
Sinds een aantal jaren is het de ge-
woonte dat SOVON Vogelonderzoek Ne-
derland (SOVON) en Vogelbescherming
Nederland (VBN), in samenwerking met
andere partners, elk jaar een bepaalde
vogelsoort extra in de schijnwerpers
plaatsen. Dit heeft als doel om (a) speci-
fieke informatie, bijvoorbeeld een lan-
delijk verspreidingsbeeld, boven wa-
ter te krijgen ten behoeve van
soort bescherming, (b) een brede groep
van vogelwaarnemers te betrekken bij
de telprojecten van SOVON, en (c) het
beschermingswerk van VBN en de be-
treffende vogelsoort meer bekendheid
te geven bij het grote publiek. In voor-
gaande jaren kwamen onder meer Veld-
leeuwerik Alauda arvensis (2005), Tapuit
Oenanthe oenanthe (2006), Nachtzwa-
luw Caprimulgus europaeus (2007),
Scholekster Haematopus ostralegus
(2008) en Visdief Sterna hirundo (2009)
aan de beurt. In 2010 stond de Bruine
Kiekendief Circus aeruginosus centraal.
Een aansprekende roofvogel die regio-
naal goed gevolgd wordt, maar waarvan
de kennis over de landelijke verspreiding
hiaten vertoont. Het onderzoek richtte
zich op fenologie en trek, het complete-
ren van het landelijke verspreidingsbeeld
(in broedtijd en winter) en de habitat-
keuze van broedvogels. Enkele aspecten
worden hieronder besproken. Een uit-
gebreider rapport is te downloaden van
de website van SOVON (www.sovon.nl).

Fenologie en trek
De Bruine Kiekendieven van Noordwest-
Europa overwinteren grotendeels in
West-Afrika en in mindere mate Zuid-
west-Europa, noordelijk tot in Neder-
land. De neiging om in Europa te over-
winteren neemt daarbij af van zuid naar
noord en van west naar oost (Zwarts et
al. 2009).
Door gebruik te maken van de data-

bases van Waarneming.nl (losse meldin-
gen) en Trektellen.nl (min of meer syste-
matische trektellingen) kan iets gezegd
worden over het seizoenspatroon in Ne-
derland, en veranderingen daarin. Afge-
zien van kleine aantallen overwinteraars
(zie verderop) werden Bruine Kieken-
dieven in 2010 in hoofdzaak gezien tus-
sen half maart en half oktober. De losse
waarnemingen bereikten een piek eind
april en begin mei, waarbij die van vol-
wassen mannen ongeveer een week

eerder viel dan van vogels in vrouwelijk
of onvolwassen kleed. Een tweede piek
viel half september; in dit geval bestond
er geen verschil tussen vogels in ver-
schillende kleden. Dit patroon van losse
waarnemingen komt grofweg overeen
met dat vastgesteld tijdens trektellin-
gen in 2010.
Het is interessant om na te gaan of

zich in de afgelopen decennia verande-
ringen hebben voorgedaan in dit pa-
troon. Verschillende trekvogels blijken
immers, vermoedelijk mede onder in-
vloed van klimaatverandering, hun trek-
perioden verschoven te hebben (van
Turnhout et al. 2009). Bij de Bruine Kie-
kendief, deels in Afrika en deels in Eu-
ropa overwinterend, zou zo’n verschui-
ving zichtbaar moeten worden in
veranderende doortrekpatronen. Daar-
toe werden trektellingen vergeleken tus-
sen de jaren 1976-93 (LWVT/SOVON
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2002) en 2002-10 (Trektellen.nl; onvol-
doende data uit 1994-2001). Dit brengt
opmerkelijke verschillen aan het licht
(figuur 1). De voorjaarstrek begint in de
recente periode 1-2 weken vroeger en
blijft ongeveer twee maanden op een
betrekkelijk constant en hoog niveau,
met een zwakke piek begin mei. Het ou-
dere patroon werd gekenmerkt door
een latere start en twee scherpe pieken,
begin en eind mei. De verschillen wor-
den benadrukt wanneer de jaren met
de meeste teluren onder de loep wor-
den genomen, resp. 1984-91 en 2002-
10. De mediane datum (waarop 50%
van de trekkers gepasseerd is) valt in de
recente periode gemiddeld op 19 april
en daarmee aanzienlijk vroeger dan in
de oudere periode (gemiddeld op 5
mei). Het patroon van de najaarstrek is
minder sterk veranderd, met in beide
perioden een piek rond half september.
Hoewel de recente piek steiler is, blijkt
de timing van de trek niet wezenlijk ver-
anderd. De medianen zijn in beide peri-
oden nagenoeg gelijk: gemiddeld res-
pectievelijk 12 en 13 september 
Het is de vraag in hoeverre de ver-

