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1 Samenvatting
1.1 Context
De broedpopulatie Kievit heeft recent een grote dynamiek ondergaan in Vlaanderen: eerst een
sterke uitbreiding in de tweede helft van vorige eeuw, met overstap van natuurlijk habitat naar eerst
nat grasland en later ook akkerland. Dat feestje is niet blijven duren: sinds de eeuwwisseling is er een
zware terugval (halvering op 10 jaar). De soort kan niet meer terug naar grasland dat ondertussen
veel te intensief en productief is. Natuurlijk habitat is ook nauwelijks voorhanden. Kievit is onze
meest bedreigde landbouwvogel (zowel op de Europese als Vlaamse Rode Lijst).
Aansluitend bij het ‘jaar van de Kievit’ in Nederland werd in de provincie Vlaams‐Brabant in 2016 en
2017 een onderzoek opgezet naar waar Kievit nog voorkomt en naar de oorzaken van de afname,
waarbij de focus lag op het bepalen van het broedsucces.

1.2 Doelen
De doelen van het project waren:
(1) De problematische toestand van de Kievit onder de aandacht van het publiek brengen.
(2) Met vrijwilligers de broedplaatsen van Kieviten in de provincie in kaart brengen en het
broedsucces proberen te achterhalen.
(3) Gedetailleerd veldonderzoek naar het broedsucces.

1.3 Methodes
We gebruikten de diverse elektronische communicatiekanalen van Natuurpunt om de doelgroepen
te bereiken: enerzijds oproepen naar waarnemers (Vogelflits, waarnemingen.be flits, nieuwsitem op
website www.waarnemingen.be, thematische maillijsten) en anderzijds het brede publiek en de
landbouwsector (Natuurberichten, overgenomen door de media).
Waarnemingen van Kievit gemeld met broedcodes of in de broedperiode via www.waarnemingen.be
werden geclusterd tot broedkernen en het aantal broedparen werd bepaald uit de
waarnemingsreeks (helft van het maximum aantal vogels tussen 1 april en 21 mei).
In het gedetailleerde veldonderzoek werden broedparen en nesten met eieren en jongen gezocht in
een ruime regio, vooral in het NO van de provincie (Hagenland en Dijlevallei). Er werden geen
nestbezoeken uitgevoerd; alles werd vanop afstand opgevolgd. Broedsucces werd bepaald via de
methode van Mayfield (berekening van overleving per dag).

1.4 Resultaten
De oproep om mee naar broedende Kieviten uit te kijken bereikte duizenden mensen en resulteerde
in een verdubbeling tot verdriedubbeling van het aantal waarnemingen. Voor het eerst kunnen we
een gedetailleerde kaart maken met de broedkernen in de provincie. Er waren nog ca. 1000
broedparen aanwezig. De 10 gemeenten met het hoogste aantal gemelde broedparen waren: Tienen
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(134), Linter (102), Scherpenheuvel‐Zichem (74), Aarschot (67), Pepingen (55), Kampenhout (39),
Londerzeel (38), Bierbeek (36), Meise (36) en Leuven (32).
Het bepalen van het aantal adulte broedvogels bleek het moeilijkste in deze studie. Wellicht zijn er
ca. 20% niet broedende vogels aanwezig op de broedplaatsen: ofwel gaat het om nog niet broedende
subadulten ofwel om niet (meer) broedende volwassen vogels. Dat dient verder onderzoek omdat
het zowel de effectieve populatiegrootte als de inschatting van voortplantingssucces in belangrijke
mate beïnvloedt. Het zou de effectieve populatie reduceren tot 800 paar.
Er werden alles samen ca. 250 broedparen opgevolgd. De overgrote meerderheid van de Kieviten
broedt nu op akkerland. Er werd geen beduidende populatie op grasland meer gevonden in het
studiegebied in Vlaams‐Brabant. Alhoewel vroeg broeden (starten van een legsel in maart) de kans
op succesvol grootbrengen van jongen aanzienlijk verhoogt, deden de meeste vogels dat niet. Het
grootste aantal legsels werd pas gestart eind april en in de eerste helft van mei, op het moment dat
de kans op succes klein is. Al die nesten worden begonnen op kale percelen met pas gezaaide late
gewassen (maïs, bieten, aardappelen).
In beide jaren waren klimatologische omstandigheden verantwoordelijk voor de grootste
nestverliezen: 2016 was een record natte lente en 2017 was extreem droog en met één van de
vroegste hittegolven ooit. Landbewerking was de tweede oorzaak voor verlies. Predatie op nesten
met eieren bleek verbazend weinig voor te komen. Voor kuikens zijn we daar minder zeker van.
Met respectievelijk 45‐54 en 8‐18 jongen per 100 broedpaar per jaar, was het broedsucces in beide
jaren aanzienlijk te laag om de populatie in evenwicht te kunnen houden. Het nestsucces varieerde
tussen 10 en 24%. Als alternatieve methode werd met vrijwilligers het percentage jongen bepaald in
groepjes reeds vliegende vogels eind juni. Dat leverde gelijkaardige resultaten op. Het blijkt een
interessante en heel eenvoudige methode om het broedsucces te monitoren.
We presenteren een reeks gevalstudies. Omdat de literatuur voorschrijft dat Kieviten dit niet doen,
geven we meerdere voorbeelden van broedgevallen die we vonden op kleine open ruimtes van 2.5‐5
ha minstens gedeeltelijk omsloten door bos en bebouwing. We duiden het belang van water op de
broedplaatsen en geven een reeks voorbeelden van waar op welke wijze concreet kan ingegrepen
worden om het lot van Kieviten te verbeteren. Voor Sint‐Pieters‐Leeuw dat de Kievit als koesterbuur
adopteerde geven we een overzicht van de situatie.

1.5 Aanbevelingen
Het voortbestaan van de Kievit in Vlaanderen zal afhangen van de intrinsieke goesting en initiatieven
vanuit de landbouwsector zelf. We stellen het uitwerken van 4 beheerovereenkomsten voor om die
goesting aan te wakkeren, maar die zullen op zich niet volstaan als er binnen de landbouwsector
geen voldoende belangstelling en wil is om de soort te behouden:
‐ laat zaaien om meer vroege broedsels te laten lukken op voorjaarsbraak
‐ nestbescherming bij landbewerking
‐ concentreren van nesten op geschikte zones
‐ aanleggen van nat kuikenland, liefst in combinatie met vorige maatregel.
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2 Inleiding
2.1 Kievit, een iconische vogel
De Kievit (Vanellus vanellus) is onze talrijkste en best bekende, iconische landbouwvogel (Fig.1). Het
is een onmiskenbare, opvallende vogel van open gebieden die vooral voorkomt in landbouwgebied,
zowel in als buiten het broedseizoen. De soort broedt verspreid in de minder beboste, niet
verstedelijkte regio’s van Vlaanderen. Bovendien is het een talrijke doortrekker en overwinteraar in
Vlaanderen.
De Kievit komt over grote delen van Europa en Azië voor en er zijn nog zo’n 3‐5 miljoen volwassen
vogels (Sohler 2017). Kievit hoort tot de familie van de plevieren (Charadriidae); als
gemeenschappelijk “familietrekje” zijn dat in hoofdzaak steltlopers van schaars begroeide, open
terreinen dicht bij water. Zoals zijn familiegenoten zijn Kieviten nestvlieders: dwz. dat de jongen het
nest na de geboorte meteen verlaten (van zodra ze opgedroogd zijn) (Fig.2). Kieviten pikken het
meeste voedsel op van de bodem of uit het slib onder water en hebben dus voldoende open grond
of modder nodig. Bij Kievit brengen de oudervogels geen voedsel naar de jongen, in tegenstelling tot
Scholekster bv. Dat wil zeggen dat de kuikentjes altijd zelf toegang moeten hebben tot zones met
voldoende voedsel. Met succes op (groen)daken gaan broeden zit er dus niet meteen in voor de
Kievit. Overdag bewaken en verdedigen de vogels het nest en de jongen fel tegen predatoren.
Kieviten hebben niet altijd een eenvoudig paringssysteem: de helft tot vier vijfde is monogaam, maar
de rest heeft polygame ambities (Byrkjedal et al. 1997, Parish et al. 1997, Liker & Székely 1999). De
meerderheid van de Kieviten broedt vanaf het jaar na de geboorte, maar ca. 30% doet dat pas later
(Thompson et al. 1994).

Figuur 1. Kievit: onze meest iconische weidevogel. (foto Pascal De Munck)
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Figuur 2. Kievit kuikens verlaten het nest kort na de geboorte, van zodra hun dons opgedroogd is
(Elingen 29-5-2017). (foto Ilf Jacobs)

2.1.1 Broedvogel in België
De Kievit kwam een halve eeuw geleden verspreid over heel België voor, vooral in uitgestrekte
vochtige weilanden van de kust‐ en rivierpolders en in natte heidegebieden van de Kempen. De
aantallen werden geschat op ca. 5000 paar, waarvan de overgrote meerderheid in Vlaanderen
(Lippens & Wille 1972). In de eerste Belgische vogelatlas is er sprake van een sterke toename (Maes
& Voet 1988): 1300‐1500 paar in 1956, minimum 4000 paar in 1968 naar wellicht 20.000 tegen de
jaren 1980 (Maes & Voet 1988). De vooruitgang wordt toegeschreven aan het overschakelen naar
broeden op akkerland.
Ook bij de meer recente Vlaamse vogelatlas kwam de soort nog voor in 95% van de atlashokken (5x5
km) (Devos 2004). Gaten in de verspreiding waren er enkel in grotere beboste gebieden. De soort
bleek nog steeds het talrijkst in de kust‐ en rivierpolders. Voor Vlaanderen alleen werd het aantal
geschat op 14.000‐20.000 broedparen aan het begin van deze eeuw. Er wordt echter aan getwijfeld
of dit op een verdere toename wijst of op een betere schatting van de aantallen (Devos 2004). Er
waren toen blijkbaar al regionale verschillen: terwijl Kievit in Klein Brabant nog met meer dan de
helft toenam tussen 1988 en 2001 (Coekelbergh et al. 2003), was er in de Kempen al een sterke
9

afname (Leestmans & Verschraegen 1997, Stevens 1994). In Limburg bleven de aantallen vrij
constant tussen 1985 en 1992. Er was echter ook hier een opvallende verschuiving, met sterke
afname op graslanden in de Kempen en sterke toename op akkers in de Leemstreek (Stevens 1994).

2.1.2 Broedvogel in Vlaams-Brabant
In Vlaams‐Brabant was de Kievit historisch een heel schaarse broedvogel die bv. van oudsher
voorkwam in de Demervallei. Sinds half vorige eeuw is hij sterk gaan uitbreiden (Herroelen & De
Fraine 1975): in de jaren 1950 naar de regio Mechelen‐Vilvoorde‐Kampenhout. In de Dijlevallei is de
Kievit gekend als broedvogel van drassige graslanden sinds 1956 met sterke uitbreiding in de jaren
1960. In die periode koloniseerde de soort ook de regio Leuven‐Mechelen‐Aarschot en het NW van
Brussel (Herroelen & De Fraine 1975). In de jaren 1970 werd de populatie in Brabant geschat op 130
paar (Lippens & Wille 1972). Er zijn geen recentere schattingen bekend, maar uit de Vlaamse
broedvogelatlas kunnen we afleiden dat de dichtheden in Vlaams‐Brabant niet opvallend lager liggen
dan in de andere provincies (Devos 2004). Proportioneel gerekend zou dat betekenen dat er begin
van de eeuw zo’n 2‐3000 paar Kieviten in Vlaams‐Brabant voorkwamen. Ter voorbereiding van deze
projectaanvraag deden we een analyse op de gegevens in www.waarnemingen.be. Dat leverde 152
broedkernen op in 51 Vlaams‐Brabantse gemeentes. Samen goed voor een paar honderd tot een
kleine 1000 broedparen.

2.1.3 Trek en overwintering
Kieviten uit de Lage Landen overwinteren in de regio, of trekken naar Frankrijk, Spanje of Noord
Afrika (Eichorn et al. 2017). Bij zachte winters blijven er meer vogels dichter bij de broedplaatsen, bij
strenge winters trekken ze verder zuidwaarts. Veel Kieviten flirten in de winter met de vorstgrens: bij
invallende vorst of sneeuw trekken ze snel weg (vorst‐ of sneeuwtrek), maar van zodra het dooit
komen ze terug. Wijfjes die dichter bij de broedplaats overwinteren broeden vroeger, maar toch zijn
wijfjes soms 20 dagen tot bijna twee maand op de broedplaats voor de eileg (Eichorn et al. 2017).
Kieviten uit de omliggende landen en uit veel andere landen uit West Europa trekken door België of
komen er overwinteren. Maar we krijgen ook bezoek van vogels uit Europees en zelfs Aziatisch
Rusland. Sommige vogels komen van >7.000 km ver uit het grensgebied Mongolië‐China (Fig.3).
Alhoewel Kievit doorgaans zeer plaatstrouw is (Thomson et al. 1994, URL 1), zijn er ook meerdere
gevallen gedocumenteerd van “abmigration”, ttz. kuikens die in België geboren zijn en die in latere
broedseizoenen ver van de geboorteplek, bv. uit Rusland teruggemeld werden (Louette & Reygel
1989). De hypothese is dat deze vogels in hun eerste winter een partner leren kennen hebben uit
Rusland en die gevolgd zijn naar zijn broedgebied. Er is dus ook uitwisseling tussen populaties over
hele grote afstanden. Ook op veel kleinere schaal verplaatsen vogels zich binnen een broedseizoen
soms over meerdere kilometers (Cimiotti & Plard 2017, van der Winden et al. 2017).
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Figuur 3. Ringmeldingen van Kieviten uit België: paars = geringd in België en elders gemeld, rood = elders
geringd en gemeld in België. Bron: Belgische Ringcentrale (KBIN).
http://odnature.naturalsciences.be/bebirds/nl/ring-recoveries

De najaarstrek van Kieviten begint al heel vroeg. Vanaf eind mei of begin juni, zodra jongen kunnen
vliegen, of reeds vroeger bij nestverlies van broedpaartjes, gaan ze zich verplaatsen: weg uit het
broedhabitat dat vaak ongeschikt leefgebied wordt owv. de te hoge vegetatie. Daarbij kunnen
Belgische vogels al in juni en juli naar Frankrijk verhuizen en vogels van vreemde herkomst bij ons
belanden (Lippens & Wille 1972, Louette & Reygel 1989). De voornaamste najaarstrek vindt plaats in
oktober en november. De voorjaarstrek is vooral in maart (Louette & Reygel 1989). Broedplaatsen in
Vlaanderen worden bezet vanaf februari, maar vooral vanaf maart (zie ook 5.4.1 en 5.5.1).

2.1.4 Geslacht en ouderdom herkenbaar in het veld
In het broedseizoen is het mogelijk mannetjes en wijfjes Kievit te onderscheiden in het veld.
Mannetjes hebben een zwarter aangezicht en borst, langere kuif en donkerdere, meer glanzende rug
(Fig. 4). Wijfjes hebben een wit gespikkeld aangezicht, minder uniform zwarte borstband, kortere kuif
en minder glanzende mantel (Fig. 5). In vlucht hebben mannetjes een bredere handvleugel; wat goed
zichtbaar is tijdens de baltsvlucht. Vanop korte afstand is het verschil doorgaans goed te zien. Op
grotere afstand wordt het moeilijk. Toch is het onderscheid tussen de geslachten vaak handig bij
veldinventarisaties omdat het kan helpen bij de interpretatie van hoeveel paartjes aanwezig zijn en
wie bij welk nest kan horen.
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Figuur 4. Mannetje Kievit (foto David Verdonck)

Figuur 5. Vrouwtje Kievit (Zichem 7-6-2017). (foto François Exelmans)
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Jonge vogels kunnen in de zomer herkend worden aan het vos‐gelige aangezicht, groenere rug die
gelijkmatig fijn geschubd is met goudgele zoompjes en aan de kortere kuif (maar die kan soms ook
afgebroken zijn bij adulte vogels) (Fig. 6). Dat (bijna) vliegende jongen te herkennen vallen in het veld
kan gebruikt worden om het broedsucces te bepalen.

Figuur 6. Jonge Kieviten kunnen in de zomer nog herkend worden (Kruibeke 8-8-2016). (foto Guy Borremans)

2.1.5 Landschap en habitat
Kievit is in essentie een watervogel, zoals overigens de meeste van zijn familiegenoten. Je zal hem
dus het grootste deel van het jaar aantreffen in of bij ondiep water of op natte, vaak modderige
bodems. Het natuurlijke broedhabitat varieert sterk: de meeste vogels broeden in natte, schaars
begroeide depressies in open steppes, maar er zijn er net zo goed die broeden aan randen van
vennen in de dennentaiga (Fig.8). De habitattolerantie varieert dus van zeer open gebieden tot
relatief kleine open plekken in bosgebieden (een paar ha kunnen volstaan; zie ook gevalstudies 6.1).
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Figuur 7. Kieviten broeden graag bij water: liefst op de slikrand langs een (uitdrogende) plas.
Ook deze deels ondergelopen akker beantwoordt aan het ideaalbeeld: mannetje op nest
(Stenovenstraat Engsbergen 11-6-2016). (foto Marc Herremans)

Figuur 8. Natuurlijk broedhabitat van Kievit aan de rand van hoogveen in de provincie Örebro (Zweden).
Relatief kleine open plek in een bebost landschap. (foto Marc Herremans)
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Ook in Vlaanderen zien we die brede keuze aan landschappen die geschikt bevonden worden om te
broeden. Terwijl Kieviten in de Polders en op de Haspengouwse leemplateau’s broeden in open,
bijna boomloze landschappen die gelijken op steppegebieden, komt de soort net zo goed voor in
kleinschalige landschappen in het Hagenland en de (Zuider)Kempen. Broedpaartjes vestigen zich daar
vaak op minder dan 100 m van bossen, hoge bomenrijen of (lint)bebouwing (zie 6.1.). De classificatie
van Kievit als een soort van open landschappen (OLA) (Dochy & Hens 2005) geldt dus wel voor het
grootste deel van de Vlaamse broedvogels, maar is minder van toepassing op een substantieel ander
deel van de populatie in de meer beboste regio’s van Vlaanderen. Weids open habitat is maw. geen
exclusieve vereiste voor het broedhabitat van deze soort. Deze studie vond plaats op de grens tussen
de Leemstreek en de Zuiderkempen en heeft dus Kieviten gevolgd in beide streken en
landschapstypes. De dichtheid aan broedvogels lijkt zelfs hoger in het kleinschaligere Hagenland dan
in de Leemstreek (Devos 2004).

Figuur 9. Kievit nest bijna in de tuin; het legsel is pas gestart en nog niet compleet
(Boortmeerbeek-Laar 11-4-2017). ( foto Marc Herremans)

Er zijn tijdens deze studie in het Hagenland broedpaartjes en nesten gevonden op verbazend kleine
percelen in beperkte open ruimtes (zie bv. Gevalstudies 6.1). Sommige van die broedplaatsen, zoals
herstelde natte heischrale graslanden in de Langdonken (Figuur 67) of de randen van droogvallende
vennen in Averbode Bos en Heide komen in de buurt van wat het oorspronkelijke broedhabitat van
de soort moet geweest zijn. Maar het is slechts een marginaal deel van de populatie dat broedt in dit
soort habitats (zie 5.5.4.). Het overgrote deel broedt tegenwoordig in landbouwgebied, vooral op
akkers.
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2.1.6 Van weidevogel naar akkervogel
De overstap van natuurlijk habitat (vochtige heide en randen van vennen) naar nat wei‐ en hooiland
met laat startende en trage grasgroei gebeurde in Vlaanderen al lang geleden. Toch is de snelle
uitbreiding van de Kievit naar de valleigebieden in Vlaams‐Brabant midden vorige eeuw wellicht nog
een vervolg van die succesvolle overstap. Niet zo lang nadien volgde vooral in de jaren 1980 de snelle
overstap naar akkerland. Die verliep vooral parallel met de toename van het areaal maïsteelt (Fig.
10). In het vroege voorjaar vormt maïsstoppel vooral op zware bodems een aantrekkelijk habitat
voor Kieviten: grotendeels kaal, vaak verslempt en met plassen, natte plekken en modder, wat
rommelig owv. de stoppels en plekken onkruiden (bv. Fig. 7, 104,105). Dit gaf Kieviten de
mogelijkheid om vanuit de valleien ook hoger gelegen akkers te gaan koloniseren. De eerste
decennia werd dit een succesverhaal met snel toenemende aantallen en uitbreidend areaal.

Figuur 10. Toename van het areaal snijmaïs in België met snelle stijging van 1970-2000 (Eurostat 2014).

2.1.7 Keuze van de broedplaats
Met landbouwgebied als broedhabitat en een voorkeur voor weide en akkerland, lijkt de wereld
open te liggen voor de Kievit en bijna onbeperkte mogelijkheden te bieden. Niets is echter minder
waar ! Als je de kaartjes met broedclusters vergelijkt in figuren 50 en 53, dan valt op dat Kieviten jaar
na jaar vooral op dezelfde plaatsen broeden en uit dezelfde velden afwezig blijven. Vaak broeden ze
zelfs op dezelfde delen van percelen. En dat heeft maar gedeeltelijk met gewasrotatie te maken. De
vogels hanteren dus selectiecriteria die voor ons niet zo direct duidelijk zijn. Gezien de vogels oud
worden, kan één van die criteria gemeenschappelijke jarenlange ervaring ivm. potentieel succesvolle
plaatsen zijn. Daar kan informatie in verwerkt zijn over broedsucces, predatierisico’s,
foerageermogelijkheden, beschikbaarheid van water, verstoring, … e.d.
Kieviten behouden graag het overzicht op de omgeving terwijl ze op het nest zitten te broeden (Fig.
11, 101). Zo kunnen ze tijdig het nest verlaten bij gevaar en voldoende op voorhand predatoren zien
aankomen en hen verjagen zonder dat die een kans krijgen het nest goed te lokaliseren. In een
poging het overzicht te bewaren en te winnen van de snelle gewasgroei, verkiezen Kieviten daarom
de kaalst mogelijke akkers om op te broeden. Vaak beginnen ze een legsels onmiddellijk na het
ploegen of zaaien (zie Tabel 4, 6). Vers gezaaide maïs‐ en bietenakkers zijn momenteel bijzonder in
trek (Fig. 11).
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Figuur 11. Een nest met weids uitzicht: typisch legsel van Kievit in een nog vrij kale, jonge suikerbietenakker.
(Kiekenbosveld Tielt-Winge 21-5-2016). (foto Marc Herremans)

Het valt op dat veel nesten gebouwd worden in de buurt van water. Voor vogels die in de grote
valleien broeden is de Demer of Dijle nooit ver weg. Voor andere kan dat de vorm aannemen van een
half droge vijver (Fig. 14) of een wateropvangbekken een paar honderd meter verderop waar de
adulten kunnen gaan foerageren, drinken of baden (zie gevalstudies 6.2). Maar vaak is het veel
directer en staan meerdere nesten geclusterd op de natste plek in een akker waar in de meeste jaren
in de winter en vroege lente waterverzadiging optreedt in de bodem en zich door verslemping een
akkerpoel vormt. Op de satellietfoto’s van april in het natte voorjaar 2015 waren deze plekken bv.
goed herkenbaar op Google Earth (bv. Fig. 12). Op de beelden van de droge nazomer 2016 was daar
geen water meer te merken, enkel een ander vegetatiepatroon (Fig. 13). De hele winter en voorjaar
2016‐2017 bleef de neerslag ondermaats, en toch keerden de Kieviten naar dezelfde delen van
percelen terug in 2017 om te broeden.

