
Uitnodiging zaterdag 7 mei 2022

Kiekenzoekdag Flevoland
Beste mensen, 

We mogen weer! Leuk dat we weer een bijeenkomst kunnen organiseren waarbij we elkaar kunnen zien en spreken. 
In Groningen is inmiddels de eerste jagende grauwe kiekendiefman waargenomen en terwijl ik (Jitty Hakkert) dit typ 
krijg ik een melding dat er een grauwe kiekendief over de IJssel richting het noorden vliegt. Een deel van de bruine 
kieken met een zender zijn ook weer terug in de Noordoostpolder. Hoog tijd  om op zoek te gaan naar territoriale 
kiekendieven. Het idee is om op te splitsen in kleine groepjes om zo de hele provincie Flevoland uit te kammen. 

Vanaf dit jaar werken we samen met Landschapsbeheer Flevoland (LBF) in een nieuw project met extra aandacht voor 
broedparen van bruine kiekendieven langs watergangen en in akkers van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland. Jan Nagel is 
werkzaam bij  LBF en als vrijwilliger bij Werkgroep Roofvogels Noordoostpolder volgt hij al jaren bruine kiekendieven 
broedend in de rietstroken van de tochten in de Noordoostpolder. Bij aanvang van deze zoekdag zal hij iets vertellen 
over het waarom van het nieuwe project en hoe er systematisch langs watergangen gezocht gaat worden.  Hierbij 
kunnen LBF en GKA niet alleen op deze dag maar zeker ook gedurende het broedseizoen nog hulp gebruiken. 

Wil je deelnemen aan deze dag en/of extra informatie? Meld je dan aan bij Jitty Hakkert en laat weten met hoeveel 
mensen je komt, of je op die dag met auto of fiets wil gaan rondrijden of dat je een eind zou willen lopen langs een 
tocht en of je wel of niet mee wilt eten.
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Programma
• 09.30 u Inloop met koffie/thee en koek
• 09.45 u introductie Jan Nagel (Landschapsbeheer 

Flevoland) over het zoeken van paartjes bruine 
kiekendieven in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland 
en Madeleine Postma (GKA) vertelt over het 
kiekendievenbroedseizoen 2021

• 10.15 u gebieden verdelen en het veld in!
• 16.30 u verzamelen in de schuur van familie Haanstra
• 16.45 u alle waarnemingen doornemen onder het 

genot van soep en salade

Waar
• Olsterpad 10, 8251 RL Dronten bij de familie Haanstra
 Route via Google Maps
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https://www.landschapsbeheerflevoland.nl/
mailto:jitty.hakkert%40grauwekiekendief.nl?subject=
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https://twitter.com/grauwekiek
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