke werk ook 
tijd genoeg was om hele mooie waarnemingen te doen. 

Op roofvogelgebied hadden de bruine kiekendieven 

al vrij snel mijn belangstelling. Ik herinner mij dat er 

destijds al nesten in het riet bij Tetjehorn waren. Ook 

langs de A7 in de omgeving van Bad Nieuweschans. 

Hier waren drie nesten van de bruine kiekendief vlak 

5

JAN LOOTS (BESTUURSLID) EVEN VOORSTELLEN  

Met Tonio op de Westeresch 
aan het tellen.

© Petra Kugel

Onze verzameling bomen en 

struiken vragen veel tijd en het 

geeft tevens lichaamsbeweging en 

natuurbeleving.

Mijn huidige bestuursfuncties 

zijn o.a. bij Boermarke Essen en 

AA’s, Beschermd Dorpsgezicht 

Smeerling - Metbroek, Gebiedsfonds Westerwolde, LEADER 

Oost-Groningen, Arboretum Tenaxx, en initiatiefnemer van 

het project ESsentie Westerwolde. Kortom actief in Natuur, 

Landschap en Biodiversiteit.

Ruim een jaar geleden ben ik gevraagd door onze oprichter 

Ben Koks of ik wilde plaatsnemen in het bestuur. Ik vond 

het een hele eer dat hij mij vroeg voor deze door mij zo zeer 

gewaardeerde organisatie, vandaar dat ik ben toegetreden 

tot het bestuur. Mijn huidige motivatie haal ik vooral uit 

de inzet van alle medewerkers en vrijwilligers van Grauwe 

Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels. De uitdaging voor 

mij is dan ook om als bestuurslid samen met de andere 

bestuursleden van Grauwe Kiekendief de toekomst van 

onze akkervogels veilig te stellen. Tevens is het voor mij een 

uitdaging om een goed gemotiveerde team van medewerkers 

en vrijwilligers te stimuleren. Daarnaast vind ik het belangrijk 

dat we goede relaties met al onze opdrachtgevers en andere 

samenwerkende organisaties onderhouden. <



© Mark Thomastt
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WERD IK DIRECT 
VERLIEFD OP HET MOOIE 
OPEN LANDSCHAP VAN 
NOORDOOST-GRONINGEN

MIJN KENNISMAKING MET  
GRAUWE KIEKENDIEF 

RENÉ 
VAN DORT

Toen ik vijftien jaar gelden voor mijn werk van  
Amersfoort naar Nieuweschans verhuisde, werd 
ik direct verliefd op het mooie open landschap 
van Noordoost-Groningen. Nu had ik al best wat 
vogelkennis opgedaan via mijn broer, hij ging vogelen 
zodra hij een verrekijker kon vasthouden en is nu 
‘beroepsvogelaar’ in Honduras. En natuurlijk ook 
omdat ik zelf graag buiten ben en het leuk vind om ‘de 
natuur’ waar te nemen. Maar het vogelkijken verdiepte 
zich nog meer sinds ik in Nieuweschans woon.  

Al in het eerste jaar maakte ik kennis met grauwe 

kiekendieven. Ik reed toen van Winschoten binnendoor 

naar huis en trof onderweg drie jonge grauwe kieken 

die gevoerd werden door de ouders. Sindsdien is 

dat een favoriete route om naar huis te rijden en 

onderweg te vogelen. Zo reed ik vrijdag 25 mei dit 

jaar ook terug op een mooie warme lenteavond en 

zie twee mensen naast de auto met verrekijker en 

fotocamera. “Zit daar wat bijzonders?” vroeg ik hen. Nog 

voor zij konden antwoorden gaf ‘het bijzonders’ zelf 

antwoord met een luide “crex crex”. Ik kende dit geluid 

alleen van appjes op de telefoon en uit verhalen van 

andere vogelaars, maar wist direct, kan niet missen: 

kwartelkoning! Nadat we gedrieën ons enthousiasme 

deelden en nog van een mooie avond genoten, bleek 

één van de twee mensen Jitty Hakkert te zijn. Zij is 

onderzoeksmedewerker akkervogels voor Grauwe 

Kiekendief. Zij nodigde mij uit voor de Kiekenzoekdag 

van zaterdag 26 mei. Die dag was georganiseerd 

op het bedrijf van familie Ten Have te Noordbroek.  