schillen in het voorjaar reëel zijn. De re-

cente trektellingen vinden immers min-
der gestandaardiseerd plaats dan de ou-
dere (van Turnhout et al. 2009). Daar
staat tegenover dat het aantal betrok-
ken trektelposten (en -uren) in de re-
cente periode groter is dan in het verle-
den en daardoor wellicht de dataset
robuuster is. Dat dit niet onbelangrijk is,
blijkt uit het gegeven dat de dubbele
piek in mei in het oudere landelijke pa-
troon veroorzaakt kan zijn door een ar-
tefact. Eind mei 1989 trad sterke trek op
in samenhang met aanhoudende oos-
tenwinden (LWVT/SOVON 2002). De
destijds waargenomen grote aantallen
bij met name de Eemshaven (Gr; 117
trekkers op 24 mei 1989) en Breskens
(Zl; 88 op 22 mei) zullen, in combinatie
met een relatief gering aantal trektelu-
ren op andere posten, van invloed zijn
geweest op het landelijke patroon. An-
dersom is de opvallend steile piek mid-
den september bij de recente tellingen
deels een gevolg van een uitzonderlijke
trekgolf op 13 en 14 september 2008
(Desmet & Faveyts 2009). Deze is ver-
antwoordelijk voor 42% van alle in week
37 (10-16 september) in 2002-10 ge-
telde Bruine Kiekendieven (Trektellen.nl). 

Binnen de recente periode zelf is bij
de trektellingen geen duidelijke tendens
tot vervroeging van de voorjaarstrek
waarneembaar, in tegenstelling tot bij
de losse waarnemingen. De mediaan
van de eerste 50 losse meldingen is in de
periode 2000-10 met bijna twee weken
vervroegd. Dit moet echter voorzichtig
worden geïnterpreteerd. In genoemde
periode is het aantal losse waarnemin-
gen door de populariteit van Waarne-
ming.nl immers fors gestegen. Fenolo-
gisch onderzoek waarbij uitsluitend naar
eerste meldingen wordt gekeken, is ge-
voelig voor waarnemersinvloeden zoals
aantal waarnemers, communicatiemo-
gelijkheden, gespitstheid op eerste
waarnemingen en bereidheid om waar-
nemingen door te geven (van Strien et
al. 2008).

Broedvogels: aantallen en trend
In 2010 werden 1045 territoria van de
Bruine Kiekendief aan SOVON doorge-
geven. In vergelijking met de voor-
gaande jaren (597-731 in 2006-09) is dit
een substantiële stijging. Dit is toe te
schrijven aan betere landelijke teldek-
king, wat als een gevolg kan worden be-
schouwd van gerichte aansturing van
nieuwe waarnemers en publiciteit rond
het project. Toch waren er ook nog re-
gio’s die onvoldoende onderzocht ble-
ven, zoals delen van de landbouwge-
bieden in Groningen en Flevoland, of
waarvan mogelijk niet alle vastgestelde
broedgevallen in de landelijke database
terecht zijn gekomen (Friesland). Hier-
mee rekening houdend wordt het lan-
delijke aantal broedparen in 2010 op
1150-1250 geschat. 
De verspreiding is sterk geconcen-

treerd in Laag-Nederland. Versprei-
dingskernen bevinden zich op de Wad-
deneilanden, met name in de duinen
van Terschelling (43 paren), Ameland
(30) en Texel (28), naast grote moeras-
gebieden zoals het Lauwersmeer (20),
De Wieden (17), de Oostvaardersplas-
sen (51), de Biesbosch (22) en de Rand-
meren (o.a. 14 in Zwarte Meer). Meer
verspreid komen lokaal relatief grote
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Figuur 2. Broedverspreiding (aantal
broedparen per gebied) van Bruine
Kiekendief in 2010. Breeding distribution
of Marsh Harrier in 2010.



