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Het project “Kansen voor de kievit” maakt onderdeel uit van de herinrichting van het platteland, ook 
wel reconstructie genoemd. Op tal van plaatsen komen natuurgebieden tot stand, krijgen rivieren de 
ruimte, blijven dorpen leefbaar en kan landbouw zich ontwikkelen op duurzame locaties. Samen 
dragen alle projecten bij aan een vitaal, mooi en schoon platteland voor alle inwoners en recreanten. 
Aan de uitvoering werken overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren, onder regie van 
de provincie Noord-Brabant. In deze regio zijn zij verenigd in de gebieden van Noord-Brabant. 
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1. Inleiding 
 
In 2012 is het pilot-project ‘Maatregelen voor kievit op bouwland’ uitgevoerd (Sloothaak & 
Verstegen, 2012*). In dit onderzoek is voor het eerst gekeken naar het effect van verschillende 
maatregelen op bouwland op de overleving van de kievit. De aanleiding voor dit pilot-project was de 
alarmerende achteruitgang van het aantal kieviten in Brabant, maar ook in andere provincies.  
 
Aangezien ruim 70% van de legsels succesvol wordt uitgebroed dankzij nestbescherming door 
vrijwilligers (Weidevogelbalans 2013), lijken er nauwelijks problemen liggen in de broedperiode. 
Maar, uit observaties is duidelijk geworden dat er amper jonge kievitkuikens groot komen. Weliswaar 
worden er veel kievitskuikens jonger dan 1 week gezien, maar van hogere leeftijdsklassen wordt 
nauwelijks tot niets waargenomen. De afgelopen 5 jaar is steeds duidelijker geworden dat de snelle 
afname van het aantal kieviten wordt veroorzaakt door onvoldoende aanwas en daardoor een 
vergrijzende kievitpopulatie. In dit pilot-project zijn overeenkomsten afgesloten voor uitgestelde 
bewerkingen (tot 15 mei), braakstroken, ingezaaide stroken, de combinatie uitgestelde bewerkingen 
met braakstroken en de combinatie uitgestelde bewerkingen met ingezaaide stroken. Uit het 
onderzoek kwam naar voren dat de combinatie uitgestelde bewerkingen met braakstroken 
waarschijnlijk de beste optie is. Verder onderzoek zou hier een beter beeld over moeten geven.  
 
Daarom is in de jaren 2013 en 2014 dit onderzoek nogmaals uitgevoerd. In deze rapportage zijn de 
resultaten van de periode 2012 t/m 2014 afzonderlijk behandeld, maar ook gebundeld om zo een 
beter beeld te krijgen van de effecten van maatregelen op bouwland. Hierbij is gekeken naar zowel 
het broedsucces van de kievit als de kuikenoverleving. 
 
 

 
De vondst van het eerste kievitsei wordt gezien als het begin van het voorjaar, maar moet de focus niet veel 
meer op de vondst van het eerste vliegvlugge kuiken liggen? 
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2. Methode en maatregelen 

2.1 Methode 

In dit onderzoek is dezelfde methode gebruikt als het pilot-project in 2012 (Sloothaak & Verstegen, 
2012). Er is op bouwlandpercelen met broedende kieviten aangepast beheer uitgevoerd om het 
broedsucces en de kuikenoverleving van de kievit te verbeteren. 
Voor de uitgebreide werkwijze en methodiek voor vrijwillige weidevogelbeschermers wordt 
verwezen naar de ‘Handleiding Observatie kievitskuikens’ (Mol & Sloothaak, 2014). Het gebruikte 
monitoringsformulier is te vinden in bijlage I.  
 
De maatregel ingezaaide stroken, met speciaal kievit-mengsel, is vanaf 2013 niet meer toegepast. 
Het inzaaien gebeurd namelijk eind maart/begin april, kort nadat vastgesteld wordt dat er voldoende 
broedparen op een perceel aanwezig zijn. Dit valt echter samen met de broedperiode van de kievit. 
Drie weken na het inzaaien wordt de rand groener door de eerste kiemplanten. Het leven in en op de 
bodem is echter, door de zaaibewerking, nog erg laag waardoor er te weinig voedsel is voor de 
kuikens. In tegenstelling tot wat voor de pilot studie in 2012 werd gedacht zorgt deze maatregel 
daardoor niet voor een betere overleving van de kuikens. Voor drie percelen die in 2012 zijn 
ingezaaid is in 2013 een andere overeenkomst afgesloten. Bij één perceel betrof deze overeenkomst 
een braakstrook. In twee andere gevallen werd de ingezaaide strook vervangen door een combinatie 
van uitgestelde bewerkingen en braakstroken. Op deze twee laatst genoemde percelen zijn de 
genomen maatregelen niet alleen in 2013 toegepast, maar ook doorgevoerd naar 2014.  
 
Op percelen met maïs op zandgronden moet in Noord-Brabant verplicht groenbemester worden 
gebruikt. Als extra maatregel is op sommige percelen de groenbemester vroeg in het jaar 
ondergewerkt. Het frezen of cultivatoren heeft daarbij de voorkeur boven ploegen. De grond wordt 
hierbij niet gekeerd waardoor een groot deel van het bodemleven intact blijft. Op deze percelen is er 
daardoor veel voedsel aanwezig waardoor dit een aantrekkelijk vestigingsklimaat is voor kieviten. 
Deze maatregel is dus vooral bedoeld om de kieviten aan te trekken. Aanvullend zijn op deze 
percelen maatregelen zoals braakstroken en/of uitgestelde bewerking getroffen om het broedsucces 
en de kuikenoverleving te verbeteren. 
 
Bij verscheidende percelen waren er door toedoen van de mens (rapen) geen of nauwelijks legsels 
uitgekomen en zijn daarom niet meegenomen in de analyse. Totaal zijn in Brabant 82 
overeenkomsten afgesloten voor aangepast beheer voor de kievit. Zie tabel 1. De ligging van de 
proefpercelen is weergegeven in figuur 1. 
 
