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1 Nestbescherming Kievit: waarom? 
 
De laatste decennia kenden heel wat weidevogels een sterke afname in Vlaanderen en daarbuiten. 
Ook de kievit kreeg de voorbije decennia sterke klappen. Om verschillende redenen zijn hun aantallen 
op half-natuurlijke graslanden in Vlaanderen sterk teruggelopen, lokaal zelfs verdwenen. De vogels 
verschoven hun leefgebied naar de grote akkergebieden, waar ze wel nog plaats vonden.  
 
Deze omschakeling was echter niet zonder gevaar. Kieviten ervaren op de akkers de meest zichtbare 
nestverliezen die ons in Vlaanderen bij in het wild levende vogels bekend zijn.  
Jaarlijks worden vele duizenden nesten vernield tijdens werkzaamheden op het veld: ploegen, 
bemesten, inzaaien … .  
 
Deze nesten sparen lijkt een vrij eenvoudige opgave maar wordt niet of weinig gedaan. Nochtans 
weten we dat het nestsucces van deze legsels, als we de verliezen door landbouwwerkzaamheden niet 
meerekenen, bijzonder hoog is. Het gericht beschermen van nesten op akkers kan het aantal 
succesvolle legsels (en dus het aantal uitgekomen jongen) bijgevolg sterk verhogen.  
 

 
Figuur 1: Een piepjong kievitskuiken. Dankzij nestbescherming stijgt het aantal succesvolle nesten en krijgen jongen 
een kans (foto: Filip De Vos – Bond voor Verantwoorde Natuurfotografie). 

 

2 Wat kan jij doen? 
 
De kievit broedt zeer gespreid over Vlaanderen. Er is dus nood aan een breed opgezet actieplan en dat 
kan alleen met de inzet van talrijke vrijwilligers. Lokale vogelliefhebbers hebben vaak het beste zicht 
op welke percelen geregeld kieviten aanwezig zijn of broeden en waar een nestbeschermingsactie 
bijgevolg het meest efficiënt is. Ook jij kan je dus inzetten voor de kievit door het helpen opsporen van 
kievitsnesten. Het in kaart brengen van vrijwilligers die mee aan de slag willen is onze eerste stap, meld 
je dus meteen aan. 
 
Deze handleiding bundelt ervaringen uit Nederland en België en heeft tot doel een uniforme werkwijze 
te implementeren. Indien nodig zal deze methode worden bijgestuurd op basis van nieuwe inzichten. 
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Bijkomende ervaringen of nuttige tips zullen eveneens worden verwerkt. We houden jullie op de 
hoogte wanneer er nieuwe updates beschikbaar zijn. 
 
Ook waarnemingen invoeren is belangrijk 
Mogelijk kan je omwille van bepaalde redenen niet deelnemen aan een nestbeschermingsactie op 
terrein. Dan kan je de werkgroep helpen door zoveel mogelijk waarnemingen van kieviten in te voeren 
in www.waarnemingen.be. Misschien vinden we dan wel een andere vrijwilliger die de nesten wil 
opvolgen.  Hoe je je waarnemingen op een goede manier invoert, lees je in het onderdeel 5. Hoe 
registreer je je waarnemingen? 
 

3 Vooraleer je met een actie van start gaat… 
 
Het is bij wet verboden om nesten te verstoren zonder afwijking op het soortenbesluit. Ook 
nestacties als deze vallen daar in de regel onder.  Daarom is het belangrijk dat je je aanmeldt bij de 
Werkgroep voor Weide- en Akkervogels Natuurpunt vooraleer je op pad gaat en dit voor 1 maart 
van elk broedseizoen. Je kan je aanmelden via wwa@natuurpunt.be.  
 
Hou er rekening mee dat je voor het betreden van akkers, weilanden of natuurgebieden steeds een 
voorafgaande toelating nodig hebt van de eigenaar/pachter. Geef de eigenaar dus altijd eerst 
toelichting over het Actieplan Kievit en vraag of hij wil meewerken aan de actie. Zo bekom je ook een 
grotere betrokkenheid van eigenaars of landbouwers, wat een voorwaarde is voor een meer duurzame 
aanpak en bewustwording.  
 
Mensen die kieviten willen redden, begeven zich regelmatig in de territoria van deze soort. We zijn er 
ons van bewust dat dit een bijkomende druk op de broedvogels kan vormen. Om die impact zoveel 
mogelijk te beperken, bundelt deze projecthandleiding de ervaringen van zeer ervaren mensen. Om 
verstoringen tot het minimum te beperken is het belangrijk dat deelnemers aan het Actieplan Kievit 
zich strikt aan de voorgeschreven methode en gedragscode houden, zowel voor de nestbescherming 
als het gebruik van de nestkaart. 
 

4 Nestbescherming: een stappenplan 
 

Stap 1: Hoe kan je kieviten herkennen? 
 
De kievit als soort herkennen is uiteraard zeer makkelijk. Het is onze enige zwarte-witte steltloper met 
brede ronde, in de vlucht wat flappende vleugels. Het mannetje heeft een langere kuif op de 
achterkruin dan het vrouwtje, en een aaneengesloten brede zwarte borstband die naar boven 
doorloopt tot de kin, zonder witte vlekjes. 
 
Vrouwtjes zijn vaak iets grauwer van kleur op de bovendelen met een iets zwakker contrast tussen de 
zwarte en witte delen. De kuif is korter dan bij (de meeste) mannetjes. Het best bruikbare kenmerk is 
dat de borst tot de kin niet doorlopend zwart, maar sterk wit gevlekt is, zodat de donkere voorhals een 
wat opgebroken patroon toont.  
 

file://///natuurpunt.be/dfs$/NP-Data/Users/griet/Brakona/Weidevogelwerkgroep/Actieplan%20Kievit/www.waarnemingen.be
mailto:wwa@natuurpunt.be
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Stap 2: Waar kan je kieviten vinden? 
 
Kieviten houden van open landschappen waar ze zowel in graslanden als op akkers te vinden zijn. Het 
zijn grondbroeders: hun nest bestaat uit een ondiep uitgekrabd kuiltje (ca. 12 cm diameter) dat vaak 
wordt bekleed met wat grassprietjes of strohalmpjes. Het bevindt zich bij voorkeur op blote grond of 
tussen lage, open vegetatie op een iets verhoogde stuk.  
 
Kieviten verkiezen vaak (maïs)stoppelvelden of percelen met landbouwgewassen als wintertarwe, 
bieten, zomergranen (wanneer de gewassen nog laag zijn) en schrale(re) graslanden als broedplaats. 
Je kan ze soms ook aantreffen in andere open habitats met lage begroeiing als heide, braakland, 
afgravingen of op drogere plekken in een moerassige omgeving.   
 

 
Figuur 3: Kieviten houden van open habitats met lage begroeiing. Foto: Filip De Vos (Bond Verantwoorde 
Natuurfotografie). 

 
Kieviten lijken akkers te prefereren die zich ook in de (ruime) buurt van water bevinden. Zo zullen 
percelen op de flanken van grotere riviervalleien, in de buurt van waterretentiebekkens of met 

Figuur 2: Kievit man (links) en vrouw (rechts) (foto’s: Wim Dirckx en François Exelmans) 
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tijdelijke plassen vaak interessant zijn omdat de vogels dan in de nabijheid van hun nestplaats kunnen 
drinken, zich wassen of een uitwijkplaats hebben om met hun jongen naartoe te trekken bij droogte. 
 

 
Figuur 4: Kieviten broeden graag bij water: liefst op de slikrand langs een (uitdrogende) plas.  

Ook deze deels ondergelopen akker voldoet aan die vereisten (foto Marc Herremans). 

 
Kieviten zijn solitair tot semi-koloniale broedvogels: sommige koppels broeden apart, andere dicht bij 
elkaar in de buurt. 
 