aantallen voor in moerasrijke veenwei-
degebieden in de Zaanstreek (14 paren
Wormer- en Jisperveld) en het Groene
Hart, en in grootschalige akkerbouwge-
bieden in Groningen, de Wieringermeer
(39) en het Deltagebied (47 in Hoekse
Waard). De enige buitendijkse populatie
van formaat nestelt op het Verdronken
Land van Saeftinghe (28 paren). In het
Rivierengebied blijft het voorkomen vrij-
wel beperkt tot de westelijke delen, ter-
wijl op de hogere zandgronden slechts
enkele paren nestelen (figuur 2).
De landelijke aantallen hebben in de

afgelopen 60 jaar dramatische verande-
ringen ondergaan (Bijlsma et al. 2001,
van Turnhout et al. 2010, SOVON). Van
de broedpopulatie van tenminste en-
kele honderden paren in de jaren vijftig
(schatting van 400 paren rond 1950 ver-
moedelijk wat te laag), waren er eind ja-
ren zestig hooguit 100 over. Dit was het
resultaat van jarenlange vervolging (met
als dieptepunt het doden van honder-
den vogels in de Noordoostpolder in
1951), ontginning van broedgebieden
en vooral ook gebruik van landbouwgif.

Door afgenomen vervolging en uitban-
ning van de giftigste bestrijdingsmid-
delen kon de soort vanaf eind jaren zes-
tig aan een rentree beginnen. Het
tijdelijk beschikbaar komen van een
grote oppervlakte nieuw broedterrein
in Zuidelijk Flevoland en het Lauwers-
meer bespoedigde het herstel. 
De landelijke stand bereikte een top in

de jaren negentig met tot 1450 broed-
paren (figuur 3). Na de eeuwwisseling
zette in verschillende gebieden een ge-
voelige daling in. Deze afname is vast-

gesteld in het hele land en in zo ver-
schillende habitats als laagveen (Oude
Venen, Weerribben), moerassen op klei
(Harderbroek, oostelijk Rivierengebied)
en agrarisch gebied met kreken (ooste-
lijk Zeeuws-Vlaanderen excl. Saeftinghe).
Bovendien betreft het zowel versprei-
dingskernen (Lauwersmeer, Oostvaar-
dersplassen) als marginale gebieden
(hoge gronden). De afname wordt in de
hand gewerkt door verdroging en ver-
bossing van moerasvegetaties, waar-
door geschikte habitat verdwijnt, en de
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Figuur 3. Ontwikkeling van de landelijke broedpopulatie van de Bruine Kiekendief (aangevuld
naar Van Turnhout et al. 2010). Development of the Dutch breeding population of Marsh Harrier.

Bruine Kiekendieven broeden in Nederland voornamelijk in de westelijke helft van het land, zoals hier in de Biesbosch bij Werkendam, 6 september
2010. Breeding distribution of Marsh Harrier is mainly confined to the western (lower) parts of The Netherlands.
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vestiging van grondpredatoren (Vos Vul-
pes vulpes) en voedselconcurrenten (Bui-
zerd Buteo buteo) vergemakkelijkt wordt
(Weerribben: Woets 2009). Voorts is de
beschikbaarheid van voedsel in agra-
risch cultuurland verminderd (denk al-
leen al aan de afname van weidevogel-
populaties) en is vervolging regionaal
weer opgelaaid (Bijlsma 2011a, Bos
2011). Het broedsucces is sinds midden
jaren negentig dan ook gedaald, zo blijkt
uit gegevens van het Nestkaartenpro-
ject van SOVON/CBS, waarin zeer veel

gegevens zijn opgenomen van de Werk-
groep Roofvogels Nederland (figuur 4).
Lokaal spelen ook andere factoren mee.
Zo zorgde bestrijding van Grauwe Gan-
zen Anser anser in Zeeuws-Vlaanderen
voor veel verstoring in de nestomge-
ving van Bruine Kiekendieven, speciaal
in de vestigingsfase (Castelijns et al.
2010). Naast dit soort veranderingen
in het broedgebied vertonen aantals-
fluctuaties van broedvogels op zowel
landelijk als regionaal niveau overeen-
komsten met de mate waarin de over-

stromingsvlaktes in de Binnendelta van
de Niger jaarlijks onder water komen te
staan (Zwarts et al. 2009).
De afname vond niet overal gelijktij-

