
Ecologisch  
onderzoek 
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Nieuws over het kleur-
merkonderzoek en het 
LifeWatch zenderproject

Na een lange winter gaat de lente nu toch eindelijk van start, al is het met heel wis-
selvallig weer. We zaten vol spanning te wachten op de terugkeer van adulte bruine 
kiekendieven die in 2011 werden gekleurmerkt in de Westkust, Oostkust, Krekengebied 
Noord-Oost-Vlaanderen, het Waasland, inclusief Linkeroever en in Zeeland. Enkele 
tweede kalenderjaarvogels, getagd in 2012, zouden al van de partij kunnen zijn, gezien 
onze ervaringen vorig jaar (zie Vogelnieuws 19). Zullen er waargenomen worden? Waar 
zullen ze zich vestigen als broedvogel, in hun gebied van herkomst of elders? In hetgeen 
volgt geven we de eerste resultaten van de lentewaarnemingen. Daarna gaan we in op 
een nieuw boeiend project dat we dit voorjaar opstarten: het zenderen van volwassen 
kiekendieven. Meer daarover verder in dit stukje. 

Kleurmerkonderzoek

Eigenlijk al voor de eerste vogels in het voorjaar in onze contreien terugkwamen, kregen 
we vanuit Senegal het nieuws van een waarneming van een door ons gekleurmerkte 
vogel. De code kon afgelezen worden door enkele Franse onderzoekers van het Centre 
d’Etudes Biologiques de Chizé (Frankrijk) die daar slaapplaatsen van grauwe kiekendie-
ven aan het volgen waren op zoek naar gezenderde vogels. De vogel was afkomstig uit 
een rietveld langs het Leopoldskanaal te Watervliet (NO-Vlaanderen) en werd geringd 
en getagd begin augustus 2012 door Walter De Smet en Kjell Janssens, twee plaatselijke 
ringers. Het was het laatste nest van het broedseizoen, met twee jongen!

Via een aantal kanalen (o.a. in een Natuurbericht, tevens overgenomen in Nederland, 
op de facebookpagina van SOVON, via voordrachten, mails en speciale flyers met uitleg 
over het project) werd in het vroege voorjaar opnieuw de aandacht gevestigd op bruine 
kiekendieven met kleurmerken. En de waarnemingen lieten niet op zich wachten!

De eerste lenteobservatie van een gemerkte bruine kiekendief werd gedaan door Walter 
Desmet op 11 april 2013 aan de Noorddijk te Watervliet (NO-Vlaamse Krekengebied). 
Het was een derde kalenderjaars (3KJ) wijfje, baltsend met een niet-gemerkt adult 
mannetje. Dankzij de scherpe ogen van de waarnemer kon de code perfect afgelezen 
worden. De vogel is afkomstig van een nest in een gerstveld aan de Rode Moerstraat 
nabij St-Gillis (Waasland), dus zo’n 35 km ten oosten van de plaats van de observatie. 
Het nest werd opgevolgd door Jan D’Hollander. De hoop was groot dat het koppel zich 
in het gebied van de Noorddijk zou vestigen en er gaan broeden, maar jammer genoeg 
werd de vogel nadien niet meer gezien. 
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Ondertussen zijn er nog 6 andere 3KJ vogels gedetermineerd, waarvan 4 mannetjes en 
2 wijfjes. Daarnaast werden ook 6 gedetermineerde 2KJ vogels gezien, alle wijfjes. Nog 
8 andere waargenomen vogels konden echter niet individueel gedetermineerd worden. 
Drie daarvan zijn wel zeker vogels uit Zeeland afkomstig, van de andere laten de ge-
gevens niet toe om er iets meer uit te halen, er zijn te veel mogelijke opties. In Tabel 1 
geven we een overzicht van alle 21 tot nu toe (dd 13 mei) doorgegeven waarnemingen. 
Daarvan zijn ten minste 11 vogels afkomstig uit Zeeland, 2 uit de Westkust, 3 uit Noord-
Oost-Vlaanderen en 1 uit het Waasland. 