Praktisch: Baken je werkingsgebied duidelijk af en bezoek daarbinnen alle mogelijke geschikte 
terreinen tussen half februari en eind maart. Begin met een beperkte oppervlakte zodat je zeker weet 
dat je er gemakkelijk naartoe kan wanneer het nodig is en het beschermingswerk ook kan volhouden 
gedurende het ganse broedseizoen. Vergeet niet dat landbouwers vaak afhankelijk zijn van het weer 
om hun werkzaamheden op het veld in te plannen. Wees dus flexibel. Stem zeker ook af met de lokale 
vogelwerkgroep of andere vrijwilligers die zich bezighouden met de bescherming van kieviten of 
weidevogels in het algemeen. 

 

TIP: raadpleeg Waarnemingen.be om een zicht te krijgen op eerdere waarnemingen van (clusters van) 
kievit in jouw regio. Dat kan je helpen om je zoekgebied af te bakenen. 

 

Stap 3: Wanneer moet ik op zoek gaan? 
 
Het broedseizoen start begin maart en loopt door tot in juni. De piek van de eileg situeert zich tussen 
half maart tot begin mei. Kieviten produceren 1 (uitzonderlijk 2) broedsel(s) per jaar en leggen meestal 
4 eieren: 1 per dag of om de 2 dagen. Met het leggen van het laatste ei vangt de broedfase aan, die 
26-29 dagen duurt. De jongen verlaten snel na het uitkomen de nestplaats (nestvlieders) en zoeken 
meteen hun eigen kostje bij elkaar. Op een leeftijd van 35-40 dagen zijn de jongen vliegvlug. 
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Probeer steeds zo vroeg mogelijk in het seizoen (begin tot half maart) op zoek te gaan naar broedende 
kieviten, bij voorkeur voor de eerste grondbewerkingen. Later in het broedseizoen zal de 
landbouwactiviteit op de akkers toenemen en wordt het gaandeweg moeilijker om broedende vogels 
tussen de groeiende gewassen te zien zitten op het nest.  
 
Je kan de ganse dag door op zoek gaan naar broedende kieviten. 
 

 
Figuur 5: Een nest met weids uitzicht: typisch legsel van kievit in een nog vrij kale, jonge suikerbietenakker (foto: 

Marc Herremans). 

 

Stap 4: Hoe territoria van kievit bepalen? 
 
Let bij het zoeken naar kieviten op de opvallende baltsvluchten. Daarbij maakt het mannetje met zijn 
brede zwart-witte vleugels acrobatische buitelingen in de lucht terwijl hij zijn typische zang laat horen: 
‘kie-WI  -  wit-wit  -  KI-joeoe-WIE’.  
 
Plaatsen waar je in het vroege voorjaar geregeld individuen of koppels waarneemt, kan je best in de 
gaten houden tijdens het broedseizoen. Grote pleisterplaatsen worden vele jaren na elkaar gebruikt. 

Waarop moet ik letten? Een snelcursus kievitgedrag. 

Februari-mei 
Kieviten vertonen tijdens het broedseizoen allerlei gedragingen die een indicatie geven van het 
broedstadium waarin ze zitten. Zo zal je voorafgaand aan de eileg voornamelijk territoriale 
gedragingen zien zoals mannetjes die baltsvluchten maken, nestkuiltjes krabben of fier rechtop 
op de uitkijk staan, vaak op een kleine verhoging in terrein. Ze zullen in deze periode ook hun 



Veldhandleiding ‘Actieplan Kievit’ - Werkgroep Weide- en Akkervogels Natuurpunt  10 
 

territorium verdedigen tegen indringers waarbij je luchtgevechten tussen mannetjes van 
verschillende broedparen kan waarnemen. 

 

Maart-juni 
Eens kieviten aan een nest begonnen zijn, zal hun gedrag wat minder opvallen. Je kan dan letten 
op broedende vogels. In het begin van het broedseizoen zijn de broedende vogels vaak goed 
zichtbaar tussen de lage vegetatie, maar naarmate de vegetatie groeit zijn ze minder makkelijk 
waar te nemen. Beide partners broeden op de eieren, maar het vrouwtje zal tijdens de eifase de 
meeste tijd op het nest doorbrengen.  
  
Bij verstoring (bv. tractor, roofdier,...) in de buurt van de nestlocatie zullen kieviten hun nest 
verlaten en alarm slaan. Afhankelijk van hoe snel de dreiging nadert en hoe dicht deze zich bij het 
nest bevindt, zal de broedende vogel al lopend of vliegend de nestlocatie verlaten. Vervolgens 
proberen beide partners onder luid, weemoedig alarmgeroep, meestal vanuit de lucht, de bron 
van verstoring van het nest weg te lokken (afleidingsgedrag). Geregeld worden ze hierbij geholpen 
door eventuele andere kievitpaartjes die in de nabije omgeving broeden.  
Indien tijdens de eifase de verstoring slechts kortstondig is, vliegen de vogels soms honderden 
meters weg en wachten daar totdat de verstoring voorbij is. De mannetjes keren daarbij vaak als 
eerste terug naar de omgeving van het nest. 
 
Als een nest om een of andere reden toch verloren gaat, beginnen kieviten vaak binnen 5-12 dagen 
aan een vervanglegsel. Ze kunnen tot vier vervanglegsels produceren. Eens een koppel erin 
geslaagd is om jongen groot te brengen, zullen ze geen tweede legsel meer beginnen. Als de jongen 
echter vroeg in het broedseizoen sneuvelen vooraleer ze vliegvlug zijn, kunnen kieviten alsnog een 
vervanglegsel starten. 
 

Stap 5: Nesten van kieviten opsporen 
 
Eens je een territorium hebt ontdekt, is het aangewezen om eerst vanop een afstandje de vogels een 
tijdje te observeren. Zo kan je in het begin van de territoriale fase zien dat de mannetjes gedurende 
enkele dagen verschillende nestkuiltjes uitkrabben, die vervolgens door de vrouwtjes geïnspecteerd 
worden. Na grondige inspectie kiest het vrouwtje het best geschikte plekje om hun nest te maken. Als 
er duidelijk reliëf aanwezig is op het perceel, dan prefereren kieviten vaak de wat hoger gelegen, 
drogere delen. 
 
Eens een geschikte nestplek werd gekozen, begint het vrouwtje met de eileg. Pas wanneer de eileg 
voltooid is, gaat het broeden van start. Broedende vogels zijn vaak goed zichtbaar. Je kan dan best 
vanaf een veilige afstand speuren naar zittende vogels met je verrekijker of telescoop. Naarmate de 
gewassen groeien, wordt het gaandeweg moeilijker om broedende vogels op het nest te volgen. Vaak 
zijn ze enkel nog zichtbaar wanneer je precies tussen de gewasrijen kan kijken.  Als die rijen dan niet 
loodrecht op de weg liggen, wordt het observeren lastig.  
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Figuur 6: Broedende Kieviten zijn doorgaans 

gemakkelijk te vinden: ook al zit het wijfje 
“diep” op het nest in een pas bewerkte akker 

(foto: Marc Herremans) 

 
Figuur 7: Broedende man kievit in opkomende maïs later in het 
broedseizoen. De vogel is enkel nog zichtbaar als je tussen de 
juiste rijen kijkt (foto: Marc Herremans). 

 

 
Als beide vogels van het nest zijn bv. om te foerageren of door verstoring (bv. om een roofvogel te 
verjagen), kan je het vrouwtje proberen volgen bij de terugkeer naar de nestlocatie. Vooraleer ze gaat 
zitten, zal ze vaak nog even de eieren herschikken. 
 
Kieviten kunnen soms met meerdere koppels dicht bij elkaar broeden. Trek dan ruim tijd uit om de 
situatie vanop afstand te observeren. Om het aantal broedparen te bepalen, kan je het hoogst aantal 
mannetjes of vrouwtjes noteren die je op dat moment kan waarnemen.  
 

TIP: probeer een bewolkte dag uit te kiezen of vroeg op de dag het veld in te gaan. Eens de zon gaat 
schijnen, krijg je immers last van luchttrillingen die de observatie bemoeilijken. Kies geen te koude 
dagen, dan worden de eieren beter voortdurend bebroed en wordt elke verstoring best vermeden.  

