
03 maart Sterfte, vlieggedrag en overwintering van 
jonge Nederlandse rode wouwen

23 januari Deltadijken blijken bijenparadijs

Dit was het jaar van GKA 2021

START

24 december Blauwe kiekendief en velduil in de   
schijnwerpers 

18 december Pieken en dalen in grauwe kiekenland

© Jan Ploeger

© Jan Ploeger

10 november Drie jaarklassen jonge rode wouwen 
gevolgd

© Stef van Rijn

13 oktober Broedvogels, gouden schallebijters 
en muizen in pilotproject ‘Natuurrijke slaperdijken 
Groningen’

© Rein Hofman

10 september Jonge blauwe kiekendieven gezenderd 
en online te volgen

27 juli De wulp in Drenthe van ei tot uitvliegen  
gevolgd

© Annemarie Loof

31 maart Het belang van akkerranden voor vogels in 
het najaar

22 maart Het oliekeverseizoen staat weer voor de 
deur

© Stef van Rijn

© Dennis Oldenburger

© Rein Hofman06

jan

20
jan

© Rein Hofman

© Karin Janssens - van Essen

© Hans Porsinck

© Gerard Westerhuis

02
feb

Foerageerprotocollen van blauwe 
kiekendieven maken door Gerard 

Westerhuis

15
mrt

06
apr

14
mei

¡ Meer MAS! door Popko Wiermsa 01
apr

© Raymon Melchers

15
apr

31
mei

14
junOnze bijzondere kiek uit 

Flevoland door Karin Janssens - 
van Essen

07
jun
17

jun

21
jun

20
jun

Arion en zijn vrouw broeden tussen de 
koeien! door Toni Hoenders

© Rein Hofman

14
jun

05
jul

15
jul

14
jul

Steppekiekendief F| en A|: 
kleine jongens worden groot 

door Jitty Hakkert

Kwaliteitsherstel van 
cultuurhistorische 

slaperdijken door Niels Godijn

Kieken kijken in Flevoland 
door Lykele Zwanenburg

07
aug

Het wel een wee rond een nest 
bruine kiekendieven in Noord-

Groningen door Madeleine Postma

Kievitonderzoek in Rhoon 
door Cornelis Fokker

Voor in de agenda 2022

26 januari 2022 l Simultaan slaapplaatstellingen kiekendieven 
26-27 februari 2022 l Integrale roofvogeltelling 
19 maart 2022 l (Digitale) Lezingenmiddag

Een prachtig 2022 en hopelijk tot ziens (in het veld)!

Het jaar van weinig muizen en laag broedsucces 
voor de kiekendieven, maar ook vele bijzondere 
beschermingsverhalen. Het jaar waarin na 10 jaar 
de veldleeuwerik terugkeerde als broedvogel in de 
Zegenpolder, en voor het eerst volwassen wulpen 
werden gezenderd door GKA. Het jaar waarin we de 
twee apps Akkermonitor en BirdRoost lanceerden. 
En nog zoveel meer werk en activiteiten die we mede 
dankzij jullie hulp, enthousiasme en inzet konden 
uitvoeren.  Duizendkieken dank!

Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels

© Gerard Westerhuis © Fred Zandinga

© Gerard Westerhuis

© Rob Dekker

09
nov

10
okt

03
sep

15
nov
28

nov

Vakantie in Zuid-Afrika, een 
voortzetting van veldwerk in 

de akkers door Toni Hoenders

29
okt

30
dec

Een zittende kiekendief is nog 
geen luie kiekendief door Danny 

Gerrets

Nachtleven in Rhoon door Cornelis 
Fokker

Blauwe kiekendieven tussen 
hoop en vrees door Raymond Klaassen

Monitoring torenvalkkasten in 
provincie Groningen door Danny 

Gerrets© Jan Ploeger

© Rein Hofman

© Jan Ploeger

Het kiekenjaar 2021 door 
Madeleine Postma 

13 juli Meer biodiversiteit door tijdelijke natuur in 
Blauwestad

© Fred Zandinga

19
jul

01
sep
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