Zo’n vijfendertig mensen verzamelde daar en kregen 

onder het genot van koffie/thee, instructies voor in het 

veld. Daarna werden er kleine groepjes gevormd en 

gingen de vrijwilligers samen met een deskundige het 

veld in om broedparen van blauwe, bruine en grauwe 

kiekendieven te zoeken en/of te observeren. Ik vond het 

ontzettend leuk om samen met een expert in het veld te 

staan en zo heel snel veel te leren. Er werd veel verteld 

en uitgelegd. Ook deed ik samen met Jitty het voor mij 

eerste beschermingswerk. Er was een boer die melding 

had gemaakt van een grauwe kieknest. Hij had deze 

melding bevestigd met een zelfgemaakte foto op zijn 

telefoon. Nu bestond het gevaar dat hij voor het maken 

van de foto zelf sporen had gemaakt in het tarwe om 

dicht genoeg bij het nest te kunnen komen. Deze sporen 

zouden door een vos of andere predator gevonden 
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onder de enthousiaste begeleiding op een gezellige en 

ontspannen sfeer zo veel te leren, dat ik de dagen erna 

enkele medewerkers benaderde of ik misschien nog 

meer zou kunnen helpen. Er volgde een lente en een 

zomer waarin ik er veel alleen op uit trok om nesten 

te lokaliseren, maar ook samen met vaste medewerkers 

van Grauwe Kiekendief. Zij leerden mij onder andere, 

te herkennen wanneer kieken eieren hebben en later 

hoe je weet dat de eieren uitgekomen zijn. Ik ben toen 

verschillende keren meegegaan voor het plaatsen van 

een beschermingskooi. Zoiets moet heel secuur, met 

liefde en aandacht gebeuren, omdat je het nest wilt 

beschermen en niet wilt verstoren. Ook ben ik een aantal 

keren meegegaan met het ringen van jonge kieken. Wat 

een magisch gevoel om zo’n jonge, sterke maar toch 

kwetsbare vogel vast te houden en te onderzoeken.  

Om het seizoen als het ware weer af te sluiten, heb 

ik ook meegewerkt om enkele kooien nadat de jongen 

waren uitgevlogen op te ruimen. Echt een machtig 

idee, dat terwijl jij daar in het veld een kooi staat op te 

kunnen worden. Wij hebben toen een kooi geplaatst aan 

het begin van dit spoor om het inloopspoor af te sluiten.  

Tijdens de gezamenlijke maaltijd, aan het eind van 

de zoekdag werden de waarnemingn en ervaringen 

uitgewisseld en doorgenomen. Ook werden er enkele 

lezingen gegeven. Ik vond het die dag zo leuk om 

MIJN KENNISMAKING MET  
GRAUWE KIEKENDIEF 

RENÉ 
VAN DORT

WAT EEN MAGISCH GEVOEL 
OM ZO’N JONGE, STERKE 
MAAR TOCH KWETSBARE 
VOGEL VAST TE HOUDEN

IK HOOP DAN OOK VAN 
HARTE DAT HET DE VOGELS 
GOED GAAT OP HUN TOCHT 
NAAR EN VAN HUN VERBLIJF 
IN AFRIKA

rollen, er jonge kieken om je heen vliegen waar er wellicht 

enkelen bij zitten die je zelf vastgehouden en geringd hebt. 

Dat schept gewoon een band. Ik hoop dan ook van harte 

dat het de vogels goed gaat op hun tocht naar en van hun 

verblijf in Afrika. En dat ik ze volgende lente weer hier mag 

begroeten. <

Agrariër Jan Buseman, medewerker Tonio Schaub en René van Dort
met juveniele bruine kiekendieven. 
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Hierbij stellen we ons even voor: al sinds onze jeugd zijn 
wij beide echte natuurliefhebbers; Maria die als meisje 
met haar vader ’s ochtends vroeg door de weilanden 
struinde en Meint die als puber al op zoek was naar 
herten en vogels in het bos van Roden. Deze liefde voor 
de natuur en met name voor vogels is steeds gebleven 
en sinds een jaar of tien hebben we ook geprobeerd dit 
vast te leggen op foto’s .