 

Stap 6: Contacteer de landbouwer of eigenaar 
 
Vooraleer je actie onderneemt op terrein, contacteer je de landbouwer of eigenaar van het perceel 
met de vraag of hij/zij bereid is om zijn/haar medewerking te verlenen aan het project. Doe beroep 
op je lokale connecties, spreek een landbouwer aan tijdens zijn werkzaamheden op het veld of steek 
je licht eens op bij de lokale landbouwraad van de gemeente. Lokale landbouwers weten dikwijls wel 
wie welke percelen bewerkt. Ken je zelf een landbouwer? Spreek hem/haar gerust aan en leg uit wat 
je wil doen en wat er van de landbouwer verwacht wordt. Geef daarbij voldoende 
achtergrondinformatie over het doel van het Actieplan Kievit. 
 
Als de betreffende landbouwer mee wil werken aan de nestbescherming, informeer dan best even 
welke bewerkingen er gepland staan op korte termijn zodat je weet wanneer actie op terrein nodig is. 
Dat laat je ook toe een planning op te stellen. Laat je gegevens achter en vraag of hij/zij je wil 
contacteren van zodra er werkzaamheden gepland worden. 
 

Stap 7: Bepaal de exacte nestlocatie 
 
Eens je toestemming hebt van de eigenaar, kan je op zoek gaan naar de exacte nestlocaties. Ga daarbij 
discreet te werk en geef duidelijke toelichting wanneer men je op je actie aanspreekt. Dit is vaak nodig 
naar alerte buurtbewoners of wandelaars. 
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Bepaal, voor je het veld op gaat, een denkbeeldige lijn van jouw positie naar het nest toe, eventueel 
met behulp van objecten op de achtergrond of in de nabije omgeving van de nestlocatie. Probeer de 
afstand tot het nest zo goed mogelijk in te schatten. Probeer via die denkbeeldige lijn rustig in de 
richting de door jou gefixeerde plek te lopen. Hou intussen de broedende vogel in de gaten. Als de 
vogel opvliegt of wegloopt, fixeer dan de plaats waar je de vogel zag opstaan. Let daarbij wel steeds 
op waar je loopt: er kan zomaar een nest van een andere vogel op je pad liggen of een jonge vogel die 
zich tegen de grond drukt. 
 

 
Figuur 8: een kievitsnest bestaat uit een ondiep nestkuiltje eventueel bekleed met wat strohalmpjes of grassprieten. 
Dit nest bevond zich op een maïsstoppelakker (foto: Griet Nijs). 

 

TIP 1: Broedende vogels laten zich makkelijker observeren vanuit een geparkeerde auto dan wanneer 
je je te voet of met de fiets verplaatst. 
TIP 2: het gebruik van een warmtekijker kan helpen bij het lokaliseren van de vogels en de eieren en 
verkleint de kans dat andere nesten of jongen worden vertrappeld. 

 
Om het makkelijker te maken, kan je met iemand samenwerken, waarbij de een aan de rand van het 
veld blijft staan en de nestplaats goed in de gaten houdt en de ander naar de exacte plek dirigeert (bv. 
via telefoon). In grasland zijn vaak 1-2 tamelijk opvallende looppaadjes van de vogels zelf herkenbaar 
over de laatste meters naar het nest.  
 
Op percelen waar meerdere paartjes kieviten aanwezig zijn, is het zorgvuldig afspeuren sterk 
aangewezen om te bepalen over hoeveel broedkoppels het precies gaat en waar de nesten ongeveer 
gelegen zijn. Probeer te achterhalen welke vogels bij welk nest horen (bijv. een broedend vrouwtje 
koppelen aan het dichtstbijzijnd baltsend, wachthoudend of opvliegend mannetje) om een zicht te 
krijgen op het aantal broedende paren. 
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Heb je een nest gevonden of vermoed je een broedgeval: breng dan zo snel mogelijk de betrokken 
landbouwer op de hoogte, geef de nestlocatie zo nauwkeurig mogelijk in op Waarnemingen.be en 
markeer de omgeving van het nest zodat langdurig zoeken bij een volgend nestbezoek kan vermeden 
worden. Optioneel: maak een nestkaart aan (zie verder in deze handleiding). 
 
Let op: Na het mislukken van een nestpoging, kunnen kieviten zich vaak verplaatsen over grote 
afstanden. Door de gewasgroei tijdens het broedseizoen is de oorspronkelijke broedlocatie vaak al 
ongeschikt geworden voor een nieuwe broedpoging. Op maïsakkers mislukken de eerste broedsels vaak 
massaal wanneer de grond wordt omgeploegd in april. Probeer deze dus zeker in het oog te houden.  

Belangrijk! 

 De eieren (en jongen) van kievit hebben een perfecte schutkleur waardoor ze niet opvallen op 
de grond. Ga dus zeer omzichtig te werk bij het betreden van het terrein en kijk steeds goed 
waar je je voeten neerzet. Wees extra alert bij fel alarmerende/aanvallende kieviten. Dit 
gedrag wijst op uitkomende eieren of jongen. Kleine jongen drukken zich en zijn vanwege 
camouflage lastig zichtbaar (wel makkelijker zichtbaar met warmtekijker).  

 Bij koud of nat weer de vogels niet lang van het nest houden om te vermijden dat de 
eieren/jongen teveel afkoelen. 

 Als jouw aanwezigheid de vogels teveel verstoort, vergroot je afstand tot de vogels dan en 
hurk gedurende enkele minuten totdat de vogels weer tot rust zijn gekomen. 

 

Figuur 9: 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. Let dus steeds goed op waar je loopt als je 
het perceel betreedt (foto: Marc Herremans/Griet Nijs) 

 

Stap 8: Markeer de nestplaats  
 

 Benodigdheden: stokken of takken van ca. 1 m hoog, eventueel gekleurde tape 
 
Nesten op de nog onbewerkte akkers kunnen, na toestemming van de landbouwer, in maart 
aangeduid worden met stokken of takken. Takken vallen iets minder op dan een rechte (bamboe)stok 
die bovenaan met wat kleurrijke tape is gemarkeerd, wat de kans verkleint op eventuele predatie door 
bv. zwarte kraaien die het verband tussen de aanwezigheid van stokken en een nest kunnen leren. 
Gebruik geen koorden of doeken die kunnen wapperen om de stokken aan de bovenzijde te markeren. 
Het kan (tijdelijk) de zichtbaarheid voor de landbouwer verhogen maar neem deze dan na de 
werkzaamheden weer weg zodat ze de vogels niet afschrikken om terug naar hun nest te keren of de 
aandacht van roofdieren trekken. 
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De takken of stokken moeten door de landbouwer of loonwerker gemakkelijk te zien zijn vanaf de 
trekker. Zorg er dus voor dat de tak/stok voldoende hoog boven de nog aanwezig stoppels of vegetatie 
uitsteekt. Je plaatst een stok 3 meter voor en een stok 3 meter achter het nest in de rijrichting waarin 
de landbouwer met de trekker het veld bewerkt (meestal de lengterichting). De richting waarin het 
veld wordt bewerkt en de verwachte hoogte van het gewas bespreek je uiteraard best met de 
landbouwer/eigenaar. 
 

 
Op percelen waar meerdere nesten aanwezig zijn, is het aangewezen om deze eerst allemaal in één 
beweging aan te duiden vooraleer je het terrein betreedt. Van zodra je de akker op loopt, gaan 
immers alle vogels de lucht in en wordt het veel lastiger om de nesten nog te lokaliseren. Probeer je 
strategisch op te stellen (bv. in de wagen) langs de rand van de akker (idealiter korte kant). Registreer 
goed waar je broedende vogels ziet zitten en bepaal hoeveel rijen stoppels of aarden ruggen er tussen 
de verschillende nesten liggen vanaf de wegkant bekeken. Je kan ook een denkbeeldige lijn 
uitstippelen vanaf de nestlocatie recht naar de wegberm en steek per gelokaliseerd nest een stokje in 
de grasberm langs de weg. Dit kan je helpen om de nestlocaties sneller terug te vinden eens je het 
terrein en betreden en de verstoring zo kort mogelijk te houden. Dit moet wel voor je uit de wagen 
stapt, bv. in de grasberm, want anders zijn alle broedende vogels al van hun nest. 
Reliëf in het perceel of te hoge begroeiing kan het zoeken naar de exacte nestlocaties soms sterk 
bemoeilijken. Eventueel kan in deze gevallen een warmtecamera of drone worden ingezet. 
 

