
 
 
Beheer voor kieviten op bouwland 
 
In Utrecht Oost broedt 85% van de kieviten op bouwland. De legsels worden vaak goed beschermd 
door boeren en vrijwilligers. Maar de kuikens hebben het moeilijker. Daarom heeft Collectief Utrecht 
Oost samen met Landschap Erfgoed Utrecht en de weidevogelvrijwilligers, het initiatief genomen om 
de overlevingskansen te verbeteren. Zie ook de flyer “Kansen voor de kievit”.  
 

Wie kan er mee doen? 
In een groot deel van Utrecht Oost is het mogelijk om een vergoeding te krijgen voor het beheer voor 
de kievit. Een voorwaarde is wel dat het een kansrijke locatie is, bijvoorbeeld omdat er de laatste 
jaren al veel kievitsnesten hebben gelegen op het perceel. Het beheer kan bestaan uit het uitstellen 
van bewerkingen en het aanleggen van kievitstroken. We willen deze zoveel mogelijk gecombineerd 
aanleggen. 
 

Uitgestelde bewerkingen 
Om de broedende kieviten te beschermen wordt er op bouwland een rustperiode aangehouden van 
15 april tot 15 mei. Als er al nesten zijn vóór 15 april, dan gaat de rustperiode in op het moment dat 
er legsels zijn geconstateerd. In de rustperiode vinden geen bewerkingen plaats zoals zaaien, frezen, 
ploegen, eggen, schoffelen. De vergoeding hiervoor is € 351,= per hectare.  
 

Kievit stroken 
Het doel hiervan is het bieden van dekking en voedsel voor jonge kieviten. De kuikens hebben het 
vooral in de maand mei vaak moeilijk omdat alle graslanden worden gemaaid en de maïs wordt 
ingezaaid. In het kale veld is er dan weinig voedsel en bescherming waardoor veel kuikens niet 
overleven. 
Een kievitstrook is een rand van 6 tot 12 meter breed op bouwland, waarop in mei een niet te lange 
(gras)vegetatie staat. De kuikens vinden in deze stroken bescherming en insecten als voedsel. Met 
een bewerking in het vroege voorjaar kan worden gezorgd voor een niet te lang grasgewas. Dat kan 
door te maaien of een grondbewerking met de cultivator.  
Een kievitstook mag ook midden door een perceel lopen, bijvoorbeeld langs een greppel.  
Na het broedseizoen blijven de kievitstroken liggen en fungeren als kruidenrijke akkerrand die 
voedsel en dekking biedt voor insecten, vlinders, akkervogels en wild.  
De vergoeding voor kievitstroken op zandgrond is € 2011,= per hectare en op kleigrond € 2529,= per 
hectare. Meestal levert het collectief het zaaizaad en verzorgt soms ook het inzaaien. In dat geval 
worden de kosten verrekend. 
 

Mestplaatsing 
Zowel de oppervlakte van de percelen met uitgestelde bewerking als de kievitstroken, blijven volledig 
meetellen voor uw mestplaatsingsruimte. De kievitstroken geeft u bij de gecombineeerde opgave 
wel op met een aparte gewascode. 
 

Interesse of meer informatie? 
Stuur dan een email naar: 
info@collectiefutrechtoost.nl  
 
of bel een van de coördinatoren: 
Hein Pasman, 06-46.06.17.45 
Hans Veurink, 06-53.70.10.00 
Otto Vloedgraven, 06-28.87.06.03 

=> contactpersoon voor de Gelderse Vallei
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