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Aan leden Provinciale Staten van Drenthe 

        Postbus 122 

        9400 AC Assen 

 

Scheemda, 6 maart 2018 

 

Betreft: Bescherming van nesten van kiekendieven in Drents akkerland; uitnodiging excursie 

 

 

Geachte leden van Provinciale Staten van Drenthe, 

Provincie Drenthe loopt in Nederland in de voorhoede als het gaat om de praktische bescherming van 

akkervogels. Op dit vlak hebben Provinciale Staten van Drenthe een prominente rol gespeeld. Mede 

dankzij onze collega Henk Jan Ottens uit Rolde weet onze organisatie de juiste snaar te raken bij zowel 

agrariërs als natuurorganisaties als het gaat om treffen van pragmatische maatregelen. 

 

Wat misschien minder bekend is, is dat de tot akkervogel verworden grauwe kiekendief de laatste 

jaren structureel broedt in Drents akkerland. Met name de grootschaligheid van de veenkoloniën nabij 

de Monden (Valthermond e.o.) lijkt deze zeldzame ‘roggevalk’ naar Drenthe te lokken, in combinatie 

met de aanwezigheid van natuur (LOFAR) en akkervogelbeheer.  

 

De grauwe kiekendief staat als ‘ernstig bedreigd’ op de Nederlandse Rode Lijst, en is Europees 

beschermd onder Natura2000. In tegenstelling tot de provincies Groningen en Flevoland (waar samen 

circa 80-90% van de Nederlandse grauwe kiekendieven broedt) heeft provincie Drenthe tot op heden 

geen budget gereserveerd om de nesten van deze sterk bedreigde soort systematisch te beschermen.  

 

Onze medewerkers hebben de laatste jaren op eigen kosten legsels beschermd en hebben daarmee 

de nodige jongen voor uitmaaien behoed. Dit is een ongewenste situatie die we niet langer kunnen 

volhouden: de Drentse veenkoloniën zijn eenvoudigweg te groot om jaarlijks goed te kunnen 

inventariseren op deze uiterst lastig te vinden soort. Daar komt nog bij dat de bruine kiekendief ook 

steeds vaker in akkergewassen broedt. Voor het beschermen van legsels van de minder zeldzame 

bruine kiekendief in tarwe- of gerstvelden hebben we momenteel hoe dan ook geen tijd naast het 

gangbare veldwerk voor monitoring, advies, onderzoek en beschermingswerk. We lieten over bruine 

kiekendieven in akkerland en bescherming onlangs een tweetal natuurberichten op Nature Today 

uitgaan, deze zijn te lezen via de volgende links: 

1. Bruine kiekendief in de Lage Landen ook akkervogel 

2. Noodzaak nestbescherming van bruine kiekendieven in akkerland 

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=24177
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=24179
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Graag willen we de leden van Provinciale Staten een aantal zaken aanbieden. Ons doel is u op de 

hoogte te stellen van de laatste stand van zaken omtrent akkervogelkennis. 

- Een excursie waarbij het ringen van nestjonge kiekendieven centraal staat, en waarbij onze 

medewerkers tekst en uitleg geven over de praktische kant van nestbescherming; 

- Het bezoeken van een aantal percelen waar we dit jaar samen met provincie Groningen, 

Staatbosbeheer en de RUG zijn gestart met de pilot ‘natuurinclusieve akkerbouw’; 

- Een bezoek aan een aantal vogelakkers in het Oldambt; vogelakkers zijn ontwikkeld door 

Werkgroep Grauwe Kiekendief als foerageergebied voor kiekendieven.  

Tevens vragen we uw fractie zorgvuldig de vraag te beantwoorden of vanuit het Drentse budget voor 

natuur- en landschapsbeheer een structurele financiering kan worden vrijgemaakt, zodat wij het 

beschermingswerk van kiekendieven op een adequate en afrekenbare manier kunnen uitvoeren. 

 

 

Hoogachtend, 

 

 
 

Ben Koks 

Werkgroep Grauwe Kiekendief 

E-mail info@grauwekiekendief.nl 

Tel. 06 50 57 99 97 
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