Stap 9: Nestbescherming voorzien 
 
Welke beschermingsmethode best toegepast wordt, hangt af van de landbouwer en zijn geplande 
grondbewerkingen. De geprefereerde methode vraagt idealiter een minimale moeite van de 
landbouwer, terwijl ze de nesten maximaal beschermen. Luister naar de landbouwer en geef hem 
inspraak: ze kennen hun stiel en weten wat voor hen het best werkt. Soms is men zelfs bereid om 
bepaalde werkzaamheden enkele weken uit te stellen. Tracht daarom goed in te schatten hoe oud een 
nest is: soms kan een week uitstel van werkzaamheden de kuikens de kans geven om uit te komen en 
tijdig weg te vluchten. 

A. Bescherming door het niet bewerken van de nestzone 

Je kan aan de landbouwer vragen om bij de eerste grondbewerking de zone rond het nest (idealiter 3 
x 3 m) onbewerkt te laten. Stemt de landbouwer daarmee in, dan voert hij/zij dit uit op de manier die 
voor hem/haar het makkelijkst werkbaar is. Kieviten aanvaarden grote veranderingen tot vlakbij hun 

Figuur 10: Kievitsnesten kan je markeren met takken of stokken met vlaggetjes zodat de landbouwer duidelijk kan 
zien waar de nesten liggen (foto’s: Griet Nijs en Geert Spanoghe) 
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nest. Het maakt dus niet zo heel veel uit of het uiteindelijk om een vierkante meter gaat of daar een 
veelvoud van, zolang het nest maar gespaard blijft.  
In de meeste gevallen wordt de ploeg of eg over de lengte van een paar meter uit de grond gehaald, 
om ze voorbij de nest weer te laten zakken. Soms wordt een lichte bocht gemaakt in de rijlijn om het 
nest te sparen. Om snel te kunnen werken op grote akkers, kan een landbouwer er ook voor kiezen de 
nesten aan te duiden door een lichte cirkelvormige grondbewerking uit te voeren rond het nest, 
vooraleer het volledige perceel werd geploegd. Daarna kan hij op een normale snelheid het volledige 
perceel bewerken.  
 

 
Figuur 11: Hier heeft de landbouwer het kievitsnest beschermd door even van zijn rijlijn af te wijken en de 

nestzone uit te sparen (foto: Griet Nijs) 

B. Nesten tijdelijk afdekken 

Wanneer de landbouwer gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen gaat uitrijden, kan het 
aangewezen zijn om de nesten gedurende de werkzaamheden af te dekken met een schaaltje. Zo 
wordt voorkomen dat de eieren geraakt worden bv. door rondvliegende stalmest en daardoor breken. 
Als vrijwilliger is je aanwezigheid de eerste keer wenselijk zodat je kan zien met welk types machine 
de landbouwer werk. Als loonwerkers ingeschakeld worden, zal de landbouwer niet altijd weten met 
welk materiaal die te werk zal gaan. In dergelijke gevallen is het goed dat een vrijwilliger snel ter plaatse 
kan zijn om polshoogte te nemen. Flexibiliteit is hier belangrijk, soms weet men immers pas een uur 
op voorhand of een bewerking kan worden uitgevoerd (omdat ze soms afhankelijk zijn van het weer). 
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C. Nesten (tijdelijk) verplaatsen op schaaltjes 

 Benodigdheden: ondiepe onderschaaltjes voor bloempotten met een diameter van 25-30 cm 
of een rieten mandje. 

 
Wanneer het niet mogelijk is om de nestzone uit te sparen, kan je ervoor opteren om de nesten tijdelijk 
te verplaatsen tijdens werkzaamheden op het veld. Deze manier van nestbescherming is heel wat 
intensiever maar werkt ook perfect voor kievit en scholekster. Idealiter ga je een paar dagen voor de 
bewerking naar het nest. Vooraleer je van start gaat, leg je de eieren even veilig aan de kant op een 
zachte doek in een doosje. Ga hierbij omzichtig te werk. Vervolgens steek je met een spade het nest 
uit op een kluit van ongeveer 10 cm diep en 25-30 cm omtrek. Je legt de kluit op het schaaltje, plaatst 
het terug in de gemaakte kuil en vult wat aan met aarde tot enkel de randjes van de schaal nog 
zichtbaar zijn. Breekt de aardkluit tijdens het uitsteken? Probeer dan zo goed mogelijk het ondiepe 
nestkuiltje te reconstrueren en plaats de strootjes of grassprietjes die de kievit gebruikte om het nest 
te bekleden weer terug in het nestkuiltje. Zorg ervoor dat je het nest vooraleer de nestplaats te 
verlaten goed markeert (tak of stok een paar meter voor het nest in de rijrichting). Ingegraven 
schaaltjes zijn immers moeilijk terug te vinden op grote akkers of wanneer je later het nest wil 
controleren tussen een opgaand gewas.  
 
De kievit zal de nest terug aanvaarden eens de rust in het gebied is teruggekeerd: wanneer jij weg bent 
of in de wagen zit. Een rijdende tractor is geen bedreiging. Met deze methode heb je de mogelijkheid 
om de nesten enkele meters te verplaatsen wat soms handig kan zijn om meerdere nesten op één 
rijlijn van de tractor te hebben. Beperk dit evenwel tot maximaal 10 meter en blijf minstens even ver 
van akkerrand en naburige nesten. 
 
Bij de eerste bewerking verplaats je het schaaltje wanneer de tractor aan de betreffende rijlijn begint. 
Je kan het direct in een vorige, al bewerkte rijlijn ingraven. De akkers verschillen qua uitzicht en 
bodemstructuur significant na bewerking: soms van grijsgeel met planten naar pekzwart met dikke 
kluiten. Een terugkomende kievit vindt de nest direct, zolang het min of meer in de buurt ligt. 
Wanneer het nest verschillende, snel achtereen volgende bewerkingen moet overleven, kan je de 
landbouwer zelf vragen om dit te doen. Het is wel belangrijk te benadrukken dat het min of meer met 
het perceel gelijk moet liggen door het wat in te graven. De kans is klein, maar niet onbestaande, dat 
de kievit een losstaand schaaltje niet aanvaardt.  Losstaande schaaltjes trekken wellicht ook sneller de 
aandacht van predatoren en maken het nest zo makkelijker vindbaar. 
 

TIP: probeer het werk voor de landbouwers steeds tot een minimum te beperken zodat de gevraagde 
inspanningen haalbaar blijven. 

D. Bescherming door uitstellen van bewerkingen 

Deze maatregel wordt meestal niet voorgesteld omdat het teveel aanpassing vraagt van de 
landbouwer, waardoor deze waarschijnlijk minder geneigd zal zijn om mee te werken. In de praktijk 
komt deze maatregel wel regelmatig voor omwille van weersomstandigheden die de ervoor zorgen 
dat de landbouwer pas later in het seizoen kan starten met bodembewerkingen of het inzaaien van 
maïs.  
Door de verlate bewerkingen slagen kieviten er regelmatig in hun eerste legsels succesvol uit te 
broeden zodat hun jongen rondlopen nog voor de eerste grondbewerkingen plaatsvinden. Deze zijn 
echter bijzonder kwetsbaar voor grondbewerkingen. Hoewel het niet altijd mogelijk is om de jongen 
veilig te stellen is of omwille van verstoring (van andere nesten) niet wenselijk is, zouden verliezen hier 
nog beperkt kunnen worden. Dit kan enkel door een heel secure opvolging van vrijwilligers in 
samenspraak met de landbouwer. 
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TIP: met behulp van een warmtekijker kan je jongen die zich drukken op de akkers makkelijker 
opsporen. 

