
HET ZENDEREN VAN VOGELS 
 
De lezing van Ben Koks op de Algemene Ledenvergadering van de Vogelwacht 
Utrecht in maart 2006 was een eerste kennismaking met het zenderen van vogels. 
Tijdens de ledenexcursies naar het broedgebied van de grauwe kiekendief in 
Oost-Groningen kwam in verband met de bescherming en bestudering van de 
grauwe kiekendief het gebruik van zenders opnieuw ter sprake. Beide ervaringen 
vormden de inspiratie om dit onderwerp in het themanummer op te nemen. 
 
Bij ornithologisch onderzoek worden twee soorten zenders toegepast, radiozen-
ders en satellietzenders. Men spreekt in dit verband van radio telemetrie en satel-
liet telemetrie. In beide gevallen wordt een zender op een vogel aangebracht. 
Vuistregel daarbij is dat de zender niet zwaarder mag zijn dan 4 à 5% van het 
lichaamsgewicht van de vogel. Men meent dat er in dat geval geen belemmering 
van het natuurlijk gedrag ontstaat. Een en ander wordt gecontroleerd door het 
gedrag van gezenderde vogels, o.a. het jagen en de prooiaanvoer bij het nest, te 
observeren. 
Door middel van radiozenders kunnen individuele vogels worden gevolgd tot 18 
km van het nest, zo nodig gedurende de hele dag. Satellietzenders hebben zelfs 
een onbeperkte reikwijdte. Daarmee wordt het mogelijk vogels ook tijdens de trek 
en in hun overwinteringsgebied te volgen. Aldus is het met behulp van beide zen-
ders mogelijk in korte tijd een grote hoeveelheid informatie te verzamelen. 
 
Radio telemetrie 
Op vogels wordt een licht zendertje bevestigd zonder dat de dieren daarvan na-
deel ondervinden. De gezenderde vogel wordt met een ontvanger gevolgd, bij-
voorbeeld vanuit een auto, die daarbij tevens als rijdende schuilhut kan fungeren. 
De afstand tussen zender en ontvanger kan enige kilometers bedragen tot een 
maximum van 18.  
Voor het verkrijgen van gegevens met betrekking tot de grauwe kiekendief in zijn 
broedgebied in Oost-Groningen werden in de jaren 2003 en 2004 door leden van 
de Werkgroep Grauwe Kiekendief telkens twee volwassen mannetjes gevangen en 
met een zender uitgerust. Zendertjes van 4,7 gram werden op de middelste 
staartpen bevestigd met nylondraad en lijm. Getracht werd de vogel zo weinig 
mogelijk ongerief te bezorgen, het welzijn van de individuele vogel stond voorop. 
De hele procedure vanaf het vangen tot en met het weer vrijlaten van de vogel 
duurde 15 minuten. De zender werd tegelijk met de pen in de volgende winter 
geruid. 
Met een ontvanger volgde men in een auto de vogel op een afstand van 0,5 tot 
1,5 km. De resultaten van het onderzoek waren soms spectaculair. Zo kon worden 
vastgesteld dat drie van de vier mannetjes elk twee nesten met succesvol uitge-
vlogen jongen onderhielden. Er was dus sprake van bigamie. Bij afstanden van 2, 
1,2 en 5 km tussen de verschillende nesten was men daar anders nooit achter 
gekomen. 
Het gedrag van de gezenderde vogel werd elke volle minuut vastgelegd. Ook alle 
(succesvolle, niet succesvolle en onduidelijke) pogingen om een prooi te vangen 
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(stoten) werden genoteerd. Dit alles vergezeld van gegevens over de vegetatie en 
eventueel ook over de omstandigheden met betrekking tot het maaien (de maai-
status). 
Na bewerking van de gegevens kon men zien op welke vegetatietypen de vogel 
de meeste jaagtijd doorbracht. Tevens kon worden berekend: 
- de jachtopbrengst: het aantal gevangen prooien op een vegetatietype per uur 

jacht; 
- de stootfrequentie: het aantal gemaakte stoten op een vegetatietype per uur 

jacht; 
- het stootsucces: het aantal succesvolle stoten in verhouding tot het totale aan-

tal bekende stoten. 
Men stelde vast dat vegetatietype en datum een significant effect op de jachtop-
brengst hadden. 
 

