
Plan van aanpak om het aantal kieviten in Eemland 

te bevorderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gert-Jan Elbers 

Wilhelm Bos  



 

 

 

Collectief Eemland, Postbus 512, 3750 GM Bunschoten. 

www.collectiefeemland.nl / info@collectiefeemland.nl  Pagina 2 

IBAN:  NL38RABO0382286944   
 

Inleiding 

De afgelopen jaren is de kievitstand drastisch teruggelopen in Eemland. Dit is een landelijk trend waar geen 

éénduidige oorzaak voor aan te wijzen is. De grutto is de doelsoort in Eemland. De Kerngebieden zijn op 

basis van een BMP monitoring op de aanwezigheid van de grutto vastgesteld. Het Collectief Eemland wil 

niet alleen de grutto beschermen maar alle boerenlandvogels die behoren bij Eemland in de breedste zin 

van het woord. 

Het werkgebied van het Collectief Eemland, (dit is de nieuwe naam van de agrarische natuurvereniging Ark 

& Eemlandschap) is door het instellen van het kerngebied sterk gekrompen. Dit houdt in dat we buiten het 

kerngebied geen beheermaatregelen financieel kunnen ondersteunen en dat deze daarmee ook vrijwel niet 

meer plaatsvinden. We hebben een aantal zogenaamde parels benoemd. Dit zijn bedrijven buiten het 

kerngebied die voldoende vogels (grutto en/of kievit) hebben. We moeten echter jaarlijks de beheerkosten 

voor deze parels bij elkaar schrapen. Op basis van de resultaten die we hebben geboekt, heeft de Provincie 

Utrecht drie van deze parels die grenzen aan het kerngebied (bij Eemnes) toegevoegd zodat we nu de daar 

genomen maatregelen het komende jaar via de reguliere subsidieregeling kunnen vergoeden. 

 Specifieke gebiedskernmerken van Eemland in relatie tot de kievit populatie en ecologische voorkeuren van 

grutto’s bij het bepalen van hun nestlocatie.  

Eemland is een open graslandgebied zowel binnen als buiten het kerngebied. Op de randen en buiten de 

kerngebieden hebben we te maken met gronden die worden gebruikt voor het telen van mais. Hieronder 

staan de een aantal wetmatigheden waar we mee te maken hebben: 

 Kieviten hebben een voorkeur voor bouwland.  

 Kieviten beginnen eerder met broeden dan grutto’s. 

 Grutto’s vinden het fijn als er een aantal kievitsparen broeden in de buurt van hun nestplaats. Bij 

de verjaging van predatoren staan ze zo sterker. 

 Hoe groter de kievit populatie hoe aantrekkelijker het gebied is voor de grutto’s. 

 Als er veel weidevogels zijn dan is de kans op het verjagen van een mogelijk predator vaak 

succesvoller. 

Kieviten houden zich niet aan de grenzen van het kengebied van Eemland. Wij willen daarom graag de 

mogelijkheid krijgen om de onderstaande maatwerkpakketen voor de kievit weg te zetten binnen het oude 

werkgebied van de agrarische natuurvereniging Ark & Eemlandschap. Dat wil zeggen: daar waar de kievit 

nog aanwezig is. 

 

Het Collectief Eemland wil de volgende maatwerkpakketen voor de Kievit wegzetten: 

1. Een maatwerkpakket voor kieviten op bouwland grenzend aan grasland 

2. Een maatwerkpakket voor kieviten op bouwland grenzend aan bouwland 

3. Een maatwerkpakket voor kieviten op grasland 

  

http://www.collectiefeemland.nl/
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Algemeen: 

Bouwland trekt kieviten aan, er zitten vaak meer dan 10 nesten op één enkele akker. Deze nesten komen 

vaak uit vlak voordat de boer gaat ploegen. De jongen zijn nog te klein om te vluchten en drukken zich op 

de grond en zijn door hun schutkleur zeer moeilijk vindbaar. Het gevolg is dat de ploeg ervoor zorgt dat de 

jonge kieviten onder de grond komen te liggen. Dit kan alleen voorkomen worden als de kieviten niet meer 

aanwezig zijn op de te ploegen akker. 

 

Ad 1: Een maatwerkpakket voor kieviten op bouwland grenzend aan grasland 

Korte omschrijving van het pakket: 

Het perceel grasland naast het bouwland moet voorzien worden van het beheerpakket A01a (grasland met 

rustperiode 1 april - 1 juni). 

Op het bouwland wordt een strook van ca 6 meter ruige mest uitgereden op de rand van het perceel 

grenzend aan het perceel met rust tot 1 juni. Dus aan de slootkant. Dit uitstrooien moet plaatsvinden 

voordat de kieviten arriveren (dus voor 1 maart). De kieviten zullen hierdoor gelokt worden om in die 

strook te gaan nestelen omdat ze graag nesten van stro maken. Als de nesten 4 eieren bevatten en de kievit 

aan het broeden is worden ze op schaaltjes gelegd en iedere dag 1 á 2 meter verplaatst. Als de nesten 

uiteindelijk op de slootkant liggen worden ze na 2 dagen verplaatst over de sloot naar het aangrenzende 

perceel met rustperiode tot 1 juni. 