 
Als er op meerdere percelen in je werkgebied kievitsnesten te vinden zijn, maar er is gebrek aan 
vrijwilligers om alle percelen te beschermen, dan gaat de logische voorkeur naar de percelen waar 
met een minimale inspanning een maximaal resultaat kan worden bekomen, bv. percelen waar 
meerdere nesten kieviten aanwezig zijn. Een succesvolle nestbeschermingsactie op dergelijke 
percelen kan een motivatie vormen voor andere landbouwers in de omgeving. 
 

5 Hoe registreer je je waarnemingen? 
 
Geef tijdens je veldbezoeken zoveel mogelijk je waarnemingen van kievit door: rechtstreeks in het veld 
met je smartphone via Obsmapp voor Android of IObs voor IPhonegebruikers of thuis online via 
Waarnemingen.be. De mobiele applicaties hebben het voordeel dat via GPS in het veld een 
nauwkeurige plaatsbepaling kan bekomen worden. Meer info over het invoeren van waarnemingen 
vind je hier: https://www.natuurpunt.be/pagina/waarnemingenbe 
 
Tracht bij registeren van je waarnemingen zo precies mogelijk het aantal, geslacht en de meest 
toepasselijke broedcode in te geven. Hoe nauwkeuriger en vollediger de ingevoerde waarneming, hoe 
nuttiger en waardevoller ze later is, ook voor het inschatten van broedpopulaties, (lokale) 
broedvogelatlassen etc.. 
 

5.1 Bepalen van aantallen 
 
Tijdens het broedseizoen vormen kieviten broedparen. Het is aangewezen om elk broedpaar apart in 
te geven in waarnemingen.be, met de pijl op de zo juist mogelijke locatie. Het aantal dat je ingeeft is 
‘1’ en als gedrag ‘paar in broedbiotoop’. Zo wordt vermeden dat, wanneer er ‘2 paar in broedbiotoop’ 
wordt ingevoerd het onduidelijk is of het gaat over ‘2 individuen die samen een paar in broedbiotoop 
vormen’ of effectief ‘2 broedparen’ aanwezig zijn. 
 
Op het moment dat het broedseizoen effectief van start gaat, kan je kieviten zien baltsen (= 
baltsend/zingend), nestkuiltjes uitkrabben (= nestindicerend gedrag) of paren (= baltsend paar, ook 
paring). Het vrouwtje zal het geselecteerde nestkuiltje gaan bekleden met strootjes (= nestbouw), 
starten met de eileg en beginnen broeden (= bezet nest). Probeer de nestlocatie zo nauwkeurig 
mogelijk op kaart in te geven door het pijltje te verplaatsen (standaard staat het pijltje op de plek waar 
jij je bevindt met je telefoon).  Bij de invoer van een nieuw nest blijft de punt van een eerder ingevoerd 
nest op het kaartje zichtbaar (tot je alle gegevens uploadt naar waarnemingen.be). 
 
Eens er eieren of jongen zijn, zal het kievitpaar erg op z’n hoede zijn. Bij gevaar zullen de vogels 
alarmeren en de bron van het gevaar proberen wegleiden van het nest (= afleidingsgedrag). Als je het 
terrein betreedt omwille van nestbescherming, kan je zien of er eieren of jongen in het nest aanwezig 
zijn (= bezet nest met eieren/jongen). Dit moment geeft je ook de gelegenheid om de nestlocatie zo 
nauwkeurig mogelijk te registeren. Eens de jongen het nest verlaten hebben, kan je hun aantal 
noteren: bv. je neemt tijdens een veldbezoek een paar met 3 jongen waar: dan voer je in het algemene 
invoerscherm ‘aantal = 5’ in en specifieer je dat onder groepssamenstelling als ‘aantal=2’ ‘kleed=adult’ 
+ ‘aantal=3’ ‘kleed= pullus’. Voor vliegvlugge jongen gebruik je ‘kleed=juveniel’. 
 

https://www.natuurpunt.be/pagina/waarnemingenbe
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Figuur 12: Jonge kieviten kunnen tot 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) (foto: Guy Borremans). 
 

Indien je een groep kieviten waarneemt, noteer je het hoogste aantal dat je op één moment ziet. 
Indien nodig, kan je bij groepssamenstelling noteren hoeveel mannetjes en vrouwtjes er aanwezig 
waren. Tel alleen de vogels die een duidelijke binding tonen met het terrein. Overvliegende vogels 
tellen dus niet.  
 

Let op:  aan begin van het broedseizoen kan je nog doortrekkende groepen kieviten hebben die tijdelijk 
pleisteren maar noordelijker zullen broeden. Later in het broedseizoen kan je dan weer een toestroom 
krijgen van vogels die elders hebben gebroed maar waarvan de nestpogingen mislukt zijn. Probeer bij 
dergelijke groepjes naar het einde van het broedseizoen toe er steeds op te letten of er vliegvlugge 
jongen bij aanwezig zijn. 

 
Wanneer je dergelijke pleisterende maar niet-territoriale groepen invoert, voer je het totale aantal 
van de groep in en selecteer je onder gedrag steeds ter plaatse of foeragerend. 
 

5.2 Broedcodes 
 
Bij het registreren van waarnemingen willen we graag weten of het een (mogelijk) broedgeval betreft. 
Let dus bij de melding op of het dier zich in potentieel broedbiotoop bevindt. Bij twijfel de waarneming 
toch melden, zodat in een later stadium eventueel nog kan worden nagegaan of een broedgeval 
aannemelijk is.  
Om de broedzekerheid te bepalen, wordt gewerkt met zogenaamde broedcodes: een classificatie van 
broedgedragingen. Hoe hoger de broedcode, hoe zekerder het is dat het om het broedgeval gaat. Deze 
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broedcodes bevatten dus zeer waardevolle informatie. Probeer daarom steeds de plaats zo exact 
mogelijk op kaart weer te geven bij het registeren van je waarnemingen in Waarnemingen.be en – 
belangrijker nog – om in het vak ‘gedrag’ de best passende broedcode te selecteren (SOVON, 2011). 
Het selecteren van de juiste broedcode moet erg zorgvuldig en per nest gebeuren. 

Waarneming van volwassen individuen in geschikt broedbiotoop.  

Waarneming van een volwassen individu tussen 1 april en 10 mei in mogelijke broedbiotoop, zonder 
onmiddellijke aanwijzing omtrent broeden. De vogel is potentieel wel aan het terrein is gebonden. 
Waarnemingen van groepen in de periode tussen datumgrenzen opsplitsen in ‘paren’.  

 Broedcode 1: ‘adult in broedbiotoop’  

Waarneming van paren in geschikt broedbiotoop 

Een paar dat duidelijk aan elkaar is gebonden, vaak ook op een plaats waar er eerder jaarlijks wordt 
gebroed. Vooral van belang in de periode waarin geen doortrek meer voorkomt (tussen 1 april en 10 
mei). Bij soorten zonder duidelijke geslachtsverschillen wordt er meestal van uitgegaan dat 2 vogels in 
elkaars nabijheid (zonder agressie) een paar vormen, bijv. 2 Staartmezen op 15 m afstand. Bij twijfel 
noteren als 2 individuen. Waarnemingen van groepen van vooral water- en weidevogels in de periode 
tussen datumgrenzen opsplitsen in ‘paren’.  

 Broedcode 3: ‘paar in broedbiotoop’  

Territorium-indicerende waarnemingen in geschikt broedbiotoop  

Waarnemingen die wijzen op de aanwezigheid van een territorium. Voorbeelden: zang, balts, 
baltsvoedering, territoriumroep, paring, imponeervluchten, dreigen en vechten. Vooral van toepassing 
bij verborgen levende zangvogels. Merk op dat broedcode 4 niet kan worden toegepast bij een 
eenmalige waarneming op de veldkaart.  

