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Inleiding 
De Kievit is één van de bekendste vogelsoorten 
en de meest algemene weidevogel in Noord-
Holland. In Noord-Hollands Noorderkwartier 
broeden 17.000 à 20.000 paar en ten zuiden van 
het Noordzeekanaal ongeveer 5000 paar 
(Ruitenbeek & Zomerdijk, 1982; Scharringa, 
1984). De kortgemaaide, uitgestrekte 
weidegebieden blijken zich uitstekend te lenen 
als broedbiotoop voor deze oorspronkelijke 
steppebewoner. Maar ook op een akker voelt de 
Kievit zich thuis. Verschillende onderzoekers 
zijn het erover eens dat de lichaamsbouw, het 
verenkleed en het gedrag aanpassingen zijn aan 
het originele steppemilieu. Hoewel het gedrag 
van deze opvallende weidebewoner onderwerp is 
geweest van verschillende studies, zijn deze vaak 
niet van recente datum of minder toegankelijk. 
Daarom wordt in dit artikel een belangrijk deel 
van het voorjaarsgedrag van de Kievit 
beschreven in de hoop dat onze lezers nog meer 
plezier aan deze boeiende weidevogels zullen beleven en hun legsels ongemoeid zullen laten. 
 
Territoriaal gedrag 
In het vroege voorjaar keren onze Kieviten terug uit hun winterkwartieren in West- en Zuid-
Europa. Vanuit de wintergroepen nemen de mannetjes hun territorium in. Meestal gebeurt dit 
dichtbij hun vorige territorium en niet zelden op precies dezelfde plaats. De mannelijke Kieviten 
beschikken over een uitgebreid arsenaal aan optische en akoestische signalen om hun 
aanwezigheid duidelijk te maken aan mannelijke buren en later aan vrouwelijke exemplaren. Zo 
vormen het kantelen tijdens de zangvlucht, waarbij de witte ondervleugel afwisselend met de 
donkere bovenvleugel wordt getoond, en de kenmerkende roep onmiskenbare signalen op grote 
afstand. Daarnaast beschikt de Kievit ook over signalen die minder opvallend zijn en 
voornamelijk werkzaam op korte afstand, zoals schijnnestelen en staartwippen. 
 
De zangvlucht. Een typische zangvlucht bestaat uit een aaneenschakeling van vliegbewegingen 
in een vaste volgorde (figuur 1). Daarin worden verschillende vliegmanoeuvres als signaal 
gebruikt door ze (bijvoorbeeld het kantelen) overdreven uit te voeren. De zangvlucht kan 
ogenschijnlijk spontaan worden uitgevoerd, bijvoorbeeld wanneer het mannetje terugkeert in het  
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Zangvlucht van de Kievit. 