Tabel 1)  Aantal overeenkomsten meegenomen in de analyse 

 

 
 
  

2012 2013 2014 Totaal

Aantal deelnemers 21 16 11 48

Aantal overeenkomsten 38 21 23 82

Oppervlakte beheer 49,5 36,216 33,43 119

Totale beheervergoeding 28.228,96€    19.900,18€    15.875,95€    64.005,09€    
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Figuur 1)  Ligging proefpercelen (lichtbruin: braakstrook tot 1 augustus, donkerbruin: braakstrook tot 1 
november en oranje: uitgestelde bewerkingen) 

 
Het broedseizoen begon in 2013 laat door de aanhoudende kou. Samen met de hoge maïsprijzen 
zorgde dit ervoor dat minder overeenkomsten konden worden afgesloten dan in 2012. Uiteindelijk 
zijn er 21 overeenkomsten afgesloten voor de maatregel braakstroken of de combinatie van 
uitgestelde bewerkingen met braakstroken. In 2014 is een aantal van 16 overeenkomsten afgesloten. 
De aanvang van het broedseizoen was gemiddeld, maar vanwege de hoge voederprijzen was er 
minder deelnamebereidheid. Van de 16 afgesloten overeenkomsten in 2014 betrof het in de helft 
van de gevallen hetzelfde perceel als in 2013. 
Door de hoge maisprijzen in 2013 werd de vergoeding voor de braakstroken ten opzichte van 2012 
met €300,- verhoogt naar €1.600,- per hectare. Het totale areaal dat in aanmerking is gekomen voor 
aangepast beheer bedraagt ongeveer 119 hectare, waarbij ruim € 64.000,-- aan vergoedingen is 
uitgekeerd. Zie tabel 1. 
 

2.2 Maatregelen 2013 & 2014 

Op de proefpercelen zijn twee maatregelen toegepast, uitgestelde bewerkingen en braakstroken. De 
maatregel braakstroken is afzonderlijk toegepast en er is een combinatie uitgevoerd.  

2.2.1 Uitgestelde bewerkingen  

Bij deze maatregelen mogen er in de periode van 1 april tot 15 mei geen bewerking plaatsvinden op 
het gehele perceel. Dit zorgt voor rust bij het broeden en vliegvlug worden van de kuikens. De 
uitkomstpiek van kievitsnesten ligt in Brabant gemiddeld in de laatste 2 weken  van april. Omdat 
kuikens pas na 2-3 weken in staat zijn om weg te rennen voor agrarische bewerkingen, zou bij een 
gemiddeld broedseizoen 15 mei een ‘veilige’ datum zijn. 
Bij een laat seizoen kunnen op 15 mei echter nog jonge kuikens aanwezig zijn op het perceel. Deze 
lopen verhoogd risico om alsnog verloren te gaan bij bewerkingen. Uit de resultaten van 2012 bleek 
dan ook dat het aantal getelde vliegvlugge kuikens op percelen met alleen uitgestelde bewerking 
relatief laag was. Daarom kon in 2013 de maatregelen uitgestelde bewerking alleen (dus zonder 
braakstroken) niet worden afgesloten. Van de combinatie uitgestelde bewerkingen en braakstroken 
(zie figuur 2) is in de periode 2012-2014 totaal 14 keer gebruik gemaakt. In totaal is er in 2012 voor 
41,3ha, in2013 voor 21,58ha en in 2014 voor 21,06ha aan uitgestelde bewerkingen toegepast. 
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Figuur 2)  Percelen met uitgestelde bewerkingen (oranje) en braakstroken (paars) 

 
 
 

 
Figuur 3)  Een braakliggend perceel is interessant voor vestigende kieviten, maar ook voor opgroeide 
kuikens. Er is voedsel en dekking tegen predatoren te vinden. 
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2.2.2 Braakstroken  

Met braakstroken worden toevluchtmogelijkheden gecreëerd voor de kievit(kuikens). Hier kunnen de 
kieviten schuilen wanneer bijvoorbeeld bewerkingen plaatsvinden op het perceel, maar ook voor 
predatoren. In 2013 en 2014 konden twee verschillende braakstroken afgesloten worden: tot 1 
augustus of tot 1 november. Doordat het aantal braakstroken tot 1 augustus echter erg laag was en 
dit onderscheid niet is gemaakt in 2012, zijn deze twee soorten overeenkomsten in de analyse samen 
genomen. 
 

 
Figuur 4)  Op de braakstrook (links) mogen geen bewerkingen uitgevoerd worden, waardoor de 
stoppelresten, groenbemester en onkruiden blijven staan  

 
In combinatie met uitgestelde bewerkingen zullen braakstroken in ieder geval tot 15 mei moeten 
zorgen voor rust op het gehele perceel.  Na deze datum voorziet de braakstrook met name in 
toevluchtmogelijkheden voor de kievit(kuikens), terwijl de rest van het perceel bewerkt wordt om in 
te zaaien. Hierdoor dragen braakstroken (in combinatie met uitgestelde bewerkingen) bij aan zowel 
goede broed- als opgroeimogelijkheden. Het verschil tussen deze maatregelen in het veld is pas na 
15 mei duidelijk te zien. Zie figuur 5. 
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Figuur 5)  Schematisch weergave van de situatie van bouwlandpercelen met maatregelen in drie 
periodes.   

 
Zowel in 2012 als in 2014 is de maatregel alleen braakstroken vier keer toegepast. In 2013 werd voor 
vijf percelen een overeenkomst voor braakstroken afgesloten. De combinatie uitgestelde 
bewerkingen en braakstroken is in 2012 twee keer toegepast en in 2013 en 2014 zes keer. 
Uiteindelijk is er over alle jaren in totaal voor 7,6ha aan braakstroken aangelegd met een gemiddelde 
van 2,53ha braakstrook per jaar. 
 



 10 

3. Resultaten & analyse 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de tellingen weergegeven. Eerst komen de resultaten per 
jaar aan bod, waarbij gekeken is naar het broedsucces en kuikenoverleving. Vervolgens worden de 
totale resultaten van 2012 tot en met 2014 behandeld.  
 

3.1 Resultaten 2012 

In totaal zijn er in 2012 128 broedparen en 137 legsels vastgesteld waarvan er 128 zijn uitgekomen. 
Uiteindelijk zijn er minimaal 47 kuikens vliegvlug geworden. Zie tabel 2. 
 
Tabel 2)  Resultaten afkomstig uit de pilot “Maatregelen voor kievit op bouwland 2012”. De getoonde resultaten 
zijn gebaseerd op de monitoringsformulieren ingevuld door diverse weidevogelvrijwilligers, alsmede op 
gesprekken die met hen en enkele deelnemers gevoerd zijn. 

 

 
 
In tabel 2 zijn een aantal lege plekken te zien op plaatsen waar eigenlijk bij voorkeur een getal had 
moeten staan: Het betreft hier situaties waar de kievit kuikens of vliegvlugge jongen zich niet lieten 
zien. De verklaring hiervoor ligt doorgaans in de aanwezige hoge begroeiing ter plaatse waardoor 
observatie onmogelijk werd, maar ook in het gegeven dat vliegvlugge jongen dikwijls vertoefden in 
omliggende percelen en zodoende niet werden gezien of geteld. 
 