Met behulp van een camera met een goede zoomlens 

kunnen we de vogels zonder verstoring mooi van 

dichtbij fotograferen en zo nog meer genieten van hun 

schoonheid. Tevens is het ook een geweldig hulpmiddel 

om de vogels beter te kunnen determineren.

Het is natuurlijk ook heel plezierig dat we dezelfde 

hobby hebben en regelmatig trekken we er samen op 

uit. We beperken ons hoofdzakelijk tot de provincie 

Groningen, het Lauwersmeergebied en de kop van 

Drenthe.

Maria is met haar kleine Canon Powershot en haar 

vouwfiets veel mobieler en heeft een voorkeur voor de 

kleinere soorten, die Meint dan gekscherend KKV-tjes 

noemt. Meint is meer geïnteresseerd in de wat grotere 

soorten en fotografeert het liefst vanuit onze “mobiele 

schuilhut” en gebruikt tegenwoordig de Canon 7D 

Mark2 met de Sigma 150-600 mm sport. >

DE FOTOGRAFEN EN HUN FOTO MARIA EN MEINT 
WOORTMAN 

AL SINDS ONZE JEUGD 
ZIJN WIJ BEIDE ECHTE 
NATUURLIEFHEBBERS
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DE FOTOGRAFEN EN HUN FOTO MARIA EN MEINT 
WOORTMAN 

Sinds een jaar of tien maken we ook rondreizen naar 

landen die ons aanspreken en waar we bijzondere 

ontmoetingen hebben gehad met de plaatselijke 

bevolking en met de diversiteit van vogels en andere 

dieren en landschappen.

Sinds twee jaar hebben we een website waar we onze 

mooiste foto’s willen laten zien: Woortman Natuurlijk. 

Voor Maria was de mooiste ontmoeting eind 2017 toen 

we tijdens een mistig rondje Lauwersmeer 

dachten een buizerd op een paaltje te zien zitten maar 

toen hij z’n kop omdraaide keken we in de

prachtige ogen van een velduil.

Een bijzondere ontmoeting voor Meint was deze zwarte 

ooievaar die rustig in de provincie Groningen langs de 

kant van de weg liep en zich mooi liet fotograferen 

vanuit de auto. <

HET IS NATUURLIJK OOK 
HEEL PLEZIERIG DAT WE 
DEZELFDE HOBBY HEBBEN

http://mwoortman.wixsite.com/woortmannatuurlijk
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SINDS MIJN JONGE JAREN  
BEN IK AL BEZIG MET  
VOGELS KIJKEN 

Cornelis Fokker is de naam, woonachtig in Hendrik-Ido-
Ambacht onder de rook van Rotterdam. Op dit moment 
doe ik mijn scriptie voor Grauwe Kiekendief waarbij 
ik in de Zegenpolder actief ben. In deze polder is een 
experiment gaande voor natuur-inclusieve landbouw, 
waar met name Niels Godijn druk mee is. Ik schrijf 
mijn scriptie voor mijn master Bos- en Natuurbeheer 
aan de Wageningen Universiteit, maar wellicht is 
het goed om eerst nog wat stapjes terug te gaan. 

Sinds mijn jonge jaren ben namelijk al bezig met 

vogels kijken. Later kwamen daar ook libellen, vlinders, 

sprinkhanen en planten bij, maar vogels zijn toch mijn 

grootste passie gebleven. Dat resulteerde dan weer in 

het doen van vele tellingen, maar later ook ringwerk. 

Een logisch stap na de middelbare school was voor 

mij de studie Bos- en Natuurbeheer in Wageningen. 

Ondertussen zit ik alweer in het tweede jaar van mijn 

master, waarin ik een scriptie moet schrijven. Aangezien 

ik in Ambacht woon, kende ik de Zegenpolder en Niels al 

goed. Daar lagen dus wellicht mogelijkheden voor een 

scriptie mét vogels, een bijzonder intrigerend project 

én in een gebied dat ik goed ken. Na navraag bleek het 

mogelijk iets met insecteneters te gaan doen, waarbij 

ook nog eens ringwerk om de hoek kwam kijken! Ideaal!  