 

Merel wordt losgelaten voor haar reis naar Afrika. Jeroen Minderman / Werkgroep Grauwe
Kiekendief. 

Radio telemetrie is een middel bij uitstek om het habitat-gebruik van vogels 
nauwkeurig in beeld te brengen. Aldus kunnen in verband met de bescherming 
van bepaalde soorten voor- en nadelen van beheersmaatregelen op overtuigende, 
want wetenschappelijk onderbouwde wijze worden aangetoond. 
Precies dat is het wat de Werkgroep Grauwe Kiekendief met haar verdere, voor 
2007 geplande onderzoek beoogt. Het succes van de bescherming van de grauwe 
kiekendief en van andere akkervogels in Groningen is voor een belangrijk deel toe 
te schrijven aan de inrichting van brede stroken kruidenrijke akkerrand, die in het 
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uitgestrekte akkerland voor een meer afwisselende vegetatie zorgen met een 
rijkere en meer gevarieerde flora en fauna en een groter aanbod aan prooidieren. 
De ervaringen met de Groninger faunaranden zijn zo gunstig dat deze een model-
functie zouden kunnen vervullen in Nederland en daarbuiten. Maar dan is wel een 
nog meer uitgebreide onderbouwing noodzakelijk. Het is daarom de bedoeling het 
habitatgebruik van de populatie grauwe kiekendieven in Groningen (en ook van 
die in Zuidelijk Flevoland) nauwkeurig in kaart te brengen in relatie tot bepaalde 
vormen van (agrarisch natuur)beheer. In 2007 gaat de werkgroep door middel 
van radio-telemetrisch onderzoek goed ingerichte akkers (het Duitse Rheiderland) 
en slecht ingerichte akkers (in termen van voedselaanbod, randenbeheer, beheer 
Hoogheemraadschap, etc.) met elkaar vergelijken. Een studie op landschapschaal 
zoals die nog nimmer in Nederland (en daarbuiten) heeft plaatsgevonden. 
 
Satelliet telemetrie 
De satellietzenders waar wij het hier over hebben, die o.a. gebruikt worden voor 
vogelonderzoek, zijn zogenaamde Platform Transmitter Terminals (PTT’s). Deze 
zenders geven signalen af die door vijf Franse Argossatellieten kunnen worden 
ontvangen. Op een grondstation van Argos in de Franse plaats Lanion worden de 
data uitgelezen en verwerkt, met als resultaat een plaatsbepaling van het gezen-
derde object op ieder gewenst moment en op iedere plek van de wereld. 
Argossatellieten werden in 1978 gelanceerd, ze cirkelen in een polaire baan om de 
aarde. Zij worden veel gebruikt bij klimaatonderzoek, zoals bij het volgen van 
bakens in zeestromingen. Ook werden zeeolifanten met zenders uitgerust. Door 
het zwemgedrag van de dieren te volgen kon men nauwkeurig zeestromingen op 
moeilijk bereikbare plaatsen rond Antarctica in kaart te brengen. 
 