 Broedcode 2: ‘baltsend/zingend’ 
Baltsvluchten en zang van het mannetje op of rond de broedplaats (eenmalig). 

 Broedcode 5: ‘baltsende paar (ook paring)’  
Baltsvluchten en zang van het mannetje op of rond de broedplaats. Het vrouwtje staat 
doorgaans op of bij het perceel waar er gebroed zal worden. 
Ook onderlinge visuele ‘communicatie’ zoals vrouwtje dat met staart omhoog mannetje aan 
lokt en paring horen onder deze code. 

Nest-indicerende waarnemingen 

Waarnemingen die wijzen op de aanwezigheid van een nest (exclusief werkelijke nestvondsten) of 
jongen, zoals alarmeren, afleidingsgedrag, aanvallen van predator, nestbouw, transport van 
nestmateriaal, transport van ontlastingspakketje, transport van voedsel voor jongen, oude vogel(s) 
met jong(en), bezoek van een vogel aan een waarschijnlijke broedplaats, pas gebruikt nest of verse 
eischalen. Bij nestblijvers worden alleen waarnemingen van (oude vogels met) pas uitgevlogen jongen 
tot deze categorie gerekend (d.w.z. jongen met onvolledig uitgegroeide staart- of slagpennen, die zich 
alleen over een zeer korte afstand verplaatst kunnen hebben); bij twijfel noteren als individuen. 
Waarnemingen van (alarmerende) oudervogels met donsjongen van nestvlieders (jongen-indicerend) 
alleen meenemen als jongen zeer klein zijn (pas op met eenden, Kievit en Grutto die zich over flinke 
afstanden kunnen verplaatsen).  

 Broedcode 6: ‘waarschijnlijke nestplaats’ 
Langdurig zittend vrouwtje waarvan vermoed wordt dat dit de nestplaats is, maar er nog geen 
zekerheid bestaat, anders geldt code bezet nest. 
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 Broedcode 7: ‘alarmerend’ 
Herhaalde angstkreten of ander gedrag (alarmeren) van mannetje of vrouwtje, die wijzen op 
aanwezigheid van een nest of jongen. Vaak zijn deze gericht naar de vrijwilliger zelf maar ook ten 
aanzien van roofdieren, honden of andere vormen van bedreigingen. Houd er echter rekening mee 
dat alarmeren lang niet altijd duidt op een broedgeval. Veel vogels alarmeren ook wanneer ze niet 
broeden. Let daarom speciaal op of de vogel aan een bepaalde plaats is gebonden. 
Ook opvallend waaks gedrag van het mannetje valt onder deze code 
(alert rechtop staan en ‘dreigvluchtjes’ uitvoeren naar de indringer). 

 Broedcode 9: ‘nestbouw’ 
Nestkuiltje uitschrapen met de poten of het aanbrengen/plaatsen van strohalmpjes in nestkuiltje. 

 Broedcode 10: ‘afleidingsgedrag’ 
Langdurig vliegen en roepen en de indringer van het nest weglokken.  

 Broedcode 11: ‘recent gebruikt nest’ 
Bij controle van nesten na het uitvliegen van de jongen (voor het vervolledigen van de nestkaart - 
zie aparte handleiding), kan men lege eierschalen aantreffen die een indicatie vormen dat het nest 
succesvol is uitgekomen. Er kunnen ook niet uitgekomen eieren of resten van gepredeerde eieren 
of jongen aanwezig zijn.   

 Broedcode 12: ‘pas uitgevlogen/donsjongen’ 
Rondlopende of zich drukkende, kleine donsjongen, niet lang na het uitkomen uit de eieren. 
Bevederde jongen of vliegvlugge juvenielen horen niet meer tot deze categorie, die worden als ter 
plaatse of foeragerend ingevoerd. 

Nestvondsten 

Alle vondsten van nesten met eieren of jongen. Bij soorten met duidelijk waarneembare nesten ook 
de waarnemingen van een broedende vogel of een vogel die - al dan niet alarmerend - het nest verlaat.  

 Broedcode 13: ‘bezet nest’ 
Bezoek door ouders aan een nest waarvan de inhoud niet kan worden vastgesteld of waarneming 
van broedende vogel. Vaak zit het vrouwtje op het nest en staat het mannetje doorgaans erg 
waakzaam in de buurt. Indien er reeds eieren werden gezien kiest men voor de broedcode ‘bezet 
nest met eieren’. 

 Broedcode 15: ‘bezet nest met eieren’ 
Een nest met eieren dat nog bebroed wordt of met warme eieren. Indien koude, verlaten eieren 
geldt de optie recent gebruikt nest. 

 Broedcode 16: ‘bezet nest met jongen’ 
Nest met jongen gezien of de jongen in het nest gehoord. Deze broedcode is slechts uitzonderlijk 
van toepassing. De eerst uitgekomen pulli blijven nog in het nest tot de andere zijn uitgekomen. 
Daarna verlaten ze samen het nest en is deze code niet meer van toepassing, dan geldt de 
broedcode ‘pas uitgevlogen/donsjongen. 

 
De gedraging transport voedsel of ontlasting (broedcode 14) zijn voor nestvlieders als de kievit niet 
zozeer van toepassing. 
De broedcode vogel met broedvlek (broedcode 8) zal uitsluitend tijdens het ringen van adulte vogels 
worden vastgesteld, en is dus niet van toepassing tijdens het veldwerk voor deze actie. 
 

Opgelet: Broedkoppels met grotere (nog niet vliegvlugge) kuikens kunnen binnen enkele dagen al 
behoorlijke afstanden afleggen (honderden meters) en zitten niet noodzakelijk meer op het 
broedperceel. Soms groeperen verschillende families zich op geschikte percelen. Hou daar rekening mee 
als je het totaal aantal broedparen in jouw werkgebied wil gaan bepalen. 
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5.3 Opvolgen van nestsucces via nestkaarten  

Nestkaart: wat en waarom? 

Wanneer je aan de slag gaat om nesten te beschermen, zal je je geregeld in het veld bevinden bv. 
wanneer de landbouwer werkzaamheden heeft gepland. Als je daarbij de nestomgeving moet 
benaderen, kan je bepaalde vaststellingen doen: hoeveel eieren liggen in het nest? Wordt het nest nog 
bebroed of is het verlaten of gepredeerd? Zijn de eieren al uitgekomen en zo ja, op welke datum? etc. 
De vaststellingen die je ter plaatse doet, kunnen zeer waardevolle informatie opleveren m.b.t. de 
broedbiologie van vogels en kieviten in het bijzonder. Al deze informatie kan je verzamelen in een 
zogenaamde ‘nestkaart’: een digitale fiche waarin je per nest alle relevante gegevens over het legsel 
bundelt die je tijdens je bezoeken verzamelt. Zo helpt een nestkaart je om het overzicht te behouden 
en het opvolgen van nesten te vergemakkelijken.  
 
Alle aangemaakte nestkaarten worden in een centrale databank door Sovon (NL) verzameld en 
doorgestuurd naar Natuurpunt Studie. Het bijeenbrengen van de gegevens op één centraal adres heeft 
veel voordelen. Een grote groep waarnemers kan immers veel meer informatie aandragen dan een 
enkele waarnemer. Zo hopen we een beter zicht te krijgen op het algemene broedsucces van de kievit 
in Vlaanderen en kan de broedbiologie in verschillende habitats, over langere tijd en op meerdere 
plekken in België worden opgevolgd.  
 
Het gebruik van een digitale nestkaart laat bovendien toe om de resultaten van je controles te delen 
met andere vrijwilligers waarmee je eventueel samenwerkt in een gebied. Zo blijven jullie goed op 
de hoogte van wie welke nesten wanneer heeft gecontroleerd en kunnen onnodige verstoringen of 
dubbele controles vermeden worden.  
 