In de Zegenpolder liggen veel maatregelen die ook 

in Groningen vruchten hebben afgeworpen. Deze 

maatregelen zijn met name gericht op zaadetende 

vogels die volop profiteren van bijvoorbeeld de 

wintervoedselveldjes en akkerranden. In deze 

maatregelen leiden de vele kruiden echter ook vaak tot 

hoge dichtheden aan insecten, zodat de verwachting 

is dat ook insecteneters zullen profiteren. Zeker ook 

in de trektijd. Daar is echter maar weinig van bekend, 

en daar mocht ik wat verandering in brengen… 

In augustus en september van 2018 heb ik onder 

begeleiding van Raymond Klaassen het gebruik 

van insecteneters op doortrek onderzocht door veel 

tellingen te doen in de maatregelen en controleranden 

en -percelen. Daarnaast heb ik in de akkerranden ook 

veel vogels gevangen en geringd, om een goed beeld 

te krijgen van welke vogels gebruik maken van de 

akkerrand. Daarbovenop heb ik vele poepjes verzameld 

om te kijken wat ze daar dan precies eten. Het analyseren 

van die poepjes bleek echter achteraf te veel werk 

om compleet te doen, maar enkele grasmuspoepjes 

leveren bijvoorbeeld al interessante inzichten op!  

Voor een meer volledig beeld van het systeem 

heb ik daarnaast ook nog gekeken naar de 

prooibeschikbaarheid met pot- en plakvallen, en heb 

ik de vegetatiestructuur globaal in kaart gebracht. 

Dat alles om inzicht te krijgen in wat insecteneters 

belangrijk vinden en of er ook verbanden te leggen zijn. 

Die verbanden lijken er zeker te liggen, wat blijkt nu 

ik bezig met het toetsen van de resultaten. Zo lijken > 

CORNELIS FOKKER EVEN VOORSTELLEN  



de aantallen insecteneters veel hoger te liggen in de 

akkerranden dan in controleranden, en speelt daar de 

hoeveelheid kruiden een belangrijke rol in. 

Met name paapjes en grasmussen maakten veel 

gebruik van de akkerranden. Deze doortrekkende 

vogels hadden het er erg naar hun zin, wat bleek 

uit terugmeldingen van twee paapjes die minimaal 

vijf dagen in de polder verkeerden. Ook tapuiten, 

roodborsttapuiten, blauwborsten, bosrietzanger en 

zelfs een grauwe klauwier maakten gebruik van de 

randen om te foerageren. De vogelakkers bleken >   

11

Paapje Blauwborst Groenlandse tapuit

Putter IJsvogel

CORNELIS FOKKER EVEN VOORSTELLEN  
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CORNELIS FOKKER EVEN VOORSTELLEN  

daarnaast met name in het latere najaar ontzettend 

rijk aan graspiepers, tot 150 exemplaren toe. Maar 

ook buiten de maatregelen was het niet slecht 

vogelen in de Zegenpolder. Zo verbleef een drietal 

morinelplevieren vier dagen op koolzaadstoppel, en was 

de zeldzame ortolaan ook kort in de polder aanwezig.  

Kortom, ook voor de insecteneters viel er genoeg te halen 

in de Zegenpolder. Mede daarom heb ik me ook bijzonder 

vermaakt in de polder en met de andere werkzaamheden 

voor de scriptie. Momenteel ben ik mijn onderzoek en 

scriptie aan het afronden, maar ook de komende tijd 

hoop ik vogels te blijven ringen en tellen om meer te 

weten te komen over het vogelleven in de polder. In de 

afgelopen maanden heeft dat al tot vele verrassingen 

gezorgd. Wat te denken van een rans- en velduil, 

waterpiepers, ijsvogel, torenvalk en Groenlandse tapuit. 

Wie weet wat de polder nog meer in het verschiet heeft!  