 
territorium, maar in de meeste gevallen is de zangvlucht een reactie op een ander mannetje of op 
een passerend vrouwtje (Cramp & Simmons, 1983). Dabelsteen (1978) heeft de zangvlucht met 
behulp van video-opnamen geanalyseerd en beschreven. De vliegroute bestaat ruwweg uit een 
ovaal en loopt langs de grenzen van het territorium, die mede door landschapselementen als 
heggen, hekken, struiken en sloten worden bepaald. Zo vormt een T-splitsing van sloten in de 
Enge Wormer dichtbij een vaste schuilhut al jaren het ”drielandenpunt” van drie kievitterritoria. 
Het mannetje start de zangvlucht ongeveer vanuit het midden van zijn territorium met de 
zogenoemde vlindervlucht. Deze vliegwijze wordt gekenmerkt door de zeer langzame, diepe 
vleugelslag (figuur la) en het vrijwel verticaal uitstrekken van de vleugels. De poten hangen en de 
staart is licht gespreid en omlaag gehouden. Deze opvallende, langzame start markeert het 
centrum van het territorium op duidelijke wijze voor soortgenoten. Gezien de reactie van 
mannelijke soortgenoten op deze actie van de territoriumbezitter lijkt er dreiging van uit te gaan. 
Vaak is alleen deze start al voldoende om een passerende Kievit te doen afwijken van zijn koers. 
Ook heb ik deze vorm van ingehouden dreigen zien gebruiken om twee vechtende buren terug te 
dringen naar hun onderlinge grensgebied. De opmerkelijke start gaat al snel over in de 
”kantelvlucht” (alternating flight). De vleugelslagfrequentie wordt opgevoerd en de Kievit 
kantelt regelmatig om zijn lengte-as (figuur 1b). Als gevolg van het kantelen wordt de ovale route 
zigzaggend afgelegd. Vergelijking van de kantelvlucht met de vliegwijze tijdens bijvoorbeeld een 
achtervolging maakt duidelijk dat het kantelen tijdens de zangvlucht sterk wordt overdreven 
(Dabelsteen, 1978). Tijdens de kantelvlucht wordt een zoemend geluid geproduceerd met behulp 
van de buitenste handpennen van de vleugels. Het overdreven kantelend vliegen langs de grenzen 
van het territorium is een duidelijk signaal op grote afstand, waarmee het bezette gebied wordt 
aangegeven. Dabelsteen vermoedt dat het zoemgeluid dezelfde functie vervult bij nacht. De 
kantelvlucht wordt besloten met een korte duik. Het vliegvertoon wordt voortgezet met een stukje 
laag vliegen, waarna de Kievit versnelt en opstijgt tot 10 à 15 meter hoogte (figuur 1c). Aan het 
eind van de versnelling volgt de langgerekte kievit-roep, die ook wordt geuit tijdens 
luchtgevechten. Op deze grotere hoogte wordt enkele seconden gewoon gevlogen, waarbij de 
Kievit zijn kenmerkende roep laat horen. Waarschijnlijk heeft het opstijgen tot deze hoogte een 
grotere reikwijdte van de roep tot gevolg. Het hoogvliegen wordt afgesloten met een diepe 
duikvlucht, die wordt gecombineerd met kantelen: het ”buitelen” (figuur 1d). De buiteling gaat 
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Kantelvlucht 

Schijnnesten. 
 

gepaard met de typische korte kievitroep. 
Gezien het overdreven kantelen tijdens de 
duik (soms 360°) moet ook aan dit 
onderdeel van de zangvlucht een 
signaalfunctie worden toegekend. De 
buiteling wordt gevolgd door de 
kantelvlucht (figuur le), waarna de Kievit 
het ritueel kan herhalen of kan landen. 
 
De zangvlucht wordt vaak begonnen als 
reactie op een gebeurtenis in de omgeving 
en gaat vaak over in andere handelingen. 
Zo eindigt de versnelling niet zelden in een 
luchtgevecht met een buurman, of gaat de 
kantelvlucht over in een aanval op een 
mededinger op de grond. Het hoogvliegen 
kan overgaan in een achtervolgingsvlucht 
van een vrouwtje. 
 
Dreigen. Het dreigen met behulp van de 
vlindervlucht heeft alleen effect in situaties 
waarin concurrenten gemakkelijk zijn te 
verjagen. De Kievit beschikt echter over 
meerdere signalen en houdingen om zijn 
vastbeslotenheid en zijn bereidheid tot 
vechten duidelijk te maken. De manier van 
dreigen hangt samen met de motivatie van de Kievit, die weer samenhangt met zijn positie en de 
afstand tot de rivaal. Zo zal een staande Kievit vaak defensief dreiggedrag vertonen als de 

opponent niet te dichtbij is en hij op eigen gebied is. 
 
Een milde vorm van dreigen is het schijnnestelen van een 
kievitman, wanneer dit plaatsvindt als reactie op een 
buurman of een overvliegend mannetje. Hierbij wordt de 
staart omlaag gebracht en de roestbruine stuit duidelijk 
getoond. Dit gedrag wordt vertoond aan vaste buren, maar 
ook wanneer een Kievit vanuit de lucht door een 
soortgenoot wordt aangevallen. In het laatste geval vertoont 
een Kievit op de grond vaak het ”staartwippen” (”rocking-
display”). De Kievit heeft hierbij een wat gedrongen 
houding en wipt met de staart op en neer, zodat een 
gedrongen horizontale houding wordt afgewisseld met de 
verstarde houding waarmee de nestplaats wordt aangegeven 
aan het vrouwtje. Beide gedragingen kunnen als defensief 

dreigen worden opgevat, waarbij het staartwippen iets agressiever overkomt, omdat vanuit deze 
positie kan worden weggesprongen of -gevlogen. 
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Staartwippen (naar Cramp & 
Simmons, 1983) 

