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Kiekendieven in het Oldambt (NO-Groningen)
Sake de Vlas

Op zaterdag 16 mei 2015 werd de startdag van het kiekendievenseizoen gehouden 
door de Werkgroep Grauwe Kiekendief. Plaats van handeling: het landbouwbedrijf 
van de familie Noordhoff in Bellingwolde. Ik was door Simone van der Sijs uitgeno-
digd om mee te gaan (dan zie je ook nog eens iets anders dan de bossen van Drenthe) 
en een invitatie om vogels te kijken (welke of waar dan ook) sla ik nooit af. 

Na een inleiding door zoon Noordhoff over de teelt van ‘oude’ graanrassen (zoals een-
koorn, emmergraan en spelt) werden we in kleine groepjes ingedeeld en met de nodige 
instructies op pad gestuurd. Behalve Simone zat Paul Berghuis in ons groepje. Het 
weer was verre van denderend: koud en motregen en dat in een vrijwel open gebied. 
Ik had geheel fout mijn bosjas aangetrokken maar beter was mijn winterjas geweest! 
Eerst werd ons toebedeelde gebied geïnventariseerd. Het enige wat waargenomen 
werd, waren een tiental jonge mannetjes Bruine Kiekendief en een paar volwassen 
vrouwtjes die tegen de Dollard-dijk aan het jagen waren. Grauwe Kiekendieven zijn 
we niet tegengekomen tijdens onze inventarisatieronde.

In de middag hebben we wat andere plekken bezocht en daar was het wel succesvol. 
Naast een mannetje Blauwe Kiekendief werden meerdere paren en eenlingen Grauwe 
waargenomen. Zelfs een paartje dat paarde op een nog vrijwel kale bietenakker. 
Fotogeniek zijn die vogels ook en beslist niet schuw. Zie bijgaande foto van een man-
netje dat rustig bleef zitten bij een langzaam naderende auto. Naast de kieken hebben 
we aan roofvogels nog gezien: Buizerd, Smelleken, Torenvalk en Slechtvalk.

Al met al een prima dag ondanks de kou en motregen. En voor mensen die ook een dag 
willen kiek’n naar Kieken: houd de website van de Werkgroep Grauwe Kiekendief 
(www.werkgroepgrauwekiekendief.nl) in de gaten en neem een warme jas mee!

Adres: Heiakkers 3, 9463 TN Eext.
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Mannetje Grauwe Kiekendief in zijn Noord-Groningse broedgebied, 16 mei 2015 (Foto: Paul 
Berghuis). Male Montagu’s Harrier in its breeding range in Groningen, 16 May 2015.