Tot in het veld! <

Ransuil Velduil



In mijn vrije tijd ben ik namelijk graag in de natuur. 

Ik woon zelf op vijf kilometer afstand van de Friese 

waddenkust, een walhalla voor de vogelliefhebber. Niet 

alleen kijken, maar ook fotograferen doe ik graag. Hierbij 

ligt vaak de nadruk op vogels, maar lang niet altijd: 

ook andere dieren en insecten fotografeer ik graag.  

Met het Kenniscentrum kwam ik voor het eerst in 

aanraking in de zomer van 2017. In dat jaar had ik net 

mijn vogelhobby weer opgepakt en was ik begonnen 

met het aflezen van ringen bij vogels. Zo zag ik op 

een mooie avond in april ook een grauwe kiekendief 

met wingtags vliegen. 

Na het doorgeven 

van deze vogel 

raakte ik betrokken 

bij nestbescherming 

van enkele paartjes 

grauwe kiekendief bij 

mij in de omgeving. 

In de komende maanden hoop ik erg veel te leren 

en bezig te zijn met wat mij interesseert: de relatie 

tussen mens, landschap en natuur. Natuurlijk hoop 

ik antwoorden te vinden op de vragen die ik in 

mijn onderzoek stel, maar daarnaast hoop ik vooral 

voor mezelf een erg leerzame periode te hebben.   

Wie weet tot ziens! <
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Geelvlekheidelibel in Vogelakker Groningen

Roodpootvalk op geploegde akker

…mijn naam is Gerard Westerhuis. Vanaf september 
2018 tot en met februari 2019 loop ik stage bij 
Grauwe Kiekendief en zal ik onderzoek doen naar 
de blauwe kiekendief in relatie tot de mens en het 
landschap. Hierbij zal de focus onder andere liggen 
op Vogelakkers, een project van Grauwe Kiekendief 
- Kenniscentrum Akkervogels en Vogelbescherming 
Nederland, gesteund door het Waddenfonds. 

Momenteel ben ik een derdejaarsstudent Sociale 

Geografie en Planologie aan de Rijksuniversiteit 

Groningen. Hoewel in mijn studie de invloed van de mens 

altijd onder een vergrootglas ligt, trekt persoonlijk de 

kant van bodem en landschap mij meer. Gelukkig is ook 

die kant wel een onderdeel van mijn studie, die perfect 

aansluit bij mijn persoonlijke interesses en hobby’s. 

 

GERARD WESTERHUIS EVEN VOORSTELLEN  

ZO ZAG IK OP EEN MOOIE 
AVOND IN APRIL EEN GRAUWE 
KIEKENDIEF MET WINGTAGS 
VLIEGEN
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Wie voor broedende wulpen in Nederland op pad wil kan 

het beste terecht in de provincies Drenthe, Gelderland, 

Noord Brabant en Overijssel. De Nederlandse populatie 

wordt geschat op 3900 tot 4800 broedparen, waarvan  

500 tot 800 broedparen in Drenthe. De hoogste  

dichtheden worden bereikt in de beekdalen van  

ZW-Drenthe en van het Drostendiep in de omgeving 

van Coevorden. Wulpen zijn in deze gebieden vooral 

broedvogels van intensief gebruikte graslanden. 

Daarnaast zijn wulpen meer en meer ook op akkers 

gaan broeden, en heeft er uitbreiding naar het oostelijke 

veenkoloniale gebied plaatsgevonden. Broeden op 

boerenland is niet zonder gevaren en veel nesten worden 

in het voorjaar behoed tegen agrarische werkzaamheden.

Ondanks dat lukt het de meeste wulpenparen 

in Drenthe niet om hun jongen groot te krijgen.  

GESLAAGD EXPERIMENT 2018
In samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe zijn 

wij (Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels, 

GKA) in 2018 gestart met het beschermen van nesten 

door deze te omrasteren met een stroomdraad. Uit het >  

BROEDENDE WULPEN IN DRENTHE 
BESCHERMD MET STROOMDRAADRASTER

HENK JAN  
OTTENS

Nest van een wulp in nog te bewerken akkerland.