17

Figuur 12. De door Kieviten zeer gegeerde natte plekken in akkers zijn goed zichtbaar als zwarte vlekken op de
satellietopname van april 2015 (Engsbergen,Vallei van de drie beken).

Figuur 13. Engsbergen, Vallei van de drie beken: geen natte plekken meer zichtbaar op de satellietopname van
september 2016, maar het patroon van de vegetatie verraadt ze nog wel.
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Figuur 14. Toen een vijver in Erps-Kwerps afgelaten was in winter en voorjaar 2017 vestigde zich 2 paar Kieviten
op een akker in Veltem-Beisem op pendelafstand.

2.2 Vrij talrijk, recent toegenomen en toch in de problemen ?
Kieviten komen nog in veel gemeenten en op veel plaatsen voor in de provincie Vlaams‐Brabant. Ze
zijn nog vrij talrijk en namen in het laatste kwart van vorige eeuw zelfs fors in aantallen toe. Wat is
dan het probleem ?
Vooral na 1990 is de toestand snel en op grote schaal veranderd: de afgelopen 10 jaar ging >20% van
de Europese Kievit populatie verloren (URL 2). In Nederland is de afname recent bijna 5% per jaar
(URL 3). Ook in de tellingen van algemene broedvogels in Vlaanderen (project ABV) die Natuurpunt
met vrijwilligers uitvoert voor het INBO, nam de soort tussen 2007 en 2016 significant af met >5%
per jaar (Devos et al. 2017). Bij de recente herziening van de Rode Lijst van broedvogels in
Vlaanderen kwam de Kievit owv. zijn snelle afname in de categorie bedreigt te staan (Devos et al.
2016). Ondanks zijn groot verspreidingsgebied staat Kievit op de Europese Rode Lijst in de categorie
kwetsbaar, eveneens omwille van de snelle afname over zo’n groot gebied (URL 4). Daarmee is Kievit
onze landbouwsoort die er op grote schaal het slechts aan toe is en de hoogste prioriteit verdient bij
maatregelen. Behoud van weidevogels gaat dus niet meer over de zeldzamere soorten als Watersnip,
Tureluur, Wulp of Grutto: de Kievit behouden blijkt ook een grote uitdaging te zullen worden.
Het aantal Kievit kuikens dat in Vlaanderen geringd wordt, neemt de laatste 10 jaar dramatisch snel
af (Fig. 15). Dat kan zijn omdat er minder broedparen Kievit zijn (en dus minder jongen) of omdat ze
bij gelijk aantal broedpaar minder kuikens krijgen, of beide. De afname van kuikens is van dezelfde
grootte orde als de afname van broedparen volgens het ABV project, of nog iets sterker (‐7% per
jaar). Misschien overleven jonge kuikens ook minder goed: jonge kieviten zijn immers best een week
of twee oud vooraleer ze kunnen geringd worden. De verminderde productie van jongen wordt
gezien als het belangrijkste knelpunt voor de soort. Vandaar ook de reden om hier in deze studie op
te focussen.
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Figuur 15. Het aantal Kievit kuikens dat per jaar in België en Vlaanderen geringd werd de afgelopen 20 jaar.
Vanaf 2005 is er een sterke afname van gemiddeld 7% per jaar.
(ongepubliceerde gegevens Belgische Ringcentrale, KBIN)

Het uitbroeden van de eieren duurt ca. 28 dagen bij Kievit. Het duurt 5‐6 weken vooraleer de kuikens
kunnen vliegen. Broedpaartjes hebben dus ca. 10 weken (2.5 maand) nodig om jongen groot te
krijgen. Dat is een eeuwigheid in landbouwgebied in het voorjaar waar in die periode zoveel gebeurt
en alles zo sterk verandert. Tussen maart en eind mei zijn er veel landbewerkingen uit te voeren: een
perceel blijft zelden 2.5 maand lang ongemoeid. Wintergraan vergt nog het minste bewerking in het
voorjaar, maar dat gewas groeit zo vroeg zo snel dat slechts enkele heel vroeg broedende Kieviten
zicht er door laten verleiden. De nesten in wintergraan worden echter steevast snel overgroeid begin
april nog voor het uitkomen van de jongen. De dramatische verandering op enkele weken tijd in
akkerland van een voor Kieviten geschikt open landschap met amper vegetatie en veel kale bodem
naar een heuphoge wuivende zee gewassen die volkomen ongeschikt habitat zijn voor Kievit, vormt
een enorme uitdaging voor de soort (Fig. 16‐18).

Figuur 16. In het vroege voorjaar zijn de grote oppervlaktes vrijwel kale akkers aantrekkelijk voor Kieviten.
Binnen 3 maanden wordt dit een zee aan maïs, ongeschikt voor Kieviten (Tielt-Winge 5-3-2016).
(foto Marc Herremans)
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Figuur 17. Zelfs de laatste gewassen als aardappelen, bieten en maïs beginnen ten laatste vanaf eind mei aan
een spurt die het landschap helemaal zal veranderen (Elingen 24-5-2017). (foto Ilf Jacobs)

Figuur 18. Tegen half juni veranderen de meeste akkerbouwgebieden in heuphoge gewassen, zoals deze
maïszee (Dijlevallei Haacht 16-6-2017). (foto Marc Herremans)
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Kieviten gaan dus op zoek naar traag groeiende gewassen met een open structuur waartussen ze vrij
kunnen rondwandelen. In de praktijk komt het er op neer dat ze zoeken naar zo lang mogelijk kaal
blijvende akkers en zo traag mogelijk groeiend gewas. Pas gezaaide maïs‐ of bietenakkers die begin
mei verleidelijk contrasteren met al het veel hogere gewas rondom lijken hen ideaal. Maar zodra de
eieren gelegd zijn begint de rush tegen de tijd om jongen te hebben vooraleer alle open structuur in
de velden opgeslokt wordt door knie‐ of heuphoge gewassen die voor Kieviten totaal ongeschikt zijn.
Kleinere percelen met voldoende teeltafwisseling kunnen dan nog uitkomst brengen: de afstand naar
een ander gewas dat nog wel voldoende laag en open is om als leefgebied voor de kuikens te dienen
kan dan misschien nog overbrugbaar zijn. Jammer genoeg is de duur van de broedperiode een vast
gegeven. Op de gewasgroei kan nog flink wat variatie zitten. De intensieve bemestingstoestand van
alle landbouwgrond (maar ook ver daarbuiten) verergert dit probleem nog aanzienlijk: voor Kieviten
groeit alles tegenwoordig zo onwaarschijnlijk snel terwijl hun eieren en kuikens nog net even traag
uitkomen en groot worden. In weilanden is de toestand niet beter: verbeterde, “vette” weides
leveren een dichte, ondoordringbare grasmat met snel groeiend gras dat vroeg gemaaid of intensief
begraasd wordt. Nu de overstap naar akkers geen succes meer blijkt, kan de Kievit dus helaas ook
niet meer terug naar de weilanden.

Figuur 19. Soms lijkt de draagkracht voor verdere bemesting overschreden (Messelbroek 9-3-2016).
(foto Marc Herremans)
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Figuur 20. Akkers zijn zo voedselrijk dat ook op een nog niet bewerkte maïsstoppel het kruid al snel te hoog wordt
om nog aantrekkelijk habitat te zijn voor Kieviten (Schuttersveld Rillaar 17-5-2017). (foto Marc Herremans)

Omdat Kieviten lang leven (bv. URL 1, 5) kan deze toestand van slechte voortplanting al even aan de
gang zijn zonder sterk op te vallen. Zelfs bij een aanhoudend rekruteringstekort blijven er immers
nog lang heel wat (steeds ouder wordende) volwassen vogels rondvliegen. Dat noemt ment het
fenomeen van de “living dead”, of een “uitsterfschuld”: functioneel zijn ze als populatie eigenlijk
bijna zo goed als uitgestorven, maar ze beseffen het zelf nog niet goed omdat de oudjes nog niet
allemaal zijn omgevallen. Dat kan even doorgaan, maar de crash volgt onvermijdelijk en dan kan het
zeer snel en onherroepelijk afgelopen zijn. De vrees bestaat dat Kievit in Vlaams‐Brabant een
dergelijk punt bereikt zou kunnen hebben.
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3 Doelen
In Nederland riepen Sovon en Vogelbescherming 2016 uit tot het ‘Jaar van de Kievit’. Daarbij werd
uitgebreid onderzoek opgezet naar het voortplantingssucces en de rekrutering (URL 3). Dat moest
input geven voor modellen van populatiedynamica om na te gaan hoe groot het broedsucces moet
zijn om duurzame populaties te kunnen onderhouden, waar die nog bestaan en wat er moet
gebeuren om die terug te krijgen. Er werden ook mitigerende maatregelen uitgetest om te
vergelijken wat voldoende succes oplevert.
Van deze gelegenheid hebben we gebruik gemaakt om ook in Vlaams‐Brabant informatie te
verzamelen over het broedsucces van de Kievit om dit te toetsen met de in Nederland bekomen
modellen. We hadden de ambitie om dit in verband te brengen met de keuze van het broedhabitat
(akker versus weiland).
De in het project opgedane ervaring moet dienen om er bij de VLM op aan te dringen
beheerpakketten te voorzien die het probleem van de Kievit in landbouwgebied gerichter
aanpakken.
Regionale landschappen, bedrijfsplanners van de VLM, gemeenten en groepen met ambities in
agrarisch natuurbeheer kunnen (samen) aan de slag met concrete maatregelen op plaatsen waar nog
clusters van territoria en gebieden met potentie aanwezig zijn. Graag zelfs, want het zal van de
landbouwsector zelf afhangen of de Kievit het gaat halen. Daarom ook dat we bij de resultaten een
hele reeks gevalstudies in detail bespreken.
De doelstellingen van het project werden als volgt geformuleerd:
(1) De problematische toestand van de Kievit onder de aandacht brengen.
(2) Een bredere oproep naar vrijwilligers om broedende Kieviten te melden.
We vragen aan zo veel mogelijk vrijwilligers om over zo veel mogelijk broedparen Kievit zo veel
mogelijk nauwkeurige gegevens met gedetailleerde broedcodes te melden aan
www.waarnemingen.be.
(3) Gericht veldonderzoek:
Bijkomend aan de informatie verzameld door vrijwilligers, werd ook een gedetailleerd veldonderzoek
opgezet waarbij volgende parameters opgevolgd werden (bij 100 paar als doelstelling):
 Aantal aanwezige broedparen
 Aantal nesten en in welk habitat / gewas
 Aantal nesten dat jongen oplevert / aantal nesten dat verloren gaat (en waarom indien
gekend)
 Aantal jongen per nest, aanvankelijk liefst zo veel mogelijk per nest, later per broedkern
(omdat de jongen van meerdere paartjes crèches gaan vormen)
 Aantal jongen dat overleeft tot ze zelfstandig zijn.
Doel was om deze parameters op te volgen door minstens 1x per 14 dagen de broedplaatsen te
bezoeken tussen 1 maart en 31 mei (met mogelijks nog nacontroles op grote kuikens tot half juni bij
late broedsels). Omdat het broedsucces van Kievit nogal onderhevig is aan toevallige externe
factoren (droogte, koude, intense neerslag), werd de studie opgezet gedurende twee
broedseizoenen (2016 en 2017).
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4 Methodes
4.1 Oproep naar vrijwilligers
Vooral in het eerste jaar (2016) werden er meerdere gerichte oproepen verspreid via diverse digitale
kanalen naar de netwerken van vrijwillige waarnemers. Eerst om het project aan te kondigen, te
duiden en mensen op te roepen om mee te werken. In de loop van het broedseizoen werden ook
tussentijdse updates gegeven van de toestand. Meestal ging het om korte berichtjes die
doorverwezen naar meer informatie bv. op de website van Natuurpunt. Volgende oproepen werden
uitgestuurd (sommige werden nadien overgenomen op andere fora en kenden een bredere
verspreiding dan aangegeven):


3‐3‐2016: Kort nieuws item op de portaalsite www.waarnemingen.be (35.000 unieke
bezoekers per maand), met doorverwijzing naar informatie op de website (URL 6):
https://www.natuurpunt.be/sites/default/files/images/inline/sos_kievit_2016.pdf



6‐3‐2016: Aankondiging van bovenstaand bericht op de gespecialiseerde maillijsten van
natuurstudiegroep Dijleland (260 abonnees) en Hageland (213 abonnees).
7‐3‐2016: Oproep op de google groep BE‐ring (200 abonnees) aan het netwerk van
vogelringers.
18‐4‐2016, 6‐5‐2016 en 19‐5‐2016 Aankondiging en herinneringen in de Vogelflits van
Natuurpunt (7.041 abonnees).
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28‐4‐2016 en 17‐5‐2016 Aankondiging en herinnering in de Waarnemingen.be flits van
Natuurpunt Studie (13.900 abonnees).



29‐4‐2016 update naar Hageland en Dijleland lijsten met verwijzing naar meer uitgebreide
toelichting op de website van Natuurpunt (URL7) https://www.natuurpunt.be/nieuws/sos‐
kievit‐20160426#.WeMzG1u0O71.



18‐5‐2016 update naar Hageland en Dijleland lijsten; ook overgenomen door lijst Velpe‐
Mene.
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19‐5‐2016 update naar Hageland en Dijleland lijsten.



21‐7‐2016 eindresultaat naar Hageland en Dijleland lijsten.

In het tweede jaar werd wat minder intensief ingezet op het aanspreken van brede scharen
vrijwilligers. Enerzijds was het eerste jaar gebleken dat zich op die manier slechts een beperkt aantal
vrijwilligers aanbieden om bepaalde gebieden frequent op te volgen. Anderzijds hadden we al die
contacten al van vorig jaar en volstond een kleine, gerichte activering. Zo werden alle vrijwilligers die
in 2016 waarnemingen van Kieviten meldden uit Vlaams‐Brabant persoonlijk gecontacteerd.
Volgende oproepen werden uitgestuurd in 2017:
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21‐3‐2017: Alle vrijwilligers die in 2016 waarnemingen van Kieviten meldden uit Vlaams‐
Brabant werden persoonlijk gecontacteerd met onderstaande oproep om opnieuw aan het
onderzoek deel te nemen:



14‐4‐2017: oproep in de vrijwilligersflits van Natuurpunt (5.190 abonnees)
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4‐5‐2017: een tussentijdse stand van zaken met oproep werd gepost op Dijleland en
Hageland lijsten (ook doorgestuurd naar Velpe‐Mene lijst op 10‐5‐2017).



17/19‐6‐2017: bericht met resultaten in de Waarnemingen.be flits en op de Dijleland en
Hageland maillijst.
23 & 29‐6‐2017: speciale nieuwe oproep om het percentage jonge vogels in groepen reeds
vliegende Kieviten te melden in de Vogel.flits, Waarnemingen.be flits en als nieuwsbericht op
de website waarnemingen.be, met verwijzing naar een toelichting op de website van
Natuurpunt (URL 8). https://www.natuurpunt.be/nieuws/breng-snel-mee-het-broedsucces-van-



kieviten-kaart-20170622#.WUuqXlFpy70

Waarnemingen.be nieuws

Waarnemingen.be flits van 23‐6‐2017
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4.2 Bepalen van aantal broedclusters en broedparen
Voor de inschatting van het totaal aantal broedpaar in Vlaams‐Brabant werden eerst alle
waarnemingen van kievit met broedcode en/of tussen 15/3 en 15/7 in 2016 en 2017 geselecteerd.
Overvliegende vogels werden genegeerd. Indien nodig werden samengestelde waarnemingen
opgesplitst (uitsplitsen aantal adulten en kuikens). Rond al deze waarnemingen werd in QGIS2.14.8
een buffer van 200 meter getrokken. Vervolgens werden alle overlappende buffers samengevoegd,
en de aldus resulterende 556 polygonen beschouwd als mogelijke broedkernen. Deze kregen een
volgnummer en alle waarnemingen werden toegewezen aan één van deze clusters. Kernen met
slechts één waarneming zijn mogelijks geen echte broedclusters. Het gaat doorgaans om een
toevallige waarneming van een foeragerende vogel van een cluster verderop of om zwervende of
trekkende exemplaren. Zulke kernen met slechts één waarneming werden beschouwd als "valse
broedclusters" en niet verder meegenomen. Geen van deze "valse broedclusters" had overigens een
harde broedcode (paring, nest, jongen). De 291 mogelijke broedkernen met meer dan één
waarneming werden vervolgens beschouwd als "echte broedclusters", en hier werd mee verder
gewerkt. Het aantal broedpaar in elke echte broedkern werd berekend als de helft van het maximaal
aantal getelde adulten in de periode 1 april ‐ 21 mei. Voor en na die periode blijken er in goed
gemonitorde clusters vaak duidelijk hogere aantallen adulten waargenomen. Allicht zijn dit voor 1
april nog vogels die nog geen broedplaats gekozen hebben en vanaf eind mei vooral vogels waarvan
het broedseizoen er op zit (gelukt of nest verloren). Voor de berekening van het maximaal aantal
adulten in een cluster werd het aantal adulten van meerdere waarnemingen van dezelfde
waarnemer op een bepaalde dag in dezelfde cluster samengeteld, omdat sommige waarnemers elke
kievit ingeven als een aparte waarneming met precieze plaatsaanduiding (conform de instructies
voor de meest nauwkeurige waarnemingen).
Voor 20 echte broedclusters kon geen aantal broedpaar berekend worden omdat er geen
waarnemingen in de goede periode waren. We zouden er kunnen van uitgaan dat die gemiddeld
evenveel broedparen hebben als het gemiddelde van alle andere clusters die wel geteld werden. Dat
is echter wellicht een overschatting omdat het weinig waarschijnlijk is dat er echt grote clusters zijn
zonder waarnemingen tussen 1 april en 21 mei, m.a.w. die 20 clusters zullen gemiddeld eerder wat
kleiner zijn dan het gemiddelde van het totaal. Daarom schatten we ze in met de mediaan van de
gekende clusters (= 2 paar per cluster).

4.3 Veldonderzoek
In 2016 en 2017 werd door MH intensief onderzoek gevoerd naar broedende Kieviten. Vanaf eind
februari 2016 werden eerst zo veel mogelijk broedparen opgespoord. Om tijd en kilometers te
sparen werd er gestart in de omgeving van de woonplaats (Messelbroek), maar uiteindelijk werden
clusters broedparen gevolg van Boortmeerbeek en Erps‐Kwerps in het westen tot Engsbergen,
Schaffen en Bekkevoort in het Oosten. Bij grotere broedkernen net op de grens van de provincie
werd de cluster in zijn geheel bekeken, ook buiten de provinciegrenzen. Doel was minstens 100
broedpaar te volgen. Elke cluster werd minstens om de twee weken bezocht, maar die dichter bij
huis werden vaker bezocht. Soms bijna dagelijks, letterlijk voor en na de dagtaak.
In 2017 werd voortgebouwd op de ervaring van het vorige jaar. De gekende plaatsen werden eerst
bezocht, vaak met succes omdat broedkernen zich doorgaans in dezelfde buurt vestigen. Dat gaf
meer tijd om op nieuwe plaatsen te gaan zoeken en meer broedparen op te volgen dan in 2016.
Waarnemingen gebeurden vanaf de openbare weg; doorgaans vanuit de auto. Kieviten zijn niet bang
van auto’s en met een auto als mobiele schuiltent kunnen de vogels zonder verstoring geobserveerd
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worden. In tegenstelling met het eerste projectplan werden geen percelen betreden om nesten te
zoeken en de legselgrootte systematisch te verifiëren en predatie op te volgen. Het werd al snel
duidelijk dat weinig vrijwilligers hiervoor te vinden waren en dat er discussies zou kunnen ontstaan
over verhoogde predatierisico’s bij het bezoeken van nesten. Om die redenen werden er ook geen
kuikens gezocht of geringd. Enige uitzonderingen hierop zijn een paar opportuniteiten om nesten en
kuikens te fotograferen die zich vlak bij de weg bevonden om dit rapport te kunnen illustreren.

Figuur 21. Kieviten kunnen prima geobserveerd worden vanuit de auto zonder ze te verstoren.
(Foto Ilf Jacobs)

Alle waarnemingen werden met exacte positie en de nodige broedcode ingevoerd op
www.waarnemingen.be. Waarnemingen van nesten en kuikens werden vervaagd en onder embargo
gezet om stropers niet op gedachten te brengen.

4.3.1 Aantal broedparen per cluster
Kieviten houden van overzicht en verkiezen kale velden of korte vegetatie. Ze zijn dus goed zichtbaar
en vrij makkelijk op te sporen. Zeker in het vroege voorjaar wanneer de broedplaatsen bezet worden.
Mannetjes voeren dan ook frequent opvallende baltsvluchten uit. Kieviten vinden is dus een makkie.
Kieviten tellen daarentegen, dat bleek een stuk moeilijker dan voorzien. Zowat de hele broedperiode
bleken de broedclusters heel dynamisch: regelmatig kwamen er vogels toe en even later waren er
weer weg. Zo bleek het heel wat moeilijker dan gehoopt om het aantal broedpaar per cluster te
bepalen. Het aantal vogels was nl. vaak verrassend instabiel (Tabel 1). Bovendien was het afbakenen
van een cluster ook niet altijd zo evident omdat vogels zeer regelmatig andere percelen verderop
gingen verkennen en ook bij clusters in de buurt op bezoek gingen. Zeker wanneer een broedplaats
maar met grotere intervallen bezocht wordt, is het moeilijk om uit te puzzelen wie daar nu
thuishoort en wie niet. Vogels zouden immers ook kort na hun vestiging al nestverlies kunnen
geleden hebben. De golf landbewerkingen in de tweede helft van april en begin mei, waarbij veel
nesten verloren gaan, is natuurlijk een bron van dynamiek op zich. Vogels die een nest verliezen gaan
op zoek naar een nieuwe en hopelijk betere plaats. Anderzijds blijken ook vogels mét nest regelmatig
op uitstap te gaan. Soms verdwijnen ze voor een tijdje wanneer een roofvogel passeert (bv. Havik of
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kiekendief), of ze gaan gewoon de nodige tijd elders foerageren, drinken of een bad nemen. Plaatsen
waar maar af en toe hoogstens één vogel werd waargenomen, werden niet als broedplaats aanzien.