 

Volgnr. Maatregel Opp. Breedte Broedparen Legsels Uitgekomen legsels Kuikens < 2 weken Kuikens vliegvlug

(ha) (m) (aantal) (aantal) (aantal) (aantal) (aantal)

Mk_Ac_01 Braakstrook 0,1 8 3 5 3 10 5

Mk_Al_01 Uitgestelde bewerkingen 4,2 nvt 4 6 5 ^^ ^^

Mk_De_01 Uitgestelde bewerkingen 0,4 nvt 1 0 0 0

Mk_Ge_01 Braakstrook 0,2 nvt 4 7 3 * *

Mk_Ge_01 Ingezaaide strook 0,3 nvt

Mk_La_01 Braakstrook 0,3 nvt 7 7 6 8

Mk_La_01 Ingezaaide strook 0,3 nvt

Mk_La_01 Braakstrook 0,1 nvt

Mk_La_02 Uitgestelde bewerkingen 4,4 nvt 8 9 ^^^^^^ ^^^^^^

Mk_Li_01 Braakstrook 1,3 nvt 10 12 10 10 *

Mk_Li_01 Uitgestelde bewerkingen 3,3 nvt

Mk_Li_02 Braakstrook 0,4 10 10 12 10 10 8

Mk_Li_03 Ingezaaide strook 0,3 10 10 6 5 10 5

Mk_Ra_01 Braakstrook 0,4 nvt 7 8 7 12 *

Mk_Ra_01 Ingezaaide strook 0,4 nvt

Mk_Ra_02 Braakstrook 0,3 12 3 3 3 10 *

Mk_Ra_02 Braakstrook 0,3 nvt

Mk_Ra_02 Braakstrook 0,3 nvt

Mk_Ra_03 Braakstrook 0,4 12 2 3 1 4 *

Mk_Ra_03 Braakstrook 0,3 nvt

Mk_Ra_04 Braakstrook 0,5 nvt 5 9 7 7 *

Mk_Ra_04 Ingezaaide strook 0,4 nvt

Mk_Ra_04 Braakstrook 0,5 nvt

Mk_Ra_04 Ingezaaide strook 0,4 nvt

Mk_Re_01 Ingezaaide strook 0,3 12 4 5 4 12 *

Mk_Re_02 Uitgestelde bewerkingen 3,5 nvt 5 5 5 15 *

Mk_Re_03 Ingezaaide strook 1,0 12 5 5 5 15 *

Mk_Re_04 Uitgestelde bewerkingen 2,0 nvt 5 5 5 10 *

Mk_Re_05 Uitgestelde bewerkingen 2,5 nvt 4 5 5 15 *

Mk_Ro_01 Uitgestelde bewerkingen 12,0 nvt 15 17 15 50 10

Mk_Sc_01 Braakstrook 0,6 nvt 8 8 8 12 9

Mk_Sc_01 Braakstrook 0,6 nvt

Mk_Sc_01 Braakstrook 0,6 nvt

Mk_Sc_01 Uitgestelde bewerkingen 0,5 nvt

Mk_Sc_01 Uitgestelde bewerkingen 0,6 nvt

Mk_Sc_01 Uitgestelde bewerkingen 1,1 nvt

Mk_Sc_02 Ingezaaide strook 0,5 12 5 9 5 4 ^^ 4 ^^

Mk_St_01 Uitgestelde bewerkingen 4,1 nvt 4 6 6 5 2

*zijn niet meegenomen in de analyses ^  ̂wel vliegvlugge kuikens, maar aantal onbekend

** kuikens verplaatst naar ander perceel ^^^^alles gepredeert

*** In de laatste telweek nog kuikens tussen de 1-4 weken gezien ^^^^^  ̂Nesten waarschijnlijk volledig uitgekomen

TOTAAL 49,5 128 137 128 213 47
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3.1.1. Broedsucces 

In het geval van de uitgestelde bewerkingen kwam meer dan 95% van de legsels uit. Bij deze 
maatregel was het laagste uitkomstpercentage 83% tegen het hoogste percentage van 100% 
uitkomst. Zie tabel 3. 
 
Tabel 3)  Het broedsucces in 2012 op de percelen met uitgestelde bewerkingen 

 

 
 
Op percelen waar uitgestelde bewerkingen gecombineerd werden met een braakstrook kwam 
gemiddeld 92% van de legsels uit. Zie tabel 4. Dit relatief hoge gemiddelde is gebaseerd op gegevens 
van de twee percelen waarop deze gecombineerde maatregelen zijn toegepast. 
 
Tabel 4)  Het broedsucces in 2012 op de percelen met combinatiebeheer van uitgestelde bewerkingen en 
braakstroken 

 

 
 
Op percelen waar voor de maatregel braakstrook gekozen was, is gemiddeld 69% van de legsels 
uitgekomen. Het laagste uitkomstpercentage is 33%. In het beste geval kwamen alle legsels uit 
(100%). Zie tabel 5. 
 
Tabel 5)  Het broedsucces in 2012 op de percelen met braakstroken 

 

 
 

 

3.1.2 Kuikenoverleving 

Gekeken naar de kuikenoverleving is op te merken dat bij het uitstellen van bewerkingen  uiteindelijk 
12,6% van de geboren kuikens vliegvlug wordt. Dit gemiddelde is gebaseerd op de twee percelen 
waar vliegvlugge jongen zijn waargenomen. Zie tabel 6. 
 

Volgnr. Aantal legsels Aantal uitgekomen % uitgekomen

Mk_Al_01 6 5 83%

Mk_La_02 9

Mk_Re_02 5 5 100%

Mk_Re_04 5 5 100%

Mk_Re_05 5 5 100%

Mk_Ro_01 17 15 88%

Mk_St_01 6 6 100%

Totaal 7,3 7,1 95%

Volgnr. Aantal legsels Aantal uitgekomen % uitgekomen

Mk_Li_01 12 10 83%

Mk_Sc_01 8 8 100%

Totaal 10 9 92%

Volgnr. Aantal legsels Aantal uitgekomen % uitgekomen

Mk_Ac_01 5 3 60%

Mk_Li_02 12 10 83%

Mk_Ra_02 3 3 100%

Mk_Ra_03 3 1 33%

Totaal 5,8 4,3 69%
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Tabel 6)  De kuikenoverleving in 2012 op de percelen met uitgestelde bewerkingen 

 

 
 

 
Het uitstellen van beheer in combinatie met braakstroken heeft in 2012 tot effect gehad dat 28,3% 
van de kuikens vliegvlug is geworden. Dit percentage is gebaseerd op het enige van de twee percelen 
in deze categorie waar vliegvlugge jongen zijn waargenomen. Zie tabel 7. 
 