Na het plaatsen van een stroomraster keert het vrouwtje terug naar haar nest. Klik hier voor bewegende beelden (ca. 4 min.).

LUKT HET DE MEESTE 
WULPENPAREN IN DRENTHE 
NIET OM HUN JONGEN GROOT 
TE KRIJGEN.

https://vimeo.com/user53659459/review/280061205/85e8a12db7
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EXTRA OGEN EN HANDEN GEZOCHT
Voor 2019 zijn we op zoek naar mensen die zich samen 

met ons extra willen inzetten voor de wulp. In Drenthe 

zoeken we mensen die ons willen ondersteunen bij het 

lokaliseren van broedverdachte paren en aansluitend 

daarop het zoeken en vinden van nesten in akkers en 

graslanden. Van deze nesten zullen in totaal achttien 

omrasterd worden met een stroomdraad (negen in 

grasland en negen op akkers). Omdat niet alle nesten 

met een stroomdraad beschermd kunnen worden 

volgen we zowel in de ei- als in de jongenfase ook de 

onbeschermde nesten in de tijd. We betrekken hier 

graag  vrijwilligers bij. Heeft u belangstelling en tijd 

om het komend voorjaar ons te helpen met dit project? 

Mail dan naar henkjan.ottens@grauwekiekendief.nl of 

bel 06 50 50 66 78 (Henk Jan Ottens). <

    
MEER WETEN? 
Lees verder in: 
Ottens, H.J. 2018. Het beschermen van wulpennesten 
met stroomrasters. Onderzoek naar invloed van 
stroomdraadomheining op uitkomstsucces wulpenlegsels. 
Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels. 

Zie ook het item dat RTV Drenthe maakte voor het 

programma ROEG over het beschermen van wulpnesten: 

BROEDENDE WULPEN IN DRENTHE 
BESCHERMD MET STROOMDRAADRASTER

HENK JAN  
OTTENS

onderzoek werd duidelijk dat wulpen in vrij korte tijd het 

raster accepteren en dat het uitkomstsucces aanzienlijk 

hoger lag dan bij niet-omrasterde nesten (71% versus 

6%). Een duidelijk resultaat dat helder maakt dat het 

uitkomstsucces van wulpenlegsels wezenlijk verhoogd 

kan worden. Duidelijk werd ook dat voor een duurzame 

ontwikkeling van de populatie de bescherming van 

legsels alleen niet volstaat: ondanks dat binnen de 

rasters een totaal van 32 jongen uitkwamen werden 

niet meer dan zes jongen vliegvlug. Van de resterende 

26 jongen bleef het terreingebruik en de oorzaken van 

sterfte onbekend.

JAAR VAN DE WULP
Op basis van de dalende trend van het aantal broedparen, 

veroorzaakt door het verdwijnen van natuurlijk 

broedhabitat en het lage broedsucces in agrarisch 

gebied, is de wulp in 2017 toegevoegd aan de Rode Lijst 

van Nederlandse broedvogels, met de status ‘kwetsbaar’.  

Om inzicht te krijgen in de knelpunten voor wulpen 

is 2019 door Sovon en Vogelbescherming Nederland 

uitgeroepen tot het ‘Jaar van de Wulp’. In het komende 

jaar zal een extra op deze soort gerichte telinspanning 

geleverd worden. Vogelbescherming ondersteund 

daarbij het initiatief van GKA en Landschapsbeheer 

Drenthe om in 2019 via het zenderen van wulpenkuikens 

2019 IS UITGEROEPEN TOT 
HET ‘JAAR VAN DE WULP’

Net uitgekomen wulpenjong in een met stroomraster 
beschermd nest.

mailto:henkjan.ottens@grauwekiekendief.nl
http://www.werkgroepgrauwekiekendief.nl/pdf/2018_rapport_bescherming_wulp_Drenthe_GKA.pdf
http://www.werkgroepgrauwekiekendief.nl/pdf/2018_rapport_bescherming_wulp_Drenthe_GKA.pdf
http://www.werkgroepgrauwekiekendief.nl/pdf/2018_rapport_bescherming_wulp_Drenthe_GKA.pdf
http://www.werkgroepgrauwekiekendief.nl/pdf/2018_rapport_bescherming_wulp_Drenthe_GKA.pdf
https://t.co/cVC4lmbyLA


16Prooioverdracht tussen vrouw steppekiek en man grauwe kiekendief. © Martijn Bot.

