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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel 

De Gemeente Lelystad heeft Altenburg & Wymenga opdracht gegeven voor het uitvoeren van 
de monitoring van foeragerende kiekendieven in het speciaal voor deze groep vogels 
ingerichte foerageergebied tussen de A6 en de Lage Vaart, en direct naast de Lage Knarsluis. 
Het gebied is ingericht in het voorjaar van 2013.   

1.2 Opzet 

In 2006 en 2008-2014 zijn foeragerende kiekendieven in en rond de Warande gemonitord 
(Beemster & Van der Hut 2006, 2008, Beemster et al. 2011, 2012, Beemster 2009, 2010, 
2013a, 2013b, 2014). De daarbij gehanteerde methode is ook in 2015 weer toegepast in het 
optimale foerageergebied bij de Lage Knarsluis.  
 
De onderhavige rapportage over 2015 heeft de volgende opzet:  

• Een zeer korte beschrijving van de vegetatie en het vegetatiebeheer in het optimale 
foerageergebied bij de Lage Knarsluis in 2015 (hoofdstuk 2). 

• Beschrijving van het terreingebruik door foeragerende kiekendieven (hoofdstuk 3).  
• Een vergelijking van de resultaten met die in 2013-2014 (hoofdstuk 4).  
• Conclusies van het onderzoek (hoofdstuk 5). 
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2 Beschrijving van het studiegebied 

Het optimale foerageergebied voor kiekendieven tussen de A6 en de Lage Vaart (figuur 2.1) is 
aangelegd in het voorjaar van 2013 (Beemster 2013). Eind mei 2015 bestond het gebied vooral 
uit grazige vegetatie, met een afwisseling van stroken met en zonder Margriet. In de loop van 
juni-juli werd de vegetatie steeds meer gedomineerd door Ridderzuring, waardoor het gebied 
een rode gloed kreeg. De strokenstuctuur was half juli niet meer zichtbaar (zie figuren 2.2 en 
2.3). Kort voor 22 juli (en in ieder geval na 15 juli) is de strook Luzerne langs de A6, de Knardijk 
en de Lage Vaart gemaaid. De rest van het foerageergebied bleef ongemaaid tot na 22 juli. 
 

 

Figuur 2.1 Overzicht van het studiegebied en omgeving.
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Figuur 2.2 Het optimale foerageergebied vanaf de Knardijk op respectievelijk 27 mei en 15 juli 2015.  
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Figuur 2.3 Het optimale foerageergebied vanaf een laag standpunt nabij de Knardijk op 27 mei en 15 juli 2015. 
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3 Aanwezigheid van foeragerende kiekendieven 

Inleiding 
Tellingen van foeragerende kiekendieven zijn uitgevoerd in de vroege nestjongenfase (5,12 en 
16 juni), de late nestjongenfase (24, 27 en 29 juni) en de uitgevlogen jongenfase (2, 11, 15 juli; 
bijlage 1). Per telperiode vonden 3-4 tellingen plaats. Tellingen vonden plaats in de periode van 
7-20 hr. Gewoonlijk is dit de periode van de dag met de meeste foerageeractiviteit.    

Intensiteit van gebruik 
Het gebied werd in juni-juli 2015 als foerageergebied gebruikt door een mannetje en twee 
vrouwtjes Bruine kiekendief. Het mannetje en één van de vrouwtjes waren afkomstig van een 
broedgeval in de Oostvaardersplassen langs de Knardijk. Waarschijnlijk was het mannetje 
dezelfde vogel als het mannetje dat ook in 2014 van het optimale foerageergebied gebruik 
maakte. Ook de tweede vrouw was broedvogel in de Oostvaardersplassen; de exacte 
broedlocatie was niet bekend.  
 
