
Al langere tijd was onze naam te klein voor het 

werk wat wij doen en de activiteiten waarin zoveel 

vrijwilligers ons bijstaan en boeren ons in steunen. 

Daarom zijn wij vorig jaar van werkgroep Grauwe 

Kiekendief veranderd in Grauwe Kiekendief – Ken-

niscentrum Akkervogels (GKA). Met de verandering 

van onze naam zijn we ook toe aan een nieuw logo, 

dat nog beter past bij ons doel: het in stand hou-

den, uitbreiden en verbeteren van leefgebieden 

voor alle akkervogels.  

 

Natuurlijk blijft de grauwe kiekendief onze ambas-

sadeur voor akkervogelnatuur en dat zie je ook te-

rug in ons logo. Waar initieel echter onze werk-

zaamheden gericht waren op verbinding van be-

heersmaatregelen, monitoring en ecologisch on-

derzoek ten behoeve van de grauwe kiekendief 

wordt de hieruit voortvloeiende kennis en maatre-

gelen steeds breder ingezet voor onderzoek naar 

en bescherming van een groot scala aan soorten, 

zoals gele kwikstaart, wulp, patrijs, veldleeuwerik, 

blauwe en bruine kiekendief.  

Nieuwe naam 

Nieuw logo 
TIJDEN VAN VERANDERING 

Een erg mooi voorbeeld hiervan is het nieuwe pro-

ject ’Natuurrijke slaperdijken in Groningen’. Hierin 

werken wij samen met Vogelbescherming Neder-

land en Landschapsbeheer Groningen gefinancierd 

door het Waddenfonds met cofinanciering van het 

Bettie Wiegman Fonds, Provincie Groningen en de 

Tides Foundation om de natuur- en landschaps-

waarde van deze vergeten landschapselementen te 

vergroten. In de pilot worden drie belangrijke 

maatregelen aangelegd en onderzocht: de aanplant 

van veldstruweel, extensiever maai- en begrazings-

regime  en de aanleg van vogelakkers. Wij hopen 

dat dit kansen zal scheppen voor de ruigpootbui-

zerd, blauwe kiekendief en velduil, maar wie weet 

ook voor paapje en misschien zelfs grauwe gors. 

Een project waarbij de samenwerking met dijkeige-

naren en terreinbeheerders essentieel is, want met 

onze blik op vogels willen we de mensen zeker niet 

vergeten.  

 

Vriendelijke groet, 

Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels 
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