
De bruine kiekendief is een kenmerkende vogel van de Zeeuwse polders. Hij broedt meestal in rietvelden en jaagt vaak in 
het agrarisch gebied. Maar het gaat niet goed met deze roofvogel. Door achteruitgang van zijn natuurlijk broedhabitat is 
het broedsucces met de helft gedaald. Bruine kiekendieven kiezen daarom steeds vaker voor landbouwpercelen om in te 
broeden. Naar schatting gaat het om 10-20% van de Zeeuwse populatie. Meestal verloopt het broeden voorspoedig, 
totdat er geoogst wordt. Dan bestaat de kans dat de eieren of jongen onbedoeld worden uitgemaaid. Daarom is 
het van belang op tijd nesten op te sporen en beschermende maatregelen toe te passen wanneer nodig. 
Help jij het Steunpunt Bruine Kiekendief mee een oogje in het zeil te houden?

Het nest van de bruine 
kiekendief wordt gebouwd 
op afgebroken riet- of 
graanstengels en ligt goed 
verscholen in het gewas.

Naarmate de jongen van de 
bruine kiekendief ouder worden 
maakt het witte dons plaats voor 
veren en krijgen ze een abrikoos-
kleurige kruin.
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in Nederland broedvogel van maart – augustus. In de winter gaan ze graag op vakantie in West-Afrika. 
Bruine kieken dieven hebben een elegante manier van jagen. Al schommelend vliegen ze laag boven gras- en bouwland en houden daarbij hun vleugels in een lichte V vorm. Door dit typische gedrag verjagen ze duiven die zich te goed doen aan het gewas.
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Het mannetje bruine kiekendief is
opvallend bont. De vleugels zijn bruin 
en lichtgrijs met zwarte vleugelpunten 
en de buik wordt met het jaar lichter.

Een onvolwassen bruine kiekendief lijkt erg op het volwassen 
vrouwtje. Het geslachtsverschil wordt pas duidelijk vanaf het 
tweede levensjaar. Dan worden de eerste mannelijke kenmerken 
zichtbaar. Hoe ouder de man, hoe grijzer hij wordt.

Het vrouwtje bruine kiekendief 
is vrijwel egaal donkerbruin met 
een lichte kop en vaak lichte 
voorvleugel.

JORIS BAECKE
VOORZITTER ZLTO ZEELAND

“Als akkerbouwer hecht 
ik grote waarde aan bio-
diversiteit op mijn 
agrarisch bedrijf. Ik wil 
zeker alert zijn op een 
broedende bruine kieken-
dief op mijn percelen 
tijdens de oogst. Deze flyer 
kan mij en mijn collega-
akkerbouwers daarbij 
ondersteunen.”



ANN EN MARNIX GOETHALS
AKKERBOUWERS

“Je wilt die beesten ook niet uitmaaien, dat is zonde. 
Toen we gingen oogsten heb ik gebeld. Hoewel ik 
het op het uur niet kon zeggen, waren 
die mensen er gewoon. Geweldige 
samenwerking!”

Waar moet ik op letten?
• Broedende bruine kiekendieven zijn tussen eind maart en augustus te zien;
•  Als grondbroeder hebben ze de voorkeur voor gerst, tarwe, luzerne, 

graszaad en soms maaigras om in te broeden;
•  De bruine kiekendief vliegt regelmatig boven het gewas en landt steeds op 

dezelfde plaats;
• De bruine kiekendief vliegt met iets in zijn poten (nestmateriaal of prooi);
•  Er vindt prooioverdracht plaats. Twee bruine kiekendieven (mannetje en 

vrouwtje) vliegen naar elkaar toe of volgen elkaar.

WAT KAN IK DOEN?

Vermoed je dat er een bruine kiekendief op je perceel broedt? 
Dat is goed nieuws! Wees gerust, de bedrijfs voering kan gewoon 
doorgaan en er is geen schade aan het gewas. Om te voorkomen 
dat het nest tijdens de oogst verloren gaat, moet het nest worden 
opgespoord en beschermd.

Ga niet zelf op zoek naar het nest maar meld het 
aan het Steunpunt Bruine Kiekendief. Kijk op 
www.steunpuntkiekendief.nl of bel 0113-230936.

WAT DOET HET STEUNPUNT BRUINE KIEKENDIEF?

Het Steunpunt helpt je verder. Ze informeert wat je kan doen en helpt 
beschermde maatregelen te nemen. In overleg met de landbouwer komen 
vrijwilligers van het steunpunt het nest opsporen, markeren en wanneer 
nodig beschermen als er geoogst wordt. Door een stuk van 7x7 meter 
rondom het nest te vrijwaren blijft er genoeg dekking aanwezig. 
Het steunpunt plaatst vervolgens een laag raster tegen grondpredatoren 
en haalt dit weer weg nadat de kiekendiefjongen zijn uitgevlogen.

Een bruine kiekendief op de akker. Wat kan ik doen?

Het Steunpunt Bruine Kiekendief is opgericht ter bescherming van de bruine kiekendief in 
Zeeland en bestaat uit een samenwerking tussen:

EVELINE EN JOHNNY 
VRIJWILLIGERS

“Wij gaan iedere dag op nieuw 
op excursie in onze polders om 
kiekendieven te observeren, 
lokaliseren en te beschermen 
daar waar nodig. Dankzij de 
medewerking van sympathieke 
land bouwers hebben we al heel 
wat jonge vogels mogen 
redden.”
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