Tabel 1. Variatie per waarneemdatum in het aantal broedverdachte adulte Kieviten in het Schuttersveld te
Messelbroek/Rillaar in 2016.

04/03/2016
07/03/2016
09/03/2016
13/03/2016
17/03/2016
18/03/2016
11/04/2016
16/04/2016
23/04/2016
04/05/2016
07/05/2016

2
1
13
14
3
15
10
8
7
11
8

08/05/2016
16/05/2016
21/05/2016
26/05/2016
31/05/2016
01/06/2016
05/06/2016
10/06/2016
17/06/2016
08/07/2016
21/07/2016

8
11
7
9
9
11
6
10
7
4
1

Bovendien hanteren we in dit rapport het wat saaie concept “broedpaar”. Intensieve studies met
gekleurringde vogels hebben echter aangetoond dat Kieviten flink ruimdenkend zijn en een nogal
dynamische paarband hebben, met heel wat polygame ambities (Byrkjedal et al. 1997, Parish et al.
1997, Liker & Székely 1999).
Daarom gebruiken we twee cijfers per broedcluster: (1) het maximum aantal broedpaar, dat
gebaseerd is op het maximum aantal adulten dat werd waargenomen in een cluster, en (2) het
mediane aantal broedpaar, dat gebaseerd is op het doorsnee aantal adulten dat aanwezig was. Het
mediane aantal broedpaar kan nooit lager zijn dan het aantal simultaan actieve nesten in een cluster.
Waar nodig werd daarvoor gecorrigeerd. Het maximum aantal broedpaar is allicht een overschatting.
Het mediane aantal is wellicht een onderschatting omdat vogels snel een nest kunnen starten, maar
het ook weer heel snel kunnen verliezen, vooral tussen half april en begin mei tijdens de piek van
landbewerking. In het voorbeeld van tabel 1 is het maximum 8 broedparen en het mediane aantal 5.
Er werden daar 8 nesten gevonden, maar slechts 5 waren tegelijk actief. Er is dus geen correctie
nodig.
Om de aankomst van volwassen vogels op de broedplaatsen in beeld te brengen, berekenden we per
standaard week voor de clusters die dan bezocht werden welk percentage vogels reeds aanwezig
was van het maximum aantal dat in het hele seizoen daar werd waargenomen. Die procentuele
bezetting middelden we uit per week (zie Fig. 51, 54).

4.3.2 Aantal nesten met eieren
Kieviten die een nest starten op een pas bewerkte, kale akker of in kort weiland zijn heel gemakkelijk
te vinden. De broedende vogels zijn op kale akkers doorgaans uit alle richtingen van ver zichtbaar
(Fig. 7, 22‐24). Als ze op het nest zitten ten minste, wat lang niet altijd het geval is. Vooral midden op
de dag, als het de broedbeurt voor de mannetjes is, blijven nesten regelmatig verlaten. Niet alle
mannetjes nemen hun huiselijke taken even serieus. Mannen broeden ook minder vast, verlaten het
nest rapper bij verstoring en komen minder snel terug. Maar mannetjes zijn contrastrijker en zitten
“hoger” op het nest, wat ze opvallender maakt (Fig. 7, 22, 25, 60). Bovendien staat de partner vaak in
de buurt van het nest te waken en valt die meer op dan de broedende vogel (Fig. 23, 26).
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Figuur 22. Broedende Kieviten zijn gemakkelijk te vinden: mannetje hoog op het nest in een pas bewerkte akker,
goed zichtbaar vanop >350m (Nieuwland Aarschot 5-5-2017). (foto Marc Herremans)
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Figuur 23. Broedende Kieviten zijn makkelijk te vinden: het wijfje zit “diep” op het nest in een pas bewerkte akker.
Het mannetje staat in de buurt te waken (Aarschot 5-5-2017). (Foto Marc Herremans)

Figuur 24. Broedende Kieviten zijn doorgaans gemakkelijk te vinden: ook al zit het wijfje “diep” op het nest in een
pas bewerkte akker. Als er duidelijk reliëf is in de akker, dan ligt het nest altijd op de hogere delen (Aarschot 5-52017). (Foto Marc Herremans)
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Eens de gewassen opkomen, wordt het gaandeweg moeilijker om broedende vogels op het nest te
volgen. Vaak zijn ze enkel nog zichtbaar wanneer je precies tussen de rijen kan kijken (Fig. 25‐26). Als
die rijen dan niet loodrecht op de weg liggen, wordt het heel moeilijk. Gedurende de studie konden
meerdere nesten door opschietend gewas niet meer gevolgd worden. Dat is jammer voor de
ontbrekende informatie, maar onvermijdelijk eens de keuze is gemaakt om niet bij elk bezoek het
perceel te betreden om het nest te inspecteren. Van sommige van die nesten is de uitkomst toch
gekend, minstens wanneer er nadien kuikens opdaagden op omliggende percelen met kortere
vegetatie. Van andere die verloren gingen, of die door de adulte vogels opgegeven werden omdat ze
het niet meer zagen zitten om verder te broeden diep onder een dak van vegetatie is de uitkomst
ook gekend omdat de volwassen vogels vroegtijdig de broedplaats verlieten. Sommige vogels zijn
echter verbluffend hardnekkig: op het Zichemsveld broedde in 2016 een wijfje voort in kniehoog
“onkruid” op een oude maïsstoppel en op het Schuttersveld broedde in 2017 een wijfje met succes
kuikens uit terwijl het wintergraan tot kniehoogte was opgeschoten. Een wakende partner in de
buurt is dan de aanwijzing om dergelijke situaties toch nog verder op te blijven volgen. Als er
broedsucces is, duiken de kuikens gegarandeerd ergens zichtbaar op in de buurt.

Figuur 25. Broedende Kievit man in opkomende maïs. Enkel zichtbaar als je tussen de juiste rijen kijkt
(Luttelkolen Houwaart 11-6-2016). (foto Marc Herremans)

Figuur 26. Vanuit een iets andere hoek bekeken, is de broedende vogel maar moeilijk te zien. De partner die in
de buurt rondloopt verraadt hem wel (Luttelkolen Houwaart 11-6-2016). (foto Marc Herremans)
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We hebben in het projectvoorstel overwogen om in dergelijke gevallen het gebruik van een drone
met camera uit te testen om na te kijken of het nuttig, haalbaar en voldoende kostenefficiënt kan zijn
voor nestinspecties. Vooral voor situaties met hogere vegetatie kan dit zijn voordelen hebben. In
Nederland is hier ondertussen ervaring mee opgebouwd: als de vogel van het nest gaat, kan het
aantal eieren zelfs geteld worden op de beelden, mits men een warmtecamera gebruikt (pers. med.
Peter van den Brandhof, natuur & platteland). Voor de enkele gevallen hebben we dit niet haalbaar
en essentieel geacht in dit onderzoek. Ook gebruik van een drone is behoorlijk arbeidsintensief
gezien het klein aantal nesten per cluster in deze regio. Een drone met warmtecamera is ook alleen
maar effectief in de ochtenduren en de oudervogel moet toch nog van het nest gejaagd worden als
men de inhoud wil kennen. De verstoring is maw. ook aanzienlijk.

4.3.3 Aantal nesten met jongen
Kievitkuikens zijn erg mobiel. Al kort na de geboorte kunnen ze tot een paar honderd meter
overbruggen weg van het nest op zoek naar geschikt kuikenland (zie bv. gevalstudie 6.2.5). Vooral bij
goed weer lopen ze tijdens het foerageren ook eigenwijs flink ver weg van de oudervogels. Dat wordt
alleen maar erger naargelang ze ouder worden. Op een veld met meerdere nesten met jongen, kan
het moeilijk puzzelen worden wie bij wie hoort; zeker als de jongen ongeveer even oud zijn. Als er bij
een eerste controle bv. 8 jongen van ongeveer gelijke ouderdom uit 2 nesten zijn op een veld (elk 4,
want Kievit legt nooit meer dan 4 eieren) en bij een volgende controle nog 6, dan valt het soms niet
uit te maken of elk nest nu één jong is kwijtgespeeld, of een van de twee nesten gehalveerd werd.
Grotere jongen vormen bovendien losse crèches, maw. lopen door elkaar in het kuikenland onder de
gezamenlijke supervisie van de adulten. Dat kan een recent gemaaid hooiland of raaigrasakker zijn,
een graasweide of een verzopen plek in een akker waar de gewassen niet goed groeien en een open
plek laten. Doe daar flink wat opgeschoten vegetatie bij en het wordt duidelijk dat kuikens
individueel opvolgen onmogelijk is zonder ze te kleurringen (en dan nog). Zelfs gewoon bepalen
hoeveel kuikens er zijn, vraagt vaak veel tijd.
Aardappelvelden zijn ronduit een nachtmerrie om
kuikens in te volgen. De jongen foerageren in de
voren en alleen als die recht op de weg liggen is
het eventueel mogelijk ze te ontdekken. Anders
kan je de jongen enkel zien wanneer ze toevallig
een richel oversteken en het gewas nog niet te
hoog is. Aanwezigheid van alarmerende adulten is
dan het enige teken dat er nog kuikens zijn. Als
Kieviten met kuikens gestoord worden, alarmeren
ze hevig. De kuikens drukken zich dan tegen de
grond en vertrouwen op hun schutkleur om niet
gevonden te worden (Fig. 28‐29). Dat is ook de
reden waarom ze bij bewerking van het land
massaal sneuvelen. Uit de auto stappen om een
kijkje te gaan nemen in een niet overzichtelijke
situatie help dus meestal geen zier. In tegendeel:
na alarm valt er niets meer te ontdekken. Bijna
vliegvlugge jongen gedragen zich echter even
zichtbaar en opvallend als volwassen vogels en
zijn dus redelijk goed te ontdekken (Fig. 30‐31).
Figuur 27. Jonge Kieviten vinden en opvolgen in een aardappelveld is een flinke uitdaging.
(Elingen 30-6-2017) (foto Ilf Jacobs)
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Figuur 28. Jonge kuikens lopen niet weg bij gevaar, maar drukken zich als dood tegen de grond bij alarm van de
ouders. Ze vertrouwen op hun schutkleur om niet ontdekt te worden (Luttelkolen Houwaart 28-5-2017).
(foto Marc Herremans)

Figuur 29. Ook halfwas kuikens drukken zich nog en hopen op hun schutkleur om niet ontdekt te worden
(Mechels broek 12-5-2017). (foto Ilf Jacobs)
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Figuur 30. Bijna vliegvlugge kuikens lopen goed zichtbaar rond en vluchten vaak wél weg bij gevaar of verstoring.
(Boortmeerbeek Laar 28-5-2016). (foto Marc Herremans)

Figuur 31. Bijna vliegvlugge kuikens lopen doorgaans goed zichtbaar rond. (Cassenbroek Rijmenam 16-6-2017).
(foto Marc Herremans)
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Net als tijdens het broeden kan het gebeuren dat jongen opgeslokt worden door te snel groeiende
gewassen en dat er geen ander geschikt gewas in de buurt ligt om naar uit te wijken. Vaak durven de
oudjes dan niet meer in het gesloten gewas gaan bij de jongen. Ofwel worden de jongen dan in de
steek gelaten, ofwel blijven de ouders de wacht houden in de buurt op open plekken, zoals
landwegen of wegbermen. Dat heeft het risico dat de jongen ook daarheen komen en doodgereden
worden. Uitzonderlijk blijven wijfjes hardnekkig bij hun jongen in hoge gewassen. Ze vallen daar
nauwelijks te ontdekken, tenzij met het nodige geduld en geluk: als er een kraai of roofvogel laag
over komt vliegen, gaan ze die verjagen. Zo was er op 13‐6‐2017 aan de Steenovenstraat in
Engsbergen nog een wijfje dat opvloog uit meer dan kniehoge maïs om een Zwarte kraai weg te
jagen. In de Prinsenbos te Kaggevinne ging op 11‐6‐2017 een wijfje achter een Buizerd aan vanuit
een quasi gesloten bietenveld (Fig. 32).

Figuur 32. Eens bieten ‘gesloten’ zijn, is de aanwezigheid van jonge Kieviten nog moeilijk aan te tonen
(en gelukkig doorgaans ook onwaarschijnlijk) (Kagevinne 11-6-2017). (foto Marc Herremans)

4.3.4 Broedsucces (Mayfield methode)
Intuïtief kan broedsucces uitgedrukt worden als de proportie van de onderzochte nesten die
vliegvlugge jongen oplevert. Bv. in 2017 werden slechts in 9 van de 90 gevolgde nesten jongen groot
(=10%). Maar die verhouding stelt de zaken doorgaans te simpel en te rooskleurig voor. Succesvolle
nesten zijn immers veel langer actief dan nesten die snel verloren gaan en hebben dus meer kans om
ontdekt te worden. Bij een studie van Kievit zoals deze, waarbij de nesten zo vroeg mogelijk na het
leggen van de eieren opgespoord worden, is het effect misschien nog niet groot. Al kunnen er toch
ook hier nesten gemist worden die snel na de start weer verloren gingen.
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Om aan dit euvel te verhelpen werkte Mayfield (1961, 1975; URL 9) een methode uit om de
dagelijkse overlevingskans van nesten te berekenen. Die kans kan opgesplitst worden tussen de
eifase en de kuikenfase. Om dit te kunnen berekenen moeten nesten voldoende frequent bezocht
worden om te weten of ze succesvol waren of wanneer ze verloren gingen. Dit vergt intensief
veldwerk met regelmatige controles. Bij een studie zoals deze waarbij nesten niet bezocht worden, is
het soms moeilijk om de uitkomst te kennen en dan vallen er al eens gegevens weg.
Op basis van het aantal nestdagen (dagen dat nesten gevolgd werden) en het aantal gefaalde nesten
kan dan de overlevingskans voor een dag berekend worden als:
Overlevingskans (dag) = (nestdagen – gefaalde nesten)/nestdagen
De overlevingskans voor de hele broedperiode is dan het product van al de dagelijkse
overlevingskansen, of ook de dagelijkse overlevingskans tot de macht van de broedduur of de
kuikenduur (Mayfield 1975).
Overlevingskans (eifase) = (dagelijkse overlevingskans) broedduur=28
Overlevingskans (nest) = (dagelijkse overlevingskans) (broedduur+duur kuikenfase=63)
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5 Resultaten
5.1 Aandacht voor het probleem
De vele communicaties naar de vrijwilligersnetwerken in 2016 (zie 4.1.) zorgden ervoor dat veel
mensen bereikt werden (alles samen meerdere 10.000 den). Het leverde ook interessante
inhoudelijke mailconversaties op met waarnemers.
Er werd ook gecommuniceerd naar het bredere publiek. Naar aanleiding van het verschijnen van de
nieuwe Rode Lijst van Vlaamse broedvogels (URL 10) werd op 18 januari 2017 een Natuurbericht
verstuurd met focus op de problematiek van de vogels van landbouwgebied (URL 11). Op 22 mei
2017 deden we dat nog eens over naar aanleiding van het verschijnen van de nieuwe Europese Rode
Lijst van broedvogels (URL 12).
Natuurberichten worden verstuurd naar ca. 7.000 abonnees, waarvan in deze gevallen 56% en 53%
het bericht opende (wat ruim bovengemiddeld is voor digitale communicatie). Zulke natuurberichten
van algemeen belang worden ook steeds overgenomen in de geschreven en online pers van diverse
kranten. Het eerste bericht verscheen in 4 kranten, werd driemaal toegelicht op de radio en eenmaal
voor TV. Het tweede in 6 kranten, 2 radio interviews en het VRT avondjournaal.

Gerald Driessens lichtte op 18 januari het bericht toe op QMusic/JoeFM en Hendrik Moeremans op
MNM. Radio 1 maakte er melding van in het nieuwsbulletin. Luk Daniëls en zoon brachten het voor
Karrewiet/Ketnet (URL 13).
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Gerald Driessens gaf op 20 mei ook uitleg in het middagnieuws van Radio2 en QMusic/JoeFM en in
het VRT avondjournaal. Beide berichten werden ook overgenomen als nieuwsbericht door VILT en
bereikten daarmee ook het landbouwpubliek (URL 14‐15).

5.2 Oproepen naar vrijwilligers
Na de gerichte oproepen naar vrijwilligers verdubbelde tot verdrievoudigde in 2016 en 2017 het
aantal waarnemingen van broedverdachte Kieviten met gespecifieerde broedcodes dat aan
www.waarnemingen.be werd doorgegeven voor Vlaams‐Brabant (Tabel 2). We hebben daarmee een
veel beter zicht op waar Kieviten nog broeden in Vlaams‐Brabant. Dat doet alsnog niemand ons na.
Maar of we hiermee van een compleet succes kunnen spreken ? Eigenlijk is de respons niet
overdonderend gezien we meerdere duizenden mensen bereikten, waaronder een paar honderd
gespecialiseerde vogelkijkers. Blijkbaar is vogels kijken en in detail opvolgen in landbouwgebied voor
de meeste waarnemers toch niet zo’n boeiende en motiverende bezigheid.
Tabel 2. Het aantal waarnemingen in Vlaams-Brabant door vrijwilligers ingevoerd op het portaal
www.waarnemingen.be van broedverdachte Kieviten met gespecifieerde broedcodes
(zonder deze van MH uit het gerichte onderzoek).

2013
2014
2015
2016
2017

261
315
249
765
676
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5.3 Totaal verschillend weer in 2016 en 2017
Het project werd over twee jaar gespreid om wat meer gebufferd te zijn tegen toevallige ongewone
weersomstandigheden. Stiekem hoopten we op sterk verschillend weer in beide jaren, zodat we de
invloed daarvan ook konden onderzoeken. We kregen meer dan we gehoopt hadden (een mens mag
als eens geluk hebben): het weer kon moeilijk meer verschillen tussen twee jaren! 2016 werd record
nat en 2017 dramatisch droog. Daarmee weten we echter nog niet hoe het Kieviten vergaat in een
“normaal” jaar (voor zover die nog bestaan).

2016
Reeds sinds juli 2015 was de neerslag elke maand bovennormaal. Die natte periode zette zich door in
de winter en het voorjaar 2016. Enkel maart en mei 2016 kende normale neerslag (URL 16; Fig. 33).

Figuur 33. Overzicht maandelijkse neerslag in 2016 tov. de normale waarden (bron KMI: URL 16).

Dat gaf een zeer nat voorjaar 2016, waardoor de zwaarste en natste akkers niet konden geploegd
worden tot diep in mei. Veel ploeg en zaaiwerk werd nog verricht in het pinksterweekend (15‐16
mei) tot zelfs in de derde week van mei. Zelfs daarna bleef een aantal percelen nog onbewerkt in
winterstoppel liggen.
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Figuur 34. Door de aanhoudend natte toestand werden veel velden in 2016 pas laat bewerkt
(Zichemsveld 24-04-2017). (foto Marc Herremans)

Eind mei brak de hel pas echt los: 22 en 23 mei regende het 48 uur aan één stuk en was het
bovendien koud. Dat zal voor een aantal kleine Kievit kuikens het einde betekend hebben. Op 28 mei
volgde een reeks hevige onweders met veel wateroverlast. Ook op 30 mei viel zeer veel regen, met
nog meer overstromingen. Maar dan moest juni nog komen: juni 2016 werd met nooit geziene
voorsprong de natste ooit opgetekend! (URL17; Fig. 35). Er waren zware onweders met debiele
hoeveelheden regen op 1, 2, 3, 4, 5, 7, 17 en 23 juni (Fig. 36). Die laatste datum zelfs als deel van een
supercel (“Spaanse pluim”). Dat leverde van eind mei tot begin juli wekenlang overstromingen in alle
grotere valleien en langdurig verzopen en verslempte akkers overal in de provincie.

Figuur 35. Juni 2016 werd met verbluffende marge extreem nat en somber (bron KMI; URL 17).
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Figuur 36. Radarbeelden van gigantische onweders over de Lage Landen op 30-5-2016 (links) en 1-6-2016
(rechts) (bron www.weerslag.be).

Alles samen werden de eerste 6 maanden van 2016 met een onwaarschijnlijke marge de natste ooit
gemeten (URL 18; Fig. 37).

Figuur 37. De eerste 6 maanden van 2016 werden met een dijk van een record de natste ooit (KMI; URL 18).

De impact van dit uitzonderlijk natte seizoen op landbouw en natuur was enorm. Akkers en
gewassen verzopen. Bodems waren verzadigd en verslempten (Fig. 38). Op veel plaatsen was er
aanhoudende wateroverlast, zowel in de valleien als in de velden op de plateaus. Grote endoreïsche
akkerpoelen hielden voor weken water (Fig. 39, 48): gewassen wilden daar amper of niet groeiden.
Velden konden niet bewerkt worden: aardappelen aanhogen lukte niet en ook onkruidverdelging in
maïs bleef op veel plaatsen achterwege. Onkruidcontrole zorgt er in maïs en bieten normaal voor dat
er veel blote grond open blijft tussen de gewassen, wat kievit kuikens loopruimte geeft. In de eerste
week van juli reden meerdere pikdorsers zich vast in de nog te modderige velden (Fig. 40). Het eerste
hooi werd in 2016 pas gemaaid tegen 10 juni, wat wil zeggen dat Kieviten in hooiland met gemak
vliegende jongen hadden kunnen produceerden dit jaar tegen de maaitijd. Probleem is dat er nog
amper paartjes broeden in grasland. Pas op 7‐8 juli is er voor het eerst op grote schaal gehooid.
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Figuur 38. Op deze verzopen maïsakker ging een Kievit nest voor meerdere uren kopje onder
(Zoot, Schuttersveld Rillaar 30-5-2016). (foto Marc Herremans)

Figuur 39. Op veel plaatsen stond er wekenlang water op de akkers
(Kerkendijk Testelt 2-6-2016). (foto Marc Herremans)

Figuur 40. En ook pikdorsers kregen het weken later nog moeilijk op veel plaatsen
(Schuttersveld Messelbroek 8-7-2016). (foto Marc Herremans)
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Waar maïs het moeilijk had om te groeien, deden Europese hanenpoot (Echinochloa crus‐galli) en
andere minder gewenste kruiden dat des te beter. Dat zorgde in veel akkers voor een
ondoordringbaar dichte vegetatie waar Kievit kuikens zich bij dit nat weer in vastliepen (Fig. 41). Dan
volgt al snel dood door onderkoeling.