Satellietzenders en vogelonderzoek 
Het is duidelijk dat de satelliet telemetrie ook voor het vogelonderzoek perspectie-
ven opende waarvan men vroeger alleen maar had kunnen dromen. Het wachten 
was vooral op zenders die aan de gewichtsnorm van 4 à 5% voldeden.  
De eerste zender waarmee een vogel werd uitgerust had een gewicht van 95 
gram, momenteel is het gewicht van zenders al teruggebracht tot 1/10 daarvan. 
Met de beschikbaarheid van zendertjes van 12 en 9,5 gram is het zenderen van 
vogels van 300 gram nu binnen bereik gekomen. Dankzij ingebouwde beweging-
sensoren kan men ook nagaan of een gezenderde vogel actief is, of hij in leven is. 
Aanvankelijk waren het alleen de grotere soorten zoals forse roofvogels en ooie-
vaars die voor het zenderonderzoek in aanmerking kwamen, maar andere soorten 
volgden al spoedig. Het boeiende daarbij is dat in veel gevallen op speciale sites 
de positie van gezenderde vogels voor iedereen te volgen is. 
Zo was in “Vogelnieuws” van Vogelbescherming Nederland (dec 2006, p. 17) te 
lezen hoe de laatste Syrische kaalkopibissen door middel van satellietzenders op 
hun trek te volgen zijn. Eerder toonde de Engelse Vogelbescherming RSPB dage-
lijks op een site de vorderingen van een regenwulp op zijn reis van Schotland naar 
Mauretanië. 
In 2005 en 2006 konden door de Werkgroep Grauwe Kiekendief gezenderde Gro-
ningse grauwe kiekendieven op de trek en in hun overwinteringsgebeid in West-
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Afrika worden gevolgd. De enthousiaste werkgroep wist het als eerste groep in 
Nederland voor elkaar te krijgen satellietzenders in haar onderzoek op te nemen. 
Fondsen werden gevonden in het bedrijfsleven. 
PTT-gebruik leidt niet zelden tot spectaculair nieuwe inzichten. Zoals in het geval 
van Duitse biologen van de universiteit van Ulm die Eleanora’s valken uitrustten 
met 18-grams zenders. Tot dusver dacht men dat de valken over de Rode Zee 
naar Madagascar vlogen. Zenderonderzoek bracht echter aan het licht dat de 
vogels een route dwars door de woestijn en de savanne van Afrika volgden. Dage-
lijks peilen toonde aan dat de valk tijdens de trek met een gemiddelde snelheid 
van 100 km per uur, 1100 km op een dag vliegt. 
 
Het zorgvuldig uitgevoerde en goed gedocumenteerde onderzoek van de Werk-
groep Grauwe Kiekendief stelt ons in staat de toepassing van PTT’s wat meer in 
detail te bekijken. 
Het gewicht van een volwassen mannetje en vrouwtje grauwe kiekendief bedraagt 
resp. 260 en 370 gram. De spanwijdte is 98-110 cm, het formaat bedraagt 43-50 
cm. De grauwe kiekendief is dus 5 à 10 cm kleiner dan de havik. Het is de kleinste 
van de in Nederland voorkomende soorten kiekendief. 
Meer dan de helft van het jaar zijn onze broedvogels op trek en verblijven ze in 
hun overwinteringsgebied in West-Afrika. De jaarlijkse sterfte zal dan ook te ma-
ken hebben met oorzaken aldaar. Satellietzenders zijn een middel bij uitstek om 
meer te begrijpen van knelpunten op trek en in de overwinteringsgebieden. Met 
nadruk stelt de Werkgroep Grauwe Kiekendief dan ook dat het zenderonderzoek 
voor haar geen doel op zich is. Satelliet telemetrie verschaft kennis om tot een 
veelomvattende en vooral ook grensoverschrijdende bescherming te komen. 
De tijd die benodigd is om een 12-grams zender aan te brengen bedraagt 20 mi-
nuten. De zender is aan de onderkant voorzien van een zacht laagje, om huidirri-
tatie of problemen bij het ruien te voorkomen. Hij wordt met teflonband op de rug 
bevestigd, met een lus rond de nek en één om elke vleugel. Aldus draagt de kie-
kendief een rugzakje dat geen belemmering voor de bewegingsvrijheid oplevert. 
Satellietzenders zouden theoretisch tot drie jaar lang kunnen werken, maar in de 
praktijk is men allang blij als de zender het zes maanden blijft doen. Kleine zen-
ders zijn extreem gevoelig voor bijvoorbeeld stof (en als er iets in de Sahel veel is, 
dan is het wel stof!). Indien mogelijk probeert men de vogel na een jaar terug te 
vangen om de zender te verwijderen, in het broedgebied of elders. 
 
