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In de cie RGW van 15 mei is mij gevraagd om schriftelijk terug te komen op mogelijke acties voor de weidevogel 

kievit en hierbij ook de financiële consequenties inzichtelijk te maken. Met dit korte memo geef ik u inzicht  hoe er 

momenteel gewerkt wordt, om de kievit in Utrecht te behouden. Aan uw vraag om meer informatie kan ik pas 

voldoen indien ik meer duidelijkheid heb van Rijk en IPO en bij de Realisatiestrategie (zie hieronder). Wel kan ik 

het volgende melden: 

 

Agrarische Collectieven & Natuurbeheerders 

Via de agrarische collectieven en beheerders van weidevogelreservaten wordt er gewerkt aan legselbescherming 

en via mozaïkbeheer aan kuikenoverleving , die via weidevogelpakketten door de provincie gefinancieerd worden. 

Wij volgen de resultaten hiervan op de voet. Om maximaal rendement van onze middelen te behalen, worden de 

maatregelen ingezet in begrensde weidevogelkerngebieden. 

 

Van Natuurvisie naar Realisatiestrategie  

Bij de vaststelling van de Natuurvisie door uw Staten op 12 december 2016, heeft u de Kievit toegevoegd aan de 

lijst met icoonsoorten. Hierop staat ook de grutto, beide soorten worden in stand gehouden door de inzet van de 

hierboven genoemde weidevogelpakketten in begrensde weidevogelkerngebieden.Als uitwerking van de 

Natuurvisie wordt er momenteel hard gewerkt aan de realisatiestrategie. Bestaande weidevogelkerngebieden 

zullen hierbij onder de noemer van “natuurparels” een plek krijgen. Hierover wordt u in het najaar van 2017 nader 

geïnformeerd. 

 

IPO & EZ: brief aan de Tweede Kamer 

Recent heeft het IPO samen met het ministerie van EZ een brief aan de Tweede Kamer gestuurd: 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/03/17/kamerbrief-over-uitvoering-motie-over-

weidevogels.In deze brief is een aantal scenario’s geschetst om weidevogels in Nederland duurzaam te 

beschermen. Zodra er een nieuw kabinet aantreedt, zal dit onderwerp in de Kamer behandeld worden. 

Momenteel wordt ambtelijk gewerkt aan een mogelijke vertaling van die scenarios naar de Utrechtse situatie. 

Zodra hier meer duidelijkheid over is zal ik uw Staten informeren.  

 

EXTRA: Natuurbeheerplan 2018 

GS heeft op 18-04-2017 het Natuurbeheerplan 2018 vastgesteld. Door constante monitoring van de weidevogels 

en toepassing van landelijk afgesproken criteria konden de bestaande agrarische weidevogelkerngebieden in het 

Natuurbeheerplan 2018 worden uitgebreid.Hierdoor zijn er vanaf 2018 in de provincie Utrecht meer 

mogelijkheden gecreëerd voor kievitbeheer op grasland. 

 

Echter, kieviten maken ook gebruik van akkerland. Vandaar dat in het Natuurbeheerplan-2018 in het leefgebied 

“droge dooradering” aanvullende mogelijkheden zijn geschapen voor de instandhouding van kieviten op akkers. 

Van dit beheer profiteren overigens niet alleen kieviten, maar ook andere vogelsoorten zoals de patrijs en tal van 

akkervogels. 

 


