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Wat onderzochten we precies?

Verbetert het broedbiotoop van kieviten door kleinschalige maatregelen?



Waarom willen we dat weten?
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Waar gaat het mis?

Tekeningen: Elwin van der Kolk

Nodig: 1 jong 
paar/jaar



Methode in het kort

 Nesten opsporen en peilen van eieren

 Wekelijks intekenen van nesten, kieviten en 
families

 Wekelijks intekenen van geverfde kieviten

Foto: Astrid Kant ©



Vrouwtje vangen & verfkleurtje herkenning



Waar liepen we in 2016 tegenaan?

Moeite met het terugvinden van de gemerkte kieviten 

 Meer begeleiding (door veldmedewerkers en student)

Te weinig gegevens verzameld

 Als mogelijk de bezoekfrequentie verhogen naar 2-3x per week

Een van de locaties bleek niet geschikt door predatie

 Locatie valt af

Foto: Astrid Kant ©



Intekenen nesten en kieviten en hun gedrag

• Hele broedseizoen
• 2-3 maal per week 
• Noteren van datum, begin-

en eindtijd, 
weeromstandigheden

• Stip intekenen op de kaart 
op de plek van nest of 
kievit(en)

• Gedragscode toevoegen: 
(zie voorbeeld)

• Op perceel mét maatregel 
en referentieperceel

Kaart 1.

(IR) Individu rust 
(IF) Individu foeragerend
(BM) Baltsend mannetje/territoriaal
(Pr/Pb/Pp) Paartje (rust/baltsend/parend) 
(N) Bezet nest/nestlocatie
(KJ) Kievit(paar) met jongen 

KJ

IR

IR

IR

N



Intekenen GEMERKTE kieviten

• Vanaf het moment wanneer kieviten zijn 
gekenmerkt de families volgen

• 2-3 maal per week op veldbezoek
• Noteren van datum, begintijd en eindtijd, 

weeromstandigheden
• Stip intekenen op de kaart op de plek van 

gemerkte kievit
• Code toevoegen aan stip (zie voorbeeld)

(kleur/aantal jongen/stadium jongen)
• Op perceel mét maatregel en 

referentieperceel

RL/2/4

RM/4/3

Kaart 2.



Resultaat

2016 2017

Maart Koud Warm en droog

April Koud, veel wind en regen Warm en droog, vanaf half april 
aantal dagen veel wind en regen

Mei Wisselende temp t/m 10 mei: nat en koud, daarna 
warm en droog 

Juni Normale temp, veel regen Warm en droog

2016 2017

188 bezoeken (10 locaties) 276 bezoeken (9 locaties)

2016 2017

30 geverfde kieviten (10 locaties) 39 geverfde kieviten  (9 locaties)



Resultaat 
Predatie

2016 2017

West-Graftdijk Gras Matig Beperkt

Holysloot Gras Mogelijk Mogelijk

Belmermeer Gras Beperkt Beperkt

Oterleek Gras Beperkt Beperkt

Krommenie Gras Beperkt Beperkt

Overleek Maïs Matig Redelijk

Heiloo Maïs Beperkt Redelijk

Uitgeest Maïs Fors Niet onderzocht

Wieringen Polderweg Maïs Beperkt Beperkt

Wieringen Oosterklief Maïs Beperkt Beperkt



Resultaten greppel plas-dras



Resultaat greppel plas-dras
Gaan er meer kieviten broeden op percelen met maatregelen?

Greppel plas-dras

Referentie



Resultaat greppel plas-dras
Gaan er meer kieviten broeden op percelen met maatregelen?

Oterleek: wit = kievit



Resultaat greppel plas-dras
Verblijven er gedurende het seizoen meer kieviten op percelen met maatregelen?

Greppel plas-dras

Referentie



Resultaat greppel plas-dras
Maken kievit families gebruik van de percelen met maatregelen?

Greppel plas-dras

Referentie



Resultaat greppel plas-dras
Is de overleving van kievitkuikens beter op percelen mét maatregel?

2016 2017

Maatregel 0,9-1,2 0,7

Referentie 1 0,6-0,8

Gekleurde kieviten! 
Jongen/broedpaar



Resultaat greppel plas-dras

 Zowel de grutto, kievit als de tureluur maken meer gebruik van percelen met 
greppel plas-dras 

 Het aantal insecten ligt hoger op percelen met greppel plas-dras 

 De vegetatiestructuur op percelen met greppel plas-dras is geschikter voor 
foeragerende weidevogelkuikens

Onderzoek Visser, 2017



Resultaten randenbeheer langs maïs



Resultaat randenbeheer langs maïs
Gaan er meer kieviten broeden op percelen met maatregelen?

Randenbeheer

Referentie

2016 2017



Resultaat randenbeheer langs maïs
Gaan er meer kieviten broeden op percelen met maatregelen?

Heiloo



Resultaat randenbeheer langs maïs
Verblijven er gedurende het seizoen meer kieviten op percelen met maatregelen?

Randenbeheer

Referentie



Resultaat randenbeheer langs maïs
Maken kievit families gebruik van de percelen met maatregelen?

Randenbeheer

Referentie



Resultaat randenbeheer langs maïs
Is de overleving van kievitkuikens beter op percelen mét maatregel?

2016 2017

Maatregel 0,2-0,3 0

Referentie 0 0,2

Gekleurde kieviten!
Jong/broedpaar



Samenvatting resultaten

Greppel  plas-dras Randenbeheer langs maïs

Aanwezige 
families

Hogere dichtheden Gelijk aan referentieperceel

Broedende 
kieviten

Hogere legseldichtheid Gelijk aan referentieperceel

Volwassen
kieviten

Hogere dichtheden Gelijk aan referentieperceel

Overleving
kuikens  

Gelijk aan referentieperceel Gelijk aan referentieperceel



Conclusies

 Greppel plas-dras is een goede 
kleinschalige maatregel 

 Kievitparen broeden hier in hoge 
dichtheden

 Meer volwassen kieviten en families 
verblijven hier

 Het broedsucces verschilt niet van de 
referenties, maar door hoge 
broeddichtheid veel jongen

 Het broedsucces is voldoende hoog 
voor een stabiele populatie

GREPPEL PLAS-DRAS

 Er zijn geen verschillen gevonden 
tussen maïspercelen met 
randenbeheer en zonder 
randenbeheer 

 Er is geen effect zichtbaar op 
aantallen kieviten, dichtheden of het 
broedsucces

 De aantallen nesten kunnen op 
maisland lokaal hoog zijn, maar het 
broedsucces was op de meeste 
plekken laag 

RANDENBEHEER MAÏS



Beheer en inrichting voor kievit

 Méér greppel plas-dras in graslandgebieden om kieviten goed leefgebied te 
geven

 Direct grenzend aan maïspercelen kan waarschijnlijk beter geïnvesteerd 
worden in vernatting 

 Realiseren van greppel plas-dras in graslanden in directe omgeving van 
maïspercelen. 



Veel in de media



Vragen?


