
Inleiding  

Dat de aantallen kieviten de laatste jaren in snel 

tempo afnemen zal voor mensen die actief zijn 

op het Brabantse platteland geen nieuws zijn. 

Boeren en vrijwilligers zetten zich al jaren met 

goed resultaat  in om te zorgen dat er, ondanks 

de vele landbouwkundige bewerkingen, 

voldoende legsels uitkomen.  

 

 

 

 

 

 

Aangezien de aantallen desondanks in veel 

gebieden teruglopen lijkt het vooral mis te gaan 

in de vestigingsperiode van de broedvogels en 

de periode waarin de kuikens opgroeien. Er 

worden te weinig jongen volwassen en de 

populatie vergrijst.  

Om de kieviten te helpen hun jongen groot te 

laten worden is een aantal maatregelen 

bedacht die de omstandigheden op de akkers 

kunnen verbeteren.  

In deze brochure leest u waar die maatregelen 

uit bestaan, waarom ze zouden kunnen helpen 

en hoe u als agrariër deel kunt nemen. Het gaat 

om kortlopende afspraken. Uiteraard staat daar 

een financiële vergoeding tegenover.  

 

 

Waarom maatregelen 

In de provincie Noord-Brabant broedt 85% van 

de kieviten op bouwland. De legsels worden 

met succes beschermd door boeren en 

vrijwilligers. Met  kuikens is dat moeilijker. 

Zodra ze uit het ei zijn moeten ze zelfstandig op 

zoek naar voedsel. In de huidige landbouw 

wordt het gehele perceel bewerkt en volgen 

bewerkingen elkaar in rap tempo op. Hierdoor 

is voor oudervogels met hun jongen op de 

percelen nauwelijks voedsel en dekking te 

vinden. Naast een voedseltekort, waardoor 

jongen onvoldoende groeien, hebben 

predatoren zoals roofvogels, kraaien en vossen 

een gemakkelijke prooi aan de 

rondscharrelende kuikens op de te kale akkers. 

 

 

 

 

De Brabantse Weidevogelgroepen willen - in 

samenwerking met Brabants Landschap en met 

financiële ondersteuning van de Provincie 

Noord-Brabant - proberen om door middel van 

onderstaande maatregelen hierin verbetering te 

brengen en de overlevingskansen van kuikens te 

vergroten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welke maatregelen 

Er kan gekozen worden uit de volgende 

maatregelen:  

 uitstellen van de bewerkingen tot na 15 mei 

in combinatie met een braakstrook;    

 het onderwerken van een te hoge 

groenbemester op het perceel in 

combinatie met een braakstrook;   

 het aanleggen van alleen een braakstrook  

( 6 -12  m breed ). 

 

  

 



 

 

Voorwaarden voor deelname 

 Er kan alleen een overeenkomst worden 

aangegaan met grondgebruikers die 

samenwerken met een door Brabants 

Landschap erkende weidevogelgroep;  

 Door weidevogelbeschermers moet 

vastgesteld zijn dat op het betreffende  

of aangrenzend perceel minimaal 5 legsels 

van kieviten zijn aangetroffen of op basis 

van ervaringen in voorgaande jaren kunnen 

worden verwacht;  

 Het perceel waarop de maatregelen worden 

getroffen betreft bouwland.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie bij de vrijwilliger van uw 

weidevogelgroep:  

Naam …………………………………………………………. 

Tel ……………………………………………………………… 

 

of bij Brabants Landschap via 0411-664010 

email  ahuijden@brabantslandschap.nl  

De  algemene eisen ten aanzien van inrichting 

en beheer vindt u op de overeenkomst 

“Maatregelen voor kieviten op bouwland”.  

Deze is verkrijgbaar via uw weidevogelgroep.  

 

 

“Kansen voor de kievit” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maatregelen voor  

kievit op bouwland 

Hoe u de kievit kunt helpen haar            

jongen vliegvlug te krijgen…. 

mailto:ahuijden@brabantslandschap.nl