Vrouwtje blauwe kiekendief met oranje ring. © Harry Kuipers. Vrouwtje ruigpootbuizerd Henrika, maart 2018. © GKA. 

Jonge grauwe kiekendieven op kooirand, juli 2018. © Rob Dekker. 

KLIK VOOR HET 

JAAROVERZICHT 2019

http://werkgroepgrauwekiekendief.nl/pdf/2018_Jaaroverzicht_Grauwe_Kiek.pdf
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VERSCHIJNEN BOEK: DE MAN OP DE DIJK
Een mooi hoogtepunt in 2018 is zoals wellicht niemand is ontgaan het verschijnen van het boek “De man op de dijk” 

van Elvira Werkman. Het is hét verhaal over landbouw en natuur, en over de grauwe kiekendief die beide verbindt. 

Van de Groningse akkers tot in de Sahel. Maar het boek gaat ook over de betrokken mensen. Elvira sprak met boeren, 

natuurbeschermers & wetenschappers en hield een dagboek bij. Zeer goed leesbaar en een echte aanrader volgens de 

mensen die het al gelezen hebben. 

FWIET FWIET
“Vogels kijken is meer dan ze identificeren. Het is ook natuurbeheer.” Aldus de Vlaamse cabaretier Begijn Le Bleu. Op het 

befaamde Kiek ‘n Gors-weekend in Haspengouw maakte Begijn een podcast over het lot van akkervogels en de boerenstiel. 

Met Freek Verdonckt, Wouter Vansteelant, Filiep T’jollyn en Ben Koks. ‘Slow radio’ waar de passie voor akkervogels vanaf 

spat. Met de grauwe gors en grauwe en blauwe kiekendief in de hoofdrol. Om terug te luisteren, klik hier. 

ORIOLUS
De Vlaamse natuurbeschermingsorganisatie Natuurpunt heeft een themanummer van haar tijdschrift Oriolus uitgebracht, 

dat geheel gewijd is aan akkervogels. Onze collega Wouter Vansteelant was gastredacteur van het themanummer.

Speciale aandacht is er in het themanummer voor de grauwe gors, grauwe kiekendief en bruine kiekendief. Maar ook voor 

het gevoerde akkervogelbeheer en -beleid in Vlaanderen, en natuurlijk voor het veldwerk.

Bestel deze lezenswaardige akkervogel-Oriolus bij Natuurpunt, via de website van Natuurpunt. 

https://soundcloud.com/user-26131932/aflevering-10-van-fwiet-fwiet-het-lot-van-de-akkervogels?fbclid=IwAR1h5hDzlipJlGHdFFfYlalGn2re85jtPFe8OT595C4NcsH7HltYbtOw63g
https://www.natuurpunt.be/pagina/natuuroriolus-2018-themanummer-akkervogels?fbclid=IwAR30uei62FIn1-phQmRZuBTlpPdbEErEVRvZ07mhtPs44a7Qfvntms5pCPY
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BIJZONDER BANKJE
In de dorpskern van Nieuw Scheemda 

is een ‘social sofa’ geplaatst. Het thema 

is akkerbouw en de grauwe kiekendief, 

natuurlijk heel toepasselijk voor het 

zeekleilandschap dat hartje broedgebied vormt van de ‘Soort van Groningen’. Vier kinderen uit het dorp hebben geholpen met het maken van het mozaïek.  

Foto’s van Rein Hofman (www.birdfocus.nl) stond model voor de kiekendief.

SUCCESVOL BROEDGEVAL GRAUWE KIEKENDIEF IN WEST-VLAANDEREN
In West-Vlaanderen heeft voor het eerst sinds tijden een paartje grauwe kiekendief gebroed en 

succesvol vier jongen grootgebracht. De vrijwilligers van Natuurwerkgroep De Kerkuil hebben het 

nest beschermd. Lees hier meer.