Tabel 7)  De kuikenoverleving in 2012 op de percelen met combinatiebeheer van uitgestelde bewerkingen en 
braakstroken 

 

 
 

 
Het percentage jongen wat op percelen met alleen braakstroken vliegvlug is geworden bedraagt 
31%. Dit gemiddelde is gebaseerd twee percelen in deze categorie waar vliegvlugge jongen zijn 
waargenomen Zie tabel 8. 
 
Tabel 8)  De kuikenoverleving in 2012 op de percelen met braakstroken 
 

 
 
 

 
Figuur 6)  Eén van de kievit kuikens in de braakstrook van een proefperceel in Schijndel 

Volgnr. Aantal bp Aantal kuiken net uit ei Aantal kuikens 1-2 weken Aantal vliegvlug % vliegvlug

Mk_Al_01 4 20

Mk_La_02 8 36

Mk_Re_02 5 20 15

Mk_Re_04 5 20 10

Mk_Re_05 4 20 15

Mk_Ro_01 15 60 50 10 16,8%

Mk_St_01 4 24 5 2 8,4%

Totaal 6,4 28 19 6 12,6%

Volgnr. Aantal bp Aantal kuiken net uit ei Aantal kuikens 1-2 weken Aantal vliegvlug % vliegvlug

Mk_Li_01 10 39,7 10

Mk_Sc_01 8 31,76 12 9,0 28,3%

Totaal 9,0 35,73 11 9,0 28,3%

Volgnr. Aantal bp Aantal kuiken net uit ei Aantal kuikens 1-2 weken Aantal vliegvlug % vliegvlug

Mk_Ac_01 3 12 10 5 42,0%

Mk_Li_02 10 40 10 8 20,2%

Mk_Ra_02 3 12 10

Mk_Ra_03 2 4 4

Totaal 4,5 17 9 7 31,1%
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3.2 Resultaten 2013 

In totaal zijn er in 2013 172 broedparen en 197 legsels gezien waarvan er 108 zijn uitgekomen. 
Uiteindelijk zijn er minimaal 49 kuikens vliegvlug geworden. Zie tabel 9. 
 
Tabel 9)  Resultaten van de gegevens uit 2013 per overeenkomst 

 

 
 
Bij de meeste percelen waren er in de laatste telweek nog kuikens van 1-4 weken oud gezien. In 
minimaal één geval zijn de kuikens naar een ander perceel gegaan en in een ander geval waren er 
wel vliegvlugge jongen, maar was het aantal niet genoteerd. Dit kwam doordat de kuikens vaak lastig 
te zien waren. 

3.2.1 Broedsucces 

Op de percelen met uitgestelde maatregelen lagen in totaal 83 legsels waarvan er 73 zijn 
uitgekomen. Het gemiddeld percentage uitgekomen legsels lag op 89%. Hierbij was 80% het laagst en 
100% het hoogst. Zie tabel 10. 
 
Tabel 10)  Het broedsucces in 2013 op de percelen met uitgestelde bewerkingen 
 

 
*Op dit perceel lagen geen braakstroken 

 

Volgnr. Maatregel Opp. Broedparen Legsels Uitgekomen legsels Kuikens < 2 weken Kuikens vliegvlug

(ha) (aantal) (aantal) (aantal) (aantal) (aantal)

Mk_AC_01* Braakstrook 1,00 5 5 1 3 3

Mk_AC_02* Comb. braak/ugb 1,13 12 12 1 ** **

Mk_Al_01 Comb. braak/ugb 3,18 5 5 4 10 4***

Mk_Al_02 Braakstrook 0,11 4 4 4 4 3***

MK_Ge_01 Comb. braak/ugb 0,60 5 5 5 6 5

MK_Ge_02 Ingezaaid in 2012 (1 nov) 0,29 9 9 6 1 ***

MK_La_01 Uitgestelde bewerkingen 3,15 11 11 9 20 ^̂

MK_Ra_01 Braakstrook 0,37 9 9 8 5 ***

MK_Ra_02* Braakstrook 1,82 10 13 3 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

MK_Ra_03 Braakstrook 0,88 4 4 4 8 ***

MK_Re_01 Comb. braak/ugb 4,70 10 7 7 18 10

MK_Re_02 Comb. braak/ugb 3,10 14 14 12 20 10***

MK_Re_03 Comb. braak/ugb 3,21 6 6 6 10 4***

Mk_Ro_01 Comb. braak/ugb 3,46 25 27 23 32 4***

Mk_Ro_02 Comb. braak/ugb 1,80 10 13 12 20 6***

MK_So_01 Braakstrook 0,72 9 11 3 12 ***

MK_So_02* Braakstrook 0,24 24 24 0 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

*zijn niet meegenomen in de analyses ^̂  wel vliegvlugge kuikens, maar aantal onbekend

** kuikens naar tegenover liggend perceel gegaan ^̂ ^̂ alles gepredeert

*** In de laatste telweek nog kuikens tussen de 1-4 weken gezien

29,8 172 179 108 169 49TOTAAL

Volgnr. Aantal legsels Aantal uitgekomen % uitgekomen

Mk_La_01* 11 9 82%

Mk_Al_01 5 4 80%

Mk_Re_01 7 7 100%

Mk_Re_02 14 12 86%

Mk_Re_03 6 6 100%

Mk_Ro_01 27 23 85%

Mk_Ro_02 13 12 92%

Totaal 83 73 89%
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Op de percelen met enkel braakstroken lagen in totaal 42 legsels waarvan 30 legsels zijn uitgekomen. 
Dit zorgde voor een gemiddeld uitkomstpercentage van 80%. Hierbij was 27% het laagst en 100% het 
hoogst. Zie tabel 11.  
 
Tabel 11)  Het broedsucces in 2013 op de percelen met braakstroken 

 

 

3.2.2 Kuikenoverleving 

Op de percelen met de combinatie uitgestelde bewerking met braakstroken waren in totaal 81 
broedparen en 130 kuikens van 1-2 weken oud gezien. Uiteindelijk zijn er 38 kuikens vliegvlug 
geworden waardoor het gemiddeld vliegvlug percentage op 19% ligt. Zie tabel 12. 
 
Tabel 12)  De kuikenoverleving in 2014 op de percelen met uitgestelde bewerkingen 

 

 
*Op dit perceel lagen geen braakstroken 

 
Op de percelen met enkel braakstroken waren 40 broedparen met in totaal 36 kuikens van 1-2 
weken oud gezien. Van twee percelen zijn de aantallen vliegvlug bekend. Hier bleek het gemiddelde 
vliegvlug percentage 22% te zijn. Zie tabel 13. 
 
