
Tijdens de Weidevogelkennisdag 2013 heeft Jochem Sloothaak van Brabants Landschap 

een enthousiast verhaal verteld over de bescherming van kievitten in Brabant middels 

aanvullende beheerpakketten. Naar aanleiding hiervan hebben BoerenNatuur en BFVW het 

initiatief genomen om ook in Fryslân ervaring op te doen met soortgelijke beheerpakketten 

en hiervan de effecten te meten. 

In de afgelopen week heeft provincie Fryslân een toezegging gedaan voor een financiële 

bijdrage om dit middels een pilot uit te proberen. 

Bij deze willen wij u informeren over de mogelijkheden die er nu zijn om aanvullende 

beheermaatregelen toe te passen gericht op de bescherming van kievitten. Informatie over 

deze pilot, de voorwaarden en vergoedingen, kunt u nalezen op de volgende pagina’s. 

Vanwege het belang van een goede effectiviteit komen alleen percelen in aanmerking waar 

meer dan 5 kievitparen broedden en zijn er grenzen gesteld aan de afmetingen van de 

beheerpakketten. Ook moeten de percelen binnen bestaande SNL-mozaïeken liggen of 

daarop aansluiten. Zodra er boeren zijn die gebruik willen maken van deze 

beheermaatregelen dient er tevens contact gelegd te worden met de vogelwacht om 

afspraken te maken over alarmtellingen. Met behulp van die alarmtellingen kan het effect van 

de maatregelen worden gemeten en indien dit succesvol lijkt te zijn, wordt dit project volgend 

jaar mogelijk op grotere schaal toegepast. 

 

Aanmeldingen voor deelname kunt u middels een ingevuld formulier aangeven bij Sybe van 

der Schaar van BoerenNatuur. De verdeling van het beperkte beheerbudget vindt plaats op 

basis van kwalitatief goede voorstellen en op basis van volgorde van binnenkomst. 

Met vriendelijke groet, 

Projecten LTO Noord 

  



“Kansen voor de kievit” 

 
 

Maatregelen voor kievit op bouwland 
Hoe u de kievit kunt helpen haar jongen vliegvlug te krijgen…. 

 
Inleiding 
Dat de aantallen kieviten de laatste jaren in snel tempo afnemen zal voor weidevogelliefhebbers 
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 kievitpopulatie 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 
Een groot deel van de kieviten broedt op bouwland. De legsels worden vaak 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 kale akkers.  
 
BoerenNatuur wil, in samenwerking met de BFVW en met financiële ondersteuning van  
Provinsje Fryslân, proberen om door middel van onderstaande maatregelen hierin verbetering 
aan 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 20 mei 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 de lokale vogelwacht; 

 Door nazorgers moet vastgesteld zijn dat op het betreffende of aangrenzend perceel 
minimaal 5 legsels van kieviten zijn aangetroffen; 

 Het perceel waarop de maatregelen worden getroffen betreft bouwland en maakt 
onderdeel uit van een bestaand SNL-weidevogelmozaïek of ligt daartegenaan. 

 



Overeenkomst 
“Maatregelen voor kievit op bouwland” 
 
Deze overeenkomst bestaat uit vijf onderdelen: 
Deel I : Overeenkomstgegevens en voorwaarden 
Deel II : Ondertekening 
Deel III : Vergoeding en betalingsgegevens 
Deel IV : Inrichtings- en beheersvoorschriften 
Deel V : Kaart met ligging afgesproken beheer 

 
Deel I: Overeenkomstgegevens en voorwaarden 
 
De betrokkenen 
 
Beheerder: De heer/mevrouw …………………..…………. in zijn/haar hoedanigheid van gebruiker 

van het in deze overeenkomst genoemde perceel; 
 
Vogelwacht: De vogelwacht …………………....…, vertegenwoordigd door …………..…………….; 
 
BoerenNatuur:  BoerenNatuur, vertegenwoordigd door directeur N. Sytema, heeft kennis genomen 

van deze overeenkomst en stelt zich garant voor uitbetaling van de vergoeding 
wanneer is voldaan aan de inrichtings- en beheersvoorschriften (deel IV),  

komen het volgende overeen: 
 
Looptijd overeenkomst en beschrijving subsidiabele activiteiten 
 
1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor het weidevogelseizoen 2013 
 
2. De overeenkomst heeft betrekking op de volgende pakketten (aankruisen wat van toepassing is): 

 Uitgestelde bewerkingen (van 15 maart tot 20 mei) & Braakstrook (tot 1 augustus) 

 Alleen Braakstrook 6 tot 12 meter breed (tot 1 augustus) 
met ligging en afmetingen zoals aangegeven op bijgevoegde kaart (deel V). 