Figuur 41. Vechten tegen een dichte mat hanenpoot die het maïsveld helemaal heeft overgenomen
(Geertruimoeren Baal 21-7-2016). (foto Marc Herremans)

Anderzijds voelden adulte Kieviten zich wel redelijk lekker bij deze condities; het zijn immers
watervogels. Broedplaatsen bleven bezet en de vogels zorgden met overtuiging voor hun nesten. Er
werden 5 nesten gevolgd die 10‐48 uur onder water gestaan hebben. Eens het water weg was,
gingen de vogels gewoon verder met broeden. Weliswaar op eieren die een chocoladekorstje
gekregen hadden van het afgezette slib. Soms bleek dat een goede keuze van de vogels: in twee van
die nesten (die minder dan een dag onder water stonden) kwamen de kuikens immers alsnog uit!
Op 19‐21 juli werd het dan heet (34°) en de dichtgeslibde leemvelden werden meteen beton, waar
alle kieviten meteen vertrokken zijn. Tot half juli hadden groepjes niet meer broedende Kieviten in de
natte velden rondgehangen.

2017
Na een zeer droge winter kregen we in 2017 een vroeg en droog voorjaar. Maart was record warm
en uitzonderlijk droog (URL 19‐20; Fig. 42). Zowel 30 als 31 maart waren met temperaturen van
boven de 20° de warmste ooit. Daardoor werden er in maart en begin april al volop akkers bewerkt
(mesten, ploegen, …). Het definitief broedhabitat voor Kieviten kwam daarmee een dikke maand
eerder ter beschikking in 2017 dan in 2016. April was koel en het bleef uitzonderlijk droog (URL 21,
Fig 43). Er was nog algemene nachtvorst in de nacht van 18‐19 en 19‐20 april en nog nachtvorst aan
de grond op 30‐4. Mei was globaal warm en droog (URL 22, Fig. 44). Vanaf 15 mei werd het
hoogzomer met temperaturen 25‐30°C en een uitzonderlijk vroege hittegolf. Tegen eind mei is het
neerslagtekort sinds augustus 2016 opgelopen tot 45%, maw. bijna de helft te weinig regen de
voorbije 10 maanden (Fig. 45‐46).
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Figuur 2. Maart 2017 werd record warm en uitzonderlijk droog (bron KMI; URL 20).

Figuur 3. April 2017 werd koel en zeer uitzonderlijk droog (bron KMI; URL 21).

Figuur 4. Mei 2017 was warm en droog (bron KMI; URL 22).
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Figuur 5. Heel het voorjaar 2017 bleef de neerslag beneden normaal (bron KMI; URL 23).

Figuur 6. Van juli 2016 tot juli 2017 viel er constant te weinig neerslag (met uitzondering van november 2016); in
schril contrast met de overvloed aan regen in de winter en het voorjaar 2016 (bron KMI; URL 24).
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Juni 2017 was zeer warm en droog. Vooral de tweede decade. Met 20,4°C (norm.: 16,0°C) was de
gemiddelde temperatuur zeer abnormaal hoog (Fig.47). Er viel in deze decade geen neerslag (norm.:
19,3 mm), een zeer abnormaal feit (URL 24).

Figuur 7. Ook juni 2017 was warm en droog (bron KMI; URL 25).

Ook de warmte en droogte van 2017 hebben hun sporen op landbouw en natuur gelaten. Waar
gewassen aan voldoende vocht konden geraken, groeiden ze als kool. Veel nesten van Kievit werden
dus vroegtijdig opgeslokt door de opkomende vegetatie. Vanaf de hittegolf eind mei was aan drinken
geraken dé uitdaging. Alle akkerpoelen waren droog, op de allergrootste na. De luchtvochtigheid was
te laag om in de ochtend voldoende dauw te geven. Volwassen Kieviten pendelden naar het
dichtstbijzijnde water, maar kuikens verschroeiden op de akkers (zie gevalstudies voor
uitzonderingen).
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Figuur 48. Volle akkerpoel (Rodestraat Schaffen 18-6-2016). (foto Marc Herremans)

Figuur 8. Dezelfde poel als in vorige foto, maar op 1-5-2017. (foto Marc Herremans)
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5.4 Veldonderzoek 2016
In 2016 verscheen de eerste Kievit met territoriaal gedrag op de broedplaats op 27 februari. Vanaf
dan tot eind juli werden door MH op 90 verschillende dagen Kieviten geïnventariseerd: 1 dag in
februari, 20 in maart, 19 in april, 24 in mei, 19 in juni en 7 in juli. Daarbij werden 1067
waarnemingen van Kievit genoteerd, waarvan 359 nulwaarnemingen (geen vogels aanwezig) (online
beschikbaar in www.waarnemingen.be).
Er werd vooral gezocht in de regio Mechelen‐Leuven‐Aarschot‐Diest (Fig. 50). In diverse
landschappen: Dijlevallei, Demervallei, Vallei van de drie beken, het meer kleinschalige Hagenland en
in de Zuiderkempen, maar ook open leemplateaus zoals de Prinsenbos in Kaggevinne, Kiekenbosveld
in Tielt‐Winge en tussen Leuven en Zaventem. De aandacht concentreren in dit studiegebied wil niet
zeggen dat binnen deze regio ook elke broedende kievit gevonden en gevolgd werd. Dat was ook niet
het opzet. Een voldoende grote steekproef opvolgen was het doel. En die moesten liefst vlot
bereikbaar en vanaf de weg observeerbaar zijn.

Figuur 50. Vooral in de regio Mechelen-Leuven-Aarschot-Diest werd in 2016 naar Kieviten gezocht om het
broedsucces op te volgen.

5.4.1 Aankomst op de broedplaats
De aankomst van broedvogels verliep in beide jaren in twee golven. Eerst een snelle toename naar
een piek eind maart, dan een duidelijke terugval half april en opnieuw een toename van het aantal
broedvogels in mei. Dan pas werd in beide jaren het hoogste aantal broedparen bereikt. Dit patroon
komt voor in beide jaren (Fig. 51), maar met beduidende verschuiving in de tijd. In het natte 2016
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Percentage van maximaal aantal broedpaar aanwezig

valt de piek van de broedvogels pas eind mei – begin juni. In het droge 2017 begin mei. Die piek valt
in beide jaren net na de zaaiperiode van maïs, bieten en aardappelen. Een substantieel deel van de
broedparen van Kieviten die op akkers broeden komen maar toe op de broedplaats rond het
moment dat die definitief wordt ingezaaid en op zijn kaalst is. Vogels wachten hier letterlijk op. We
hebben tientallen paartjes geobserveerd die in april‐mei 2‐3 weken op een plaats aanwezig zijn
zonder aanstalten te maken met nestbouw. Zodra de betrokken akker geploegd en ingezaaid is,
zitten ze er binnen de week te broeden. Het is dus wachten voor het haasten. Dat veel vogels
wachten tot er geploegd wordt, is goed te zien aan de verschuiving van het patroon tussen de jaren.
In 2016 tijdens het extreem natte weer kon er niet geploegd worden en lagen de stoppelvelden er
eigenlijk ideaal bij om op te broeden; toch is de meerderheid van de Kieviten blijven wachten tot
eind mei om te beginnen broeden, nadat er gezaaid was ! In 2017 was het veel droger en warmer en
is er veel vroeger geploegd en heeft de meerderheid van de Kieviten reeds gelegd eind april en begin
mei. De eerste groepjes niet (meer) broedende adulte Kieviten werden opgemerkt op 11 juni 2016.
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Figuur 51. Aankomst van Kieviten op de broedplaats: blauwe balkjes = 2016, zwarte lijn = 2017, blanco eind
maart en begin april = geen gegevens, transparant eind juni = gebaseerd op weinig gegevens.

5.4.2 Aantal broedparen per cluster
27 broedclusters werden opgevolgd van minimum 1 en maximum 15 broedparen, samen goed voor
88‐107 broedparen (Tabel 3). De meeste “kolonies” gaan nog om amper enkele broedparen. Slechts
bij twee clusters was gemiddeld meer dan 10 paar Kieviten aanwezig. In totaal ging het om minimum
88 en maximum 107 broedparen.
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Tabel 3. Samenvattende gegevens van de in 2016 opgevolgde broedkernen.
Plaats

coördinaten

(minstens broedcode adult in broedbiotoop)

Broedparen Broedparen simultaan aantal succesvolle
max

gemiddeld

aantal nesten

nesten

Schuttersveld 1

50.983053, 4.931755

4

3

3

1

Schuttersveld 2

50.978908, 4.922013

4

2

2

1

Rillaar: oprit E314

50.964983, 4.931047

2

1

1

0

Rillaar: graasweide Roth

50.978658, 4.887082

10

4

4

0

Zichemsveld

50.992818, 4.979944

3

3

2

0

Tessenderlo: vallei van de drie beken; Lapseheide

51.023344, 5.073951

5

5

5

1

Tessenderlo: vdriebeken; Steenovenstraat

51.023402, 5.066591

3

3

3

2

Schaffen: vdriebeken; Rodestraat

51.008630, 5.067876

6

6

6

0

Gerhagen: de Hel

51.045301, 5.037968

2

1

0

0

Kaggevinne: Prinsenbos

50.970577, 5.021897

3

2

2

0

Bekkevoort Steenberg

50.955545, 4.981229

2

1

1

1

Tielt‐Winge: Diestsesteenweg‐Stevensstraat

50.931705, 4.931981

3

3

3

2

Tielt‐Winge: Kiekenbosveld

50.921698, 4.894844

12

12

12

3

Houwaart Luttelkolen

50.929205, 4.848529

3

2

2

1

E314: Jennekesstraat et al.

50.962585, 4.849881

3

3

3

0

Aarschot Nieuwland

50.977390, 4.801854

2

2

1

1

Baal Geertruimoeren

51.008912, 4.738734

1

1

1

1

Betekom Veldonkstraat

50.988843, 4.761326

1

1

1

0

Betekom Tremelosesteenweg

50.992707, 4.772663

1

1

1

0

Langdorp Demerbroeken

50.993480, 4.874178

3

2

0

0

Testelt Kerkendijk

51.006622, 4.944834

15

12

>5 (*)

0

Testelt

51.013048, 4.969199

2

2

2

0

Boortmeerbeek‐Laar

50.969916, 4.577805

5

5

3

3

Hever Bieststraat

50.989424, 4.550817

5

4

3

0

Haacht Dijlebroeken

50.991841, 4.611221

4

4

2

1

Winksele‐Delle Ketelstraat

50.927711, 4.641615

1

1

0

0

Erps Kwerps

50.895713, 4.567894

2

2

2

0

(*) zichtbaarheid beperkt; enkel op percelen langs de weg of de dijk

5.4.3 Aantal nesten met eieren
In 2016 werden 75 nesten gevonden en gevolgd. Veel minder nesten dus dan er adulte koppels
waargenomen werden. Als we de cluster Kerkendijk in Testelt buiten beschouwing laten (omdat
maar een deel van de nesten zichtbaar is vanaf de weg/dijk), dan waren er zonder de vervanglegsels
maar 65 legsels op 76‐92 broedpaar: 15‐30% van de aanwezige broedkoppels heeft dus blijkbaar
geen eieren gelegd. Het is niet uitgesloten dat er hier en daar een nest snel weer verdween nog voor
het ontdekt werd (vooral in april bij de golf landbewerking), maar die vogels hebben dan ook geen
vervanglegsel meer gemaakt in mei.
Voor elk nest werd de startdatum bepaald. De vroegste nesten startten half maart, maar de
overgrote meerderheid van de legsels kwam er pas eind april en in mei (Fig. 52). De meerderheid
van de nesten (40) ging verloren in de eifase. Van 33 nesten kon de mogelijke reden achterhaald
worden: 8 sneuvelden door landbewerking (ploegen, beren, eggen, zaaien, meststoffen strooien,
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Aantal nesten

vertrappelen door vee), 14 nesten liepen onder water en verzopen, 9 andere liepen onder en/of
werden gepredeerd (moeilijk te zeggen wat eerst kwam) en 2 werden waarschijnlijk gepredeerd
(plots verdwijnen zonder reden). Alle 7 nesten gestart voor 1 april waren succesvol en leverden
volwassen kuikens op. Van 64 nesten gestart na 25 april waren er slechts 9 die minstens één vliegvlug
kuiken opleverden (Fig. 52). Het loont dus om vroeg te starten met leggen.

18

mislukt in eifase
16

kuikens mislukt

14

kuikens vliegvlug

12
10
8
6
4
2
0
2

9

16

23

30

6

13

maart

20

april

27

4

11

18

mei

25

1

8

15

22

29

juni

Figuur 52. Aantal legsels gevonden in 2016 geordend volgens startdatum en ingedeeld volgens uitkomst.

5.4.4 Keuze van nestplaats (gewas)
De overgrote meerderheid van de nesten werd gebouwd in vers gezaaide maïsakkers (63%).
Bijkomend werd een vijfde van de nesten gestart op oude maïsstoppel (Tabel 4). Uiteraard werden
deze nesten vroeg gestart. Slechts 5 nesten waren gevestigd in grasland (intensieve graasweide).
Door de late grasgroei dit voorjaar werd ook hier maar heel laat gelegd, eigenlijk synchroon met de
Kieviten die op nieuw gezaaide akkers begonnen te broeden.

Tabel 4. . Gewaskeuze van Kieviten als broedplaats in 2016 en week waarin de eieren gelegd werden.

aantal nesten percentage standaardweek mediane startdatum

grasland
akkerland

permanent

5

7

week 19 (11 mei)

stoppel (kolen)
oude maïsstoppel
aardappelen
bieten
maïs

1
15
2
5
47

1
20
3
7
63

week 20 (18 mei )
week 15 (13 april)
week 21 (25 mei)
week 18 (4 mei)
week 19 (11 mei)

5.4.5 Aantal nesten met jongen
Op 75 nesten waren er 35 die jongen kregen. Van 17 nesten kwamen de kuikens niet groot. Bij 18
van de 75 nesten kwam minstens één kuiken groot. In totaal werden 41 kuikens volwassen. Op 76‐92
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broedpaar is dat omgerekend 45‐54 jongen per 100 broedpaar. Bijna een kwart van de nesten
leverde een volwassen kuiken op 18/75=24% (zie Mayfield voor iets andere uitkomst van
nestsucces).

5.4.6 Broedsucces (Mayfield methode)
Van nesten die voldoende frequent geobserveerd werden bekamen we goede informatie voor 1463
nestdagen in de eifase en 658 nestdagen van kuikens. Daarvan gingen 36 nesten met eieren verloren
en 5 met kuikens. Dat levert een dagelijkse overlevingskans voor nesten met eieren van 97,54% en
voor kuikens van 99,24%. De kans dat een nest de hele broedperiode doorkomt is dan 49,8%. De
kans dat kuikens overleven tot ze kunnen vliegen 76,6%. De kans dat een gestart nest volwassen
jongen oplevert wordt dan 29,2%.

5.5 Veldonderzoek 2017
In 2017 werd de eerste territoriale Kievit op de broedplaats gezien op 1 maart. Vanaf dan tot half juli
werden door MH op 79 verschillende dagen Kieviten geïnventariseerd: 25 in maart, 21 in april, 20 in
mei, 10 in juni en 3 in juli. Daarbij werden 902 waarnemingen van Kievit genoteerd (online
beschikbaar in www.waarnemingen.be), waarvan 396 nulwaarnemingen (geen vogels aanwezig).
Dezelfde regio als in 2016 werd afgezocht. Bekende plaatsen werden opnieuw bezocht en een paar
nieuwe plaatsen werden ontdekt (Fig. 53).

Figuur 53. Ook in 2017 werd vooral de regio Mechelen-Leuven-Aarschot-Diest onderzocht op broedende
Kieviten. Veel broedclusters waren op dezelfde plaatsen gevestigd.
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5.5.1 Aankomst op de broedplaats
Na een snelle aankomst op de broedplaatsen in maart was er ook in 2017 een duidelijke terugval van
het aantal aanwezige volwassen vogels in april (Fig. 54). De grootste aantallen worden bereikt begin
mei, twee weken vroeger dan in 2016. Vanaf de piek is er een hele snelle afname en vanaf de tweede
week van juni hadden de meeste volwassen vogels de broedplaatsen verlaten, drie weken vroeger
dan vorig jaar. De tijd tussen piekaankomst en vertrek (6 weken) is veel te kort in beide jaren om
succesvol gebroed te kunnen hebben. De vroegste vliegvlugge jongen werden gezien op 15 mei. De
eerste vliegende jonge vogels werden buiten het broedhabitat aangetroffen op 3 juni. Op dat
moment waren er ook al rondtrekkende groepjes niet (meer) broedende adulten.

Figuur 54. Aankomst van Kieviten op de broedplaats: blauwe balkjes = 2017,
zwarte lijn = 2016, blanco eind juni = 0%.

5.5.2 Aantal broedparen per cluster
30 broedclusters werden opgevolgd van minimum 1 en maximum 20 broedparen (Tabel 5). In vier
clusters waren gemiddeld meer dan 10 paar Kieviten aanwezig. In totaal ging het om minimum 125
en maximum 175 broedparen. Voor de clusters die in beide jaren onderzocht werden, nam het
gemiddeld aantal broedparen toe in 2017 met 14%. Het maximum aantal volwassen vogels dat werd
waargenomen lag zelfs 33% hoger in 2017. De mogelijkheid bestaat dat het hier gaat om nog niet
broedende vogels van vorig jaar.
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Tabel 5. . Samenvattende gegevens van de in 2017 opgevolgde broedclusters.
Plaats

coördinaten

(minstens broedcode adult in broedbiotoop)

Broedparen Broedparen simultaan
max

gemiddeld

aantal nesten

aantal succesvolle
nesten

Schuttersveld 1

50.983053, 4.931755

7

3

3

0

Schuttersveld 2

50.978908, 4.922013

5

2

2

0

Rillaar: graasweide Roth

50.978658, 4.887082

5

1

0

0

Zichemsveld

50.992818, 4.979944

4

4

4

0

Herselt Langdonken

51.025226, 4.857970

3

2

2

3

Herselt Achter de wereld

51.038108, 4.864404

1

1

1

0

Herselt Langdonkenstraat

51.017993, 4.882166

1

1

1

0

Tessenderlo: vallei van de drie beken; Lapseheide

51.023344, 5.073951

5

5

5

0

Tessenderlo: vdriebeken; Steenovenstraat

51.023402, 5.066591

4

3

3

0

Schaffen: vdriebeken; Rodestraat

51.008630, 5.067876

2

1

1

0

Gerhagen: de Hel

51.045301, 5.037968

3

1

0

0

Kaggevinne: Prinsenbos

50.970577, 5.021897

3

2

1

0

Bekkevoort Steenberg

50.955545, 4.981229

6

5

3

0

Tielt‐Winge: Diestsesteenweg‐Stevensstraat

50.931705, 4.931981

3

3

2

0

Tielt‐Winge: Kiekenbosveld

50.921698, 4.894844

20

13

13

2

Houwaart Luttelkolen

50.929205, 4.848529

4

3

3

0

E314: Jennekesstraat et al.

50.962585, 4.849881

11

9

8

0

Aarschot Nieuwland

50.983200, 4.804164

17

13

13

0

Baal Geertruimoeren

51.008912, 4.738734

3

2

1

0

Betekom Veldonkstraat

50.988843, 4.761326

1

1

0

0

Betekom Tremelosesteenweg

50.992707, 4.772663

1

1

0

0

Langdorp Demerbroeken

50.993480, 4.874178

5

4

3

0

Testelt Kerkendijk

51.006622, 4.944834

20

15

(1) (*)

0

Testelt

51.013048, 4.969199

3

2

0

0

Boortmeerbeek‐Laar

50.969916, 4.577805

9

7

6

2

Hever Bieststraat

50.989424, 4.550817

2

1

0

0

Haacht Dijlebroeken

50.991841, 4.611221

8

6

5

0

Mispeldonk‐Cassenbroek

51.004808, 4.571911

13

10

7

2

Winksele‐Delle Ketelstraat

50.927711, 4.641615

3

2

1

0

Erps Kwerps

50.895713, 4.567894

1

1

1

0

Veltem‐Beisem

50.897469, 4.608835

2

1

1

0

(*) zichtbaarheid beperkt; enkel op percelen langs de weg of de dijk

5.5.3 Aantal nesten met eieren
In 2017 werden 90 nesten gevonden en gevolgd. Een bijkomend nest op een nieuwe plaats werd pas
ontdekt wanneer de kuikens groot waren. Ook nu waren er weer veel minder nesten dan
broedparen. Voor goed onderzochte clusters waren er maar 89 legsels op 105‐110 broedpaar.
Opnieuw is blijkbaar 15‐20% van de aanwezige broedkoppels niet tot eileg gekomen. Dit dient in de
toekomst nader onderzocht. Het zou bv. kunnen gaan om nog niet broedende vogels van het jaar
voordien. In elk geval zorgen ze voor een overschatting van het aantal effectieve broedparen.
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Voor elk nest werd de startdatum bepaald. De vroegste nesten startten reeds begin maart, maar de
overgrote meerderheid van de legsels kwam er pas eind april en de eerst helft van mei (Fig. 55).
Ondanks meer intensief veldwerk waren er dit jaar veel nesten met onbekende uitkomst. Kort na de
start van de hittegolf eind mei bleken de meeste volwassen vogels plots verdwenen begin juni.
Onderzoeken wat de toestand is van iets dat er niet meer is, ligt niet voor de hand. We weten met
zekerheid dat die nesten geen volwassen kuikens opleverden, maar in welk stadium ze verloren
gingen was soms niet meer te achterhalen. Er gingen wel zoveel nesten synchroon verloren tijdens
de hittegolf dat het niet anders kan of het heeft daar mee te maken. In tegenstelling met vorig jaar
waren er geen nieuwe legsels meer vanaf de derde week van mei.