Tabel 13)  De kuikenoverleving in 2014 op de percelen met braakstroken 

 

 
 
In figuur 7 zijn de maatregelen braakstrook en combinatie uitgestelde bewerking met braakstrook 
met elkaar vergeleken. Hierbij is gekeken naar het gemiddelde “aantal kuikens net uit ei”, ”aantal 
kuikens 1-2 weken” en “vliegvlug”. Opvallend is dat op de percelen met combinatie uitgestelde 
bewerking met braakstrook in het begin van de kuikenperiode meer kuikens per broedpaar zijn 
gezien dan op de precelen met enkel braakstroken. Het gemiddeld aantal vliegvlugge kuikens per 
broedpaar is echter hoger op de percelen met alleen braakstroken.  
 

Volgnr. Aantal legsels Aantal uitgekomen % uitgekomen

Mk_Al_02 4 4 100%

Mk_Ge_01 5 5 100%

Mk_Ge_02 9 6 67%

Mk_Ra_01 9 8 89%

Mk_Ra_03 4 4 100%

Mk_So_01 11 3 27%

Totaal 42 30 80%

Volgnr. Aantal bp Aantal kuiken net uit ei Aantal kuikens 1-2 weken Aantal vliegvlug % vliegvlug

MK_La_01* 11 36 20

Mk_Al_01 5 16 10 4 25%

MK_Re_01 10 28 18 10 36%

MK_Re_02 14 48 20 10 21%

MK_Re_03 6 24 10 4 17%

Mk_Ro_01 25 91 32 4 4%

Mk_Ro_02 10 48 20 6 13%

Totaal 81 290 130 38 19%

Uitgestelde bewerkingen + braakstrook

Volgnr. Aantal bp Aantal kuiken net uit ei Aantal kuikens 1-2 weken Aantal vliegvlug % vliegvlug

Mk_Al_02 4 16 4 3 18,9%

MK_Ge_01 5 20 6 5 25,2%

Mk_Ge_02 9 24 1

MK_Ra_01 9 32 5

MK_Ra_03 4 16 8

MK_So_01 9 12 12

Totaal 40 119 36 8 22,0%
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Figuur 7)  De kuikenoverleving in aantallen per broedpaar per maatregel in 2013 

 
 

 
Figuur 8)  Deze kievit heeft het bijna gehaald. Al wel in staat om stukjes te vliegen, maar nog een 
onvolgroeide kuif en een geschubd verenkleed 
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3.3 Resultaten 2014 

Het broedseizoen van 2014 bood aan 172 broedparen de gelegenheid zich op een kievit perceel te 
nestelen. Hieruit zijn 179 legsels voortgekomen waarvan er 108 daadwerkelijk uitkwamen. 
Uiteindelijk zijn er 49 kuikens vliegvlug geworden. Zie tabel 14. 
 
Tabel 14)  Resultaten van de gegevens uit 2014 per overeenkomst 

 

 
 
Bij de meeste percelen waren er in de laatste telweek nog kuikens van 1-4 weken oud gezien. In 
minimaal één geval zijn de kuikens naar een ander perceel gegaan en in een ander geval waren er 
wel vliegvlugge jongen, maar was het aantal niet genoteerd. Dit kwam doordat de kuikens vaak lastig 
te zien waren. 

3.3.1 Broedsucces 

Op de percelen met uitgestelde maatregelen lagen in totaal 96 legsels waarvan er 86 zijn 
uitgekomen. Het gemiddeld percentage uitgekomen legsels lag op 91%. Hierbij was 73% het laagst en 
100% het hoogst. Zie tabel 15. 
 
Tabel 15)  Het broedsucces in 2014 op de percelen met uitgestelde bewerkingen 

 

 
*Op dit perceel lagen geen braakstroken, maar wel schouwpaden van het waterschap 

 
 
 

Volgnr. Maatregel Opp. Broedparen Legsels Uitgekomen legsels Kuikens < 2 weken Kuikens vliegvlug

(ha) (aantal) (aantal) (aantal) (aantal) (aantal)

Mk_AC_01* Braakstrook 1,00 5 5 1 3 3

Mk_AC_02* Comb. braak/ugb 1,13 12 12 1 ** **

Mk_Al_01 Comb. braak/ugb 3,18 5 5 4 10 4***

Mk_Al_02 Braakstrook 0,11 4 4 4 4 3***

MK_Ge_01 Comb. braak/ugb 0,60 5 5 5 6 5

MK_Ge_02 Ingezaaid in 2012 (1 nov) 0,29 9 9 6 1 ***

MK_La_01 Uitgestelde bewerkingen 3,15 11 11 9 20 ^̂

MK_Ra_01 Braakstrook 0,37 9 9 8 5 ***

MK_Ra_02* Braakstrook 1,82 10 13 3 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

MK_Ra_03 Braakstrook 0,88 4 4 4 8 ***

MK_Re_01 Comb. braak/ugb 4,70 10 7 7 18 10

MK_Re_02 Comb. braak/ugb 3,10 14 14 12 20 10***

MK_Re_03 Comb. braak/ugb 3,21 6 6 6 10 4***

Mk_Ro_01 Comb. braak/ugb 3,46 25 27 23 32 4***

Mk_Ro_02 Comb. braak/ugb 1,80 10 13 12 20 6***

MK_So_01 Braakstrook 0,72 9 11 3 12 ***

MK_So_02* Braakstrook 0,24 24 24 0 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

*zijn niet meegenomen in de analyses ^̂  wel vliegvlugge kuikens, maar aantal onbekend

** kuikens naar tegenover liggend perceel gegaan ^̂ ^̂ alles gepredeert

*** In de laatste telweek nog kuikens tussen de 1-4 weken gezien

29,8 172 179 108 169 49TOTAAL

Volgnr. Aantal legsels Aantal uitgekomen % uitgekomen

MK_RO_02* 7 7 100%

MK_Dr_01 11 9 82%

MK_Ku_01 34 30 88%

MK_Ra_02 9 9 100%

MK_Re_01 11 8 73%

MK_Re_02 7 7 100%

Mk_Ro_01 17 16 94%

Totaal 96 86 91%
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Op de percelen met braakstroken lagen in totaal 44 legsels waarvan er 12 zijn uitgekomen. Het 
gemiddeld percentage uitgekomen legsels lag op 27%. Hierbij was 14% het laagst en 75% het hoogst. 
Zie tabel 16. 
 
Tabel 16)  Het broedsucces in 2014 op de percelen met braakstroken 

 

 
 

3.3.2 Kuikenoverleving 

Op de percelen met de combinatie uitgestelde bewerking met braakstroken waren in totaal 93 
broedparen en 157 kuikens van 1-2 weken gezien. Uiteindelijk zijn er 118 kuikens vliegvlug geworden 
waardoor het gemiddeld vliegvlug percentage op 42,1% lag. Zie tabel 17. 
 