dig plaats (bijvoorbeeld in Zeeuws-
Vlaanderen nog een toename tot diep in
jaren negentig, pas daarna afname) en is
tot op enige hoogte gecompenseerd
door een lokale toename. Zo leidde
kreekherstel en natuurontwikkeling in
de Hoekse Waard plaatselijk tot nieuwe
broed- en foerageerhabitat, gevolgd
door een toename van de Bruine Kie-
kendief van 30-35 paren in 1997 tot 46-
49 in 2010 (Ouweneel 2011). Desalniet-
temin is de landelijke trend sinds 2000
negatief. Bekeken naar fysisch-geografi-
sche regio’s ontwikkelden de aantallen
zich het minst ongunstig op de Wad-
deneilanden en in de laagveengebie-
den van Noord-Holland (stabiel tot fluc-
tuerend), en het meest ongunstig in de
laagveengebieden van Noordoost-Ne-
derland en alle zeekleigebieden (een-
duidige afname).

Overwintering
In Nederland zijn overwinterende Bruine
Kiekendieven een relatief schaars ver-
schijnsel, dat evenwel al een eeuw be-
kend is. In recente jaren leek overwinte-
ren grotendeels beperkt tot Zeeland,
met name Zeeuws-Vlaanderen en het
Verdronken Land van Saeftinghe in het
bijzonder (Castelijns & Castelijns 2008).
Een van de doelstellingen van het Jaar
van de Bruine Kiekendief was om na te
gaan of dit vooral een gevolg was van
gerichte belangstelling in deze regio, of
dat overwinteren ook elders zou voor-
komen. Dit bleek niet het geval. 
Bij de georganiseerde landelijke

slaapplaatstellingen in december
2010 – februari 2011, aangevuld met
losse meldingen, werd het gros van
de overwinteraars wederom vastge-
steld in Saeftinghe. De vogels slapen
hier in buitendijkse rietvegetaties
Phragmites australis en Heen Bolbo-
schoenus maritimus. Het ging in de
winter van 2010/11 om maximaal 100
vogels. Elders in Zeeland werden ten-
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Figuur 4. Uitkomstsucces en aantal uitgevlogen jongen per succesvol nest van de Bruine
Kiekendief in Nederland sinds midden jaren negentig (Bijlsma 2011b, Meetnet Nestkaarten SO-
VON/CBS/WRN). Hatching success and number of young fledged per successful nest of Marsh Harrier
in The Netherlandse since the mid-1990s.

Figuur 5. Aantal Bruine Kiekendieven op de slaapplaats te Saeftinghe in 1986-2010, met onder-
scheid tussen vogels in vrouwelijk kleed (incl. onvolwassen mannen) en mannelijk kleed (vanaf
tweede kalenderjaar) (Werkgroep Roofvogels Zeeland). Numbers of Marsh Harriers on the major
night-roost at Saeftinghe (Zeeland), with distinction between birds in female-type plumage (including
young males) and male plumage (older than 1 year).  



minste 19 overwinteraars aangetroffen
(waarvan 6-10 in het Veerse Meer), in
Zuid-Holland 12 en in westelijk Noord-
Brabant 3. Buiten het zuidwesten van
het land overwinterden Bruine Kieken-
dieven alleen in de Oostvaardersplas-
sen (2) en het Ketelmeer (3). In potentie
geschikte gebieden in het noorden van
het land, zoals op de Waddeneilanden
en aan de Fries-Groningse kust, bleven
zonder waarnemingen. Daarbij moet in
acht worden genomen dat de landelijke
slaapplaatstellingen niet volledig waren.
In totaal zullen er tenminste 140 Bruine
Kiekendieven in Nederland hebben
overwinterd. Dit aantal lijkt betrekkelijk
constant te zijn geweest gedurende de
winter, ondanks een koude en sneeuw-
rijke periode in december. Zo werden in
Saeftinghe begin februari bijna even-
veel Bruine Kiekendieven geteld als in
december en januari.
Het gros van de overwinteraars was

in onvolwassen kleed. Volwassen man-
nen, in principe bij goed licht gemak-
kelijk te herkennen, waren schaars (2
van 100 vogels in Saeftinghe, enkele in
Veerse Meer en op Sint-Philipsland). Dit
is in lijn met voorgaande jaren. Van 618
in de winters van 1996-2007 overdag
waargenomen, goed bestudeerde
Bruine Kiekendieven was 91% onvol-
wassen (eerste winter); de rest bestond
uit volwassen vrouwen (3%) en vol-
wassen mannen (6%). Ook bij een be-
werking van losse waarnemingen uit
het hele land kwam een laag aandeel
mannen naar voren: 6-18%, afhanke-
lijk van de wijze van berekenen (Bijl-
sma 2011c). Dat vrouwen bij ons over-
winteren kan te maken hebben met het
grotere aandeel aas op hun winter-
menu; dat juist onvolwassen vogels in
ons land overwinteren, is een lastig ver-
klaarbaar fenomeen (Castelijns & Cas-
telijns 2008). 
Op de belangrijkste locatie, de slaap-