Aantal nesten

Slechts 15 nesten gingen verloren in het eistadium, veel minder dan vorig jaar (40). Daarvan werden
er 8 vernield bij landbewerking en dat overkwam ook 1 nest met kuikens. Dit gebeurt frequent bij de
grote golf landbewerking in de tweede helft van april, net voor en net na het uitkomen van de vroege
legsels. Het zorgt dan in elk geval voor verlies van nesten waarin al veel tijd geïnvesteerd werd door
de ouders. 9 nesten werden vermoedelijk verlaten omdat ze opgeslokt werden door te hoog gewas
(zowel eieren als kuikens). Van 18 nesten begonnen voor 1 april waren er 6 die volwassen jongen
opleverden (33%). Van 48 nesten gestart na 25 april waren er slechts 2 waarvan minstens één kuiken
vliegvlug werd (4%) (Fig. 55). Ook dit jaar loonde het heel duidelijk om vroeg te broeden.
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Figuur 55. Aantal legsels gevonden in 2017 geordend volgens startdatum en ingedeeld volgens uitkomst.

5.5.4 Keuze van nestplaats (gewas)
Slechts 8% van de nesten lag in grasland en nog eens 3% in wintergraan, al de rest op akkers. 19%
was op nog onbewerkte akkers met oude stoppels of gewasresten van vorig jaar (68% daarvan op
oude maïsstoppels) (Tabel 6). Al deze nesten waren vroeg en werden gestart in maart of begin april.
Maar de overgrote meerderheid van de nesten (69%) werd gebouwd in pas gezaaide late gewassen.
Opnieuw stond dan de helft van alle nesten in recente gezaaide maïsakkers. Over de twee jaren
samen waren er maximum 5 broedpaartjes die in natuurgebied tot broeden kwamen, wat amper
1.8% van de onderzochte broedpopulatie is.
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Tabel 6. . Gewaskeuze als broedplaats door Kieviten in 2017 en week waarin de eieren gelegd werden.

aantal nesten

grasland

akkerland

percentage standaardweek mediane startdatum

heischraal
permanent
raaigras

1
5
1

1
6
1

week 13 (30 maart)
week 14 (11 april)
week 14 (11 april)

stoppel (graan, pompoen)
wintergraan
oude maïsstoppel
aardappelen
bieten
maïs

5
3
12
4
12
46

6
3
13
4
13
52

week 11 (16 maart)
week 12 (23 maart)
week 12 (23 maart)
week 16 (20 april)
week 17 (27 april)
week 18 (4 mei)

5.5.5 Aantal nesten met jongen
Op 41 nesten met gekende broeduitkomst, kregen er 26 jongen. Slechts bij 9 van de 78 nesten
waarvan het eindsucces gekend is, kwam minstens 1 jong groot. In totaal werden er slechts 19
kuikens volwassen. Omgerekend is dat 8‐18 jongen per 100 broedpaar, amper een kwart tot een
derde van het jaar voordien. Amper 1 op 10 nesten was succesvol en kreeg een jong groot (maar zie
verschil met Mayfield methode).

Aantal succesvolle nesten

De dataset is redelijk dun, maar er is in geen van beide jaren een verband te bespeuren tussen
clustergrootte en de kans op broedsucces (Fig. 56). Aangezien Kieviten hun nesten overdag
hardnekkig en met succes verdedigen tegen predatoren zou je dit verband wel verwachten indien
predatie door vogels een belangrijke bepalende factor zou zijn voor broedsucces (niet dus).
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Figuur 56. Afwezigheid van verband tussen het aantal broedpaar in een cluster en het aantal succesvolle nesten.

5.5.6 Broedsucces (Mayfield methode)
Het totaal aantal gevolgde nestdagen in 2017 was 1094 in de eifase en 475 kuikendagen. Van de
voldoende gevolgde nesten waren er 15 die faalden in de eifase en 13 in de kuikenfase. Dat geeft
volgens de Mayfield methode een dagelijkse overlevingskans voor nesten met eieren van 98.63% en
voor nesten met kuikens van 97.26%. Voor de hele broedperiode geeft dat een overlevingskans van
68% en voor de kuikenperiode 38%. De kans dat een gestart nest volwassen jongen oplevert wordt
volgens Mayfield 32%.
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5.6 Oproep naar vrijwilligers
5.6.1 Broedclusters 2016 en 2017 en aantal broedparen Kievit in Vlaams-Brabant
Er werden 291 broedclusters van Kievit gemeld, verspreid over de hele provincie. Alleen in de
bosrijke regio’s ten zuiden van Brussel werden er geen gemeld (Fig. 57). Clusters met
aantalsinschatting geven in totaal 936 broedpaar in de provincie Vlaams‐Brabant; als we er 40 paar
bijtellen voor de 20 clusters zonder aantal (gezien 2 paar per cluster de mediaan is), dan wordt het
totaal 976 paar. Als we voor de inschatting van de onbekende clusters zouden gebruik maken van het
gemiddelde, dan komen we op 1005 broedpaar. Als er effectief ca. 20% niet broedende (sub)adulten
opdagen op de broedplaatsen (zie 5.3.3. en 5.4.3.), dan is de effectieve broedpopulatie echter een
vijfde lager. Dat is de meest gedetailleerde schatting die er tot hier toe voor de provincie gemaakt
werd. Gezien de herhaalbaarheid van de methodiek en de omvang van de zoekinspanning is het een
goede basis voor verdere monitoring van de Kievit met losse waarnemingen in
www.waarnemingen.be. Ten opzichte van 50 jaar geleden zijn er nu ca. 7x meer, maar tov. 20 jaar
geleden is de Kievit met minstens 60% afgenomen in de provincie. De 10 Gemeentes in Vlaams‐
Brabant met het hoogst aantal broedende Kieviten zijn: Tienen (134), Linter (102), Scherpenheuvel‐
Zichem (74), Aarschot (67), Pepingen (55), Kampenhout (39), Londerzeel (38), Bierbeek (36), Meise
(36) en Leuven (32). Samen zijn ze goed voor 60% van alle broedende Kieviten in de provincie. Tijd
dat zij de Kievit adopteren als koestersoort ? De eerste twee gemeenten delen de supercluster van
het Tiens broek die gedeeltelijk op beide gemeentes ligt.

Figuur 57. Overzicht van de broedclusters Kievit in Vlaams-Brabant 2016-2017.
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5.6.2 Broedsucces op basis van reeds vliegende vogels
Naar aanleiding van het zeer slechte broedresultaat in 2017 wilden we graag weten of dit op grote
schaal het geval was en deden we eind juni nog een oproep naar waarnemers om groepen reeds
vliegende vogels nauwkeurig te observeren en de verhouding volwassen en jonge vogels te melden
in www.waarnemingen.be (zie 4.1). Het aantal op leeftijd gebrachte Kieviten verdrievoudigde na
deze oproep tov. vorig jaar (Tabel 7). Helemaal in lijn met de resultaten van de detailstudie werden
er in 2017 inderdaad zeer weinig jongen gemeld. In 2016 was dat het dubbele. Deze methode dient
verder onderzocht en verfijnt: de juiste periode om zowel jongen van eerste als van vervanglegsels
aan te treffen en nog niet te veel trekkers dient nog scherp gesteld. Maar ze lijkt wel grote potentie
te hebben om jaarlijks met een geconcerteerde actie op korte tijd het broedsucces te gaan bepalen.
Al wat er moet gebeuren is op grote schaal ergens in juni de leeftijd van reeds vliegende Kieviten
bepalen en melden (in 1 of 2 telweekends bv). Die vogels zitten vaak al in groepen bij elkaar (Fig. 58).
Het is dus gemakkelijk om snel meters te maken dan.

Tabel 7. Verhouding adulte en jonge vogels gemeld in Vlaanderen tussen 15 juni en 15 juli.

2016
2017

adult
482
1471

jong
174
269

% jong/100 adulte
36
18

Figuur 58. Praktijkvoorbeeld door een telescoop: 1 jonge Kievit (achteraan) bij een groep van 14 adulten
(Lier 22-7-2017). (foto Gerald Driessens)
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5.7 Trend in Vlaams‐Brabant op basis van monitoringsdata
Het meetnet “Algemene Broedvogels Vlaanderen” is ontworpen om trenddata op te leveren voor het
gewest Vlaanderen. Een representatief deel van die plots liggen ook in Vlaams‐Brabant, maar de
design is niet gemaakt om uitspraken te maken op provinciaal niveau. Op gewestelijk niveau nam de
kievit >5% per jaar af in dit meetnet.
De afgelopen 15 jaar zijn er ook enkele ruilverkavelingen gemonitored in Vlaams‐Brabant in opdracht
van de VLM. Kievit was daar een doelsoort en dus is er informatie over de verandering van de
aantallen (Econnection 2002, Nijs et al. 2016, Opstaele 2015, Verbelen 2010, Verbelen et al. 2010,
Simon Feys en Ilf Jacobs pers. med. 2017). Overal nam het aantal territoria af: van matige afname (‐
20% op 15 jaar) in Elingen tot dramatische afnames in Vissenaken en Gooik (‐70‐85%) (Tabel 8).

Tabel 8. Aantal territoria van Kievit opgetekend ikv monitoring Ruilverkavelingen.

Jaar
2002
2003
2010
2012
2014
2016
2017

Elingen
51

Vissenaken

Gooik

28
55

24
15

37
4
43

7

5.8 Vergelijking resultaten SOVON
Sovon voerde in 2016 en 2017 in Nederland uitgebreid onderzoek naar het broedsucces van Kievit in
het kader van “het jaar van de Kievit” (URL 26). Het eindrapport wordt verwacht tegen het voorjaar
2018. Gedetailleerde resultaten over bv. verschillen in broedsucces tussen grasland en akkerland of
het effect van maatregelen zijn dus voorlopig nog niet beschikbaar. We kunnen wel al vergelijken
met voorlopige resultaten uit dat onderzoek, bv. zoals gepresenteerd op de Landelijke Sovon dag in
2016 (URL 27) of beschikbaar op de website van Sovon (URL 28). Daaruit blijkt dat het nestsucces in
Nederland in een dalende lijn zit en recent maar rond de 35‐40% lag, wat zorgwekkend laag is. Daar
zitten we zelfs nog onder in deze studie met ca. 30%. Om leefbaar te zijn zou een Kievit wijfje
gemiddeld minstens om de twee jaar, maar liefst jaarlijks een jong moeten groot brengen (i.e. 0.6‐1
kuiken/w/j) (Bak & Ettrup 1982, Peach et al. 1994, MacDonald & Bolton 2008, Merricks 2017, URL
29).
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6 Gevalstudies
We gaan hier in op een aantal specifieke situaties die we tijdens de studie tegenkwamen. We
rapporteren daarbij tot op het anekdotisch detail omdat dit de grootste inspirerende kracht heeft
voor wie zelf met Kievit aan de slag moet.

6.1 Verbazend beperkt open habitat
Onder 2.1.5. wordt reeds vermeld dat in ons studiegebied Kieviten op verbazend kleine open plekken
broeden. Al hoewel de meeste studies Kievit toewijzen aan weidse open landschappen en men op
sommige plaatsen zelfs bomen kapt om die condities te verbeteren, voldoet de Kievit dus lang niet
altijd aan de definitie van een open landschap soort (OLA soort). We documenteren daarom een paar
voorbeelden van broedgevallen op kleine ingesloten percelen. Volgens Cramp & Simons (1983)
komen Kieviten niet voor op ingesloten open ruimtes kleiner dan 5 ha en standaard wordt
aangegeven dat je Kieviten niet moet zoeken op <100 m van bossen of huizen. Dat is buiten het
Hagenland en de Zuiderkempen gerekend. De Kieviten hier lezen duidelijk te weinig die publicaties
die aangeven hoe ze zouden moeten leven.

6.1.1 Geertruimoeren Baal
Aan de Geertruimoerstraat in Baal (Tremelo) heeft in beide jaren een paar Kieviten gebroed op een
perceel maïs van 2.5 ha ingesloten tussen bossen en huizen (Fig. 59). Het perceel waarop het nest lag
overwoekerde echter snel met hanenpoot en werd onbruikbaar voor de kuikens in 2016 (Fig. 41). Die
verhuisden naar het gazon van een paar aangrenzende voortuintjes (Fig. 61), terwijl de oudjes
meestal de wacht hielden op de straat. 3 kuikens werden groot met dank aan wakkere burgers die er
mee voor zorgden dat de kuikens hun gang konden gaan. Er werd opnieuw gebroed in 2017, maar nu
zonder succes.

Figuur 59. Ligging van het broedperceel in de Geertruimoeren te Baal.
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Figuur 60. Kievit man op nest met eieren in jonge maïsakker (Geertruimoeren Baal 26-5-2017). De broedende
vogel komt soms letterlijk in de schaduw van het omliggende bos (foto Marc Herremans)

Figuur 61. In 2016 werden de kuikens groot op het gazon van een paar voortuintjes aangrenzend aan het
broedperceel. Een Kievit kuiken aan je brievenbus, het is eens wat anders (Geertruimoeren Baal).
(foto Marc Herremans).
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6.1.2 Lochtstraat Testelt
Een nat perceel maïsstoppel van 2.6 ha ingesloten tussen huizen en bossen aan de voet van de
Voortberg langs de Lochtstraat te Testelt bleef heel het voorjaar 2016 ongeploegd liggen. Een koppel
Kieviten heeft hier gebroed in 2016. Kuikentjes van enkele dagen oud gingen verloren bij
mechanische onkruidbestrijding (frezen) in de laatste week van juni. Op 1‐7‐2016 zat het wijfje al op
een vervanglegsel. Ook dat nest ging verloren. In 2017 werd hier niet gebroed.

Figuur 62. Ligging van het broedperceel langs de Lochtstraat te Testelt.

Figuur 63. Doornatte, verslempte maïsstoppel langs de Lochtstraat te Testelt (28-4-2016). (foto Marc Herremans)
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6.1.3 Diestsesteenweg Rillaar
Zowel in 2016 als 2017 werd er gebroed op een open ruimte van amper 3 ha tussen huizen en bossen
langs de Diestsesteenweg (N10) te Rillaar. De vogel broedt er in 2016 op 60m van de drukke N10 en
op 80m van de lintbebouwing langs deze weg. Bij het bewerken van de akker zorgde de landbouwer
er in 2016 keurig voor dat het nest gespaard bleef door een smalle spie niet te bewerken. Het wijfje
broedde hier consistent alleen. Telkens wanneer er Zwarte kraaien of Buizerds vanuit de omliggen
bossen vertrokken om het perceel te overvliegen, ging ze recht van het nest omhoog om de
potentiële belagers te verjaren. Manlief amuseerde zich elders en daagde pas weer op begin juni
wanneer er kuikens waren. Het nest ging in 2016 alsnog verloren wanneer de kuikens zich vastliepen
in een verzopen akker vol kruid. Ook 2017 gaf geen zeker broedsucces.

Figuur 64. Ligging van het ingesloten broedperceel langs de Diestsesteenweg (N10) te Rillaar.

Figuur 65. Kievit vrouw op nest met eieren op pas bewerkte akker (Rillaar 8-5-2016). (foto Marc Herremans)
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6.1.4 Langdonken Herselt
In het natuurgebied de Langdonken te Herstelt ligt een perceel van ca. 5 ha hersteld nat heischraal
grasland ingesloten door bos (Fig. 67). In het voorjaar zijn er meerdere poelen aanwezig op het
perceel, waarvan één waterhoudend doorheen het jaar. De vegetatie wordt kort gemaaid voor de
winter. Hier waren in maart 2017 tot 4 broedpaartjes Kievit aanwezig. Minstens 2 hebben effectief
gebroed, wellicht beide met succes. Een van de weinige plaatsen in het studiegebied waar Kieviten
op natuurlijke vegetatie broeden in natuurgebied.

Figuur 66. Ligging van het broedperceel in de Langdonken te Herselt.

Figuur 67. Hersteld nat heischraal grasland als broedplaats van Kievit in de Langdonken (Herselt 15-3-2017).
(foto Marc Herremans).
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6.1.5 Bospoel Cassenbroek Heidijkstraat
Na het rooien van een bos ontstond in het natuurgebied Cassenbroek (Rijmenam) een sterk door bos
ingesloten poel met slik. De open ruimte is minder dan 2 ha, maar sluit naar het zuidoosten wel aan
op andere, meer open zones (Fig. 68‐69). Bij elk bezoek troffen we hier baltsende of alarmerende
Kieviten aan. Het terrein is echter onoverzichtelijk door de hoge moerasvegetatie vooraan en niet
goed op te volgen. Hier is allicht minstens een broedpoging ondernomen. Zo’n 300 meter verderop
broeden meerdere paartjes Kievit op akkers.

Figuur 68. Ingesloten bospoel in Cassenbroek (Rijmenam)

Figuur 69. Bospoel in Cassenbroek (Rijmenam 12-5-2017). (foto Ilf Jacobs).
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6.2 Belang van water
6.2.1 Akkerpoelen
In het Hagenland, maar zelfs ook op leemplateau’s vormen zich bij hevige regen tijdelijke
endoreïsche poelen. De grond is er verzadigd, de gewassen groeien er weinig of niet. Er vormt zich
modder en slik. Ideaal foerageerhabitat voor watervogels zoals Kievit. Als de winter niet te droog is,
zijn deze poelen aanwezig in het voorjaar wanneer Kieviten zich vestigen. Als het regelmatig flink
regent of onweert in mei en juni blijven ze nat tot na het broedseizoen van Kievit. Ze spelen een
enorme rol bij de nestplaatskeuze van Kieviten (zie 2.1.7.; Fig. 7, 70‐71) en bij de overleving van
kuikens. Tijdens de droogte‐ en hittegolf van eind mei en begin juni 2017 droogden deze poelen op
en hadden de meeste vogels op de akkers geen toegang meer tot water. Volwassen vogels kunnen
dan nog elders gaan drinken, maar kuikens komen om. Alle kuikens (slechts 4 op 3 plaatsen) die in
2017 wisten te overleven tijdens de droogte en hittegolf in mei en juni hadden toegang tot water.

Figuur 70. Zo broeden Kieviten het liefst: aan de rand van water (in dit geval een grote akkerpoel in pas
uitgekomen maïsveld). Merk ook op dat het nest op minder dan 40 m van hoog bos ligt.
(Lapseheide Engsbergen 11-6-2016) (foto Marc Herremans)
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Figuur 71. Zo broeden Kieviten het liefst: aan de rand van water (in dit geval een grote akkerpoel in een maïsveld)
(Rodestraat Schaffen 11-6-2016). (foto Marc Herremans)

Figuur 72. Het maïsveld aan de rand van deze grote akkerpoel werd leefgebied voor Kievit kuikens.
(Bieststraat Boortmeerbeek 24-6-2016). (foto Marc Herremans)
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Figuur 73. Tot genoegen van de Kieviten vormden zich in de kommen van de Dijlevallei in 2016 enorme poelen in
de akkers (Haacht 24-6-2016). (foto Marc Herremans).

Figuur 74. Wat in juli normaal een onleefbare zee aan maïs zou moeten zijn voor Kieviten, was in 2016 behoorlijk
geschikt habitat voor kuikens, met meerdere hardnekkige poelen. 2 kuikens foerageren op het slib links
(stippellijn) onder toezicht van wijfje (midden) (Steenbergen Tielt-Winge 8-7-2016). (foto Marc Herremans).
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Figuur 75. Normaal zijn deze bieten al te hoog om in te overleven. Maar kleine verslempte plassen hebben het
verschil gemaakt voor dit bijna volgroeide jong (Kiekenbosveld Tielt-Winge 18-6-2016). (foto Marc Herremans)

Figuur 76. Normaal zijn deze bieten al te hoog om in te overleven. Maar kleine verslempte plassen hebben het
verschil gemaakt voor deze bijna volgroeide jongen
(Kiekenbosveld Tielt-Winge 18-6-2016). (foto Marc Herremans)
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Alhoewel ze cruciaal zijn voor het overleven en broedsucces van o.a. Kieviten, heeft de moderne,
intensieve landbouw heel andere plannen met deze akkerpoelen. Ze worden nog steeds aan snel
tempo opgevuld of ontwaterd via een gracht (Fig. 77, 78, 81). Als we Kieviten willen redden in
akkerlandbouw, dan zullen we dergelijke natte plekken moeten leren koesteren of zelfs
(her)aanleggen. De meeste van deze plekken zijn eigenlijk alleen maar geschikt als grasland, dat dan
af en toe onderloopt en voor waterbuffering zorgt. Intensivering van de landbouw heeft er voor
gezorgd dat hier overal akkerbouw ambities kwamen te liggen.

Figuur 77. Endoreïsche akkerpoelen ontwaterd door ze aan te sluiten op de afvoergrachten . (Bekkevoort).

Figuur 78. Bekendmaking van aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning voor het nivelleren van een van de
grootste akkerpoelen van het Hagenland (Rodestraat Schaffen 6-4-2017). (foto Marc Herremans)
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Figuur 79. Kievit man op het nest langs de oever van deze poel (Rodestraat Schaffen 11-6-2016).
(foto Marc Herremans)

Figuur 80. Groep van 126 Kieviten aan deze grote akkerpoelen. Ook Kleine Plevier heeft hier gebroed (3 paar in
2017) en de Wulpen van het aanpalende vliegveld kwamen hier drinken en baden (Rodestraat Schaffen 23-72016). (foto Marc Herremans)
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Figuur 81. De opvulling is ondertussen gegund en uitgevoerd (Rodestraat Schaffen 7-9-2017).
Intensivering van de landbouw ten koste van biodiversiteit gaat onverminderd voort. (foto Ilf Jacobs)

6.2.2 Demer- en Dijlevallei clusters
Twee van de drie grootste broedkernen Kieviten lagen langs de Demer (Kerkendijk Testelt en
Nieuwland Aarschot). Ook in de komgronden van de Dijle bv. te Haacht en langs de Demer in
Langdorp zit nog een aantal broedparen. Dat lijkt ons niet zo toevallig. In de eerste plaats zijn deze
alluviale gronden vaak nat. En zelfs als het heel droog wordt, is de rivier vlakbij. In 2017 werden
meermaals volwassen Kieviten gezien die gingen foerageren, drinken of baden op de smalle slibrand
langs de laag staande Demer of Dijle (Fig. 82). In het verleden werd in Betekom ook al vastgesteld dat
Kieviten hun kuikens naar de slikrand van de Demer brengen. Dat gaat goed zolang het niet plots veel
regent, want dan spoelen de jongen weg. De weg terug omhoog is immers te steil voor kleine
kuikens. Helaas wil dat wel eens gebeuren met een onweer; en in mei of juni is dat risico aanzienlijk.