Leeftijd Geslacht Locatie Terugmelding Zone Waarnemer Locatie origine Zone Ringer

3KJ W Watervliet, Noorddijk NOVL Walter Desmet
St-Gillis-Waas,  
Rode Moerstraat

WAAS Lyndon Kearsley

3KJ W St-Laureins, Draaiput NOVL Kjell Janssens
Arnemuiden,  
Vliegtuigkreek

ZL Henk Castelijns

3KJ M Watervliet* NOVL
Kjell Janssens, 
Anny Anselin

Breskens, Oranjepolder ZL Henk Castelijns

3KJ M Woumen, Rapestraat WK Dirk Becuwe Veurne, Hoeve Cardinael WK Jeroen Arnoys

3KJ M
Pijnakker-Nootdorp  
(Noord-Holland)

NL Arjan Loon Ossenisse, Nijssepolder ZL Henk Castelijns

3KJ W
Terneuzen, Kleiput  
Margarethapolder*

ZL Hans Molenaar Ossenisse, Nijssepolder ZL Henk Castelijns

3KJ M
Celles, Escanaffles  
(Henegouwen)

BE Mathieu Derume St-Kruis, St-Kruiskreek ZL Henk Castelijns

2KJ W Breskens ZL
Arjan Boele, Bert 
Van Broekhoven

Oostburg Dierksteenpolder ZL Henk Castelijns

2KJ W St-Laureins NOVL Kjell Janssens
Watervliet,  
Oudemanpolder

NOVL Kjell Janssens

2KJ W Ramskapelle, Hennestraat WK Simon Feys Proostdijk WK Jeroen Arnoys

2KJ W Zwijndrecht, Blokkersdijk APEN
Luc Lyssens & 
Willy Verscheure

Overslag, Grote Kreek NOVL Staf Neyt

2KJ W Oudenburg, Pompje MK
Jean-Pierre 
Robert

Overslag, Grote Kreek NOVL Staf Neyt

2KJ W Halfweg (Noord-Holland)* NL Pieter Wilschut Nisse, Valdijk ZL Henk Castelijns

NB W Wijvenheide (Limburg) BE Geert Beckers NB

NB NB Hurnse Kil, Gelderland NL Henk Wijgers Zeeland ZL Henk Castelijns

NB W Axel, Axelse Kreek ZL Ab Delzenne Zeeland ZL Henk Castelijns

NB M Vinkeveen  (Utrecht)* NL Adrie Streefland Zeeland ZL Henk Castelijns

NB M Oostburg, Sophiapolder ZL Kjell Janssens NB ZL Henk Castelijns

NB NB
St-Jan-in-Eremo,  
Oostpolderkreek

NOVL Kjell Janssens NB

NB NB
De Ronde Veren, Polder  
Groot Mijdrecht  (Utrecht)

NL
Maarten Rid-
derbos

NB

NB W Colijnsplaat ZL Ben Smulders NB

Tabel 1. Overzicht van de terugmeldingen van 
gekleurmerkte bruine kiekendieven in 2013, met 
waarnemingsplaats en origine (M=mannetje, 
W=wijfje, WK=Westkust; NOVL=Noord-Oost 
Vlaamse Krekengebied; WAAS=Waasland; 
APEN=Linkeroevergebied Schelde; 
ZL=Zeeland; NL=Nederland; BE=België). 
Bij lokaliteiten buiten het studiegebied wordt 
tussen haakjes de provincie gegeven. Waarne-
mingen met een * geven broedverdachte vogels 
aan. NB = niet bepaald.  
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Tot nu toe is er van al die vogels maar één die bezig is met nestbouw, een derdejaars-
man uit Zeeland die ten oosten van Watervliet in maaigras zit. Er zijn 3 vogels afkomstig 
uit Zeeland met broedverdacht gedrag waargenomen, één in Halfweg –tussen Haarlem 
en Amsterdam-, een tweedejaars wijfje, en een mannetje (voorlopig nog niet op leeftijd 
gebracht), in de Vinkeveense Plassen (misschien hetzelfde exemplaar gezien bij De 
Ronde Veren), en een 3KJ wijfje in de Margarethapolder te Terneuzen. Deze zullen door 
plaatselijke waarnemers opgevolgd worden zodat we te weten komen of ze zich daar 
als broedvogel hebben gevestigd. Wanneer jullie dit lezen zijn er allicht nog een aantal 
nieuwe vogels met kleurmerken waargenomen. We hopen in ieder geval tegen het einde 
van het jaar een mooi overzicht hiervan te kunnen presenteren. 