 
Een meer agressief gestemde kievitman kan op zijn 
rivaal toerennen in een horizontale lichaamshouding 
waarbij de snavel naar de opponent is gericht en de 
kuif plat ligt. Vaak eindigt deze ”run” in wederzijds 
dreigen in de rechtop-houding. Beide rivalen staan of 
lopen dan zeer rechtop met opgerichte kuiven naast 
elkaar langs de grens van hun territoria. De 
zijdelingse opstelling duidt erop dat geen van beide 
echt wil vechten. De rechtop houding wordt veel 
gezien tussen twee bekende buren, die een gevecht 
willen vermijden. De meest extreme vorm van 
dreigen zien we wanneer twee kievitmannen met 
opgeheven vleugels tegenover elkaar staan. Meestal 
gebeurt dit tijdens een korte gevechtspauze of als inleiding tot een gevecht op of laag bij de 
grond. Het dreigen vanuit een dominante positie tenslotte, bestaat uit het vliegend belagen van de 
tegenstander, om deze te trappen of te pikken, zoals dit ook regelmatig is te zien als reactie op 
predatoren. De reactie van de rivaal bestaat dan veelal uit staartwippen of schijnnestelen. 
 

 
 

Zijdelings dreigen bij zijwind 
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Territoriumvlucht: wederzijds dreigen in de lucht 
 
Vechten. Evenals bij het dreigen, kan een gevecht tussen twee mannetjes verschillende vormen 
aannemen. Kieviten tonen een voorkeur voor het luchtgevecht, waarvoor ze uitstekend zijn 
uitgerust. De brede vleugels met de lange handpennen stellen hen in staat snel te wenden en te 
keren. Luchtgevechten vinden meestal plaats langs de grenzen van territoria. Vaak lokt de 
zangvlucht van een mannetje hetzelfde gedrag uit bij een buurman, waarna de kantelvlucht of het 
hoogvliegen ontaardt in een luchtgevecht. Beide rivalen proberen boven elkaar uit te stijgen om 
de tegenstander van boven te kunnen belagen met vleugelslaan of trappen. Gewoonlijk slaagt 
geen van beide daarin, omdat beide zeer behendige vliegers zijn en een gevestigde positie 
verdedigen. 
 
Anders wordt het wanneer één van de kievithanen in een dominante positie verkeert. Dit is altijd 
het geval wanneer een mannetje zich duidelijk in een vreemd territorium bevindt. De eigenaar is 
dan dominant en voert een waar bombardement van duikvluchten uit op de indringer. Rinkel 
beschrijft zo’n situatie aldus: ”De aanvaller maakt vanuit de lucht een duikvlucht naar zijn 
tegenstander, die intussen de ”imponeerhouding” heeft aangenomen met de kop gericht naar de 
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Vechten vanuit dominante positie 

aanvaller; de staart staat stijl omhoog. Op 
het moment, dat de aanvaller vlak boven 
hem is, wipt ineens de staart omlaag en 
gelijk daarmee de kop omhoog; waarop hij 
zich snel omdraait om zijn vijand in het oog 
te houden; steeds met de kop naar de 
aanvaller gericht, wacht hij de volgende 
aanval af.” (in Tolman, 1977). Soms blijft 
het niet bij afwachten, maar bijt de indringer 
van zich af. Hij kan dan opspringen naar de 
opponent en terugvechten. Zo kunnen 
Kieviten die hun jongen begeleiden tot in 
een vreemd territorium verbitterd vechten 
met de eigenaar, waarbij rake klappen 
kunnen vallen. Bij een gevecht tussen twee 
Kieviten in de Wijde Wormer kon ik het 
slaan met de vleugels op dertig meter 
afstand duidelijk horen! Er zijn drie 
omstandigheden die kunnen leiden tot 
dergelijke felle gevechten. Ten eerste tijdens 
het innemen en behouden van het 
territorium in het begin van het seizoen. Ten 
tweede komen deze gevechten voor als er 
jongen zijn. De foeragerende jongen lopen 
ondanks de begeleidende kreten van hun 
ouders regelmatig een vreemd territorium 
binnen. De eigenaar reageert furieus op de 
begeleiders, die enerzijds gemotiveerd zijn 