Tabel 17)  De kuikenoverleving in 2014 op de percelen met de combinatie uitgestelde bewerkingen en 
braakstroken 

 

 
*Op dit perceel lagen geen braakstroken, maar was wel een strook van het waterschap (schouwpad) aanwezig 

 
Op de percelen met enkel braakstroken waren in totaal 39 broedparen met totaal 19 kuikens tussen 
de 1-2 weken gezien. Van twee percelen is het aantal vliegvlugge jongen (totaal 8) bekend. 
Aangezien echter bij een van deze percelen onbekend was om hoeveel legsels het ging is van slechts 
één perceel het percentage vliegvlugge jongen berekend. Dit kwam uit op 25,2%. Zie tabel 18. 
 
Tabel 18)  De kuikenoverleving in 2014 op de percelen met braakstroken 

 

 
 
In figuur 4 zijn de maatregelen braakstrook en combinatie uitgestelde bewerking met braakstrook 
met elkaar vergeleken. Hierbij is gekeken naar het gemiddelde aantal kuikens per broedpaar net uit 
ei, tussen de 1-2 weken en vliegvlug. Opvallend is dat op de percelen met combinatie uitgestelde 
bewerking met braakstrook continu meer kuikens per broedpaar gezien worden dan op de percelen 
met enkel braakstroken. Zie figuur 9.  
 

Volgnr. Aantal legsels Aantal uitgekomen % uitgekomen

MK_La_01 8 6 75%

MK_Ra_01 22 3 14%

MK_SU_01

MK_SU_02 14 3 21%

Totaal 44 12 27%

Volgnr. Aantal bp Aantal kuiken net uit ei Aantal kuikens 1-2 weken Aantal vliegvlug % vliegvlug

MK_RO_02* 7 28 26 16 57,6%

MK_Dr_01 11 36 17 18 50,4%

MK_Ku_01 32 119 22 23 19,3%

MK_Ra_02 9 36

MK_Re_01 9 32 35 26 81,9%

MK_Re_02 9 28 32 15 54,0%

Mk_Ro_01 16 64 25 20 31,5%

Totaal 93 341 157 118 49,1%

Volgnr. Aantal bp Aantal kuiken net uit ei Aantal kuikens 1-2 weken Aantal vliegvlug % vliegvlug

MK_La_01 9 24

MK_Ra_01 12 12

MK_SU_01 7 9 5

MK_SU_02 11 12 10 3 25,2%

Totaal 39 48 19 8 25,2%
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Figuur 9)  De kuikenoverleving in aantallen per broedpaar per maatregel in 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 10)  Jonge kievit kuikens drukken zich bij gevaar. Het is voor loonwerkers  vaak onmogelijk om ze 
tijdig te zien. Beter is dan om de bewerkingen uit stellen totdat de jonge vogels in staat zijn weg te rennen.. 
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3.4 Resultaten 2012-2014 

3.4.1 Broedsucces 

Wanneer er naar het broedsucces van alle drie de jaren wordt gekeken blijkt dat gemiddeld 84% van 
de legsels op de percelen met maatregelen uitkomt, dit is hoger dan het gemiddelde van Noord-
Brabant (74,8%). Het uitkomstpercentage was het hoogst op de percelen met enkel uitgestelde 
bewerking (93%) en het laagst op percelen met enkel braakstroken (67%). In totaal waren er 352 
legsels en zijn er 286 uitgekomen. Zie tabel 19.  
 
Tabel 19)  Het broedsucces in 2012, 2013 en 2014 samen 

 

 
 
In figuur 11 is te zien dat het broedsucces het hoogst is op de percelen met uitgestelde bewerkingen 
(93%). Op plaatsen waar een combinatie tussen uitgestelde bewerkingen en braakstrook wordt 
toegepast is het broedsucces met 90,9% vrijwel gelijk aan dat van de uitgestelde bewerkingen alleen. 
Het uitkomstpercentage op de percelen met enkel braakstroken (66,9%) is lager dan het gemiddelde 
(76%) bouwland in Noord-Brabant waar geen aangepast kievit beheer wordt toegepast. Zie figuur 5. 
 

 
Figuur 11)  Gemiddeld broedsucces in alle jaren samen 

Maatregel Legsels Uitgekomen legsels Uitkomstpercentage

(aantal) (aantal) (gem. %)

Uitgestelde bewerkingen 55 59 93%

Braakstrook 109 59 67%

Comb. braak/ugb 188 168 91%

Totaal aantal/ gem. percentage 352 286 84%
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3.4.2 Kuikenoverleving 

In totaal zijn er 334 broedparen in de drie jaren waargenomen waarbij de hoogste aantallen zaten op 
de percelen waar een overeenkomst voor uitgestelde bewerkingen in combinatie met braakstroken 
werd afgesloten (181 broedparen). Uiteindelijk zijn er 1.135 kuikens geboren waarvan er volgens de 
observaties minimaal 206 vliegvlug zijn geworden. Zie tabel 20. 
 
Tabel 20)  De kuikenoverleving in aantallen 2012, 2013 en 2014 samen 

 

 
 
De maatregel uitgestelde bewerking in combinatie met braakstroken heeft de meeste jonge kuikens 
(181) opgeleverd en het hoogste aantal vliegvlugge jongen (165). Het gemiddeld aantal kuikens per 
broedpaar wat uiteindelijk vliegvlug is geworden (1,2) en het percentage wat vliegvlug is geworden 
(34%), was bij deze combinatie ook het hoogst. Zie tabel 21 en figuur 12. 
 
Tabel 21)  De kuikenoverleving in aantallen per broedpaar voor de jaren 2012, 2013 en 2014 samen 

 

 
 

 
Figuur 12)  Gemiddeld aantal kuikens van verschillende leeftijdsklassen per broedpaar in de jaren 2012, 
2013 en 2014 samen 

 

Maatregel Broedparen Kuikens net uit ei Kuikens 1-2 weken Kuikens vliegvlug

(aantal) (aantal) (aantal) (aantal)

Uitgestelde bewerkingen 56 234 115 12

Braakstrook 97 234 89 29

Comb. braak/ugb 181 667 289 165

Totaal 334 1135 493 206

Maatregel Kuikens net uit ei Kuikens 1-2weken Kuikens vliegvlug % Vliegvlug

(aantal/bp) (aantal/bp) (aantal/bp) (%)

Uitgestelde bewerkingen 4,4 2,5 0,6 13%

Braakstrook 2,9 1,5 0,9 26%

Comb. braak/ugb 3,7 2,0 1,2 34%

Gemiddeld 3,7 2,0 0,9 24%
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Het percentage van alle kuikens dat uiteindelijk vliegvlug wordt is het hoogst bij een combinatie van 
maatregelen. Het uitgesteld bewerken zorgt voor een hoog uitkomstpercentage en de braakstroken 
zorgen voor dekking en voedselbeschikbaarheid. Vergeleken met referentieonderzoek in gebieden 
zonder aanvullend beheer zorgt dit voor een verdubbeling van de kuikenoverleving. Het toepassen 
van uitgestelde bewerkingen zonder aanvullende maatregelen scoort gemiddeld lager dan helemaal 
gene beheer. Zie figuur 13. 
 