Figuur 82. Bij lage waterstand
is er voldoende slikrand langs
de Demer die Kieviten
gebruiken om te foerageren.
(Langdorp 26-5-2017) (foto
Marc Herremans)
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Figuur 83. Bij hevige regen verdwijnt het slik langs de Demer volledig, maar dan is er overal voldoende water op
de akkers (Testelt 2-6-2016). (foto Marc Herremans)

6.2.3 Graasweide Rillaar
Ook de enige als broedplaats populaire weide in het studiegebied (een grote graasweide aan het
Roth te Rillaar) wordt kenmerkend doorsneden door een grote, permanent waterhoudende open
gracht met veel slib (Fig. 84).

Figuur 84. De graasweide aan het Roth wordt doorsneden door een brede gracht.
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6.2.4 Poel in paardenweide Molenvloed Herselt
Aan de Molenvloed in Herselt werd op 6‐5‐2017 een wijfje Kievit op nest gevonden in een pas
gezaaide maïsakker (Fig. 85). Het nest lag in de noordhoek van de akker op amper 15 m van een hoge
bomenrij. Op 5‐6‐2017 was het wijfje reeds met kuikens van amper enkele dagen oud 200 m verder
te vinden in een paardenweide. Op zich niet zo bijzonder, maar in die weide lag ook een poel die tot
in juli water bevatte. Minstens één kuiken werd volwassen in deze weide met poel.

Figuur 85. Maïsakker gebruikt als broedplaats en paardenweide met poel die dienst deed al kuikenland.
Deze vogel had meerdere opties om “open” te broeden, maar verkoos toch een nest te bouwen op amper 15m
van een hoge bomenrij (Molenvloed Herselt).

6.2.5 Overleven in de goot en in de drek
Op 16‐6‐2017 zat langs de Dijleweg in het Cassenbroek te Rijmenam een Kievit op de schouw van een
huis. Even in de ogen wrijven: nee, toch geen Kauw, echt een Kievit! Kieviten die op rare plaatsen
voorkomen in het late voorjaar zijn sowieso broedverdacht. In een poging om de vogel te
fotograferen en de toestand uit te klaren vervloog hij naar een ander dak aan de overkant van de
weg. Even later kwam hij weer terug (Fig. 86‐87). Er werd een vliegvlug jong gevonden aan een plasje
rioolwater in de gracht op minder dan 1 meter van de drukke Dijleweg (Fig. 88‐90). De oudervogel
(het mannetje nog wel) had geen andere optie dan het jong te surveilleren vanop het dak van twee
huizen in de buurt. Kieviten die willen overleven moeten inventief zijn tegenwoordig! Het zijn
doorzetters en niet echt fragiele kneusjes.
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Figuur 86. Vanop het dak kan dit mannetje zijn kuiken in het oog houden (Dijleweg Rijmenam 16-6-2017).
(foto Marc Herremans)

Figuur 87. Vanop het dak kan dit mannetje zijn kuiken in het oog houden (Dijleweg Rijmenam 16-6-2017).
(foto Marc Herremans)
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Figuur 88. Dit plasje rioolwater in de gracht langs de drukke Dijleweg was voldoende om een Kievit kuiken
groot te krijgen (Dijleweg Rijmenam 16-6-2017). (foto Marc Herremans)

Figuur 89. Dit plasje rioolwater in de gracht langs de drukke Dijleweg was voldoende om een Kievit kuiken
groot te krijgen (Dijleweg Rijmenam 16-6-2017). (foto Marc Herremans)
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Figuur 90. Opgegroeid in de goot bij een plasje rioolwater. Dit jong kan de wereld aan!
(Dijleweg Rijmenam 16-6-2017) (foto Marc Herremans)
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Op 2‐7‐2017 werden twee volwassen Kieviten opgemerkt in een graasweide aan de
Langdonkenstraat in Varenwinkel. Het wijfje stond verdacht dicht bij de stallen van een boerderij,
maar er konden geen kuikens ontdekt worden in de weide (Fig. 91). Tot er koeien uit de stal naar
buiten kwamen: toen spurtten er twee kuikens van een week oud weg vanuit de modder en
dreksmurrie aan de uitgang van de stal om zich in veiligheid te brengen in het gras aan de andere
kant van de schrikdraad. Zodra de koeien voorbij waren, keerden ze terug naar hun kleine paradijs
vol met vliegjes dat ze deelden met een groepje Witte Kwikstaarten. Beide jongen kwamen met
succes groot.

Figuur 91. Kuikenland op de stoep: op deze wat drekkige staluitloop groeiden twee Kievit kuikens met succes op;
het wijfje houdt de wacht (Varendonk 2-7-2017). (foto Marc Herremans)

6.3 Welke nesten lukten wel?
Is er iets gemeenschappelijk aan de nesten die wél succesvol waren ? Het aantal broedparen in de
cluster, de grootschaligheid van het landschap, de gewaskeuze … e.d. bleken allemaal niet bepalend
te zijn.
In beide jaren hadden de vroegste nesten duidelijk de meeste kans om jongen groot te krijgen. Als de
jongen al flink groot zijn bij de golf van intense landbewerkingen tussen half april en half mei, dan
hebben ze een grotere kans om dit te overleven omdat ze dan al vluchten voor gevaar. Zeker als ze
het geluk hebben om toevallig op een perceel te zitten dat om één of andere reden later dan
gemiddeld bewerkt wordt neemt hun overlevingskans toe. In 2017 was het bovendien eenvoudig wat
de late nesten betrof: enkel diegene bij water maakten een kans. In 2016 was water geen probleem.
Doorgaans was er wel een akkerpoel of plas vlakbij.
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Figuur 92. Wanneer de maïs (of de hanenpoot) op de voorgrond te hoog en te dicht werd, verhuisden de kuikens
naar het pas gemaaide hooiland op de achtergrond (Steenovenstraat Engsbergen 23-7-2016).
(foto Marc Herremans)

Als geschikt habitat niet voor de hand ligt, gaan kuikens actief op zoek naar geschikt kuikenland. Vaak
op aanwijzing van de oudjes die een beter overzicht over het landschap hebben. Ze kunnen daarbij
een paar honderd meter te voet overbruggen (bv. Fig. 85). Grasstroken, diepe grachten, wegen e.d.
houden hen daarbij niet tegen, maar vormen wel extra risico’s op ongelukken. In een context van
snel sterk opkomende gewassen die niet meer geschikt voor hen zijn, is relatieve kleinschaligheid en
teeltafwisseling in het landschap dus belangrijk. Als de maïs te hoog wordt, is er dan misschien
binnen haalbare afstand wel een bruikbare hooi‐ of graasweide of een perceel raaigras dat reeds
gemaaid werd, of een laat gezaaide bietenakker die nog redelijk kaal is, … enz. Late kuikens moeten
het in normale jaren met goed groeiende gewassen helemaal hebben van dergelijke alternatieve
gewassen binnen wandelafstand. Als ze die niet vinden, riskeren ze noodpogingen te ondernemen en
belanden ze niet zelden op verharde wegen (Fig. 94). Dat is dan tenminste nog open en beloopbaar
en ze kunnen van in de goot in de soms nog relatief bloemrijke bermen gaan foerageren (in het geval
die er nog zijn).

Figuur 93. Als de patatjes (links) te hoog zouden worden, kunnen Kievit kuikens hier gemakkelijk uitwijken naar
de graasweides (rechts) (Elingen 4-5-2017). (foto Ilf Jacobs)
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Figuur 94. Als alle gewassen te hoog zijn, belanden Kievit kuikens wel eens meer op straat (Luttelkolen Houwaart
26-5-2017). De bloemrijke wegberm is dan een bonus (want voedselrijk). Maar de kuikentjes sneuvelen vaak in
het verkeer omdat ze zich drukken bij gevaar i.p.v. weg te vluchten (foto Marc Herremans).

6.4 Voorbeelden van mogelijk maatwerk
Voor een paar van de grotere kolonies geven we voorbeelden van concrete maatregelen die het
broedsucces van Kieviten zeker ten goede kunnen komen. We doen dit vanuit het standpunt van hoe
de Kieviten de wereld zouden willen zien. We realiseren ons dat de landbouwers daar allicht anders
over denken op dit moment. Uitdaging wordt om (beheer)overeenkomsten mogelijk te maken die
landbouwers en andere actoren in het landschap kunnen overtuigen om dit toch enthousiast te gaan
doen.
6.4.1 Nieuwland Aarschot
Eén van de grootste broedclusters is gevestigd op een groot perceel maïs langs de Demer achter het
industrieterrein van Aarschot. In 2017 waren hier 17 broedparen aanwezig. Het perceel is een
uniforme maïsakker die bijna gelijktijdig ingezaaid wordt. In het perceel ligt tegen de Demerdijk aan
een restant van een vrij omvangrijke banaanvormige poel (Fig. 95‐96). Die houdt doorgaans lang
water, maar viel in 2017 toch al vroeg droog en was helemaal dichtgegroeid eind mei. In de eerste
helft van juni begint de maïs op dit perceel zich te sluiten. De kuikens moeten weg. De oudervogels
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zijn gewoon om langs het slik van de Demer te gaan foerageren, drinken en baden en leiden hun
kuikens hierheen. De bermen van de Demerdijk waren op dit ogenblik echter nog niet gemaaid en
vormen met hun heuphoge gras‐ en ruigtevegetatie een moeilijk te nemen hindernis voor kleine
kuikens (Fig. 97). Op minder dan 10 meter van een permanente rivier met een slikrandje sterven toch
alle kuikens door uitdroging.

Figuur 95. Top perceel voor Kieviten langs de Demer (Nieuwland, Aarschot).

Een paar eenvoudige maatregelen zouden het broedsucces van deze broedkern een enorme boost
kunnen geven:
 Zorg er voor dat de bermen van de Demer langs deze akker kort gemaaid worden eind mei of
in de eerste dagen van juni. Dan is er vrije toegang voor kuikens tussen de maïs en het water
en slib van de Demer. De kort gemaaide bermen kunnen ook zelf als kuikenland gaan
fungeren.
 Diep de poel in de akker uit en maak hem jaarlijks vrij van vegetatie in april‐mei.
 Zorg dat deze poel permanent water houdt van maart tot half juli. Dat kan met een
eenvoudig pompje: de Demer is vlakbij. Vul de poel op net voor de kuikens geboren worden
begin juni en hou hem nadien op een langzaam zakkend peil zodat er steeds een slikrand is.
 Sluit het fietspad aan de oostzijde van de Demer af in juni. Dan worden er geen kuikens
platgereden en geen fietsers verrast door Kieviten die hun jongen verdedigen.
 Om het helemaal duurzaam te maken: stop met de hopeloos te steile Demerdijk te
verstevigen met grote stenen. In tegendeel: schuin (delen van) de dijken opnieuw af (of laat
dit op termijn natuurlijk gebeuren) zodat er een bredere slibrand ontstaat die bij grotere
variaties in de waterstand blijft bestaan. Het Sigmaplan biedt mogelijkheden voor dergelijke
aanpassingen of ontwikkelingen.
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Figuur 96. Droge poel vol dichte vegetatie (Nieuwland Aarschot 3-6-2017).
Hier valt heel veel mee te doen als kuikenland voor Kieviten. (foto Marc Herremans)

Figuur 97. Op het ogenblik dat er kuikens zijn die weg willen van de dichtgroeiende maïsakker (rechts) richting
slibrand langs de Demer (links) zijn de bermen langs de Demerdijk nog niet gemaaid en vormen een niet te
nemen hindernis (Nieuwland Aarschot 3-6-2017). (foto Marc Herremans)
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6.4.2 Vallei van de Drie Beken
Tussen Schaffen en Engsbergen in de Vallei van de Drie Beken liggen meerdere percelen die zeer
watergevoelig zijn. In de winter vormen zich grote endoreïsche akkerpoelen (Fig. 7, 12, 48, 70, 81, 79,
80). Die percelen zijn zeer in trek bij Kieviten als broedplaats. Als hier een beheerovereenkomst zou
bestaan die het uit productie nemen van de natste stukken van de akkers gepast vergoedt, dan zijn
daar wonderen mee te doen voor Kievit. Gewoon onderhouden als droogvallende akkerpoel en de
kieviten uit de omgeving hebben perfect kuikenland. Helaas gebeurt nog het omgekeerde. In
Schaffen werd de grootste dergelijke (bijna permanente) poel in 2017 (met vergunning) gedempt
(Fig. 78, 80‐81).

6.4.3 Komgronden van de Dijle, Demer, Gete, …
Traditioneel waren er natte overstromingsgevoelige weilanden in de komgronden van de grotere
valleien. Die zijn ondertussen zodanig ontwaterd dat ze ook omgezet zijn in akkerbouw. Omdat het
zware gronden zijn die maar laat opdrogen, worden er vaak late gewassen als maïs geteeld. Dat is
aantrekkelijk voor Kieviten en er zijn nog flinke broedkernen: Testelt Kerkendijk, Haacht, Getevallei.
Geschikt kuikenland is hier het grote probleem. Kerkendijk en Haacht worden te snel en nog voor de
kuikens kunnen vliegen ongeschikte, eindeloze maïszeeën (Fig. 98). De Dijle biedt in Haacht geen
oplossing: de oever is er steil en de getijdenwerking zorgt er voor dat bij vloed de kuikens verdrinken
(Fig. 99). Gepaste percelen kuikenland kunnen hier het broedsucces sterk verbeteren: dat kan gaan
van een grote akkerpoel (die zich in Haacht al vormt in natte jaren: Fig. 73) tot nat gras‐ of hooiland
dat eind mei gemaaid wordt.

Figuur 98. Heel wat broedplaatsen van Kievit veranderen in juni in uitzichtloze maïszeeën. Kuikenland ontbreekt
hier volledig (Dijlevallei Haacht 16-6-2017). (foto Marc Herremans)
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Figuur 99. De verleiding is groot om de begraasde Dijledijk en het slikrandje langs de rivier te gebruiken als
kuikenland. De oevers zijn echter heel steil en er is nog getijdenwerking: een dodelijke combinatie voor kuikens.
(Dijlevallei Haacht 16-6-2017). (foto Marc Herremans)
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7 Discussie
7.1 Waar gaat het mis ?
Tijdens de winter is de overleving van volwassen en eerstejaars Kieviten al 50 jaar constant hoog
(Souchay & Schaub 2016). Dat impliceert ook dat veranderingen in jachtdruk niet de oorzaak zijn van
de recente afname van Kievit in Europa. Daarmee is echter nog niet gezegd dat het ook verstandig is
om onder de huidige omstandigheden van een zo snel afnemende populatie jaarlijks nog zo’n half
miljoen Kieviten te schieten in Europa (European Commission 2009). Als het probleem niet in de
winter ligt, dan gebeurt het in de zomer (Souchay & Schaub 2016).
Er was al langer de veronderstelling en aanwijzingen dat er onvoldoende jongen groot worden bij
Kievit. Deze studie bevestigt dat. De overleving van legsels is goed. Na rampzalig weer vormt
landbewerking het grootste probleem. Overleving van kuikens is een stuk slechter, al heeft ook hier
het weer een belangrijke invloed. De cijfers zijn bovendien erg variabel: het ene jaar komt het
voornaamste effect door het verzuipen van de eieren, het volgende jaar zijn de kuikens verdroogd.
Ook in Duitsland was het broedsucces in 2017 ondermaats door droogte (Reinhard 2017). Het is altijd
wat. 2003 is het laatste jaar dat er nog eens echt veel Kievit kuikens waren (Fig. 15). Het opvallende
aan dat voorjaar is dat er eigenlijk niet zoveel speciaal aan was. Maart 2003 was wel uitzonderlijk
droog en warm, maar dat is vooral goed om Kieviten vroeg te doen starten. Nadien bracht de rest
van het voorjaar heel gemiddeld weer met regelmatig zijn natje en droogje. Misschien is het precies
dat wat Kieviten nodig hebben: de goede oude snelle afwisseling van nat en droog weer. Door
klimaatverandering blijkt ons weer meer en meer langere periodes van standvastig te nat, te droog,
te warm of te koud weer te vertonen (URL 30). De Kievit als klimaatslachtoffer dan maar ? Dat is
misschien wat kort door de bocht, maar de toenemende mate van koppigheid in het weer zal
Kieviten zeker niet helpen. Dat bewijzen de cijfers van de afgelopen twee jaren trouwens duidelijk.
De situatie is eigenlijk bizar. Een halve eeuw geleden waren er maar een paar honderd broedkoppels
Kieviten in Vlaams‐Brabant. Dan werden het er snel meerdere duizenden in de laatste 15 jaar voor de
eeuwwisseling. De afgelopen 15 jaar gaat het weer bijzonder snel achteruit. In biologie blijken we
nogal eens in clicksystemen te denken: wat is moet blijven en wat veel was, moet terugkomen. Maar
het zijn hier niet zozeer de aantallen die belangrijk zijn, wel de consistentie en de snelheid van de
afname. Kieviten blijken zowat kansloos geworden te zijn op akkerland, hun laatste bolwerk.
Bovendien kunnen ze niet terug naar het vorige habitat. Schrale, zompige weiland zijn ondertussen
te vet bemest en te sterk verdroogd. Ook het natuurlijke habitat, nl. vochtige, schrale niet owv
stikstof vergraste heide is er amper nog. En dan ziet de toekomst er plots heel bleek uit.
We konden in Vlaams‐Brabant trouwens nog amper Kieviten vinden die op grasland broeden (8 op
213 paar over de twee jaar beschouwd). Een vergelijking tussen broedsucces op akkers en grasland
zat er dus niet in. De dichtst bijgelegen beduidende broedkernen op grasland blijken in de
natuurgebieden het Mechelsbroek en het Schulensbroek te liggen. Ruim buiten de provincie en dus
niet direct een geschikt doel in deze studie.
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Figuur 100. Ideaal graslandhabitat voor Kievit: schrale, natte graslanden met uitdrogende slikranden langs de
grachten in het natuurgebied Mechelsbroek (8-6-2017). (foto Ilf Jacobs)

Akkerland lijkt momenteel een ecologische val te zijn voor Kieviten. Vroeg in het voorjaar leveren rijk
bemeste, plasdrassige akkers (zoals maïsstoppel) aantrekkelijke foerageermogelijkheden voor adulte
vogels die zich hier graag vestigen. Door intensieve landbouwwerkzaamheden tussen half april en
half mei verliezen Kieviten echter bijna steeds minstens één legsel, vaak net voor of na het uitkomen,
dus na een investering van minstens een maand. Tegen het moment dat er uiteindelijk toch kuikens
komen uit vervanglegsels (eind mei of begin juni) is de omgeving doorgaans helemaal veranderd in
onbruikbaar hoge graanvelden en te snel dichtgroeiende maïsakkers op ondertussen doorgaans
keihard opgedroogde ondergrond. Daar valt voor Kievit kuikens niet veel voedsel meer te vinden en
de overleving is te beperkt om voor voldoende rekrutering naar de populatie te zorgen.
Uit onze studie blijkt duidelijk dat vroeg broeden (starten in maart) meer kans op succes oplevert.
Predatiestudies hebben bv. ook vastgesteld dat de kans op overleven van nesten afneemt in het
voorjaar (Mason et al. 2017). Waarom is er dan geen sterke selectiedruk in die richting en gaan niet
alle Kieviten zo snel mogelijk aan de slag op akkerland zodat ze voor de grote golf landbewerking
klaar zijn ? Door klimaatverandering worden de lentes gemiddeld snel warmer en droger (URL 31).
Op zich is dat gunstig voor vroeg broeden. Maar af en toe is er nog eens een lente die uit de toon
valt. Voorjaar 2013 bv. was zou een lente uit de oude doos: 18 dagen met vorst in maart (waarvan 10
in de laatste decade), half maart een dik pak sneeuw en ‐15°C. Kieviten leven lang en herinneren zich
allicht nog hoe moeilijk maart 2013 was om te overleven, laat staan dat het aan de orde was om dan
vroeg te broeden.
Wachten met haasten. Laat broeden op pas gezaaide maïs en bietenakkers geeft het probleem dat
de broed‐ en kuikentijd te lang duurt en dat de gewassen ondertussen te snel te hoog worden. Daar
kunnen Kieviten niet meer overheen kijken en dat beschouwen ze niet meer als geschikt habitat. Op
lange termijn zou je dan misschien een evolutie verwachten naar een weidevogel met langere poten
of langere nek, … maar die hebben we eigenlijk al en noemt Wulp of Grutto. Met beide gaat het al
even slecht als met Kievit, dus dat gaat ook geen oplossing geven.
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7.2 Wat met het huidige beheerpakket “kuikenweide” ?
Onder PDPOIII bestaat er momenteel in Vlaanderen een beheerovereenkomst “faunabeheer
grasland kuikenweide”. Tussen 20 maart en 1 juli mogen op die graslandpercelen geen
landbouwactiviteiten uitgevoerd worden behalve beweiding met maximaal 2 dieren per hectare. De
vergoeding daarvoor is 761 € per ha per jaar (URL 32). In Vlaams‐Brabant zijn er overeenkomsten
voor in totaal 21,5 ha (VLM pers com). De effectiviteit daarvan evalueren vormde geen onderdeel
van deze studie. De percelen werden niet in het veld opgevolgd.
Maar met de nu beschikbare informatie over het voorkomen van Kievit kunnen we wel een
beoordeling maken van de mogelijke effectiviteit van deze overeenkomsten voor deze soort. De
overeenkomst geldt specifiek voor grasland. Helaas konden we in de provincie Vlaams‐Brabant nog
nauwelijks Kieviten vinden die geïnteresseerd zijn aan broeden op grasland. Dat ligt in andere
streken anders, bv. in de Polders zijn er nog wel graslandbolwerken. 5.5 ha kuikenland
overeenkomsten liggen ten oosten van Diest. De dichtstbijzijnde broedende Kieviten zijn in het
Webbekomsbroek op meer dan 1 km afstand met tussenin waterlopen en een spoorlijn. Die percelen
zijn dus niet geschikt als kuikenland voor Kievit. De overige 16 ha liggen ten noordoosten van Tienen
in de vallei van de Grote Gete (Late(r)broeken). Die liggen wel binnen een grote broedkern van
Kieviten. De Kieviten broeden daar nu echter vooral op maïsakkers. Sommige zullen vroeg broeden
op de natte stoppels en die kuikens zouden later inderdaad ook hun toevlucht kunnen zoeken tot
kort nat grasland in de buurt. De meerderheid van de Kieviten zal daar echter ook pas laat broeden,
wanneer de maïsakkers opnieuw zijn ingezaaid (half mei). Die hebben dan pas kuikens half juni en
tegen dan vormt niet gemaaid grasland vooral kniehoog hooiland, wat ongeschikt is voor Kievit
kuikens. Enkel begraasde percelen met voldoende korte vegetatie tussen half juni en half juli kunnen
dan nog nuttig zijn voor jonge Kieviten. We kwamen in de veldstudie geen andere
beheerovereenkomsten tegen die duidelijk gunstig waren voor Kievit. Daarmee doen we geen
uitspraak over de mogelijke effectiviteit van de beheerovereenkomsten voor andere
landbouwsoorten. Kieviten hebben in het binnenland echter dringend nood aan specifieke
beheerovereenkomsten op akkerland. Grasranden zijn hierbij niet nuttig. Plasdras werkt wél. (van
der Winden et al. 2017).

