
 

Laten we komend voorjaar de kievit verwelkomen! 
 

Kieviten die in het voorjaar boven een weiland buitelen, waarbij hun karakteristieke ‘kiewoeiet’ klinkt. Om 
intens van te genieten. Maar het gaat nog niet goed met de kievit. Vanaf halverwege de jaren ’90 neemt het 
aantal broedende kieviten nog steeds af. Er moet wat gebeuren om het tij te keren. Daarom was 2016 al 
uitgeroepen tot het Jaar van de Kievit. 
 
Er waren sterke aanwijzingen dat de afname van de kievit voor een deel wordt veroorzaakt doordat te weinig 
jonge kieviten hun eerste weken overleven. Daar werd in 2016 volop onderzoek naar gedaan, de uitkomsten 
daarvan werden vertaald in beheerpakketten met maatregelen om zo het leefgebied van de kievit met daarbij 
de overlevingskansen van kievitkuikens te vergroten. 
Met deze beheerpakketten proberen we de kievit in de Gelderse Vallei een eerlijke kans te geven. 

Help mee! 
U kunt ons helpen om kieviten in de Gelderse Vallei te verwelkomen, door o.a.; 

✓ Hoge groenbemester, vanaf 15 februari op bouwland al te laten onderwerken. 

✓ Schapen op gras- en bouwland, vóór begin maart weg te halen, dit stimuleert terugkerende kieviten. 
✓ Grasland slepen, doe dit begin maart, zodat vroege aanwezige legsels bespaard blijven. 
✓ Gras- en bouwland voorzien van ruige mest, dit stimuleert kieviten om daarop te gaan nestelen.   
✓ Behoud van open landschap, knot wilgen op tijd, zodat dit geen uitkijkpost wordt voor predatoren. 
 

➢ Geef de kievit en dus nestbescherming een kans, doe dit i.o.m. uw vaste vrijwilliger. 
➢ Factsheet kievit, om kieviten beter te begrijpen, moeten u weten hoe ze leven en wat hun gedragingen in 

het veld zijn. Dit geeft een beeld wat een kievit van zijn omgeving wenst, dit staat op onze website vermeld. 
➢ Vrijwilligers helpen u graag met nestbescherming, deze dienst doen wij op vrijwillige basis voor u. 

 
 

Of sluit een beheerpakket af bij Agrarisch Collectief: www.collectiefutrechtoost.nl/projecten/kansen-voor-de-kievit 
 
 

http://www.collectiefutrechtoost.nl/projecten/kansen-voor-de-kievit