 
Figuur 13)  Het percentage vliegvlugge kuikens per maatregel voor alle jaren (2012-2014) samen 

 
 
 

 
Figuur 14)  Uit het ei klauteren is slechts het begin van een lange energie-inspanning voor een kievit 
kuiken om volwassen te worden 
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4. Discussie 
 
Broedsucces 
In alle jaren komt naar voren dat het uitkomstpercentage bij het toepassen van uitgestelde 
bewerkingen aanzienlijk hoger is, dan wanneer dit niet gebeurd. Als er hierover geen afspraken 
kunnen worden gemaakt met de agrariër, worden de nesten door vrijwillige weidevogelbeschermers 
regulier beschermd. Dat wil zeggen dat de nesten in speciale rietenmandjes worden gelegd en bij het 
ploegen, bemesten en inzaaien worden verlegd. Als dit goed wordt uitgevoerd zitten de volwassen 
vogels binnen tientallen minuten na de bewerkingen weer op hun nesten. In Brabant wordt door 
deze beschermingshandeling zo’n 76% van de nesten uitgebroed. Uit de resultaten blijkt dat 
volledige rust veel beter is voor het succesvol uitbroeden van de eieren. Het uitkomstpercentage 
stijgt daardoor naar ruim 93% bij alleen uitgestelde bewerkingen en naar 91% bij een combinatie van 
uitgestelde bewerkingen en braakstroken.   
Het broedsucces op de percelen met braakstroken ligt lager (66,9%) dan het gemiddeld 
uitkomstpercentage in Noord-Brabant. Dit is verassend, omdat verwacht werd dat braakstroken 
langs het perceel alleen effect hebben op een verhoging van de kuikenoverleving en niet op het 
broedsucces. Toch blijkt uit de gegevens een licht negatief effect.  
 
Kuikenoverleving 
Het gemiddeld aantal kuikens van 2 weken of jonger per broedpaar was het hoogst op percelen met 
enkel de maatregel uitgestelde bewerkingen (2,5 kuiken per broedpaar). Echter, het gemiddelde 
percentage van de kuikens wat uiteindelijk vliegvlug werd lag op deze percelen het laagst (13%). De 
rustperiode tot 15 mei bij uitgestelde bewerkingen zorgt voor een hoog uitkomstpercentage van de 
nesten, waardoor het aantal kuikens net uit het ei per broedpaar hoog is. Hoger dan op een perceel 
waar geen uitgestelde bewerkingen zijn uitgevoerd. Maar, de kuikens zijn op 15 mei nog niet 
allemaal vliegvlug en worden blootgesteld aan de landbouwbewerkingen. Door het gebrek aan 
vluchtmogelijkheden in de vorm van braakstroken zorgt dit vermoedelijk voor veel directe sterfte 
(onderploegen, injecteren, etc.) en indirecte sterfte (predatie en honger).  
 
Op de percelen met enkel braakstroken vindt de bewerking in de broedperiode plaats. In de periode 
wordt er wel aan nestbescherming gedaan door middel van het plaatsen van markeerstokken en het 
verleggen van de nesten met rieten mandjes. Wanneer de legsels uitkomen zijn de bewerkingen 
afgelopen en wordt het perceel verder met rust gelaten. Doordat de braakstroken duidelijk te zien 
zijn weten de oudervogels hun kuikens naar de randen te lokken waar tussen de onkruiden dekking 
en voedsel te vinden is. De gemiddelde kuikenoverleving is bij deze maatregel 26%. 
 
Bij een combinatie van uitgestelde bewerkingen en braakstroken, blijven stroken aan de randen van 
het perceel onbewerkt. Hier kunnen de kuikens in theorie naartoe vluchten als op 15 mei de 
bewerkingen uitgevoerd worden. Maar, omdat het gehele perceel tot deze tijd braak lag weten jonge 
de kuikens niet waar ze heen moeten. Dit zorgt ervoor dat de kuikens alle kanten op gaan en een 
makkelijke prooi zijn voor roofvogels. Verder vertrouwen veel kuikens op hun schutkleur en drukken 
ze zich bij gevaar tegen de grond. De boer of loonwerker ziet de kuikens hierdoor niet, waardoor ze 
onder de ploeg of zaaimachine belanden. Vrijwilligers zijn daarom, in een aantal gevallen waarbij nog 
veel jonge kuikens op 15 mei op het perceel aanwezig waren, in touw geweest om met 
verjaagstokken (hoge bamboestokken met wapperende linten) de kuikens van het perceel te 
verjagen voorafgaand aan de bewerkingen. Ook zijn tijdens de bewerkingen kuikens verzameld door 
op de trekker mee te rijden en ze tijdelijk te bewaren in een emmer. De gemiddelde kuikenoverleving 
bleek bij deze combinatie van maatregelen het hoogst (34%). 
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Braakstroken of combinatie uitgestelde bewerking met braakstroken? 
In tabel 22 is een voorbeeld uitgewerkt om het verschil tussen de maatregelen duidelijk te maken. Er 
is een fictief aantal legsels genomen die bij beide maatregelen gelijk zijn (100 legsels). Door middel 
van de uitkomstpercentages uit dit onderzoek is het aantal legsels dat uitkomt uitgerekend. Dit 
aantal is vervolgens vermenigvuldigd met 3,97 (het gemiddeld aantal eieren per kievitsnesten en dus 
het aantal kuikens per legsel). Uiteindelijk zijn het gemiddelde percentage vliegvlug de aantallen 
kuikens uitgerekend wat uiteindelijk vliegvlug is geworden. Hieruit blijkt dat er op de percelen met 
enkel braakstroken uiteindelijk meer kuikens vliegvlug worden dan op de percelen met alleen 
uitgestelde bewerkingen. Maar het hoogste aantal vliegvlugge kuikens is berekend bij een 
combinatie van beide. 
 

 
 
Tabel 22)  Verschil in het aantal vliegvlugge kuikens op basis van 100 legsels bij verschillende vormen van 
beheer 

 
 

 
Figuur 15)  Soms worden kuikens noodgedwongen verzameld op een perceel wat bewerkt gaat worden. 
Als de bewerkingen klaar zijn worden de kuikens weer losgelaten en roepen de oudervogels ze snel weer bij 
elkaar. Een zeer intensieve en stressvolle klus voor weidevogelbeschermers en weidevogels. 

