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Bruine Kiekendief Circus aeruginosus met afwijkend 
verenkleed in de duinen bij Castricum
Jos A. Vroege

Op 26 augustus 2018 maakte ik tijdens een wandeling door de duinen bij Castricum 
foto’s van een Bruine Kiekendief Circus aeruginosus met een donker verenkleed die 
over de Limiet naar het zuiden trok. Thuis ontdekte ik dat het ging om een eerste-
jaars vogel met een opvallend witte buik (Foto 1). Was dit een hybride exemplaar? 
Raadpleging van de boeken van Forsman (2017) en Ferguson-Lees & Christie (2005) 
bood geen uitkomst. Ik stuurde een aantal foto’s naar Rob Bijlsma en Henk Levering. 
Zij hielden het allebei op een jonge Bruine Kiekendief met een afwijkend veren-
kleed. Henk stuurde een van de foto’s naar de WhatsApp-groep van Vogelwerkgroep 
Midden-Kennemerland. Jeroen Breidenbach, oud-stagiair bij Landschap Noord-
Holland, meldde na het zien van die foto dat Bruine Kiekendieven vaker zo’n veren-
kleed hebben – zelf zag hij ooit een dergelijke vogel in Frankijk. Hij stuurde links naar 
twee waarnemingen ingevoerd op waarneming.nl.

Foto 1. Jonge Bruine Kiekendief met een donker verenkleed en een opvallend witte buik, duinen 
bij Castricum, 26 augustus 2018 (Foto: Jos Vroege). Juvenile Marsh Harrier with aberrant plu-
mage, dunes near Castricum, 26 August 2018.

De eerste van die waarnemingen werd gedaan op 21 april 2016 door Mark Hoekstein 
op Noord-Beveland, langs de Oosterschelde. Op de prachtige foto’s die hij maakte is 
een donkere Bruine Kiekendief met een kleine, witte vlek op de buik te zien. De twee-
de waarneming werd gedaan op 6 mei 2018 door Luk Bekaert in Zeeuws-Vlaanderen, 
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langs het kanaal van Gent naar Terneuzen. Zijn donkere Bruine Kiekendief heeft net 
zo’n witte buik als de vogel in de duinen bij Castricum. Daarnaast heeft hij een ‘witte 
kin’ en ‘witte polsvlekken (ook op de bovenvleugels)’. De Castricumse vogel heeft 
zo’n witte kin niet. De tekening op de pols is ook bij deze vogel opvallend, maar niet 
zo geprononceerd als bij de vogel uit Zeeuws-Vlaanderen. Op de bovenzijde van de 
vleugels ontbreekt een dergelijke tekening (Foto 2).

Foto 2. Bovenzijde van dezelfde Bruine Kiekendief, duinen bij Castricum, 26 augustus 2018 
(Foto: Jos Vroege). Dorsal view of the same juvenile Marsh Harrier at Castricum, 26 August 
2018.

Behalve op waarneming.nl is ook in het artikel van Blanc et al. (2013) over de ver-
anderlijkheid van het verenkleed bij Bruine Kiekendieven een foto van een juveniele 
Bruine Kiekendief met een volledig witte buik te vinden. Volgens Blanc et al. is bij 
deze vogel sprake van ‘partieel leucisme’ – een afwijking waarbij in een deel van het 
lichaam sprake is van verminderde pigmentatie. Zijn vogel heeft niet alleen een witte 
buik, maar ook witte veren op andere plaatsen van het lichaam. Bij de Castricumse 
vogel is dat niet het geval. Daar contrasteren de witte buik en de bijzondere tekening 
op de pols prachtig met de rest van het verenkleed dat op een aantal foto’s bijna ‘mela-
nistisch’ oogt.

Grootjans & Ouweneel (1990) schreven over Bruine Kiekendieven met een afwijkend 
verenkleed in het Deltagebied. Grootjans zag in juli 1989 in de Kieldrechtpolder 
in Zeeuws-Vlaanderen vier juveniele Bruine Kiekendieven: ‘alle met helder witte 
partijen in het verenkleed, zij het verschillend van omvang’. Ouweneel zag in juli en 
augustus 1989 aan de noordoever van het Hollandsch Diep en vanaf de Philipsdam 
drie soortgelijke juvenielen. Bij het opvliegen was, aldus Ouweneel, sprake van ‘een 
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verbazingwekkend schouwspel’ en ‘De in afwijkend verenkleed gestoken vogel bezit 
helder witte bovenvleugels en rug’, met uitzondering van een ‘smalle donkere band’ 
op de achtervleugel die beide vleugeltoppen verbindt. ‘De achterrand van de vleugel is 
weer wit en dat wit ‘slaat om’ naar de ondervleugels die ook voor circa 50% wit zijn.’ 
En verder: ‘Op de buik bezit de vogel een ovale lichte vlek.’ Die ovale lichte vlek is 
‘niet wit’. 

In het artikel van Grootjans & Ouweneel worden de Bruine Kiekendieven met witte 
partijen in het verenkleed als ‘partieel albinistisch’ aangeduid. Kees Roselaar – die 
deze auteurs destijds met elkaar in contact bracht – geeft aan dat dit naar de hui-
dige inzichten onjuist is: ‘partieel albinisme’ bestaat niet. Uit het artikel van Grouw 
(2006) blijkt dat een geheel of gedeeltelijk wit verenkleed vaak het gevolg is van een 
aangeboren afwijking in de afzetting van eumelanine (zwartbruin pigment) en phaeo-
melanine (roodbruin pigment) in de veren: ‘leucisme’. Niet alleen de jonge Bruine 
Kiekendief van Blanc et al., maar ook de Castricumse vogel, de vogels van Hoekstein 
en Bekaert, en de vogels van Grootjans & Ouweneel kunnen waarschijnlijk als ‘parti-
eel leucistisch’ worden aangemerkt.

Dank
Met dank aan allen die hebben meegedacht over deze Bruine Kiekendief.

Summary

Vroege J.A 2019. Marsh Harrier Circus aeruginosus with aberrant plumage in 
the dunes near Castricum. De Takkeling 27: 74-76.
On August 26, 2018, a young Marsh Harrier was photographed with a dark plumage 
and a strikingly white belly, flying south in the dunes near Castricum. A dark plumage 
with a white belly has occasionally been recorded in Marsh Harriers. Probably the 
Castricum bird was partially leucistic.
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