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Waarom de Bruine Kiekendief?
SOVON Vogelonderzoek Nederland en Vogel-
bescherming Nederland zetten, met mede-
werking van Werkgroep Roofvogels Nederland 
en Werkgroep Grauwe Kiekendief, in 2010 
de Bruine Kiekendief in de spotlights. Nog 
niet eerder viel de keuze van de jaarsoort 
op een roofvogel. We weten van deze ‘kiek’ 
al behoorlijk wat, zoals dat de populatie 
sinds de eeuwwisseling afneemt, vooral in 
de Noord-Nederlandse laagveen- en zeeklei-
gebieden (figuur 1). Het broedsucces ontwik-
kelt zich evenmin gunstig  (figuur 2), wat 
wellicht een (gedeeltelijke) verklaring biedt 
voor de populatieafname. 

Maar er zijn ook belangrijke gaten in onze 
kennis, die met de lopende monitoring 
niet gevuld kunnen worden. Vragen over 
het actuele voorkomen van de soort in de 
wintermaanden en de broedverspreiding 
in   grootschalige akkergebieden in Noord- 
en Zuidwest-Nederland willen we graag 
beantwoord zien. Daarnaast is de Bruine 
Kiekendief als trekvogel  een aandachtsoort 
in de campagne Born to Travel van BirdLife 
en bovenal is het natuurlijk een aanspre-
kende en makkelijk te herkennen soort, die in 
heel Nederland gezien kan worden. Voor veel 
jeugdige vogelaars zijn roofvogels bovendien 
favoriet. Daar liggen dus kansen om jonge 
mensen bij telwerk te betrekken.
Echter, alleen met de hulp van vele enthou-
siaste vrijwilligers kan van Het Jaar van de 
Bruine Kiekendief een succes worden gemaakt. 
Uw hulp is dus hard nodig! Hieronder kunt u 
lezen hoe u mee kunt doen.

Onderdeel 1, voor iedereen: fenologie.
Dit onderdeel betreft het verzamelen van 
waarnemingen van aankomst en vertrek 
van Bruine Kiekendieven in Nederland. Alle 
waarnemingen die worden doorgegeven via 
waarneming.nl, telmee.nl, natuurkalender.nl 
en trektellen.nl worden samengevat en in een 
interactieve kaart getoond. Zo kan een beeld 
worden gegeven van het verloop van aan-
komst en vertrek van Bruine Kiekendieven 
in Nederland. Waarnemingen kunnen alleen 
online worden doorgegeven.

Onderdeel 2, voor (nieuwe) broedvogel-
tellers: witte plekken op de kaart.
Een groot deel van de populatie Bruine 
Kiekendieven wordt jaarlijks geteld in het 
kader van het Landelijk Soortonderzoek 
Broedvogels (LSB) en het Broedvogel 
Monitoring Project (BMP). Echter, de infor-
matie uit het Waddengebied en met name 
uit de landbouwgebieden en kustzones van 

2010: het Jaar van de 
Bruine Kiekendief!

Groningen en Friesland, uit de Wieringermeer 
en de Delta is  incompleet. Neem bij inte-
resse contact op met  Joost van Bruggen 
(SOVON) om te bekijken van welke gebieden 
in uw omgeving informatie ontbreekt. Het 
zou mooi zijn als die gebieden ook komende 
jaren onderzocht gaan worden, maar een 
voorwaarde is dat niet. 
Niet iedereen heeft de tijd om drie keer een 
gebied goed af te speuren op de aanwezig-
heid van Bruine Kiekendieven. Ook  eenma-
lige (losse) waarnemingen van  broedver-
dachte Bruine Kiekendieven zijn welkom, 
en eenvoudig door te geven via onze site of 
de mail.

Onderdeel 3, voor specialisten: 
slaapplaatstellingen.
Dit onderdeel richt zich met name op die 
regio’s waarvan bekend is dat er slaapplaat-
sen zijn: Zeeuws-Vlaanderen, Flevoland en 
het Waddengebied. We worden echter graag 
verrast door (onbekende) slaapplaatsen in 
andere regio’s. Het gaat in eerste instantie om 
slaapplaatsen in het winterhalfjaar, met het 
focus op 2010/11. Omtrent het voorkomen
van winterse Bruine Kiekendieven tasten we, 
buiten Zeeuws-Vlaanderen, grotendeels in 
het duister. We willen hiervan graag een actu-
eel en volledig overzicht krijgen, inclusief 
leeftijds- en geslachtsverhoudingen op de 
slaapplaatsen. Tenslotte hopen we op kleine 
schaal ook informatie over habitatgebruik en 
voedselkeuze te gaan verzamelen.

Meer informatie over de Bruine Kiekendief 
U kunt zich aanmelden voor de elektroni-
sche nieuwsbrief. via www.jaarvandebruine-
kiekendief.nl. In deze nieuwsbrief word u 
op de hoogte gesteld van Kiekendiefnieuws. 
De nieuwsbrief verschijnt zo’n 4-5 keer gedu-
rende 2010.  Voor promotie-doeleinden is 
materiaal beschikbaar: flyers (gratis), stickers 
(gratis) en T-shirts met logo van het Jaar van 
de Bruine Kiekendief. Te koop via de web-
winkel van SOVON voor € 10,=

Joost van Bruggen
bruinekiekendief@sovon.nl
024-6848141

Figuur 1. Aantalsontwikkeling van de Bruine Kiekendief 
in vier regio’s in Nederland (gegevens SOVON/CBS, NEM). 

Figuur 2. Uitkomstsucces (% nesten met uitgevlogen 
jongen) en aantal uitgevlogen jongen per succesvol nest 
van de Bruine Kiekendief in Nederland (Werkgroep Roof-
vogels Nederland/Meetnet Nestkaarten, jaaroverzichten 
R.G. Bijlsma in De Takkeling 1997-2009).

���

���

���

���

���

���

���

���� ���� ���� ���� ����

�
�

��
��
�

�
�

��
�

�
��

��
�

��
�

��
��

��

��

��

��

��

��

��

�
��

��
�

��
��

�� ��
��

�

����������������������
��������������

��������������

������������

����������������

����

�

��

��

��

��

���

���

���

���

�

��

��

��

��

���

���

���

���

���� ���� ����

�������������

��������������

Br
ui

ne
 K

ie
ke

nd
ie

f. 
Fo

to
: H

an
 B

ou
w

m
ee

st
er

��������������������������������������
������������������������������

�������������
����������������������������������������� ����������������������������������������������������


