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Inleiding 
 
 
Kiekendieven slapen wat later in het broedseizoen, in de nazomer, tijdens de trek en in de winter vaak 
op gezamenlijke slaapplaatsen. Daar kan je met een veel geluk soms zelfs alle vier de in Nederland 
voorkomende soorten kiekendieven zien: blauwe, bruine, grauwe en steppekiekendief; afhankelijk van 
waar je in Nederland telt en in welke tijd van het jaar.  
 
Slaapplaatsen van kiekendieven bevinden zich op de grond, veelal in hogere vegetatie, die dekking en 
bescherming biedt tegen predatoren. Tijdens de zomer, wanneer landbouwgewassen, zoals graan, 
aardappels, luzerne, gras, etc., hoge en dichte vegetaties vormen, zijn er veel geschikte slaaplocaties 
te vinden. In het najaar, de winter en het voorjaar met de grote oppervlaktes aan kale of nieuw 
ingezaaide akkers, ligt de situatie anders. Dan concentreren de kiekendieven zich aan het eind van de 
dag in specifieke gebieden met riet- of ruige grasvegetatie zoals kwelders, waterbergingsgebieden en 
natuurgebieden. Maar tegenwoordig met overstaande groenbemesters wordt daar ook in geslapen. 
 
De slaapplaatsen verschillen onderling sterk in aantallen maar ook op eenzelfde slaapplaats is er in de 
loop van de tijd (binnen een winter of tussen jaren) variatie in aantallen en in aanwezige soorten. Dit 
wordt mede bepaald door de geschiktheid van het gebied als broed- en/of overwinteringsgebied en 
dan vooral door de aanwezigheid van geschikte prooien. Kiekendieven kunnen overdag kilometers ver 
van hun slaapplaats af jagen om daar rond zonsondergang weer naar terug te keren. Maar ze variëren 
over de tijd ook in slaaplocaties. 
 
Slaaplaatsen zijn op wisselende locaties te vinden als het om tijdelijke vegetatie gaat, maar er zijn ook 
jaar in jaar uit en het jaarrond vaste locaties, zoals bijvoorbeeld slaapplaatsen op kwelders of in 
waterbergingen met rietland.    
 
Het tellen op slaapplaatsen geeft een beeld van hoeveel kiekendieven in bepaalde gebieden aanwezig 
zijn in een bepaalde tijd van het jaar. Zo wordt voor blauwe kiekendieven de verzamelde informatie 
gebruikt om meer kennis te krijgen over de ligging van de winterse slaapplaatsen om aan de ene kant 
deze gebieden te kunnen beschermen, zodat zij ook in de toekomst veilige slaapplekken bieden. 
Daarnaast ook om maatregelen ter verbetering van de voedselsituatie, zoals vogelakkers, zinvol in de 
omgeving van slaapplaatsen toe te passen, om voor kortere afstanden tussen jaaggebieden en 
slaapplaatsen te zorgen. 
 
Al een aantal jaren wordt er in de wintermaanden (oktober t/m maart plus evt. april) structureel iedere 
14 dagen een aantal slaapplaatsen door vrijwilligers en medewerkers geteld. Gedurende die periode 
worden er ook drie simultaantellingen gepland. Aansluitend op het broedseizoen worden er op enkele 
avonden gezamenlijk op slaapplaatsen geteld en naar slaapplaatsen gezocht.  
 
Voor het gemakkelijker, goed en uniform vastleggen van de telgegevens heeft GKA in 2021 samen met 
appbouwer Mario Huizinga (van Ring-IT, apps BirdRing en Avinest) de Android app BirdRoost 
ontwikkeld. Voor directe invoer tijdens een slaapplaatstelling of voor het achteraf invoeren van je 
telgegevens. Je telgegevens kan je vervolgens direct vanuit de app naar jezelf en/of ons mailen.  
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Telmethode 
 

Start- en eindtijd van de tellingen 

Er kan op twee momenten van de dag op een slaapplaats geteld worden: ochtend of avond. 
1. Avondtelling: start minimaal een uur voor zonsondergang* tot het zicht te slecht wordt  

(± 30-45 minuten na zonsondergang).  

2. Ochtendtelling: start minimaal 30 minuten voor zonsopgang* tot een uur daarna. 

      * let op lokale verschillen in het moment van zonsopgang en zonsondergang 

Benodigdheden 

1. verrekijker (telescoop om evt. kleed/leeftijd beter te kunnen bepalen), 

2. download de app BirdRoost (Playstore), telformulier of opschrijfboekje,  
3. tijdwaarneming wanneer je de telling op papier noteert 

4. extra warme kleding. Je staat lang stil! 

 

Alleen of samen tellen 
Tellen kan alleen of met meer mensen. Zorg als je met meerdere tellers bent voor een hele duidelijke 
taakverdeling. Wie houdt welke windrichting in de gaten en wie noteert de gegevens. 
 

Weersomstandigheden 
Dit is aan jezelf, de kieken gaan hoe dan ook naar of van hun slaapplaats. Het kan zijn dat met slecht 
weer in de ochtend kiekendieven langer blijven zitten. Bij mooi weer kan het zijn dat ze al eerder dan 
een uur voor zonsondergang bij de slaapplaats rondhangen. 
 

’s Avonds of ’s morgens tellen 
Eind van de dag of in de ochtend tellen kan allebei. Het is goed, maar vooral ook leuk om eens een of 

twee keer na een avondtelling gelijk de volgende ochtend dezelfde slaapplaats nog eens te tellen, dit 

om te zien of je verschillen ziet in het aantal kieken dat je de avond ervoor genoteerd hebt.  
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Telgegevens registreren 

Het registreren van de telgegevens kan in een of twee stappen:  
1. in het veld de gegevens direct invoeren in de speciaal daarvoor ontwikkelde app: BirdRoost. 

2. of opschrijven op een telformulier of in een notitieboekje en dan thuis je telgegevens 

invoeren in de app: BirdRoost. Of wanneer je geen Android telefoon hebt in een Excel-

bestand. 

Wat registreren? 

Per bezoek 
1. Datum 

2. Locatie (naam van de slaapplaats) 

3. Type gebied en begroeiing slaapplaats (bij nieuwe slaapplaatsen) 

4. Coördinaten slaapplaats (bij nieuwe slaapplaatsen) 

5. Begin- en eindtijd telling, tijd van zonsondergang/-opgang 

6. Weersomstandigheden (temperatuur, windkracht en -richting, bewolking, neerslag**)  

Per individu (voor zoveel individuen als mogelijk) 
7. Soort kiekendief 

8. Sekse-/leeftijdsgroep***  

9. Vogel al in gebied aanwezig bij begin telling (avond) of nog aanwezig bij einde telling 

(ochtend) 

10. Tijd van aankomst/vertrek 
11. Richting van aankomst/vertrek 

 
* Kan ook achteraf met behulp van waarneming.nl of Google Earth uitgezocht worden. 

** Bewolking in categorieën: onbewolkt, half bewolkt, bewolkt; neerslag in categorieën: geen, licht, 
zwaar, tijdelijk. 

*** Als sekse-/leeftijdsgroepen hanteren wij: M ad., M 1KJ, M 2KJ, M leeftijd onbekend, V ad., V 1KJ, V 
2KJ, V leeftijd onbekend, 1KJ sekse onbekend, 2KJ sekse onbekend, vrouwkleed (= ringtail), onbekend. 
 

Aankomst- of vertrektijden 
De aankomsttijd is het moment waarop de kiekendief bij de slaapplaats arriveert. Je zult merken dat 
soms vogels al in het gebied zitten of jagen op het moment dat je de telling start. Dat noteren als “al 
aanwezig”. Je zult zien dat sommige kieken lijken te arriveren, even rondhangen en dan toch nog weer 
weggaan om mogelijk op een andere plek nog even te jagen of om door te vliegen naar een andere 
slaapplaats. Dit als opmerking bij de vogel noteren. De meesten vogels zijn niet specifiek als individu 
te herkennen, dus meestal is ook niet te zeggen of die ene vogel later terugkeert op de slaapplaats. 
 

De vertrektijd is het moment van vertrek uit het slaapplaatsgebied. Indien een vogel aan het einde van 

de telling nog niet uit  het gebied vertrokken is, noteer deze dan als “nog aanwezig”. 

Klik hier om het telformulier te downloaden. 

Let op: voorkom ten allen tijden verstoring van kiekendieven die naar hun slaapplaats willen gaan. 

Let daarbij altijd goed op hun gedrag of ze ergens heen lijken te willen maar niet durven. Of dat ze jou 

in de gaten houden in plaats van de omgeving van de slaapplaats en andere al aanwezige kiekendieven. 

Met andere woorden zoek een plek waar je met goed zicht maar toch op ruime afstand van de 

slaapplaats staat. Van bekende slaapplaatsen kunnen wij je informeren over de geschikte 

observatieplek.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.birdroost&gl=NL
https://assets.grauwekiekendief.nl/wp-content/uploads/2021/11/31175047/GKA_telformulier_slaapplaatsen_kiekendieven.pdf
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Gebruik van BirdRoost app, invoeren en aanleveren van de telgegevens 
 
1. BirdRoost app 
2. Excel-bestand 
 

 
1. BirdRoost app 

Met BirdRoost kun je eenvoudig slaapplaatstellingen van kiekendieven registreren. Deze app is op dit 
moment alleen voor Android te downloaden via Play Store. 
 
Bij je eerste bezoek* aan een slaapplaats maak je eerst de slaapplaats aan door op de + rechtsonder 
in het scherm te tikken. Daar kan je dan ook direct de locatie op kaart aangeven. Vervolgens kies je 
Nieuwe telling toevoegen en doorloop je alle velden waar informatie gevraagd wordt. Na Start telling 
te hebben gekozen wordt de starttijd automatisch vastgelegd en ook de eindtijd na afsluiten van je 
telling. Je moet nog wel zelf de tijd van zonsondergang of -opgang toevoegen. Vervolgens selecteer je 
het habitat en de weersomstandigheden, dit kan evt. ook achteraf bij het afsluiten van de telling. Om 
de arriverende/vertrekkende kiekendieven bij te houden klik je op invoer individuen. Hierbij kun je 
naast soort ook geslacht, leeftijd en de vliegrichting van een aankomende of vertrekkende individu 
noteren. Na de telling kun je een overzicht bekijken van de getelde soorten en aantallen. De gegevens 
kan je op elk gewenst moment naar jouw e-mailadres en/of naar GKA exporteren waar ze in Excel of 
een database geïmporteerd kunnen worden. 
 

*Vervolg tellingen 
Let op: bij vervolgbezoeken aan een eerder door jou getelde slaapplaats tik dan in de overzichtslijst 
van de door jouw bezochte plaatsen op de naam van de slaapplaats. Vervolgens kies je Bekijk tellingen 
en tik je op de + rechtsonder in het scherm. Vervolgens doorloop je alle velden waar informatie 
gevraagd wordt en kies je daarna Start telling. 
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Eerste keer gebruik BirdRoost app? 
Het is aan te raden de app eerst eens te verkennen door een denkbeeldige slaapplaats aan te maken 
en telling in te voeren, deze zijn beiden weer te verwijderen. Bij vragen neem dan vooral contact met 
ons op. 
 

Screenshot Birdroost Telling  Screenshot BirdRoost individu  
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2. Excel-bestand 

Telgegevens in een hier te downloaden Excel-bestand invoeren.  
 
Het document is in drie tabelbladen gesplitst, die je apart kunt aanklikken (zie onderstaande 
screenshot): eentje voor de bezoekinformatie, eentje voor de individueninformatie, en eentje met de 
locatienamen. 
 

 
De eerste twee tabbladen gebruik je om je gegevens uit het veld in te vullen. 

