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Nestbescherming
broedparen grauwe kiek 53
succesvol 38
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gem. jongen per nest 2,8

Doel & activiteiten
Het doel van de stichting is het instandhouden, verbeteren en uitbreiden van de
leefgebieden voor akkervogels in en buiten Nederland door middel van onderzoek,
voorlichting, kennisoverdracht en beheer- en beschermingsmaatregelen.
De activiteiten van de stichting zijn gericht op de wisselwerking tussen landbouw,
beheermaatregelen, monitoring en (soortgericht) ecologisch onderzoek. Initieel was
dit ten behoeve van de grauwe kiekendief, als ambassadeur voor akkervogelnatuur.
De hieruit voortvloeiende kennis en inzichten, wordt steeds meer benut voor alle
akkervogels en onderzoek wordt steeds verder uitgebreid naar meer soortgroepen.
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*Meetnet Agrarische Soorten, volgt broedvogels in agrarisch gebied

Voorlichting
Lezingen en excursies
dragen bij aan de bekendheid
van ons beschermingswerk.

Kennisoverdracht
Wij dragen bij aan
(wetenschappelijke)
congressen en publicaties in
binnen en buitenland.

Pilots & projecten
Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum
Akkervogels (GKA) adviseert over zowel
ontwikkeling van beleid als over de praktische
uitvoering van natuurbeheer in agrarisch
gebied.
GKA adviseert Europese (GLB), landelijke,
provinciale en lokale overheden,
natuurorganisaties, agrarische
natuurverenigingen, maar ook individuele
landbouwers, standsorganisaties (Boer en
Natuur, LTO), waterschappen
en terreinbeherende organisaties zoals
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de
Landschappen.
De stichting zet vernieuwende projecten op ter
verbetering van biodiversiteit in de landbouw.
Ook ontwerpt GKA bouwplannen, stelt
beheersplannen op en doet ecologisch
onderzoek in akkergebieden. Advies betreft
bijvoorbeeld het samen te stellen zaadmengsel
voor natuurbraak in verschillende vormen,
beheer en situering van natuurmaatregelen,
monitoren en beoordelen.
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Voorbeelden van enkele projecten in 2019:
•
•
•
•

•
•
•
•

‘Wadvogels van allure’: voor blauwe kiekendief en velduil,
MAS* projecten Drenthe, Friesland, Flevoland, Groningen,
Zuid-Holland en Vlaanderen
Monitoring en begeleiding beheer vogelakkers
Monitoring pilot natuurinclusieve landbouw
- Groningen - Westeresch 35,5 ha
- Zuid-Holland - Zegenpolder 72 ha
Kiekendieven Drenthe, Flevoland, Friesland en Groningen
Friesland - Ravenswoud Natuurmonumenten -landbouw
met natuurdoelstellingen
Onderzoek effect bescherming wulpennesten in Drenthe
Onderzoek naar de broedecologie van gele kwikstaarten

ONDERZOEK
Wij hebben een formele verbintenis met Rijksuniversiteit Groningen (RuG)
en Institut für Vogelforschung ‘Vogelwarte Helgoland’ (IfV, DE) en werken
samen met Universiteit van Amsterdam (UvA), Lund University (LU, SE),
Wageningen University & Research (WUR), Carl von Ossietzky Universität
Oldenburg (DE), Vogelbescherming Nederland (VBN), The Royal Society
for the Protecting of Birds (RSPB, UK), Naturschutzbund Deutschland e.V.
(NABU, DE), ATREE (IN), Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO,
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BE), Natuurpunt (BE), Centre d'Etudes Biologiques de Chizé (CNRS, FR) en
met diverse ecologische adviesbureaus zoals EIS, Louis Bolk Instituut en Altenburg & Wymenga.
Dankzij deze samenwerkingsverbanden biedt GKA elk jaar aan twee à drie studenten een stageopdracht aan.
GKA voert onderzoek uit in Nederland, België, Duitsland, Denemarken, Polen, Wit-Rusland en Afrika (Marokko
en Sahellanden).
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