om te vluchten, maar anderzijds gemotiveerd om de jongen te beschermen. Zodoende kan de 
zorgzame vader van de onwetende jongen worden gedwongen tot een gevecht met een duidelijk 
dominante opponent. De derde situatie waarin wordt gevochten vanuit een dominante positie is 
de chaos die is ontstaan na bezoek van een hermelijn of een andere grondpredator die 
gezamenlijk is verdreven. De ontdekking van deze rovers leidt tot een geweldig tumult in het 
veld. Alle weidevogels reageren op het alarm: de Grutto’s hangen ”scheldend” boven de rover, 
terwijl de Kieviten uit de omgeving duikvlucht na duikvlucht ondernemen. Op een dergelijk 
moment spelen territoriumgrenzen geen rol. Nadat de rover het gebied heeft verlaten, komen de 
normale reacties ten aanzien van soortgenoten weer terug. Veel Kieviten bevinden zich dan in 
een vreemd territorium en worden door de eigenaars verjaagd. Meestal zijn het de eigenaars van 
de territoria die het eerst ”omslaan” qua stemming en die een serie duikvluchten op ”verdwaalde” 
soortgenoten beginnen. Doordat ook de verdedigende Kieviten nogal opgewonden zijn, kan dit 
leiden tot gevechten die minuten duren. Wanneer twee rivalen zich beide dominant voelen, kan 
een gevecht ook op de grond plaatsvinden. Beide Kieviten proberen elkaar dan met opgeheven 
vleugels te bespringen en/of met de vleugels te slaan. Deze situatie komt voor als afwisseling van 
een luchtgevecht of wanneer de rivalen elkaar ongewild zo dicht zijn genaderd, dat moeilijk kan 
worden opgestegen zonder aangevallen te worden. 
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Agressie tegenover andere soorten. Vooral vroeg in het voorjaar, wanneer de Grutto’s en 
Tureluurs net zijn gearriveerd, kunnen Kieviten zeer agressief zijn tegen deze soorten. Hoewel 
deze steltlopers en ook kleinere soorten geen voedsel- of nestplaatsconcurrenten zijn van de 
Kievit, worden ze zonder pardon belaagd en uit het territorium verjaagd. 
 
Dit overdreven agressieve gedrag komt later in het seizoen ook omgekeerd voor, al maken de 
andere soorten weinig kans tegen de behendige Kieviten. Mijn meest opmerkelijke waarneming 
in dit opzicht is die van een Graspieper die een Kievit zeker honderd meter achtervolgde. Of de 
Kievit er iets van heeft gemerkt, is echter de vraag. Ondanks deze periodes van ongeremde 
agressie liggen de nesten van Kieviten en met name Tureluurs vaak dicht bij elkaar. Een 
verklaring voor deze tijdelijke overmotivatie is nog niet voorhanden. Voor de agressie van 
Kieviten tegenover Goudplevieren is wel een eenvoudige verklaring. Beide soorten foerageren op 
dezelfde prooien. Een Kievit zal een Goudplevier dan ook onmiddellijk uit zijn territorium 
verdrijven. Ook groepen Goudplevieren worden aangevallen als ze dichtbij het nest komen. 
Pogingen om de groep te verjagen worden echter snel gestaakt als de overmacht te groot is. De 
Kievit neemt dan genoegen met het verdrijven van deze verwanten uit de directe omgeving van 
het nest. 

 
 

Kievit verjaagt Grutto 
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Gezamenlijke reactie op een hermelijn 
 