 
Maatregelen en vergoedingen 

1.  De beheerder zal de maatregel voor kieviten uitvoeren, in stand houden en onderhouden 
overeenkomstig aangehechte inrichtings- en beheersvoorschriften (deel IV); 

2.  De vogelwacht verricht drie tot vier alarmtellingen en verwerkt de telresultaten in het daarvoor 
bestemde monitoringsformulier; 

3.  De vogelwacht levert het monitoringsformulier uiterlijk 15 augustus in bij BoerenNatuur waarna 
BoerenNatuur de beheervergoeding vaststelt; 

4.  BoerenNatuur verplicht zich na vaststelling van de beheervergoeding binnen twee maanden 
na ontvangst van het monitoringsformulier, het bedrag over te maken aan de beheerder. 

 
Instandhouding maatregel 

De beheerder verricht zelf geen handelingen of staat niet toe dat derden handelingen verrichten die het 
behoud van de maatregel kan aantasten. 

 
Toezicht op naleving 

1.  De beheerder staat toe dat de vogelwacht controle op de naleving van deze overeenkomst en 
de subsidievoorwaarden uitvoert. 

2.  Indien wordt vastgesteld dat niet of onvoldoende voldaan wordt aan de voorwaarden in deze 
overeenkomst, zal BoerenNatuur de subsidie overeenkomstig het hieromtrent bepaalde in de 
Algemene Wet Bestuursrecht intrekken, gewijzigd vaststellen, weigeren of terugvorderen. 

 

  



Deel II: Ondertekening 
 
Beheerder   Vogelwacht    BoerenNatuur 
 
 
Plaats : …………………………  Plaats : …………………………….  Plaats : Drachten 
 
Datum : …………………………  Datum : …………………………….  Datum : …………………….. 
 
Naam : …………………………  Naam : …………………………….  Naam : N. Sytema 
 
Handtekening:    Handtekening:     Handtekening: 

 
 
 
 
 
Deel III: Vergoeding en betalingsgegevens 
 

 
* Totale hoeveelheden op bedrijf opgeven en maatregelen duidelijk op bijgevoegde kaart intekenen. 
 
Bij naleving van de gestelde voorwaarden zal door BoerenNatuur uitbetaling plaats vinden van het 
hierboven vermelde totaalbedrag aan de beheerder op: 
 
Bank-/Gironummer : ……………………………………………………………………………………… 
 
Ten name van : ……………………………………………………………………………………… 
 
Adres : ……………………………………………………………………………………… 
 
Postcode : ……………………………………………………………………………………… 
 
Woonplaats : ……………………………………………………………………………………… 
 
Telefoon : ……………………………………………………………………………………… 
 

  

Maatregel Totale oppervlakte (hectare) € / ha Vergoeding 

Uitgestelde bewerkingen (max. 5 ha) ha € 325,- € 

Braakstrook tot 1 augustus (6 – 12 m) ……      x   …..…      (l x b) =        ha € 900,- € 

Totaal   € 



Deel IV: Inrichtings- en beheersvoorwaarden 
 
Voorwaarden voor deelname 

 Er kan alleen een overeenkomst worden aangegaan met grondgebruikers die samenwerken 
met de lokale vogelwacht; 

 Door nazorgers moet vastgesteld zijn dat op het betreffende of aangrenzend perceel minimaal 
5 legsels van kieviten zijn aangetroffen; 

 Het perceel waarop de maatregelen worden getroffen betreft bouwland en maakt onderdeel 
uit van een bestaand SNL-weidevogelmozaïek of ligt daartegenaan. 

 
Algemene eisen ten aanzien van inrichting en beheer 

 Bij uitgestelde bewerkingen worden gedurende de periode van 15 maart tot 20 mei geen 
bewerkingen uitgevoerd. Deze maatregel is alleen toegestaan in combinatie met een 
braakstrook tot 1 augustus. De eenheid is maximaal 5 ha groot. 

 Een braakstrook is een strook van 6 tot 12 meter breed waarop gedurende de looptijd van de 
overeenkomst geen bewerkingen worden uitgevoerd. De braakstrook heeft een oppervlakte 
van minimaal 1.000m2 (0,1ha) en maximaal 10.000m2 (1,0ha) en ligt minimaal op 50 meter 
van gebouwen of hoog opgaande begroeiing; 

 Voorafgaand aan bewerkingen op het perceel waar een maatregel is getroffen wordt altijd 
contact opgenomen met de betreffende nazorgers; 

 
 
 
Deel V: Kaart met ligging afgesproken beheer 
 
Voeg een topografische kaart toe met daarop ingetekend álle maatregelen die zijn afgesproken en 
geef aan hoeveel nesten er op of nabij de percelen zijn aangetroffen. 
 
             
 
 
 
Dit project wordt uitgevoerd door:  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
en financieel mogelijk gemaakt door: 
 

 