Let op! Het spreekt voor zich dat iedereen die broedsucces opvolgt, zich in de meest gevoelige en 
kwetsbare levensfase begeeft van vogels en hun jongen. Het is dan ook van grootste belang dat je 
zorgvuldig te werk gaat. Zorg er dus voor dat je, voor je van start gaat, deze veldhandleiding en de 
individuele handleidingen van de nestkaartapplicaties goed hebt doorgelezen zodat je op de hoogte 
bent van de broedbiologie van de soort en hoe je best te werk gaat. 
Het belang van de vogels (en hun nesten) staat te allen tijde voorop en onnodige verstoring moet 
voorkomen worden. Elke waarnemer wordt geacht zich aan de gedragscode te houden zoals 
beschreven in deze handleiding om zorgvuldig handelen te verzekeren. 

Hoe ga je van start met nestkaarten? 

Van zodra de vogels aan het broeden gaan, kan je starten met de aanmaak van een nestkaart om het 
broedsucces op te volgen. Alle bezette nesten waarin minstens één ei is gelegd, komen in principe in 
aanmerking voor een nestkaart. Je verzamelt in de nestkaart de gegevens van alle opeenvolgende 
controlebezoeken PER NEST. Nestkaarten zijn welkom van ieder nest dat tenminste drie keer wordt 
bezocht in de actieve fase. Bij nestvlieders zoals de kievit is dit de periode tussen de eileg en het 
uitkomen van de jongen (of de mislukking). 
 
Voor de aanmaak van een digitale nestkaart, kan je gebruik maken van de app AviNest, de online 
invoermodule Nestkaart Light of de website www.nestkaart.nl. Deze applicaties zijn speciaal door 
Sovon ontwikkeld voor vrijwilligers die op deze manier kunnen bijdragen aan onderzoek naar o.a. het 
broedsucces van de kievit in Vlaanderen.  
 
Iedereen die kan tellen, kan meedoen. Of nu één kaart wordt ingeleverd, of honderd, elke bijdrage is 
nuttig!  

http://www.nestkaart.nl/
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Avinest en Nestkaart Light 

 
Zowel AviNest als Nestkaart Light werden in Nederland ontwikkeld op vraag van Sovon in het kader 
van hun nestkaartenproject en op vraag van Natuurpunt Studie aangepast voor gebruik in Vlaanderen.  

 De mobiele applicatie AviNest maakt het mogelijk om nestgegevens direct in het veld in te 
voeren. Je kan AviNest downloaden op je telefoon of tablet via de Google Playstore. Voorlopig 
is er alleen een Android-versie beschikbaar.  
Voor de handleiding van AviNest verwijzen we je graag door naar de Sovon website waar je 
deze kan downloaden of bekijk deze instructievideo. 

 Nestkaart Light is een online invoermodule die vooral bedoeld is voor gebruik door 
waarnemers die maar één of enkele nesten opvolgen, of die een eenvoudige en snelle invoer 
willen gebruiken voor alleen de meest basale nestgegevens. 
Voor de handleiding van Nestkaart Light  verwijzen we je graag door naar de Sovon website 
waar je deze ook kan downloaden.  

 
 Registreren of inloggen 
Wil je met de AviNest app of Nestkaart light aan de slag, dan moet je eenmalig een Sovon-account 
aanmaken (als je die nog niet hebt) via http://www.avimap.be/user/newuser. Je gegevens komen dan 
terecht in een databank bij Natuurpunt. 
Ben je reeds geregistreerd als waarnemer bij Sovon of heb je reeds een account voor Avimap of de 
Vogelatlas, dan kan je met diezelfde Sovon gebruikersnaam en paswoord inloggen op de Sovon 
website (en dan naar ‘nestkaarten’) of je rechtstreeks aanmelden in de app.  

Nestkaart.nl 

 
Nestkaart.nl werd ontwikkeld door de Nederlandse vrijwilliger Mario Aspeslagh voor de invoer van 
nestgegevens door werkgroepen. Het is een mobiele webpagina die bijgevolg ook beschikbaar voor 
IPhone-gebruikers. Als je je gegevens mobiel wil invoeren, heb je wel een dataverbinding nodig. De 
handleiding daarvoor vind je hier of bekijk hier de handige instructievideo’s. 
  
 Door gegevens in te voeren en te uploaden naar AviNest, Nestkaart Light of Nestkaart.nl geeft de 

gebruiker Sovon/Natuurpunt Studie vzw expliciet toestemming voor het gebruik van deze gegevens. 
De gegevens blijven uiteraard ook beschikbaar voor eigen gebruik. 

Nestbezoeken en controles: hoe ga je te werk? 

Heb je een nest gevonden? Dan kan je starten met de aanmaak van een nieuwe nestkaart via een van 
bovenstaande applicaties. Volg het nest vervolgens op tot de jongen uitgevlogen zijn of het nest 
mislukt is. Ga hierbij stapsgewijs te werk. 

Plan je bezoeken 

 Bezoek het nest minimaal twee keer tijdens het broedseizoen, waarbij de controles liefst niet 
te kort na elkaar volgen maar ook niet ver uit elkaar: een interval van ca. 10 dagen tussen de 
controles is aangewezen, tenzij je (om het nest te beschermen) eerder ter plaatse moet zijn.  

 Beperk de verstoring door je controles goed in te plannen.  
Ieder bezoek aan een nest brengt immers een zeker risico met zich mee voor het welslagen 
van dat nest. Het is daarom belangrijk om nesten niet vaker te bezoeken dan strikt 
noodzakelijk. Tracht je bezoeken bv. zodanig te plannen dat je een controle uitvoert telkens 
na een grondbewerking. Zo kan je nagaan of het nest de grondbewerking heeft overleefd. 
Zorgvuldige planning van nestbezoeken kan het aantal bezoeken sterk beperken.  

https://www.sovon.nl/nl/handleidingavinest
https://www.sovon.nl/sites/default/files/doc/handleiding_avinest_versie_1.2.2021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=y6bBi_L2Eb0&t=6s
https://www.sovon.nl/nl/nestkaartlight
https://www.sovon.nl/sites/default/files/doc/PDF-jes/Nestkaart_Light_handleiding.pdf
http://www.avimap.be/user/newuser
https://portal.sovon.nl/user/login/
https://portal.sovon.nl/user/login/
http://www.nestkaart.nl/
http://www.nestkaart.nl/handleiding/Nestkaart-app-quick-start-085.pdf
http://www.nestkaart.nl/videolessen/
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 Je eerste nestbezoek 
Noteer tijdens je eerste bezoek alle relevante gegevens omtrent de status van het nest (aantal 
eieren of jongen, bebroed,...) en leg de exacte nestlocatie op kaart vast. De overige gegevens vul 
je bij voorkeur in onmiddellijk NA het bezoek als je de akker of het weiland weer verlaten hebt om 
de verstoring bij het nest zo kort mogelijk te houden. Loop  systematisch de nestkaart van begin 
tot eind door, zodat alle relevante informatie ook daadwerkelijk wordt verzameld. Noteer 
uitsluitend de feiten, nooit onzekere waarnemingen of interpretaties. 

 Controlebezoeken 
Tijdens je eerste nestbezoek heb je een nestkaart aangemaakt en alle relevante gegevens 
genoteerd. Tijdens je vervolgbezoeken aan de nestplaats zal je nu de evolutie van het nest kunnen 
opvolgen: is het legsel nog intact, wordt het nog bebroed of zijn de eieren misschien al 
uitgekomen?  
Bedenk voorafgaand aan je controle welke info je bij een nestbezoek nog wil verzamelen, zodat 
de benodigdheden daarvoor (notitieboekje, pen, meetapparatuur, ringen) klaar liggen en het 
nestbezoek in zo kort mogelijke tijd kan worden afgerond.  

 Eindcontrole 
Voer na het uitvliegen van de jongen nog een controle uit om de uitkomst van de broedpoging vast 
te stellen. Zijn alle eieren uitgekomen? Liggen er nog ‘dode’ eieren in het nest of werden ze 
misschien gepredeerd? Geef ook gegevens van mislukte nesten consequent door. Meer info vind 
je op sovon.nl/nestkaart. 