Bewaking van het weiland. De Kievithanen in hun territoria houden de omgeving nauwlettend 
in het oog om tijdig te kunnen reageren op passerende vrouwtjes. Deze waakzaamheid geldt 
vanzelfsprekend ook voor overvliegende predatoren. Kraaien, Eksters, roofvogels, maar ook 
reigers en ooievaars worden onmiddellijk door meerdere Kieviten belaagd als ze in de buurt zijn. 
In dit opzicht bestaat er een zekere samenwerking tussen Kieviten, Grutto’s en Tureluurs. 
Grutto’s hanteren een zeer specifieke alarmroep als het om predatoren gaat, waarop ook de 
andere soorten reageren. Het zijn echter vooral de Kieviten die de rovers in duikvluchten 
aanvallen, waarbij ze deze proberen te trappen als ze erboven kunnen komen. Ook 
grondpredatoren als ratten, wezels, hermelijnen en rovende vogels aan de grond worden fel 
aangevallen. Grutto’s en Tureluurs hangen scheldend boven de predator, terwijl de Kieviten een 
waar bombardement van duikvluchten uitvoeren. Zo zag ik eens een fazantenhaan die door acht 
kievitmannen werd belaagd. De Kieviten vlogen enkele meters achter elkaar, doken op de Fazant, 
stegen weer op en doken weer. De duikvluchten met de hangende poten rakelings langs en over 
de Fazant deden het dier snel verdwijnen naar andere oorden. Deze duikvluchten zijn op 
hermelijnen minder effectief. Deze handige roofdieren vinden voldoende dekking in ondieptes 
van het terrein om de Kieviten te ontwijken. Bovendien durft een Kievit een hermelijn niet al te 
dicht te naderen, uit vrees zelf slachtoffer te worden. Toch zijn de gezamenlijke acties van de 
weidevogels tegen predatoren in het algemeen succesvol. Uit vele waarnemingen vanuit vaste 
schuilhutten kan worden geconcludeerd, dat de verdedigingsmethode effectief is tegen Kraaien, 
Eksters, reigers, kiekendieven, Torenvalken en andere vliegende liefhebbers van eieren en/of 
jongen die hun prooi met het oog moeten vinden. Ook de mens als potentiële predator van eieren 
wordt soms dicht benaderd in pogingen hem van het nest af te leiden. Dit tumult in het weiland 
door menselijke verstoring staat echter in geen enkele verhouding tot de paniek die een hermelijn 
of wezel veroorzaakt. Klaarblijkelijk laat een marterachtige die een vers geurspoor vindt zich niet 
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Onderstaart en ventrale opening vormen 
een duidelijk signaal 

gemakkelijk afleiden. 
 
Voortplantingsgedrag 
 
Het lokken van de vrouwtjes. De functie van de 
zangvlucht van een kievitman is tweeledig: 
enerzijds wordt het territorium ermee 
afgebakend, anderzijds vormen de kantelvlucht, 
het roepen en het buitelen signalen om de op 
afstand passerende vrouwtjes te lokken. Het is 
dan ook niet verwonderlijk dat passerend 
vrouwelijk schoon de activiteit van de 
kievithanen enorm doet toenemen. Volgens 
Moedt (1982) kunnen Kieviten een langsvliegend 
vrouwtje al op grote afstand onderscheiden aan 
haar vliegwijze. Vrouwelijke Kieviten hebben 
een iets ”ondiepere” vleugelslag dan hun 
mannelijke soortgenoten. De reactie van 
mannetjes op een vrouwtje varieert en hangt 
vooral samen met de gemotiveerdheid van het 
vrouwtje. In eerste instantie zullen de sterk 
seksueel gemotiveerde hanen een langsvliegend 
vrouwtje achtervolgen en proberen haar tot landen te dwingen. Dit leidt regelmatig tot de 
achtervolging van één vrouwtje door verschillende mannetjes. Vooral vroeg in het seizoen blijft 
succes bij deze strategie vaak uit, omdat veel vrouwtjes nog onvoldoende zijn gemotiveerd om 
een copulatie toe te staan. Zij vliegen verder en de opgewonden mannen keren terug naar hun 
territoria. In feite heb ik nooit waargenomen dat het tot landen dwingen van een vrouwtje op 
korte termijn leidde tot een geslaagde copulatie. Ook het nogal onstuimige opdrijven van het 
vrouwtje door er imponerend achteraan te rennen, wordt meestal niet door haar geapprecieerd. 
Onlangs zag ik een haantje een vrouwtje opdrijven. Tot copuleren kwam het niet, doordat zij voor 
hem uit bleef rennen. Na enige minuten had zij er kennelijk genoeg van en vloog weg. Naast deze 
bruuske benaderingswijzen van de andere sekse kunnen de kievitmannen een overvliegend 
vrouwtje ook begroeten met staartwippen en/of schijnnestelen. Vaak landt een vrouwtje op de 
grens van twee of meer territoria, waarop de verschillende mannetjes haar proberen te lokken. 
Een staartwippend mannetje beweegt zijn lichaam van de horizontale positie naar een 
voorovergebogen houding, waarbij het achterlijf wordt opgetild. Deze voorovergebogen houding 
is ook te zien bij het ”aanwijzen” van het favoriete kuiltje en lijkt op de houding tijdens het 
strootjesgooien. Tijdens het staartwippen wordt om de lichaamsas gedraaid. Uit waarnemingen. 
op korte afstand blijkt dat de cloaca van het mannetje wordt verwijd en vernauwd, zodat het lijkt 
of hij met zijn cloaca ”knipoogt” naar bet vrouwtje. Simmons (1956) beschrijft hurken van de 
Kleine en Bontbekplevier bij verstoring van het nest, waarbij de veren rond de ventrale opening 
worden verwijd en poepbewegingen worden gemaakt. De vraag of deze ontsnappingsreactie, die 
bij veel soorten voorkomt, tot signaal voor het vrouwtje (of de buurman) is geëvolueerd valt 
buiten het bestek van deze gedragsbeschrijving. 
 