BIOLOGIELESSEN.NL
In een filmp voor Biologielessen.NL over ecologische verstoringen in onder andere de 

intensieve landbouw en de mogelijke oplossingen wordt het beroep van de ecoloog besproken 

alsmede de rol die Ben Koks en diverse andere ecologen zoals o.a. Niels Godijn hebben gespeeld bij de ontwikkeling van traditionele landbouw richting de 

natuurinclusieve landbouw in Rhoon. Bekijk hier de film (circa 15 min.). 

https://www.natuurwerkgroepdekerkuil.be/
https://www.natuurwerkgroepdekerkuil.be/index.php/33-homepage/121-natuurwerkgroep-de-kerkuil-meldt-eerste-broedgeval-grauwe-kiekendieven-in-west-vlaanderen
https://www.biologielessen.nl/
https://biologielessen.nl/index.php/dna-7/2215-ecologische-verstoringen
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2X VROEGE VOGELS RADIO
12 mei 2018 Kiekenzoekdag Flevoland, met vrijwilligers het veld in om broedparen van grauwe 

kiekendieven te zoeken/vast te stellen/te observeren. 

Klik hier om het fragment terug te beluisteren.  

Op 29 juni 2018 maakte Rob Buiter een mooi radioportret van Ben Koks over onder andere zijn 

besluit een andere weg in te slaan. Luister hier het radioportret terug. 

VLAANDEREN PLAN KIEKENDIEF EN VOGELAKKERS
Plan Kiekendief bestaat uit een samenwerking van zes 

organisaties (waaronder GKA). Plan Kiekendief stelt zich 

ten doel voor de grauwe kiekendief meer leefgebied 

en draagvlak in de Vlaamse Leemstreek te zorgen. Dit 

project draait nu twee jaar. Ter promotie is er een mooie 

film gemaakt. Klik op de afbeelding om de film van Plan 

Kiekendief te bekijken. 

https://vroegevogels.bnnvara.nl/nieuws/zeldzame-grauwe-kiekendief-zoeken
https://vroegevogels.bnnvara.nl/nieuws/radioportret-ben-koks-beschermer-van-de-grauwe-kiekendief
https://www.plankiekendief.be
https://www.youtube.com/watch?v=vV2F-usRY7Y


SINDS ONZE VORIGE NIEUWSBRIEF SCHREVEN WIJ DE VOLGENDE 

NATUURBERICHTEN OP DE WEBSITE NATURE TODAY

Kwelders als ‘plan B’ voor foeragerende grauwe kiekendieven

Bruine kiekendief in de Lage Landen ook akkervogel

Noodzaak nestbescherming van bruine kiekendieven in akkerland

Wulp: boerenlandvogel in de verdrukking

Liefhebber van de slaperdijk: de eerste gezenderde  
ruigpootbuizerd van Nederland

Storm in Sahara breekt grauwe kiekendieven op tijdens de 
voorjaartrek

Grauwe klauwier kroon op werk Boerenbuitengebied Muntendam

Nestbescherming Drentse wulpen veelbelovend

Vrouwtje steppenkiekendief van 2017 keert terug; nu in een 
gemengd “huwelijk’

De man op de dijk’, Het grenzeloze verhaal van de  
grauwe kiekendief

VAN ALLES WAT
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19 januari 2019 | Belgische Vogeldag, met Ben Koks en Hanne Vandewaerde: Jaarrondstudie 

naar Grauwe Kiekendieven in Europa. Klik voor het programma en om je in te schrijven.

16 februari 2019 | 24ste Landelijke Dag Roofvogels (WRN), Stadsschouwburg Ogterop, 

Zuideinde 70 te Meppel. Met o.a. een lezing van Almut Schlaich over grauwe kiekendieven in 

de Sahel.

23 februari 2019 | Tweede Integrale Roofvogeltelling winter 2018/2019.

VOOR IN DE AGENDA:

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=24113
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=24177
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=24179
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=24231
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=24302
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=24302
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=24389
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=24389
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=24421
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=24500
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=24556
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=24556
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=24754
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=24754
https://www.natuurpunt.be/agenda/belgische-vogeldag-2019-19de-editie-31579
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