 
Voor vragen over de nestkaartapplicaties kan je terecht op wwa@natuurpunt.be. 
 

5.4 Leeftijden kievitsjongen 

Leeftijd 1-3 dagen 

 

 
 

Figuur 13: Pas uit het ei gekomen jongen (links) en een jong van amper enkele dagen oud (rechts).  
Foto’s: Ilf Jacobs en Filip De Vos 
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Leeftijd ca. 1 week 

 
Figuur 14: Deze jonge kievit is ongeveer een week oud (foto: Griet Nijs) 

 

Leeftijd ca. 2,5 weken 

 
Figuur 15: Na ongeveer 2 weken beginnen de veren op de rug en schouders al duidelijk zichtbaar te worden 

(foto: Griet Nijs) 
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Leeftijd ca. 4 weken 

 

Vliegvlugge juveniele kievit 

 

 
Figuur 17: Vliegvlugge juveniele kievit (foto: Guy Borremans). 

 

Figuur 16: Na ongeveer 4 weken is het dons nagenoeg verdwenen (foto: Marc Herremans) 
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5.5 Gevoelige nestplaatsen 
Breng je nestplaatsen in kaart die extra gevoelig zijn voor verstoring, aarzel dan niet om 
kilometervervaging of embargo in te stellen op deze waarnemingen. In het eerste geval wordt niet de 
exacte plaats van de waarneming getoond maar is wel hun aanwezigheid duidelijk, in het tweede geval 
is de waarneming in Waarnemingen.be volledig onzichtbaar voor anderen. Meer info hierover op 
https://www.natuurpunt.be/pagina/waarnemingenbe. 
 

6 Beknopte veldhandleiding 
 
Op de volgende pagina vind je de beknopte veldhandleiding. Download ze op je smartphone of print 
ze uit op een A4-tje en steek ze op zak als geheugensteuntje tijdens je veldwerk. 
  

https://www.natuurpunt.be/pagina/waarnemingenbe
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Beknopte VELDHANDLEIDING Actie Kievit 
 
Deze beknopte handleiding nestbescherming voor vrijwilligers is een gemeenschappelijk initiatief van 

Natuurpunt en Vogelbescherming Vlaanderen in kader van de beschermingsprojecten ‘Actieplan 

Kievit’ en ‘Kievit in Nesten’.  

Stappenplan 

 Bepaal de territoria van kieviten  
 feb-mei: baltsvluchten, nestkuiltjes graven, luchtgevechten, paren, broeden  

 maa-jun: letten op balts, broeden, alarmeren, rondlopende pulli  

 Neem contact met de landbouwer: vertel wat het project inhoudt, wat het doel is en hoe je 
dat wil bereiken, vraag of hij zijn medewerking wil verlenen en bespreek wanneer en hoe hij 
het veld bewerkt  

 Lokaliseer de kievitsnesten en bepaal de exacte nestlocaties: observeer de kieviten 
gedurende enige tijd van op afstand, registreer eventuele nestlocaties en teken ze nauwkeurig 
in op kaart. Voer je data in in www.waarnemingen.be.  

 Markeer de nestplaats(en) liefst in één beweging met goed zichtbare stokken/takken op 3 
meter voor en 3 meter na het nest in de besproken rijrichting van de bewerking.  

 Help de landbouwer tijdens zijn grondbewerkingen om ter plaatse de nesten te 
beschermen: tijdelijk afdekken van nesten, nesten uitsparen, (tijdelijk) verplaatsen van nesten 
of het uitstellen van grondbewerking. Bespreek op voorhand welke methode de betrokken 
landbouwer prefereert.  

 Volg het nestsucces op tijdens controlebezoeken.  

 Vergeet de betrokken personen achteraf niet te bedanken voor de samenwerking! 
 

Timing van je acties  

Het broedseizoen start begin maart en loopt door tot in juni. De piek van de eileg situeert zich tussen 

half maart tot begin mei. Probeer zo vroeg mogelijk in het seizoen (begin tot half maart) op zoek te 

gaan naar broedende kieviten, bij voorkeur voor de eerste grondbewerkingen. Dat kan de ganse dag 

door, bij voorkeur bij rustig, niet te koud weer. 

februari-maart 

 baken je werkingsgebied af 

 verricht eerste terreinbezoeken 

 check je werkingsgebied voor geschikte percelen 

 kijk uit naar kieviten 

 breng de territoria van kievit in kaart 

 geef je gegevens door via Obsmapp/IObs/Waarnemingen.be 

 zijn de broedclusters reeds gekend, leg dan al contact met de betrokken landbouwers 

maart-april 

 kijk uit naar eerste broedpogingen:  

 scan de geschikte percelen in je werkingsgebied op de aanwezigheid van broedende 

vogels en nesten 

 contacteer de betrokken landbouwer/perceeleigenaar en bespreek agenda 

 bepaal exacte nestlocaties en invoeren in Waarnemingen.be 

http://www.waarnemingen.be/
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 bescherm de eerste nesten op onbewerkte akkers (bv. op maïsstoppel) 

 markeer en bescherm de nesten  

 volg de landbouwwerkzaamheden op  

 focus waar mogelijk je aandacht in eerste instantie op percelen met meerdere 

broedparen zodat je een zo optimaal mogelijk rendement bekomt van je inzet.  

april-mei 

 breng nieuwe nesten of vervanglegsels (op pas bewerkte percelen) in kaart 

 contacteer de betrokken landbouwers 

 volg de landbouwwerkzaamheden op en plan een terreinbezoek wanneer nodig 

 volg de reeds gemarkeerde nesten op 

 markeer en bescherm nieuw gevonden nesten  

 volg het broedsucces op: 

 check of nesten succesvol zijn uitgekomen 

 kijk uit naar kuikens van de vroege legsels 

 bescherm actief de zelfstandige kuikens bij grondbewerking 

juni-juli 

 volg het broedsucces op: 

 check of nesten succesvol zijn uitgekomen 

 kijk uit naar kuikens van de vroege legsels 

 bescherm actief de zelfstandige kuikens bij grondbewerking 

 Bepaal het uiteindelijke broedsucces 

 hoeveel van de opgevolgde nesten kwamen succesvol uit? 

 waar nam je kuikens waar? 

 hoeveel kuikens werden vliegvlug? 

 Geef je resultaten en bevindingen door 

 

Nesten beschermen  
 

 Markeer de nestplaats 

Zet 2 (bamboe)stokken van min. 1m lang op elk 3m (voor en achter) het nest in de rijrichting waarin 
het perceel bewerkt wordt. Vermijd wapperende wimpels en maak de bovenkant van de stokken 
eventueel tijdens de werkzaamheden zichtbaarder met gekleurde tape. 

 Nesten tijdelijk afdekken 

Als de landbouwer gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen gaat uitrijden, kan je de nesten 
tijdelijk afdekken met een schaaltje, doek, doosje,… om de eieren te beschermen. Vraag of ze jou 
tijdig willen verwittigen, aangezien deze bewerkingen weersafhankelijk zijn. 

 Nesten (tijdelijk) verplaatsen 

Graaf de kluit onder het nest voorzichtig rondom uit en legt het in een vergiet, ondiepe 
onderschaal van een bloempot of mandje vóór de grondbewerking. Zorg dat je eerst de eieren 
veilig hebt gesteld. Plaats het nest na de grondbewerking liefst op dezelfde plaats terug. 

 Bescherming door het niet bewerken van de nestzone 

Vraag aan de landbouwer of hij een zone rond het nest wil sparen van grondbewerkingen. Vooraf 
geplaatste stokken voor en achter het nest duiden hierbij de locatie van het nest aan. 

 Bescherming door uitstellen van bewerkingen 

Als het weer voor de landbouwer sowieso tegenzit, geeft dit kieviten ruimte om nesten uit te 
broeden zonder dat er actie op terrein vereist is. 

 



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, regio-naal 
en Europees niveau. Natuurpunt beheert meer dan 
22.800 ha natuur verspreid over 500 natuurgebieden. 
130.000 families zijn lid van Natuurpunt.
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