1. Bezoekinformatie 
In het eerste tabblad vul je de algemene informatie over jouw bezoek bij de slaapplaats in. Dit is onder 

andere datum, locatie, begin- en eindtijd, het weer en de totale aantallen van kiekendieven per soort 

en sekse-/leeftijdsgroep. 

Het is ook mogelijk om de coördinaten van de slaapplaats (bij benadering) in de tabel te zetten. Dit is 

vooral dan relevant als je op een nieuw ontdekte slaapplaats telt, of als de locatie van de slaapplaats 

binnen een gebied vaker verschuift. 

Wat de weerdata betreft zijn de verschillende weersaspecten in meerdere kolommen verdeeld: 

bewolking, neerslag, windkracht, windrichting en temperatuur. We verzoeken je om dit altijd in te 

vullen, maar als die informatie een keer niet genoteerd werd en niet meer achterhaald kan worden 

kun je deze kolommen ook leeg laten. 

Bij de meeste kolommen verschijnt een lijst van invoermogelijkheden als je op het pijltje rechts van de 

cel klikt (zie onderstaande screenshot). Er kunnen dan ook alleen deze opties gekozen worden, als je 

iets anders intypt komt er een foutmelding. Maar desondanks kun je cellen kopiëren, dit is vooral 

handig voor de individueninformatie (zie beneden), waar datum, locatie etc. voor alle individuen van 

dezelfde telling gelijk zijn. 

 

https://assets.grauwekiekendief.nl/wp-content/uploads/2021/01/31175624/Invoerformulier-slaapplaatstellingen-kiekendieven-2021_GKA.xlsx
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2. Individuen-informatie 
In het tweede tabblad voer je aanvullende informatie voor de individuele kiekendieven in. Het gaat 

vooral om de tijd wanneer de kiekendieven in het gebied aankwamen of wanneer ze uit het gebied 

vertrokken, en van de richting die ze kwamen of vertrokken. 

De individuen-informatie hoef je alleen voor die individuen in te vullen waarvoor je ook aanvullende 

informatie hebt. Bijvoorbeeld kan het zijn dat je van een totaal van tien blauwe kiekendieven alleen 

van acht meekreeg wanneer en uit welke richting ze in het gebied aankwamen. Bij de totalen in de 

bezoekinformatie moet je dus 10 invullen (verdeeld op de sekse-/leeftijdsgroepen), maar het is 

voldoende als je acht individuen in het tabelblad van de individuen-informatie zet.  

3. Locatienamen 
In het derde tabelblad vindt je een lijst van locatienamen voor de tot nu toe bekende slaapplaatsen. 
We verzoeken je om precies deze namen voor de bezoek- en individuen-informatie te gebruiken om 
het verwerken van de data te vergemakkelijken. Indien een slaapplaats (bv. een nieuw ontdekte) niet 
in de lijst te vinden is, neem dan alsjeblieft contact op met Madeleine Postma of Jitty Hakkert zodat 
een eenduidige naam voor deze locatie afgesproken kan worden. 

Als er door de kiekendieven meerdere slaapplaatsen in één gebied tegelijk worden gebruikt kunnen 

de aparte slaapplaatsen als aparte tellingen ingevoerd worden door verschillende locatienamen te 

gebruiken, b.v. " De Onlanden, Onlandse Dijk 1", " De Onlanden, Onlandse Dijk 2", etc.  

Als je problemen met het invullen van het Excel-tabel hebt, laat het ons dan weten. 

Graag aan het einde van het telseizoen (eind maart/april) het ingevulde Excelbestand opsturen aan 

madeleine.postma@grauwekiekendief.nl. 

Wees voorzichtig met het invoeren op Waarneming.nl van je waarnemingen van de slaapplaats. Doe 
dit niet of anders als vervaagd of onder embargo voor meerdere jaren. Dit geldt vooral als het om 
relatief gemakkelijk te bereiken slaapplaatsen gaat. Verstoring moet ten allen tijden voorkomen 
worden.  

 

Zo nu is het de hoogste tijd om het veld in te gaan en vooral van al het moois dat je daar 
tegenkomt te  gaan genieten. 

 

Veel succes en veel plezier! 
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