7.3 Maakt predatie alle inspanningen overbodig ?
Predatie is een fundamentele drijvende kracht in de natuur en een belangrijke ecosysteemdienst:
predatie zorgt o.a. samen met competitie voor een tendens tot stabiliteit en evenwicht in systemen.
Predatierisico beïnvloedt ook sterk habitatgeschiktheid en ‐gebruik. Wie niet met predatie kan leven,
moet zich beter niet met natuurlijke systemen bezig houden. In een gezond systeem worden
voldoende individuen geproduceerd om predatie zijn rechtmatig deel te gunnen. Het is nu eenmaal
de taks die je aan het natuurlijke systeem moet betalen om het geheel te kunnen laten functioneren
en om er deel te mogen van uitmaken. Er zijn er altijd die denken geen taks te moeten betalen, maar
zo bouw je geen duurzaam systeem. Predatiecontrole kan tijdelijk nuttig zijn in een uiterste
crisissituatie van uitsterven waar de overleving van elk individu van cruciaal belang wordt.
Predatiecontrole heeft bij Kievit overigens lang niet noodzakelijk ook een positief effect op het succes
van nesten (Bolton et al. 2007).
Er is wel eens gesteld dat predatie alle inspanningen voor weidevogels overbodig maakt (URL 33).
Predatie was geen doel van ons onderzoek. Daarover zijn al veel grotere studies gebeurd (Teunissen
et al. 2005, Bolton et al. 2007, Bellebaum & Bock 2009, Kamp et al. 2015, Berthold et al. 2016,
Laidlaw et al. 2016, Mason et al. 2017). Maar wanneer je 2557 nestdagen legsels opvolgt en 1133
nestdagen kuikens, dan kom je onvermijdelijk ook iets te weten over de omvang van predatie.
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Predatie van legsels van Kieviten was bijzonder beperkt in deze studie. Bij 2 op 165 nesten met
eieren was predatie meest waarschijnlijk de reden van verdwijnen (1.2%). Bij 16 andere legsels is het
niet helemaal uit te sluiten dat ze geroofd werden, al gebeurde dit allicht nadat ze verzopen en
verlaten werden. In elk geval werd minder dan 10% van de legsels geroofd. Ongeveer eenzelfde
aantal nesten sneuvelde bij landbewerking. Daarmee liggen onze cijfers fors lager dan doorgaans
elders vastgesteld in binnen‐ of buitenland. Het is verleidelijk om te geloven dat predatie in deze
studie misschien zo laag lag omdat er geen nesten verstoord en bezocht werden en alles vanop
afstand gevolgd werd. Dat hoeft niet het geval te zijn; zie bv. Van Impe (2003). Hoe kan predatie op
legsels nu zo laag zijn ? Want op alle plaatsen werden tijdens elk bezoek bv. Zwarte kraaien gezien.
Op sommige plaatsen zelfs heel veel, vooral in de buurt van silovoer: notoire plaatsen met groepen
van tientallen kraaien tijdens het broedseizoen waren het Zichemsveld (50), de Prinsenbos te
Kaggevinne (120), het Kiekenbosveld te Tielt‐Winge (40), het Cassenbroek in Rijmenam (175) en de
Dijlebroeken in Haacht (187). Als een waarnemer op 1 minuut op een akker alle broedende Kieviten
kan ontdekken vanop de weg, dan kan een beetje kraai dat zeker ook en zelfs sneller. Toch werden
op 3 van deze 5 bovengenoemde plaatsen in beide jaren jonge kieviten groot. Indien Zwarte Kraaien
echt ambitie zouden hebben om legsels van Kieviten te roven, dan zou er geen nest meer dan een
dag kunnen overleven in het studiegebied. Overdag verdedigen volwassen kieviten hun nest echter
tegen predatoren. De voornaamste verliezen zijn dan ook ’s nachts (door zoogdieren) (Bolton et al.
2007). ’s Nachts zijn nesten dus meer kwetsbaar en blijkbaar zijn kleine zoogdieren talrijker in
grasland dan op kale akkers (waar trouwens weinig te vinden is voor hen). Het verminderde
predatierisico zou wel eens een van de hoofdredenen kunnen zijn waarom Kieviten op blote akkers
komen broeden: beter uitzicht is immers ook betere afweer overdag en welke predator komt daar nu
’s nachts iets zoeken? Kuikens hadden een lagere overleving dan eieren, maar jonge Kievit kuikens
zijn dan ook berucht om inventief te zijn als het gaat over manieren om aan hun eind te komen. Koud
en nat weer is bij jonge kuikens een belangrijke oorzaak van sterfte, zeker in dichte vegetatie.
Broedsucces is doorgaans beter op maïsvelden dan op grasland (Bellebaum & Bock 2009, Europese
Commissie 2009, Oosterveld et al. 2017, Kamp et al. 2015, Sovon URL 27, maar zie Van Impe 2003
voor een tegenvoorbeeld).

Figuur 101. Aan uitzicht ontbreekt het deze Kievit niet wanneer hij op het nest zit. Wat zou een roofzoogdier hier
’s nachts komen zoeken ? (Elingen 29-5-2017) (foto Ilf Jacobs)
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Meeuwen, en dan vooral de grote soorten zijn ook predatoren van Kievit broedsels (Van Impe 2003).
Kleine Mantelmeeuw is een recente nieuwkomer in het binnenland. Tientallen en ondertussen soms
groepen van een paar honderd meestal onvolwassen vogels hangen ook in Vlaams‐Brabant rond
(Herremans in voorbereiding). Vaak schuimen ze daarbij de velden en weilanden af naar voedsel. Er
werden nog geen gevallen waargenomen, maar het is niet uitgesloten dat ook deze soort hier eieren
en jongen van Kievit rooft.
Predatie is echter een complexe materie die een gespecialiseerde studie met het nodige high‐tech
materiaal vereist om goede inzichten te verwerven (bv. Mason et al. 2017). De omvang van predatie
is vaak heel variabel en sterk afhankelijk van de lokale condities en de toevallige specialisatie of
gewoontes van één of andere predator(soort). Meer en meer is duidelijk dat predatierisico’s flink
kunnen beïnvloedt worden door de manier waarop het landschap is ingericht (Bellebaum & Bock
2009, Oosterveld et al. 2014, Gottschalk & Beeke 2014, Laidlaw et al. 2016). Daarbij wordt wel eens
gesteld dat bomen een risico vormen voor weidevogels en soms beter kunnen weggehaald worden
uit weidevogelkerngebieden (Leestmans & Smets 2015). Dat blijkt in studies echter meer niet dan
wel op te gaan (Oosterveld et al. 2014, Berthold et al. 2016). Kieviten vermijden bomen en struiken
trouwens niet systematisch; bij heet weer maken ze er dankbaar gebruik van om schaduw en koelte
op te zoeken (Fig. 102‐103).
Klimaatfactoren veroorzaakten in deze studie het grootste verlies van nesten. Daarna volgde
landbouwactiviteiten. Voor kuikens weten we het minder zeker, maar ook hier was klimaat
(overvloedige regen en droogte) belangrijk. Het effect van klimaatfactoren was in het verleden
zelden zo duidelijk op Kievit (Europese Commissie 2009).

Figuur 102. Bij warm weer zoeken Kieviten zelfs bomen en struiken op voor de schaduw; hier een mannetje dat
nog een nest in de buurt heeft (Elingen 29-5-2017). (foto Ilf Jacobs)
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Figuur 103. Ook deze 4 jonge kuikens zijn de verschroeiende hitte op het veld ontvlucht en hebben de schaduw
van een struik opgezocht (Luttelkolen Houwaart 26-5-2017). (foto Marc Herremans)
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8 Aanbevelingen
Op basis van de ervaringen uit deze studie hebben we vier grote aanbevelingen om het broedsucces
en behoud van Kievit te verbeteren op akkerland:

(1) Verleid vogels om zo vroeg mogelijk te broeden op veilige plaatsen
Enerzijds hebben vroeg broedende Kieviten een veel grotere kans op broedsucces. Anderzijds is er
een behoorlijke fractie percelen die maar eind april of begin mei bewerkt worden als voorbereiding
voor late gewassen. Voor vogels die vroeg starten is dat bijna voldoende tijd om een nest jongen
groot te brengen. Zorg dat percelen die maar laat zullen ingezaaid worden (bv. met maïs) er
aantrekkelijk bij liggen voor Kieviten vroeg op het seizoen (Fig. 104). Ploeg of frees maïsstoppels bv.
eind februari of begin maart zodat de stoppel niet hinderlijk is en de grofkluitige structuur
aantrekkelijk (Fig. 105). Zorg dan voor voldoende rust op die akkers tot begin mei en wees
aandachtig bij de landbewerking voor halfwas tot bijna volwassen kuikens.

Figuur 104. Op deze voldoende open en schraal blijvende maïsstoppel kwam een vroeg nest jonge Kieviten
groot nog voor de nieuwe landbewerking (Luttelkolen Houwaart 17-5-2016). (foto Marc Herremans)
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Figuur 105. Dichtgroeien kan voorkomen worden door (liefst vroeg op het seizoen, begin maart) stroken grof te
ploegen of frezen (Asdonk Engsbergen 15-5-2016). (foto Marc Herremans)

(2) Spaar nesten bij landbewerking
Na extreem weer, was de grootste oorzaak van nestverlies in deze studie landbewerking. De
meerderheid van de landbouwers houdt helemaal geen rekening met nesten van Kieviten op hun
akkers. Nesten worden bij werkzaamheden heel zelden actief gezocht en gespaard.
Hier liggen hele grote kansen en uitdagingen voor groepen die zich willen engageren in agrarisch
natuurbeheer, of voor samenwerking tussen de natuursector en de landbouw. Kieviten overeind
houden op akkers zal (net als het behoud van alle biodiversiteit in langbouwgebied) immers vanuit de
landbouwsector zelf moeten komen. Enkel als de landbouwers er intrinsiek zelf goesting en aandacht
voor hebben, kan dit iets worden.
Nesten dienen gezocht en veilig gesteld op het moment van de landbewerking. Op voorhand nesten
(opzichtig) markeren is sterk af te raden omdat predatoren en stropers daar blijken gebruik van te
maken. De beheerovereenkomst nestbescherming heeft voeger bestaan in Vlaanderen, maar kan
niet meer afgesloten worden onder PDPOIII. Ze kan best opnieuw geactiveerd worden, maar dan
gericht op het veilig stellen van nesten bij het bewerken van akkers.

(3) Concentreer nesten op broedzones
Kieviten blijken vaak consistent bepaalde akkers en delen van percelen te verkiezen om te broeden.
Vaak zijn dat nattere zones. Zorg voor een regeling waarbij die zones uit productie kunnen gaan en
kunnen ingericht worden als broedzone. Dat houdt in dat ze vroeg op het seizoen geschikt gemaakt
worden (of dat al zijn van de vorige herfst). Een minimum oppervlakte zal nodig zijn om dit succesvol
te maken, bv. >25 a. Deze regeling is best voor meerdere jaren gezien de persistente voorkeur en
plaatstrouw van Kieviten, maar dan vergen ze wel jaarlijks onderhoud. Na half mei kan dit land
bewerkt worden, of het kan verder bestemd worden als kuikenland. Om vogels te concentreren op
de bedoelde plaatsen kan het nuttig zijn om ze elders in de buurt te ontmoedigen, bv. door te zorgen
voor een lange maïsstoppel (>30 cm) die zo veel mogelijk overeind blijft en/of door die stoppel vroeg
in het najaar in te zaaien met gras dat in het voorjaar te lang is voor Kievit om in te broeden.
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(4) Voorzie geschikt kuikenland
Vroeg geboren kuikens worden in april‐mei nog groot in een open akkerlandschap. De nesten en
kuikens van laat broedende vogels worden opgeslokt door snel groeiende gewassen. Zorg op
plaatsen waar Kieviten laat in akkers broeden voor geschikt kuikenland (Fig. 106). Zorg dat dit nat is
(liefst plasdras) en met veel open grond tussen de lage vegetatie (Oosterveld et al. 2014). Een
minimum oppervlakte van >25 a lijkt aangewezen. Indien lineair is 150m/ha aanbevolen (Elington et
al. 2010). Het huidige instrument van de beheerovereenkomst kuikenland kan hiervoor omgeturnd
worden en gerichter ingezet: (1) waar Kieviten effectief broeden en (2) met de verplichting om delen
plas‐dras te maken/houden. Al wordt dat laatste een uitdaging op leemplateau’s tijdens hittegolven.

Figuur 106. Dit is wat Kievit kuikens nodig hebben om op te groeien: een slikgracht met ondiep water.
Hier werd een nest groot (Nekker Mechelen 12-5-2017). Dat moet ook op akkers kunnen. (foto Ilf Jacobs)

Voor elk van deze 4 basisprincipes is het mogelijk om een beheerovereenkomst op maat uit te
werken. Het succes daarvan zal afhangen van de betrokkenheid en doelgerichte inzet voor het
behoud van de Kievit door de landbouwers zelf en wie hen hierbij begeleid. Degelijke en
stimulerende gebiedscoördinatie lijkt essentieel. Vertrekken van de huidige inventaris van bestaande
clusters aan broedende Kieviten is verstandig. Start en concentreer de maatregelen in de eerste
plaats in de grootste broedkernen.
Specifieke braakgelegde Kievit plots bestaan al (en zijn succesvol) in Duitsland, mits ze op plaatsen
gelegd worden waar traditioneel Kieviten voorkomen en mits ze nat gehouden worden (Reinhard
2017). Ook een beheerovereenkomst van verlaat zaaien van maïs is al in voege in Duitsland (Cimiotti
& Sohler 2017). Beide schema’s hebben al getoond dat ze het broedsucces boven de nodige drempel
van 1 jong per wijfje per jaar kunnen krijgen. De voorgestelde maatregelen (3) en (4) hebben het
nadeel dat ze nesten en jongen concentreren op een kleine oppervlakte. Dat verhoogt het risico dat
predatoren hier opportuniteiten in vinden. Dat dient opgevolgd. Zoogdieren kunnen desnoods
tijdelijk elektrisch uitgerasterd worden.
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12 Bijlagen
12.1 Bijlage 1 Kievit als Koesterbuur in Sint‐Pieters‐Leeuw
Binnen de gemeente Sint‐Pieters‐Leeuw werden in de loop van 2016‐2017 in totaal 225 Kieviten
gemeld (Tabel ). Bij de clustering werden binnen de gemeentegrenzen 12 locaties gevonden waarvan
3 broedclusters (Figuur 07). Net over de gemeentegrenzen naar het zuidwesten in Gooik, Pepingen
en Elingen zijn veel meer broedende Kieviten aanwezig. De grootste broedcluster van de gemeente
(nr 485) tussen Oudenaken en Elingen sluit aan bij die populaties in de buurgemeenten.

Figuur 107. Overzicht Kievit clusters in Sint-Pieters-Leeuw (groen: broedclusters, rood: kieviten waargenomen
maar niet geselecteerd als broedcluster).

Cluster 260 betreft een zone in de directe omgeving van het hermeanderingsproject van de
Zuunbeek met een grote plas‐dras zone (Fig. 108). Hier broedt 1‐2 paar. Cluster 68 is een
akkercomplex aan het Zellikveld waar 1 broedpaar werd ontdekt (Fout! Verwijzingsbron niet
gevonden.). Hier is misschien potentie voor meer. Ook het akkercomplex (cluster 70) aan de
Hogekouter/Hoge paal dat niet als broedcluster werd weerhouden zou nog kunnen potenties hebben
als broedplaats voor Kievit.
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Figuur 108. Detailkaart met beeld op broedcluster 260. De zone in de directe omgeving van het
hermeanderingsproject van de Zuunbeek vormt met de aanwezigheid van een uitgebreide plas-dras zone
geschikt leef- en broedgebied voor Kievit.

Cluster 485 in het zuidwesten van de gemeente op de grens met Elingen is veruit de grootste
broedcluster met 15‐16 broedparen (Figuur 109.). Dit gebied werd in 2017 in drie rondes bezocht en
de situatie van de broedende Kieviten wordt hieronder besproken.

Figuur 109. Detail van Kievitcluster 485 tussen Oudenaken en Elingen.
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Ronde 1: 4‐5‐2017 (Fig. 110)
Het terrein heeft nog een zeer open karakter. De akkers liggen er of wel nog braak bij of ze zijn pas
geploegd en gezaaid. Bij deze intensieve golf landbewerking gaan de meeste vroege Kievit nesten
verloren. Er waren 28 adulte Kieviten aanwezig en 3 baltsten boven pas ingezaaide akkers. Er werd 1
kuiken van minder dan 10 dagen oud opgemerkt.

Figuur 110. De situatie eind april -begin mei. Combinatie van braakliggende en kale akkers (Elingen/Oudenaken
4-5-2017). (foto Ilf Jacobs)

Ronde 2: 29‐5‐2017 (Fig. 111)
De meeste Kieviten moesten na nestverlies een vervanglegsel starten eind april ‐ begin mei. Tegen
eind mei zitten die of nog op het nest of ze hebben kleine kuikens. Ze verkiezen daarvoor de nog ijle
en korte productiegewassen zoals mais, biet, aardappel. Broedende vogels zijn niet altijd nog te zien
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tussen de reeds opschietende gewassen. Er waren in totaal 27 volwassen Kieviten en 1 donskuiken
van minder dan 5 dagen oud. 10 adulten alarmeerden hevig in de zone waar ook het kuiken
gevonden werd. Er waren dus nog meer nesten.

Figuur 111. Onder andere owv een zeer droog en warm voorjaar stonden veel akkers er eind mei/begin juni nog
schraal bij. Pasgeboren jongen zijn van de tweede broedpoging (Elingen/Oudenaken 29-5-2017). (foto Ilf Jacobs)
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Ronde 3: 30‐6‐2017 (Fig. 112)
Vanaf half juni zijn alle gewassen zodanig hoog op grootste deel van akkerareaal dat ze ongeschikt
zijn als leefgebied voor kieviten. Het akkercomplex is monotoon met weinig variatie. Graasweiden,
grazige paden, kleine waterpartijen die terugtrekken bij droogte zijn afwezig. Waarschijnlijk werden
bijna alle jongen ‘opgeslokt’ door de hoge vegetatie nog voor ze vliegvlug waren. Door het extreem
droge voorjaar waren hier en daar een paar akkers waar aardappelen of maïs niet of nauwelijks
opgekomen waren. Eind juni waren echter ook op deze nog open locaties geen Kieviten (adult of
juveniel) meer aanwezig. Tijdens de hittegolf eind mei en begin juni zijn de kuikens allicht
omgekomen van de droogte.

Figuur 112. Eind juni was het gebied veranderd in een voor Kieviten ongeschikte ‘maïs-, aardappel- en bietenzee’
(Elingen/Oudenaken 30-6-2017). (foto Ilf Jacobs)
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Tabel 9. Overzicht waarnemingen binnen Kievitclusters in Sint Pieters Leeuw.
cluster
max #
Cluster certainty adulten datum

#
totaal activiteit
10 ter plaatse

kleed

68 TRUE

2 18/03/2016

onbekend

68 TRUE

2

4/05/2016

2 adult in broedbiotoop

adult

68 TRUE
69 FALSE

2

5/05/2016
18/03/2016

1 ter plaatse
2 adult in broedbiotoop

onbekend
onbekend

70 FALSE

18/03/2016

3 baltsend / zingend

onbekend

70 FALSE
84 FALSE

18/03/2016
20/03/2016

15 ter plaatse
1 foeragerend

onbekend
onbekend

260 TRUE

3

5/05/2016

2 ter plaatse

adult

260 TRUE

3

2/04/2017

3 ter plaatse

onbekend

260 TRUE

3 11/04/2017

1 ter plaatse

onbekend

260 TRUE

3

7/05/2017

2 ter plaatse

onbekend

260 TRUE

3 19/06/2017

15 ter plaatse

onbekend

260 TRUE

3 23/06/2017

7 ter plaatse

onbekend

260 TRUE

3

1/07/2017

20 ter plaatse

onbekend

261 FALSE

5

5/05/2016

376 FALSE
391 FALSE
396
485
485
485

25/06/2016
19/03/2017

5 alarmerend
70 ter plaatse
1 nestindicerend gedrag

FALSE
TRUE
TRUE
TRUE

31
31
31

24/03/2017
4/05/2017
4/05/2017
4/05/2017

2
1
1
1

ter plaatse
adult in broedbiotoop
adult in broedbiotoop
baltsend / zingend

485 TRUE

31

4/05/2017

1 ter plaatse

485 TRUE

31

4/05/2017

2 baltsend / zingend

adult
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend

pullus
adult
zomerkleed

deelgem_naam
Sint‐Pieters‐
Leeuw
Sint‐Pieters‐
Leeuw
Sint‐Pieters‐
Leeuw
Vlezenbeek
Sint‐Pieters‐
Leeuw
Sint‐Pieters‐
Leeuw
Vlezenbeek
Sint‐Pieters‐
Leeuw
Sint‐Pieters‐
Leeuw
Sint‐Pieters‐
Leeuw
Sint‐Pieters‐
Leeuw
Sint‐Pieters‐
Leeuw
Sint‐Pieters‐
Leeuw
Sint‐Pieters‐
Leeuw
Sint‐Pieters‐
Leeuw
Sint‐Pieters‐
Leeuw
Vlezenbeek
Sint‐Pieters‐
Leeuw
Oudenaken
Oudenaken
Oudenaken

lat

lon

bijzonderheden

#
TERRITORIA

50,79451102 4,246483035 Pas geploegde akker

1

50,79471442 4,251480326

1

50,79313176 4,249577969
50,79594025 4,232853726 Maisstoppel

1
0

50,77855744

4,26645074

0

50,77843533 4,265842214
50,80844308 4,274139628

0
0

50,7833

4,2365

1à2

50,78274089

4,23585914

1à2

50,78306671

4,23299789

1à2

50,7834487 4,235513866

1à2

50,78303932 4,234665962

1à2

50,78327
50,7833514

4,23448585 droogvallende oevers

1à2

4,23448585 op droogvallend oevers Volsembroek

1à2

50,78738033 4,250822514

0

50,79749941 4,241888666 op akker
50,80496471 4,25920486

0
0

50,79284434
50,77889898
50,77938997
50,78110182

0
15 à 16
15 à 16
15 à 16

Oudenaken

4,262571999
4,187139496 Aardappelakker
4,191724397 Aardappelakker
4,193965718 Boven ingezaaide bietenakker
Donsjong op pas ingezaaide maisakker.
Straf dat dit jong de intensieve
50,7790319 4,189392887 bewerkingen overleefd heeft!