 
 

Maatregel Aantal legsels % uit Aantal uit Aantal kuikens net uit ei % vliegvlug Aantal vliegvlug

Geen beheer 100 75% 75,0 297,8 17% 50,6

Uitgestelde bewerkingen 100 93% 93,3 370,6 13% 46,7

Braakstrook 100 67% 66,9 265,6 26% 69,8

Comb.ugb/braak 100 91% 90,9 360,9 34% 121,8
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5. Conclusie en aanbevelingen 
 

5.1 Conclusies 

Op de percelen met uitgestelde bewerkingen waren, doordat het broedseizoen laat begon, nog veel 
niet vliegvlugge kuikens aanwezig wanneer de bewerkingen weer begonnen (vanaf 15 mei). Op de 
percelen zonder braakstroken was het de sterfte het hoogst doordat er geen vluchtplekken aanwezig 
zijn. Op de percelen waar braakstroken bleven staan gingen echter niet alle kuikens de braakstroken 
in waardoor ook hier er veel sterfte was. 
De combinatie tussen uitgestelde bewerkingen en braakstroken komt uiteindelijk als beste naar 
voren. Dit zorgt ervoor dat het uitkomstpercentage verhoogd wordt naar 90,9% en de 
kuikenoverleving naar 33,8%. Aangepast beheer op bouwlandpercelen draagt daarom bij aan een 
verbeterende overleving van de kievit.  

5.2. Aanbevelingen 

Het succes van deze aanpak valt en staat met de medewerking van vrijwillige 
weidevogelbeschermers en ‘hun’ boeren. De weidevogelbeschermers stellen vast welke percelen 
geschikt zijn voor aangepast beheer, ze sluiten een overeenkomst af met de grondgebruiker en 
voeren de monitoring uit. Deze samenwerking in de streek zal ook in de toekomst cruciaal zijn voor 
het slagen van de beschermingsmaatregelen en het aantonen van de effectiviteit.  
 
Wanneer er meer gegevens beschikbaar zijn over de aantallen vliegvlugge kuikens op de precelen 
met braakstroken kan de invloed van de breedte van de stroken op de kuikenoverleving onderzocht. 
Hierbij is het interessant om de minimale breedte voor een positief effect en de ideale (maximale) 
breedte te weten om een goede omgeving voor de kievit te creëren.  
 
Doordat er geen referentiepercelen zijn geteld is er in dit rapport daarom gebruik gemaakt van 
hetzelfde referentiemateriaal uit het pilot-project in 2012. Dit referentiemateriaal gaat echter over 
heel Nederland. Door het tellen van de referentiepercelen in Noord-Brabant kan de grootte van het 
effect van de maatregelen op de kieviten beter worden bepaald. Door duidelijke communicatie naar 
en tussen weidevogelbeschermers kunnen er in de toekomst naast de percelen met maatregelen ook 
referentiepercelen geteld worden. De ‘Handleiding Observatie kievitskuikens’ (Mol & Sloothaak, 
2014) vormt hiervoor een belangrijke basis.  
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Speciale dank gaat uit naar alle weidevogelbeschermers die zich volledig vrijwillig hebben 
ingespannen om dit project tot een succes te maken. Zij sloten de overeenkomsten met hun boeren 
af en waren wekelijks tot dagelijks in het veld te vinden om het gedrag van de weidevogels te volgen. 
Het besef dat je alleen met goede gegevens de weidevogelbescherming kunt verbeteren wordt met 
het jaar sterker. Het invullen van formuliertjes en het zetten van stippen op kaarten is voor deze 
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Tenslotte zijn er twee personen die zich ook beroepsmatig hebben ingespannen voor deze proef. 
Veldmedewerkers van het eerste uur, Anja Popelier en Marco Renes.  Ook naar hen gaat dank uit, 
omdat ze op veel momenten net dát vertrouwen hebben gegeven aan vrijwilligers en boeren, dat 
meedoen aan dit project méér dan de moeite waard is. 
 
 
 
 

 
Het besef dat je alleen met goede gegevens de weidevogelbescherming kunt verbeteren wordt met het jaar 
sterker. 

  



 26 

7. Literatuurlijst 
 
1. J. Sloothaak & K. Verstegen (2012). Pilot-project Maatregelen voor de kievit op bouwland 2012 

‘Kansen voor de kievit’. Coördinatiepunt Landschapsbeheer & AP Natuuradvies 
2. R. de Mol & J. Sloothaak (2014). Handleiding voor observatie van kievitkuikens. Coördinatiepunt 

Landschapsbeheer 
3. R. de Mol (2014). Onderzoeksrapport “Waar zijn die kievitkuikens nu weer naartoe?”. HAS Den Bosch 
4. A. van Paassen, & W. Teunissen (2013). Weidevogelbalans 2010. Sovon & Landschapsbeheer 

Nederland. 

 
 



 27 

Bijlage I Monitoringsformulier 
 

 

Contractgegevens:

Maatregel(en): Aanvangssituatie perceel:

Uitgestelde bewerk. & braakstrook Onbewerkt

Braakstrook Groenbemester aanwezig

Groenbemester onderwerken Gefreesd

Referentieperceel Geploegd / geëgd

Bemest

Broedparen en legsels:

Totaal aantal legsels

Aantal legsels uit

Totaal aantal broedparen

Kuikenoverleving*:

* Observeren 2-3 uur na zonsopkomst

Gezinnen op perceel met maatregelen

Gezinnen op aangrenzende percelen

Kuikens (1-2 weken)

Kuikens (2-4 weken)

Kuikens (vliegvlug)

Aanvullende informatie bij maatregel 'Uitgestelde bewerkingen':

Voert deelnemer een voederwaarde-onderzoek uit?

Waren er op 15 mei nog kuikens aanwezig op het perceel?

Zijn aanvullende beschermende maatregelen getroffen na 15 mei?

Zo ja, welke?

Overige opmerkingen / andere soorten / bijzondere omgevingsomstandigheden

Dit monitoringsformulier dient tevens als betalingsverzoek voor de beheervergoeding aan de deelnemer.

Dit project wordt uitgevoerd door: en financieel mogelijk gemaakt door:

Monitoringsformulier 2014

Volgnummer (zie contract):

Week ….. Week …..

Deelnemer:

Contactpersoon weidevogelgroep:

Ronde 3

Week …..

Perceel met 

maatregelen

Aangrenzende 

percelen

Ronde 5

Week …..

aantal aantal aantal aantal aantal

Week …..

Ronde 1 Ronde 2 Ronde 4

"Maatregelen voor kievit op bouwland"

ja/nee