Het mannetje was in juni-juli regelmatig foeragerend aanwezig (tijdens vier van de tien 
tellingen). De gemiddelde dichtheid was daarmee 3,76 mannetjes per 100 hectare (tabel 3.1). 
Vrouwtjes waren alleen tijdens de uitgevlogen jongenfase foeragerend aanwezig (vier 
vrouwtjes op vier tellingen). De gemiddelde dichtheid over juni-juli was daarmee 3,76 vrouwtjes 
per 100 hectare (tabel 3.2). Door de kleine oppervlakte van het gebied zijn de vastgestelde 
dichtheden wat minder betrouwbaar. Dat geldt vooral voor de dichtheden per deelperiode. 
Ondanks dat is wel duidelijk dat het gebied in 2015 (ook in vergelijking met andere gebieden en 
andere jaren) intensief door foeragerende kiekendieven werd gebruikt  
 
Het foerageergebied bleef overwegend ongemaaid tot na 22 juli; alleen de strook Luzerne 
langs de rand van het gebied werd kort voor 22 juli gemaaid. Het late maaimoment was 
waarschijnlijk gunstig voor foeragerende kiekendieven. Kiekendieven zijn verrassingsjagers, 
die bij voorkeur jagen boven een vegetatie met vrij veel structuur. Gemaaide kavels zijn enkele 
dagen interessant voor foeragerende kiekendieven (maaislachtoffers worden opgeruimd), maar 
daarna wekenlang niet, totdat de vegetatie zich weer in enig mate heeft hersteld.   
   

Tabel 3.1 Gemiddeld aantal en gemiddelde dichtheid van mannetjes Bruine kiekendief in het optimale foerageergebied 

van de gemeente Lelystad bij de lage Knarsluis (10,64 hectare) per telling in 2015. Waarnemingen zijn verdeeld over 

de vroege nestjongenfase, de late nestjongenfase en de uitgevlogen jongenfase. 

 
Aantal tellingen 

Gemiddeld aantal 
mannetjes 

Gemiddeld aantal 
mannetjes per 100 hectare 

    
Vroege nestjongenfase 3 0,67 6,27 
Late nestjongenfase 3 0,33 3,13 
Uitgevlogen jongenfase 4 0,25 2,35 
Totaal 10 0,40 3,76 
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Tabel 3.2 Gemiddeld aantal en gemiddelde dichtheid van vrouwtjes Bruine kiekendief in het optimale foerageergebied 

van de gemeenste Lelystad bij de lage Knarsluis (10,64 hectare) per telling in 2015. Waarnemingen zijn verdeeld over 

de vroege nestjongenfase, de late nestjongenfase en de uitgevlogen jongenfase. 

 
Aantal tellingen 

Gemiddeld aantal 
vrouwtjes 

Gemiddeld aantal 
vrouwtjes per 100 hectare 

    
Vroege nestjongenfase 3 0,00 0,00 
Late nestjongenfase 3 0,00 0,00 
Uitgevlogen jongenfase 4 1,00 9,40 
Totaal 10 0,40 3,76 
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4 Een vergelijking met voorgaande jaren 

Inrichting van het foerageergebied vond plaats in april 2013; het foerageergebruik in 2015 kan 
daarom vergeleken worden met het gebruik in 2013 en 2014. De intensiteit van het 
foerageergebruik laat grote verschillen zien tussen de jaren (tabellen 4.1 en 4.2). In het jaar dat 
het gebied werd ingericht (2013) vond in juni-juli nog geen gebruik plaats door foeragerende 
kiekendieven. In juni-juli 2014, een bijzonder muizenrijk jaar, werd het gebied intensief door 
foeragerende kiekendieven gebruikt, zij het alleen mannetjes. In juni-juli 2015 was het 
foerageergebruik door mannetjes wat minder intensief dan in 2014, maar daar staat tegenover 
dat het gebied nu ook bezocht werd door vrouwtjes. De totale benutting (door mannetjes en 
vrouwtjes) was daarmee hoger dan in 2014. 
 
Het late maaimoment in 2015 heeft waarschijnlijk mede een rol gespeeld bij de hoge benutting 
door foeragerende kiekendieven. Het foerageergebied bleef overwegend ongemaaid tot na 22 
juli; alleen de strook Luzerne langs de rand van het gebied werd kort voor 22 juli gemaaid. In 
2013 en 2014 werd eerder in het seizoen gemaaid.  
 

Tabel 4.1 Gemiddeld aantal en gemiddelde dichtheid van mannetjes Bruine kiekendief in het optimale foerageergebied 

van de gemeente Lelystad bij de lage Knarsluis (10,64 hectare) per telling in 2013-2015. Waarnemingen zijn verdeeld 

over de vroege nestjongenfase, de late nestjongenfase en de uitgevlogen jongenfase. 

