
 

Z19a Braakstrook kievit 
 
Beschrijving 
Steeds meer kieviten broeden de laatste jaren op bouwland. Naast de gevaren van allerlei bewerkingen op 
bouwland speelt ook het voedselaanbod en dekking een belangrijke rol in de kuikenoverleving. Om deze 
weidevogels te beschermen kan er gekozen worden voor een (braakliggende) akkerrand aan de rand van een in 
te zaaien perceel. Hiermee wordt een vluchtmogelijkheid geboden voor de kievit kuikens en deze randen 
voorzien tevens in voedsel en dekking voor de jonge kieviten.  
 
Toepassing: 

• Op percelen waar minimaal 3 broedparen kieviten aanwezig zijn; 
• De braakstrook heeft een oppervlakte van minimaal 0,1 ha en maximaal 1,0 ha en ligt minimaal op 100 

meter verwijderd van gebouwen of hoog opgaande begroeiing; 
• De braakstrook is een strook van 6 tot 12 meter breed en hoeft niet perse recht te zijn; 
• Chemische onkruidbestrijding is enkel mogelijk in overleg en na toestemming van CMO 

(rotman@collectiefmiddenoverijssel.nl) 
 

 
Voorwaarden beheer: 
 

Tot 1 april 2020 Staat er een goed ontwikkelde groenbemester of onkruid op het betreffende 
perceel dan kan deze mechanisch (niet spitten of ploegen) worden bestreden.  

15 maart tot  
15 april 2020 

Inzaaien: 
- met zaadmengsel samengesteld door CMO en daarbij vastgestelde zaaidichtheid 
- het zaad wordt via CMO besteld (kosten zaad zijn voor grondgebruiker) 
- de grondgebruiker zaait zelf in 

15 april tot  
15 september 2020 

Rustperiode:  
- het gewas is in deze periode aanwezig; 
- geen werkzaamheden uitvoeren; 
- geen bemesting; 
- geen beweiding; 
- het perceel mag niet als wendakker worden gebruikt; 

 
 
In de praktijk: 

- de ‘braakstrook kievit’ telt mee als bemestingsruimte voor het bedrijf; 
- bij RVO dient u voor de braakstrook de gewascode ‘tijdelijk grasland’ te hanteren. 

 
Zaadmengsel braakstrook kievit 
Een samenstelling van grassen en kruiden (21 soorten):  
Grassen: Rietglansgras, Timothee, Goudhaver, Kropaar, Frans Raaigras, Witbol, Beemdlangbloem, 

Engels Raaigras, Veldbeemd, Roodzwenkgras, Reukgras, Fiorin. 
Voederkruiden:  Pimpernel, Duizendblad, Wilde Peen, Fenegriek, Peterselie en Wilde Cichorei.  
 
Zaaidichtheid:  10 kg /ha 
Prijs per ha: max. €150,- excl. BTW 
 
 
 
Pakketvariant Vergoeding/ha 

Z19a Braakstrook voor de kievit € 1932 