Beatriz en Marion 
In 2005 heeft de Werkgroep Grauwe Kiekendief voor het eerst twee vrouwtjes 
grauwe kiekendief met een satellietzender uitgerust. Er waren toen net 12-grams 
zenders op de markt verschenen, licht genoeg dus voor een vogel van zo’n 300 
gram. De gezenderde vogels kregen de namen Beatriz en Marion. De Groningse 
onderzoekers hoopten vast te stellen welke route naar het zuiden “hun” kieken-
dieven volgen en waar ze in de winter verblijven. Weliswaar had men op grond 
van (schaarse) ringgegevens en observaties ter plaatse een indruk, maar over 
details als habitatgebruik en gevaren onderweg was maar weinig bekend. 
De vogel Beatriz kon worden gevolgd tot in Marokko. Daar hielden de signalen op. 
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Haar lot is verder onbekend gebleven. De tweede vogel echter, Marion, bleef ge-
durende de gehele heenreis en ook in het overwinteringsgebied in beeld, voor het 
laatst in Nigeria, waar de signalen stopten. Men kon slechts gissen over haar lot. 
In januari 2006 maakten leden van de werkgroep een onderzoeksreis naar Niger. 
Bij die gelegenheid kon worden vastgesteld dat Marion slachtoffer van roofvogel-
vervolging was geworden. Zelfs de omstandigheden waaronder kwamen aan het 
licht. Men slaagde er namelijk in de boer op te sporen die Marion gevangen en 
gedood had. De man ving regelmatig roofvogels om zijn kippen te beschermen, 
niet wetende dat in ieder geval grauwe kiekendieven zich vooral met sprinkhanen 
voeden en dus juist nuttig zijn voor de landbouw. In de nacht van 20 op 21 no-
vember werd Marion op een slaapplaats gevangen en gedood. De boer vertrouw-
de echter het zendertje niet en ging ermee naar de lokale autoriteiten. Veel verder 
dan wilde vermoedens van kwade bedoelingen kwam men niet. De Nederlandse 
onderzoekers hadden evenwel gelegenheid om op de lokale radio en TV uit te 
leggen wat de bedoeling van de zender was en dat grauwe kiekendieven de plaat-
selijke bevolking in het geheel geen nadeel berokkenen, dat ze in tegendeel nuttig 
zijn als verdelgers van sprinkhanen. Zo kan onderzoek óók een basis leggen voor 
goede voorlichting in dienst van natuurbescherming. 
 

Close-up van de grauwe kiekendief Merel - Jeroen Minderman / Werkgroep Grauwe 

 
Kiekendief 

De eerste zendering van Groningse grauwe kiekendieven was min of meer een 
proefproject. Toch leverde dat al belangwekkende inzichten op. Met zijn lange 
spitse vleugels is de grauwe kiekendief, anders dan andere roofvogels, vrijwel 
onafhankelijk van thermiek. In de hele wereld bestaat er zelfs geen andere roof-
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vogel met een dermate unieke wingload (verhouding vleugeloppervlak en ge-
wicht). Voor hem is er dus veel minder de noodzaak om over land te vliegen en 
open zee te mijden. Toch bleek dat de twee gezenderde vogels zo veel mogelijk 
over land vlogen. Zij kozen daarbij verschillende routes. Ook werd, zoals gezegd, 
van een van beide vogels bekend waar zij in de winter verbleef en hoe zij om-
kwam. Mogelijkerwijs is vervolging in het overwinteringsgebied een belangrijke 
doodsoorzaak. 
 