Elingen

50,7836611

15 à 16

4,18254789 Aardappelakker

15 à 16
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485 TRUE
485 TRUE
485 TRUE

31
31
31

4/05/2017
4/05/2017
4/05/2017

485
485
485
485
485
485

485 TRUE

31 29/05/2017

10 adult in broedbiotoop

onbekend

Oudenaken

485 TRUE
486 FALSE

31 29/05/2017
1 4/05/2017

10 alarmerend
onbekend
1 adult in broedbiotoop onbekend
baltsend paar (ook
2 paring)
onbekend

Oudenaken
Oudenaken

50,78140136 4,186777063 Jonge maisakker
50,78110182 4,193965718
50,77925111 4,190180115 In grote pas ingezaaide maisakker
Op bietenakker met kleine kiemlingen.
50,77612933 4,188870192 Ook baltsend
50,77892844 4,190171733
50,77916673 4,190406092 Donsjong in 20cm mais
50,77718111 4,187477119 In bietenakker
50,78001748
4,1907873
50,77986696 4,193395413
10 adulten op jonge aardappelakker.
Onzeker of het hier over rustende
dieren uit onmidd omg gaat of
50,77938763 4,186763987 broedende vogels van terrein zelf
Boven mais‐aardappelcomplex. Kleine
50,77965581 4,191060551 graasweide aanwezig
50,78076433 4,208079167 Op pas omgeploegde maisstoppel

31
31
31
31
31
31

4/05/2017
29/05/2017
29/05/2017
29/05/2017
29/05/2017
29/05/2017

Vlezenbeek

50,80960803

TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE

493 FALSE

2

8/05/2017

2 adult in broedbiotoop
2 adult in broedbiotoop
10 adult in broedbiotoop

onbekend
onbekend
onbekend

Oudenaken
Oudenaken
Oudenaken

12
1
1
2
2
2

adult in broedbiotoop
adult in broedbiotoop
ter plaatse
adult in broedbiotoop
adult in broedbiotoop
ter plaatse

onbekend
onbekend
pullus
onbekend
onbekend
onbekend

Oudenaken
Oudenaken
Oudenaken
Elingen
Oudenaken
Oudenaken

4,26657228

15 à 16
15 à 16
15 à 16
15 à 16
15 à 16
15 à 16
15 à 16
15 à 16
15 à 16

15 à 16
15 à 16
0
0

12.2 Bijlage 2 Overzicht van alle broedclusters en aantallen
Digitaal aangeleverd: tabel met overzicht van de broedkernen en QGIS bestanden.
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12.3 Bijlage 3 Provinciale Koesterburenfiche Kievit
Volgende voorgestelde wijzigingen worden in blauw aangegeven op de fiche.

Kievit

Vanellus vanellus

Korte soortbeschrijving
Soortkenmerken
De Kievit is een forse vogel. Hij valt op door zijn metaalgroene bovendelen en zwart-witte verenkleed.
De witte staart eindigt met een brede zwarte band; de dekveren van de onderstaart kleuren rossig
beige. Op de kop draagt hij een opvallende lange zwarte kuif. Kenmerkend zijn de brede afgeronde
vleugels waardoor hij een relatief langzame, flappende vlucht heeft.
Hij foerageert door afwisselend te lopen of rennen, stoppen en pikken.
Ecologie
In de broedtijd draait bouwt het mannetje meerdere onopvallende nestkuiltjes in de grond en, waarvan
het vrouwtje er eentje uitkiest om er vier eieren in te leggen. Zowel het mannetje als het vrouwtje
bebroeden de eieren en verzorgen de jongen. Het komt bij Kieviten regelmatig voor dat een mannetje
twee of meer vrouwtjes heeft. De Kievit kent een uitgebreid dieet van allerlei ongewervelden, die in of
op de bodem leven. Kieviten zijn voor hun voedsel geheel afhankelijk van de bereikbaarheid van
bodemdieren. Op de akkers is doorgaans weinig voedsel te vinden waardoor de dieren na het
uitkomen van het legsel met hun kuikens naar nabijgelegen gemaaide of begraasde graslanden
trekken. Vooral kuikens zoeken graag voedsel op natte, modderige plekken.
Biotoopvereisten
De Kievit is een onmiskenbare vogel die in de broedtijd in vochtige weiden en akkers aan te treffen is.
De soort nestelt in open gebieden met een korte en niet te gesloten vegetatie. Steeds vaker zijn dat
akkers. In het voorjaar worden ingezaaide gewassen, zoals maïs geprefereerd boven
najaarsgewassen, die in de broedtijd meestal al veel te hoog zijn opgeschoten. Om dezelfde reden
worden ook grasakkers en cultuurgraslanden vermeden, omdat het snelgroeiende gras al snel te lang
wordt voor de Kievit, zeker als ze aan een vervolglegsel toe zijn.
Waar mogelijk broeden Kieviten op akkers die aan grasland grenzen (Wilson et al. 2001). De
afhankelijkheid van grasland als opgroeihabitat voor kuikens verklaart de lage dichtheden in
grootschalige akkergebieden in vergelijking met landbouwgebieden waar bouwland en grasland elkaar
afwisselen.
Populatie-uitwisseling en natuurverbindingen
In de winter vormen Kieviten grote groepen en trekken over korte afstanden naar het zuiden. Een
groot gedeelte van de populatie blijft echter en wordt 's winters aangevuld met vogels uit het noorden
van Europa. De meeste vogels trekken 's winters alleen maar weg wanneer bodemdieren door
langdurige vorst niet meer bereikbaar zijn.

Beschermingsstatus
Rode lijst Vlaanderen
momenteel niet bedreigd
Vogelrichtlijnsoort
niet van toepassing

Bescherming in Vlaanderen
beschermd

Belangrijke leefgebieden en landschapselementen
H2. akkers
akkers
H4. graslanden
soortenrijke cultuurgraslanden
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Voorkomen in de provincie Vlaams-Brabant
Regionale verspreiding
De Kievit is als broedvogel alom aanwezig in Vlaanderen en ontbreekt enkel in grote, aaneengesloten
bos- en heideterreinen en in sterk verstedelijkte gebieden. De kernen met hoge dichtheden liggen
zeer verspreid en vertonen weinig regionale verschillen. De situatie is in Vlaams-Brabant is niet
beduidend anders dan in de andere provincies: overal waar geschikt habitat aanwezig is, kunnen
worden in kleine of grote aantallen Kievitten aangetroffen worden. De totale broedpopulatie in de
provincie bedraagt ca. 1000 paar (2016-2017).

(kaart vervangen door nieuwe broedclusterkaart, Figuur 57 uit dit rapport)

Inventarisatieonderzoeken




Algemeen soortenverspreidingsonderzoek door het bijhouden van waarnemingen via de
website waarnemingen.be.
Project Algemene BroedvogelMonitoring (INBO, Vlaamse vogelwerkgroep Natuurpunt en
Natuurpunt Studie),
Project PuntTransectTellingen (INBO Natuurpunt)

Knel- en aandachtspunten

 Belangrijke wijzigingen in het agrarisch beheer en grondgebruik hebben belangrijke aanpassingen

van de Kievit gevraagd, waardoor de soort van weidevogel steeds meer naar akkervogel is
geëvolueerd. Vooral de veranderingen op het vlak van bemesting, maaien en drainage van
graslanden en de teloorgang van gemengde landbouwbedrijven liggen aan de basis hiervan. Het
intensief bewerken van akker tijdens de eileg en de broedperiode laat veel broedsels verloren
gaan. Maar ook het gebruik van pesticiden, de omschakeling van zomergewassen naar meer
wintergewassen, de steeds groter wordende percelen en de beperking van wisselteelten hebben
een belangrijke invloed op de Kievit.
 Akkerranden (gras/erosiestroken) vormen in hun huidige vorm vaak ecologische vallen. Tijdens het
broedseizoen worden ze vaak 1-2 keer gemaaid, waarbij nesten of pas uitgekomen jongen worden
uitgemaaid.

Maatregelen
Overzicht maatregelen
H2.5. Gewaskeuze en vruchtafwisseling
H2.8. Aangepast randenbeheer en braaklegging
H4.11. Extensieve begrazing
H4.12. Maaien
H4.15. Herstel van soortenrijke cultuurgraslanden
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S66.1. Voldoende hoog waterpeil tot juni
S66.2. Afwisseling van beheer
S66.3. Braak laten van stoppel
S66.4. Niet-kerende grondbewerking
Landschaps- en habitatgerichte maatregelen
 H2.5. Gewaskeuze en vruchtafwisseling. De Kievit is van weidevogel tot een echte akkervogel
verworden. Om te broeden is hij aangewezen op akkers die tijdens het broedseizoen onbenut
blijven; d.w.z. dat er geen verstorende activiteiten op plaatsvinden zoals grondbewerkingen.
Akkers die met zomergewassen worden ingezaaid zijn het best als broedgebied geschikt, omdat
ze vroeg in het voorjaar worden bewerkt en dan lange tijd gerust worden gelaten en nog geen
dichte vegetatie ontwikkelen. Het meest geschikt zijn akkers die aansluiten op graslanden,
waardoor de vogels na het uitkomen van de eieren, met de kuikens naar voedselrijker gebied
kunnen verhuizen. Het is aangewezen om een jaarlijkse bemesting op kuikengrasland te
beperken tot 50kg ruwe stalmest per ha per jaar (daarbij komt nog de atmosferische N-depositie).
Voor voldoende vruchtbare gronden is bij beweiding geen extra bemesting nodig. Percelen met
een nulbemesting kunnen voordelig zijn, zeker in gebieden waar al zwaar bemest wordt en in
nieuw ingerichte percelen om een verschraling te verkrijgen en daardoor een hoger
insectenaanbod te bekomen.
 H2.8. Aangepast randenbeheer en braaklegging. Braakleggingen van gronden die resulteren in
de ontwikkeling van een ietwat ruige en open kruidenvegetatie vormen zowel een geschikt nestals voedselhabitat. Ook stoppels zijn geschikt (zie maatregel S66.3. Braak laten van stoppel).
 H4.11. Extensieve begrazing. Ruigere graslanden kunnen door een extensieve begrazing
geïntroduceerd en bestendigd worden. De Kievit heeft immers een sterke voorkeur voor dit type
grasland (Wilson et al. 2001).
 H4.12. Maaien. Het maaibeheer wordt zodanig gevoerd dat op korte afstand een ruimtelijke
spreiding ontstaat van kort(er) gemaaide en ongemaaide grasstukken en –percelen. Een
afwisseling in grashoogte zorgt voor ruimtelijke variatie en een verscheidenheid aan voedsel en is
te bekomen door een spreiding van het maaibeheer in tijd en ruimte. De afstand tussen gemaaide
en ongemaaide percelen bedraagt onder gunstige omstandigheden hooguit 200-400 m. Het niet
meemaaien van voldoende brede slootkanten tijdens de eerste snede (tot 15 juni) biedt al
voldoende foerargeer- en schuilmogelijkheden. Het maaien van percelen gebeurt best van binnen
naar buiten. Voor de Kievit zijn late maaidatums ongunstig.
 H4.15. Herstel van soortenrijke cultuurgraslanden. Verscheidenheid in structuur en
soortensamenstelling van cultuurgraslanden ten voordele van weidevogels en de Kievit in het
bijzonder is te bekomen door een gevarieerder graslandgebruik waarbij grasakkers, hooilanden,
weilanden en grasruigten elkaar afwisselen. Ook een extensiever graslandbeheer draagt bij tot de
variatie, ook al beperkt deze zich tot randen en hoekjes.
Soortgerichte maatregelen

 S66.1. Voldoende hoog waterpeil tot juni. Geschikte weidevogelgebieden zijn open gebieden

die voldoende nat blijven tot half juni. In Vlaanderen komen hiervoor vooral zandige of venige
bodems bovenop klei- of podsollagen in aanmerking. Poelen of plasdras-situaties verhogen de
aantrekkelijkheid en de overlevingskans van kuikens.
 S66.2. Afwisseling van beheer. Diversiteit in het gebruik van landbouwgronden ligt in
grootschalig benutte landbouwgebieden moeilijk, maar kan gecompenseerd worden door in
randsituaties de nodige ruimte te geven aan natuurrijkere ontwikkelingen. Vooral op plaatsen waar
akkers aansluiten op graslanden kan een structuurrijk randenbeheer tegemoetkomen aan de
behoefte van Kievitskuikens aan insecten. In kleinschaligere landbouwgebieden is een afwisseling
van akkers en graslanden na te streven. Habitatdiversiteit is één van de beslissende factoren voor
een grote dichtheid aan Kievitten (o.a. Wilson et al. 2001).
 S66.3. Braak laten van stoppel. Stoppels zijn geschikt voor Kievit wanneer deze onbehandeld –
d.w.z. zonder voorafgaande onkruidbestrijding of gebruik van kiemingsremmers – achterblijven en
onbewerkt blijven liggen tot in de zomer (van 1 maart tot 15 juli) alvorens ze ingezaaid worden. De
Kievit verkiest stoppels in open gebied, op minstens 100 meter van gebouwen of bomen (Moorcroft
et al., 2002). Dit gebeurt bij voorkeur na een teelt van zomergerst, maar ook andere
graangewassen waaronder triticale (= kruising tussen tarwe en rogge), gerst, tarwe en spelt komen
hiervoor in aanmerking.
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 S66.4. Niet-kerende grondbewerking. Bij een minimale en oppervlakkige grondbewerking blijven
de vegetatieresten van de laatste oogst of van de ingezaaide groenbedekker grotendeels aan de
oppervlakte bewaard. De grond wordt immers - in tegenstelling tot het (diep)ploegen - niet
gekeerd. Dit resulteert in een hoger voedselaanbod voor Kievit op de akkers gedurende de
broedperiode. Een niet-kerende grondbewerking kan op twee manieren worden uitgevoerd:
- door de bovenste 25 centimeter te bewerken maar niet te keren, bv. door gebruik van een
erosieploeg, een grondbreker, een pennenfrees of een cultivator; hierop volgt een
zaaibedbereiding en wordt het gewas ingezaaid.
- door geen diepe bewerking uit te voeren maar enkel een zaaibedbereiding.
Foto 4: Niet-kerende bodembewerking (Foto: VLM).

Financierings- en ondersteuningmogelijkheden
Algemeen
 Ondersteuning gemeentelijk natuurbeleid
 Subsidie voor de aankoop van natuurgebieden
 Landschapsteam
Soortgericht
 Bijzonder natuurbeschermingsproject
Habitatgericht
 Beheerovereenkomst soortenrijke graslanden en akkers
 Beheerovereenkomst aanleg en onderhoud strategisch grasland
 Beheerovereenkomst aanleg en onderhoud grasstrook en gemengde grasstrook (plus)
 Beheerovereenkomst aanleg en onderhoud vluchtstrook
 Beheerovereenkomst perceelsrandenbeheer
 Beheersovereenkomst faunabeheer grasland (uitgestelde maaidatum, beweiden, standweide,
kuikenweide)
 Beheerovereenkomst soortenbescherming akkervogels: gemengde grasstroken
 Beheerovereenkomst soortenbescherming akkervogels: opgeploegde gemengde grasstroken
 Beheerovereenkomst soortenbescherming akkervogels: graanranden
 Beheerovereenkomst erosie: niet kerende bodembewerking
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Lopende initiatieven
geen

Opvolgings- en evaluatiemogelijkheden
> Zichtwaarneming
De Kievit is gemakkelijk op zicht te inventariseren, maar de kenmerkende roep (’kieoewiet kieoewiet’)
van het mannetje in het voorjaar en zijn opvallende buitelende baltsvlucht helpen daarbij.
Inventariseren kan al vanaf maart en kan doorgaan tot mei-juni indien men ook aandacht heeft voor
het tweede late en vervanglegsels.
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12.4 Bijlage 4 Uitvoeringsrapport
Dit is een korte evaluatie van de uitvoering van het project. Wat ging goed ? Wat is niet gelukt
volgens plan of heeft voor problemen gezorgd ?
12.4.1 Wat ging goed volgens plan ?










We gingen de uitdaging aan om jaarlijks 100 broedparen Kievit te vinden en op te volgen. Dat is
gelukt: het werden er in totaal 213‐282. Maar die in detail opvolgen heeft wel aanzienlijk meer
mankracht gevergd (in overleg met de provinciale diensten).
We riepen vrijwilligers op om mee te werken aan dit project. Dat zorgde voor een verdubbeling
tot verdrievoudiging van het aantal gegevens.
Die informatie van vrijwilligers levert voor het eerst een totaalkaart op van broedkernen Kievit in
Vlaams‐Brabant en een vrij nauwkeurige schatting van het huidige aantal broedparen. De
methode en de huidige kaart kunnen dienen als basis voor toekomstige monitoring en voor
gerichte acties.
De extra oproep om ook na het vliegvlug worden van kuikens de ouderdom van niet meer
broedende Kieviten te bepalen in juni‐juli werd goed opgevolgd en heeft een innovatieve
methode opgeleverd om op grotere schaal en eenvoudiger een ruw cijfers over het broedsucces
te bekomen.
We hebben uitvoerig gecommuniceerd over het probleem van de Kievit en haalden daar een
groot bereik mee.
Het inzicht in de problemen van de Kievit nam aanzienlijk toe en op basis van die inzichten is het
mogelijk om gericht oplossingen te formuleren, zowel generieke voorstellen voor nieuwe
beheerovereenkomsten als zeer specifieke lokale maatregelen.
We hadden gehoopt op verschillend weer in beide projectjaren om de invloed van het weer mee
te kunnen onderzoeken. De weergoden waren ons meer dan gunstig gezind wat dit betreft.

12.4.2 Wat ging niet goed of werd niet uitgevoerd zoals voorzien ?






De meeste vrijwilligers bleken niet bereid om nesten te zoeken en op te volgen via
nestcontroles. Daarom werd dit aspect afgevoerd. Het is ook niet uitgevoerd door de
professionele onderzoekers omdat discussies over (mogelijke) verstoring en interferentie met
het broedsucces door nestbezoeken al van bij het begin fel de kop opstaken. Het zou het
vertrouwen in de studie gehypothekeerd hebben. Het aspect opleiden van vrijwilligers om op
voldoende voorzichtige wijze nesten te zoeken en op te volgen kwam daardoor ook te vervallen.
Dit is een belangrijk signaal. Tot amper 40 jaar geleden waren vogelnesten de normale focus bij
veldwaarnemers. Dat blijkt helemaal weg en legt een hypotheek op de mogelijkheden om in
Vlaanderen momenteel met vrijwilligers onderzoek naar broedecologie te voeren. De Mayfield
methode is algemeen erkend als de beste methode om broedsucces te meten, maar er is
frequente opvolging en intensief veldwerk voor nodig. Dat verschoof dus grotendeels van
vrijwilligers naar professionelen. Dit verantwoordt het inzetten van bijkomende professionele
tijd bij de intensieve veldstudie.
Het aantal broedparen per cluster bepalen bleek onverwacht veel moeilijk dan voorzien owv de
bijzonder grote dynamiek van adulte vogels. Daardoor is de onzekerheid op de cijfers over
broedsucces niet zozeer te wijten aan het probleem om nesten en kuikens op te volgen, maar
wel aan het inschatten van het aantal paartjes dat probeerde te broeden in elke cluster.
In het protocol hadden we vrijwilligers aangeraden om broedverdachte Kieviten minstens 3x per
seizoen te controleren. Gezien de sterker dan verwachte dynamiek, bleek dat te weinig.
Gelukkig deden veel vrijwilligers meer controles dan gevraagd. Ook bij de intensieve studie
deden we meer bezoeken.
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We voorzagen een test met een drone om te onderzoeken of zo de legselgrootte kon bepaald
worden. We hebben deze test niet uitgevoerd omdat hiermee in het buitenland reeds
voldoende geëxperimenteerd werd. Het is wel degelijk mogelijk om het aantal eieren vast te
stellen met een warmtecamera aan een drone. De vogel moet echter nog steeds van het nest
gejaagd worden. We vonden het niet gepast om voor deze beperkte test zelf de nodige
gespecialiseerde apparatuur aan te schaffen.
We zijn er niet in geslaagd om een voldoende grote populatie Kieviten te vinden in de provincie
die nog op graslanden broedt. Daardoor valt het aspect van vergelijking tussen grasland en
akkers weg.
Het eindrapport van het jaar van de kievit door Sovon wordt maar verwacht tegen voorjaar
2018. We hebben dus maar beperkt kunnen vergelijken met de resultaten uit dat onderzoek die
reeds beschikbaar zijn. Die vergelijking kan nog uitvoeriger gebeuren bij de voorbereiding van
een populair wetenschappelijk artikel dat gepland is voor het themanummer akkervogels van
Natuur.oriolus.
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Natuurpunt is de grootste natuurvereniging in
Vlaanderen. Duizenden vrijwilligers en 400 professionele
medewerkers werken voor de bescherming van belangrijke
leefgebieden, soorten en landschappen. Om dit doel te
bereiken beschermt de vereniging de resterende natuur
in Vlaanderen door gebieden aan te kopen en beheren,
door soorten en leefgebieden te bestuderen en
monitoren, door mensen kennis te laten maken met de
natuur en door beleidsbeïnvloeding op lokaal, regionaal en Europees niveau. Natuurpunt beheert meer dan
20.000 ha natuur verspreid over 500 natuurgebieden.
95.000 families zijn lid van Natuurpunt.