De eieren kunnen in dat perceel uitkomen en de jonge kieviten zijn veilig voor de ploeg. Tot 1 juni hebben 

ze de tijd om op te groeien en daarna zijn ze vliegvlug zodat het perceel gemaaid kan worden. Met deze 

methode hebben we reeds goede ervaringen opgedaan! 

  

http://www.collectiefeemland.nl/
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Ad 2: Een maatwerkpakket voor kieviten op bouwland grenzend aan bouwland 

Korte omschrijving van het pakket: 

Als er geen perceel grasland naast het bouwland ligt maar er liggen bijvoorbeeld 3 of meer percelen 

bouwland naast elkaar dan zal er een ander veilig gebied moeten worden gecreëerd voor de jonge kieviten. 

Op dit bouwland kan een rand (van 10 meter?) worden gebruikt die met een mengsel van weide grassen in 

het najaar als vanggewas wordt ingezaaid om zo in het voorjaar een laag open gewas te creëren. Ook wordt 

er een beperkte bemesting met vaste mest uitgevoerd. Dit zal de kieviten kunnen verleidden de rand te 

kiezen voor hun nest of (later in het jaar) voor het onderbrengen van hun jongen. Dit omdat de kievit vaak 

bij het maken van het nest stro uit de vaste mest gebruikt. De mest heeft ook een positief effect op de 

aanwezigheid van insecten. Ook kan de rand worden gebruikt om nesten van kieviten in te leggen wanneer 

er werkzaamheden worden uitgevoerd ten behoeven van het bereiden van het zaaibed voor de mais. Met 

het verplaatsen van nesten hebben we veel ervaring. Jonge kieviten kunnen eventueel tijdens 

grondbewerkingen ondergebracht worden in de rand (mits ze gevonden kunnen worden).  

In het najaar kan de rand gemaaid worden 

 

Potentiele deelnemers voor pakket 1 en/of 2 in Eemland: 

 Potentiele deelnemer Aantal nesten 
in 2017 

Ha mais Ha 1 juni Kosten mais Kosten 1 juni 

1 Jan van den Hengel onbekend 3,65 3,83   

2 Arno van den Hengel onbekend 3,00 0   

3 L.J. Niebeek (Groeneweg) onbekend 3,83 3,07   

4 Marcel van Gulik onbekend 3,65 1,18   

5 Robert Eggenkamp 28 6,18 2,21   

6 Gerrit Schaap onbekend 6,08 2,63   

7 Werner Melissen 52 2.,1 1,87   

8 Toon van ’t Klooster 10 1,5 1,07   

9 W.J. Smink 36 6,8 0   

10 Kees Huurdeman 66 8,5 3,1   

11 Wulf van de Hengel 22 2,25 3,70   

 

Vergoeding ruige mest: € 138.72 per hectare 

Vergoeding randen met mengsel: € 2400,00 per hectare 

Vergoeding 1 juni land: € 400,07 per hectare 

Vergoeding overzetten nesten op mais in schaaltjes: € 30,00 per nest 

Zaadmengsel: ???? 

 

Slootovergangen (aluminium oprijplaat) om nesten over de sloot te plaatsen, €237,64 excl. per plaat van 

3,5 meter. https://www.kramp.com/shop-nl/nl 

https://www.oprijplatenshop.nl/oprijplaat-aluminium-200cm.html 

http://www.collectiefeemland.nl/
https://www.kramp.com/shop-nl/nl
https://www.oprijplatenshop.nl/oprijplaat-aluminium-200cm.html
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Ad 3: een maatwerkpakket voor kieviten op grasland 

Korte omschrijving van het pakket: 

Omdat kieviten houden van braakliggend land willen we percelen frezen in blijvend graslandpercelen. Dit 

frezen moet gebeuren voordat de kieviten aankomen en hun territoria bepalen (februari). Dit om zo de 

favoriete ondergrond voor de kieviten te realiseren. Ecologisch gezien zal het perceel moeten liggen in de 

buurt van grasland met uitgesteld maaibeheer of een plas-dras situatie om zo het groot worden van de 

jongen te bevorderen. Na 15 juni kan dan herinzaai plaatsvinden. 

 

Kosten maatwerkpakket “kievit op grasland” 

- Opbrengst derving (75%) 

- Frezen zode (€250,00 per ha) 

- Herinzaai kosten (€1450,00 per ha) 

- Plas-dras: €2400,00 per ha 

-  

Potentiele deelnemer Ha frezen Kosten  

    

Wulf van den Hengel    

Kees Huurdeman    

A.G. Groen 4,09   

Robert Eggenkamp (Amersfoortseweg)    

Jan van den Hengel (Amersfoortseweg)    

W.J. Smink    

Werner Melissen    

Wilbert van de Grootevheen    

 

 

 

 

Vragen:  

 Kun je het beschikbare geld binnen het kerngebied inzetten?? 

 Wie gaan de nesten omzetten? (vrijwilliger en/of polderregisseur?) 

 Zijn er nog andere potentiele deelnemers? 

 

http://www.collectiefeemland.nl/