Vervolgonderzoek 
In 2006 werden drie volwassen mannetjes en drie volwassen vrouwtjes grauwe 
kiekendief met een zender uitgerust. Vrouwtjes zijn iets groter en gemiddeld 1,3 
keer zwaarder dan mannetjes. Ook is er verschil in levenswijze, vooral tijdens het 
broedseizoen. Mannetjes arriveren wat eerder in het broedgebied en beginnen al 
tijdens de balts hun vrouwtje(s) - sommige zijn bigaam - te voeren. Zij blijven ook 
langer in het broedgebied. Wanneer het vrouwtje al vertrokken is, blijft het man-
netje nog om de jongen te voeren totdat ze voor zichzelf kunnen zorgen. 
Door middel van de zendering van zowel mannetjes als vrouwtjes hoopte men 
veel vragen over grauwe kiekendieven te kunnen beantwoorden: 
- Wanneer vertrekken de vrouwtjes en wanneer de mannetjes uit het broedge-

bied? 
- Hoelang en waar vetten zij op? 
- Zoeken zij eerst naburige broedgebieden op, bijvoorbeeld in Duitsland zoals in 

2005 het geval was? 
- Hoe reageren zij op slecht weer? 
- Via welke landen reizen ze? 
- Welke bedreigingen zijn er aldaar? 
- Hoe groot is de dagelijks afgelegde afstand? 
- Zijn er verschillen per gebied wat betreft de snelheid van migratie? 
- Bezoeken de Groningse kiekendieven dezelfde overwinteringsgebieden? 
- Hoe is het gedrag tijdens de winter, gebruiken ze kleine of grote gebieden, hoe 

vaak veranderen ze van locatie? 
- Keren zij het volgende jaar naar hetzelfde broedgebied terug? 
- Zijn trekgedrag en broedsucces aan elkaar gerelateerd? 
Het zoeken naar antwoorden op vragen als deze is voor de onderzoekers, nog-
maals, geen doel op zich, maar men probeert met behulp van de verworven ken-
nis de grauwe kiekendief zowel in het Europese broedgebied als in de Afrikaanse 
wintergebieden (beter) te beschermen. Onderzoeksresultaten worden door middel 
van publicaties onder de aandacht gebracht van o.a. natuurbeschermers, beleids-
bepalers en vakgenoten. Maar niet in de laatste plaats is het ook de bedoeling een 
breder publiek te informeren, omdat voorlichting de betrokkenheid van mensen bij 
dit werk enorm doet toenemen. 
Vijf van de zes gezenderde vogels konden tot het moment van schrijven worden 
gevolgd op hun reis naar West-Afrika, voor een ieder zichtbaar op de site van de 
werkgroep. 
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Storingen en kosten 
Een moeilijkheid bij de satelliet telemetrie is momenteel nog de kwetsbaarheid 
voor storingen, met name in de Europese praktijk. Niet zelden zijn degezenderde 
vogels dagenlang “kwijt”. Het probleem schijnt zich alleen in Europa voor te doen. 
Moeilijkheden in Amerika, Afrika of Azië zijn niet bekend. Bij het naderen van de 
satellieten boven Algerije en Italië treedt interferentie op met radiobronnen. Pas 
boven Scandinavië is de ontvangst weer normaal. 
En dan zijn er nog de kosten. Voor vogelonderzoek komt alleen al het uitlezen van 
data bij Argos in Lanion op duizenden euro’s per zender per jaar uit, en dat is nog 
een low-budget tarief. 
Maar de ontwikkelingen in de technologie gaan snel. Technieken zullen worden 
verbeterd, het gewicht van zenders zal ongetwijfeld verder kunnen worden terug-
gebracht. Het vogeltrekonderzoek gaat nog een spannende tijd tegemoet. 
 
 
 
 
 
 
 
Verantwoording 
Voor deze bijdrage is geput uit de rijke informatie die beschikbaar is 
op de website van de Werkgroep Grauwe Kiekendief (www.grauwekiekendief.nl), 
uiteraard na toestemming te hebben gevraagd. 
Verder is dankbaar gebruikgemaakt van de informatie op de website: 
http://rypkezeilmaker.nl/typo/index.php?id=235#280. 

Harry Verschuren
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