plaats in Saeftinghe, worden over-
 winteraars al geruime tijd gevolgd. De
aantallen schommelden in de jaren ne-
gentig en liepen rond de eeuwwisseling
op naar een piek van ca. 160 cogels in

2002, om daarna opnieuw te fluctue-
ren, maar op een hoger niveau dan in de
jaren negentig. De in 2010/11 vastge-
stelde aantallen liggen in lijn met die in
beide voorgaande jaren, maar zijn lager
dan tijdens de pieken in 2002 en 2008
(figuur 5). De toename van het aantal
overwinteraars in de jaren negentig lijkt
de ontwikkeling van de lokale broedpo-
pulatie te volgen; de daaropvolgende
fluctuaties zijn niet goed verklaarbaar
(Castelijns & Castelijns 2008). Ook in het
verleden vielen relatief hoge aantallen
overwinteraars in delen van Nederland
samen met een lokale bloei van broed-
populaties. Dit was het geval rond de
voormalige Zuiderzee (vroege 20e

eeuw), in Flevoland (eind jaren zeven-
tig/begin jaren tachtig) en het noordelijk
Deltagebied (vroege jaren zestig, late ja-
ren tachtig en begin jaren negentig)
(Zwarts et al. 2009).
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De vele waarnemers die informatie le-
verden voor het Jaar van de Bruine Kie-

kendief en de Districtcoördinatoren van
SOVON worden van harte bedankt voor
hun onmisbare inspanningen. Veel ge-
gevens werden ontvangen dankzij sa-
menwerking met Waarneming.nl en Trek-
tellen.nl. De Werkgroep Roofvogels
Nederland stimuleert al vele jaren het
broedbiologisch onderzoek aan onder
meer de Bruine Kiekendief. In Zeeland
werden de werkzaamheden gecoördi-
neerd door de Werkgroep Roofvogels
Zeeland (via Henk Castelijns). Vanuit SO-
VON werd veel energie in het project
gestoken door Harvey van Diek (coördi-
natie publiciteit), Gerard Troost (ontwik-
keling en beheer webpagina), Arjan
Boele (broedvogelverspreiding), Olaf
Klaassen (slaapplaatsen), Erik van Win-
den (analyse fenologie), Caspar Hall-
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Altenburg & Wymenga) analyseerden de
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werd het project begeleid door Bernd
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Sinds midden jaren negentig broeden steeds minder Bruine Kiekendieven succesvol; 2 april 2010
Koudekerkse Inlaag Zl. Breeding succes of Marsh Harriers has declined from the mid 1990s onwards.

H
ar
ve
y 
va
n 
D
ie
k



de Bruijn. Financiële ondersteuning
vond plaats door het Prins Bernhard Cul-
tuurfonds en Vogelbescherming Neder-
land. Dit artikel werd samengesteld door
Fred Hustings.
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Slaapplaatsen Blauwe Kiekendief

Gemiddeld aantal 
Blauwe Kiekendieven per locatie

0
> 0 - 1
> 1 - 3
> 3 - 10

> 10

Aandeel man

15 - 30 %
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> 30 %

Aandeel onbekend

CORRECTIE

Figuur 1. Overzicht van het gemiddelde aantal Blauwe
Kiekendieven per slaapplaats en het aandeel in mannetjes-
kleed in de winters van 1986-90. Mean number of Northern
Harriers and  the percentage of adult males on roosts in the win-
ters of 1986-90.

In het artikel van Castelijns & Wouters (2011), over
“Blauwe Kiekendieven in Nederland in de winters van
1985/86-1989/90”, in Limosa 82(1): 1-11, is helaas een
verkeerde versie van figuur 1 afgedrukt. Bijgaand druk-
ken we alsnog de juiste figuur af.
In the paper from Castelijns & Wouters (Limosa 82: 1-11)
a preliminary map with communal night roosts in Nor  -
thern Harriers was shown. The figure below shows the
correct map.