 
Aantal tellingen 

Gemiddeld aantal 
mannetjes 

Gemiddeld aantal 
mannetjes per 100 hectare 

    
2013    
Vroege nestjongenfase 3 0,00 0,00 
Late nestjongenfase 3 0,00 0,00 
Uitgevlogen jongenfase 4 0,00 0,00 
Totaal 11 0,00 0,00 
    
2014    
Vroege nestjongenfase 3 0,33 3,13 
Late nestjongenfase 3 1,00 9,40 
Uitgevlogen jongenfase 4 0,75 7,05 
Totaal 10 0,70 6,56 
    
2015    
Vroege nestjongenfase 3 0,67 6,27 
Late nestjongenfase 3 0,33 3,13 
Uitgevlogen jongenfase 4 0,25 2,35 
Totaal 10 0,40 3,76 
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Tabel 4.2 Gemiddeld aantal en gemiddelde dichtheid van vrouwtjes Bruine kiekendief in het optimale foerageergebied 

van de gemeente Lelystad bij de lage Knarsluis (10,64 hectare) per telling in 2013-2015. Waarnemingen zijn verdeeld 

over de vroege nestjongenfase, de late nestjongenfase en de uitgevlogen jongenfase. 

 
Aantal tellingen 

Gemiddeld aantal 
vrouwtjes 

Gemiddeld aantal 
vrouwtjes per 100 hectare 

    
2013    
Vroege nestjongenfase 3 0,00 0,00 
Late nestjongenfase 3 0,00 0,00 
Uitgevlogen jongenfase 4 0,00 0,00 
Totaal 10 0,00 0,00 
    
2014    
Vroege nestjongenfase 3 0,00 0,00 
Late nestjongenfase 3 0,00 0,00 
Uitgevlogen jongenfase 4 0,00 0,00 
Totaal 10 0,00 0,00 
    
2015    
Vroege nestjongenfase 3 0,00 0,00 
Late nestjongenfase 3 0,00 0,00 
Uitgevlogen jongenfase 4 1,33 9,40 
Totaal 10 0,40 3,76 
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5 Conclusie 

Het optimale foerageergebied voor kiekendieven van de gemeente Lelystad tussen de A6 en 
de Lage Vaart, en direct naast de Lage Knarsluis, trok in juni-juli 2015 veel foeragerende 
Bruine kiekendieven. Gemiddeld foerageerden er gemiddeld over tien tellingen 0,4 mannetjes 
en 0,4 vrouwtjes per telling in dit 10,6 ha grote gebied.  
 
Omgerekend was de dichtheid 7,6 foeragerende Bruine kiekendieven per 100 ha (3,8 
mannetjes en 3,8 vrouwtjes). In vergelijking met eerdere tellingen rondom de 
Oostvaardersplassen in de periode 2006-2014 is dit een hoge dichtheid (vgl. Brenninkmeijer et 
al. 2006, Beemster et al. 2012), al is de dichtheid door de kleine oppervlakte van het gebied 
wat minder betrouwbaar. 
 
Het late maaimoment in 2015 heeft waarschijnlijk mede een rol gespeeld bij de hoge benutting 
door foeragerende kiekendieven. Het foerageergebied bleef overwegend ongemaaid tot na 22 
juli; alleen de strook Luzerne langs de rand van het gebied werd kort voor 22 juli gemaaid. In 
2013 en 2014 werd eerder in het seizoen gemaaid.  
 
De conclusie is dat het gebied goed functioneert en een belangrijke bijdrage levert aan de 
foerageerfunctie voor in de Oostvaardersplassen broedende Bruine kiekendieven.  
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Bijlage 1 Overzicht van tellingen van foeragerende 
kiekendieven in het foerageergebied voor kiekendieven 
nabij de Lage Knarsluis in juni-juli 2015 

 
 
 
Teldatum  

 
Fase  
broedseizoen  

  

Lage Knarsluis 
foerageergebied 

   

      
5/12/16 juni Vr. nestj.fase 3    
24/27/29 juni  Late nestj.fase 3    
2 / 11/15 juli  Uitgevl.j.fase 4    
      
Totaal   10    
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