LifeWatch project zenderen bruine kiekendief
 
Naast het verzamelen van gegevens over aantallen, broedsucces, broedhabitat en het 
nagaan van dispersie en plaatstrouw was één van de doelstellingen van ons ecologisch 
onderzoek van de bruine kiekendief ook het bekijken van hun homerange. Waar gaan 
de ouders voedsel zoeken, hoe ver vliegen ze, hebben ze preferenties voor het foerage-
ren in bepaalde teelten of zones, en zijn er verschillen in de loop van het broedseizoen? 
Dat zijn enkele van de vragen die we ons hierbij stellen.

De meest efficiënte manier om dergelijk onderzoek te doen is door het zenderen van 
individuele vogels, waarbij men hun activiteit nauwkeurig kan monitoren. Dankzij een op 
het INBO goedgekeurd project kregen we voldoende financiële middelen ter beschik-
king om met dit deelonderzoek te starten. Dit project werd ingediend in het kader van 
LifeWatch, een nieuw Europees initiatief ter bevordering van verwerking, integratie 
en analyse van biodiversiteitsdata voor wetenschap en beleid. We kozen hierbij voor 
het Uva-Bits systeem, ontwikkeld door professor Willem Bouten van het Instituut voor 
Biodiversiteit en Ecosystemen en Edwin Baaij van het Technologie Centrum, beiden 
verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Zij hebben GPS-loggers ontwikkeld die 
uitermate geschikt zijn voor studies van habitatgebruik en gedrag. De UvA is zelf ook 
LifeWatch-partner en werkt samen met een aantal wetenschappelijke instellingen in 
Europa aan het opbouwen van een zendernetwerk en een datacaptatiecentrum voor 
verschillende types data van hoge resolutie (o.a. projecten rond meeuwen, een aantal 
roofvogels, steltlopers). Voor meer info verwijzen we naar hun website www.uva-bits.nl.

De loggers (zenders) zijn zeer innovatief en hebben als voordeel dat ze vanop afstand 
kunnen geprogrammeerd worden en heel gedetailleerde gegevens kunnen opslaan. 
Ze zijn voorzien van zonnecellen. Vanuit een basisstation met antenne kan men via een 
speciaal programma per gezenderde vogel instellen hoe frequent er signalen moeten 
doorgezonden worden, en dit kan aangepast worden naargelang de onderzoeksnoden 
in de loop van het seizoen. Zo kan men ook instellen dat een vogel binnen een bepaalde 
zone met een andere frequentie signalen doorzendt dan erbuiten (bijv. een verhoogde 
frequentie boven bepaalde graanvelden om detailvluchtgegevens te verkrijgen). Niet en-
kel de positie maar ook het gedrag van de vogel kan gemeten worden door middel van 
een accelerometer. Op het einde van het broedseizoen kan de signalenfrequentie op een 
lager pitje worden gesteld om tijdens trek en overwintering gegevens te verzamelen op 
een zodanige manier dat het ‘geheugen’ van de zender niet volgeraakt. Daar is immers 
een limiet aan en daarom moeten, bij hogere frequenties, de in de zender verzamelde 
gegevens op regelmatige tijdstippen doorgezonden worden naar een antenne niet ver 
van het nest. Deze antenne geeft dan (desnoods via tussenantennes) de gegevens door 
naar het basisstation, waar alles in een computer belandt en verder kan verwerkt en 
geanalyseerd worden. Als resultaat worden verschillende types gegevens beschikbaar, 
onder andere ook kaarten waarop de specifieke routes die de vogel gevolgd heeft (met 
tijd en datumdetails) aangeduid zijn. Dit maakt het mogelijk om een goed idee te krijgen 
hoever en waar iedere individuele vogel gevlogen heeft, en of er concentraties van 
punten zijn in bepaalde zones, precies hetgeen we willen te weten komen. Als we hier 
gewasgegevens mee combineren kunnen we het habitatgebruik analyseren. Daarnaast 

Een antenne met batterij (Anny Anselin)
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gaan we ons ook meer concentreren op waarnemingen van prooien die aangevoerd 
worden, braakbalonderzoek en eventueel tellingen van muizenholletjes. De kaarten kun-
nen ons al een beeld geven waar de vogels graag jagen, en deze zones kunnen we dan 
in de loop van het broedseizoen meer in detail bekijken. 

De verzamelde gegevens zullen ons dus zowel inzicht geven in de grootte van de home-
ranges en het terreingebruik tijdens het broedseizoen, als in de verplaatsingen tijdens 
de trek buiten het broedseizoen. Met de door ons verzamelde data kan het onderzoek 
van de invloed van veranderingen in de wijdere omgeving op het broedsucces uitge-
bouwd worden en kunnen analyses en vergelijking met situaties in andere Europese 
onderzoeksgebieden gebeuren. Er kan tevens een basis gelegd worden tot overleg en 
samenwerking met de landbouwsector bij het ontwikkelen van beschermingsmaatre-
gelen die inpasbaar zijn in moderne akkerbouw. Daarnaast  kan de migratiestatus van 
onze broedpopulaties binnen een breder NW-Europees kader bepaald worden en op 
termijn een betere bescherming van de soort op internationaal niveau bevorderen.

Omdat voor ons dit hele systeem nieuw was staken we ons licht op bij de Werkgroep 
Grauwe Kiekendief, actief in Groningen, waar Ben Koks, Almut Schlaich en Raymond 
Klaassen al jaren expertise hebben opgebouwd over het gebruik van het Uva-Bits-
systeem, maar ook over het vangen en zenderen van grauwe en bruine kiekendieven. 
Een zeer leerrijk bezoek waarbij we heel wat opstaken over vangsttechnieken, mogelijk-
heden voor het organiseren van het antennenetwerk en het gebruik van het programma. 

In de eerste plaats willen we ons concentreren op het zenderen van rietbroedende 
vogels in het Krekengebied van NO-Vlaanderen. In een tweede stadium zullen we pro-
beren een aantal graankiekendieven aan de Westkust te vangen, maar dit zal afhangen 
van de financiële middelen in de toekomst. Om alles goed te organiseren moesten we 
eerst een aantal toelatingen aanvragen voor het plaatsen van antennes en vangstpalen. 
Hierbij kregen we medewerking van het Regionaal Landschap Meetjesland, Delta Infra 
BV en netwerkbeheerder TenneT, Waterwegen en Zeekanaal NV, het kerkbestuur van 
St-Margriete en ook van de plaatselijke Wildbeheerseenheid en Boerenbondafdeling, 
die ons project bekend maakten bij hun achterban, waarvoor hartelijk dank. Uiteindelijk 
konden we op de interesse en medewerking rekenen van een aantal landbouwers die 
ons toelieten om vangstpalen te plaatsen op de rand van hun percelen bij kreken waar 
gebroed wordt. Willem Bouten installeerde het basisstation ‘Waterland’en gaf ons alge-
mene ondersteuning en uitleg bij het gebruik van het programma Birdtracking.

Ondertussen staan de nep-vangstpalen (die eruit zien als de definitieve vangpalen) al 
een hele tijd in de omgeving van nesten om de mannelijke vogels gewoon te maken aan 
deze paal als vaste zitplaats en “waakplaats” tijdens het broeden van het wijfje. Eén van 
die neppalen is ondertussen al vervangen door de definitieve vangpaal, die daar sterk op 
lijkt en is al aanvaard door het mannetje. We hopen dat de rest volgt! Tijdens de dagen 
die volgen komt het team van de Werkgroep Grauwe Kiekendief ons ondersteunen 
bij het vangen en zenderen. Bruine kiekendieven zijn heel moeilijk te vangen en we 
hopen op een portie geluk. We hopen de resultaten in een volgend nummer te kunnen 
rapporteren. Daarin komt trouwens ook het beloofde artikel over de analyse van het 
habitatonderzoek.

Anny Anselin 
anny.anselin@inbo.be

Henk Castelijns

Dankwoord

Naast personen die ons hun waar-
nemingen van gekleurmerkte vogels 
doorstuurden willen we hierbij toch in 
het bijzonder Kjell Janssens en Dirk 
Willems danken voor hun vrijwillige 
inzet en hulp bij het voorbereiden van 
het vangen van de vogels. Kjell hield 
alles goed in de gaten en plaatste en 
controleerde de ‘nep’-vangstpalen, 
en Dirk Willems, een echte handige 
Harry, knutselde de echte vangstpalen 
in elkaar op basis van foto’s die we in 
Groningen maakten tijdens de demon-
stratie van het vangsysteem. TenneT 
steunde ons financieel bij het plaatsen 
van de antennes in hun hoogspan-
ningsmasten.

Tweede kalenderjaar wijfje bruine kiekendief 
uit Overslag waargenomen aan het Pompje te 
Oudenburg  (Jean-Pierre Robert)
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