Het interpreteren van het staartwippen is lastig, omdat een vrouwtje vaak tussen twee territoria 
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landt. Zowel staartwippen als schijnnestelen door het mannetje zijn tevens defensieve 
dreighoudingen tegenover buurmannen. Het is vanuit de lage waarnemingspositie in een 
schuilhut moeilijk te overzien hoe alle deelnemers aan de lokpartij gelijktijdig handelen. Ook is 
moeilijk in te schatten hoe de vogels elkaar zien. Wel heb ik de stellige indruk dat niet alleen de 
roestbruine stuit, maar ook de roestbruine onderstaart als signaal voor het vrouwtje wordt 
gebruikt. Het staartwippen kan worden begeleid door een lokroep naar het vrouwtje. 
Schijnnestelen kan worden beschreven als de ”overdreven” uitvoering van de 
nestbouwhandelingen: kuiltjestrappen en strootjesgooien. Een kuiltje ontstaat doordat de Kievit 
zich met de borst vastzet tegen de rand van de kuil en de grond vast trapt met de poten. Het 
trappen wordt afgewisseld met strootjesgooien. De Kievit trekt dan wat gras uit de grond of pakt 
wat gedroogd gras en gooit dit zijdelings weg om het later te gebruiken als nestmateriaal. Een 
kievitman voorziet zijn territorium van verschillende (soms vele) kuiltjes, zodat zijn partner over 
een ruime keuze beschikt. Het mannetje heeft echter zelf een duidelijke voorkeur voor bepaalde 
kuiltjes. Vaak wordt op dezelfde plaats gebroed als voorgaande jaren. Als reactie op een vrouwtje 
wordt staartwippen afgewisseld met schijnnestelen op de plaats waar het mannetje op dat moment 
is, meestal bij het dichtstbijzijnde kuiltje. Het kuiltjestrappen wordt herhaald, waarbij de staart 
overdreven wordt neergedrukt en door de trapbeweging op en neer trilt. Tijdens het 
strootjesgooien als loksignaal wordt vaak alleen de zijdelingse beweging met de kop gemaakt. 
Het schijnnestelen en strootjesgooien worden door het mannetje begeleid met schorre geluiden 
om het vrouwtje naar het kuiltje te lokken. 
 
Als het mannetje erin slaagt het vrouwtje op zijn territorium te lokken, stijgt de kans op 
succesvolle paarvorming. Hij zal vervolgens proberen haar naar één van zijn favoriete kuiltjes te 
lokken. Vooral vroeg in het seizoen, wanneer veel kievitmannen nog ongepaard zijn, wordt zo’n 
prille relatie nogal eens ruw verstoord door jaloerse buurmannen. Deze vliegen het territorium 
binnen om het vrouwtje alsnog te verleiden, waardoor de eigenaar verplicht is de lastposten te 
verjagen alvorens zijn toenadering te kunnen voortzetten. Soms leidt een verstoring tot het 
wegvliegen van het vrouwtje. 
 
Een derde strategie om een vrouwtje dat is geland te lokken, is er rustig heen vliegen, er in de 
buurt landen en vervolgens al roepend terugvliegen naar het eigen gebied. Als het vrouwtje volgt, 
dan zal het mannetje vervolgens proberen haar naar zijn favoriete nestplaats te lokken. 
 
Keuze van de nestplaats. De keuze van de plaats waar de eieren zullen worden gelegd, hangt af 
van beide partners. Hiervoor is al vermeld dat het mannetje één of meerdere voorkeurskuiltjes 
heeft, maar het vrouwtje hoeft het hiermee niet eens te zijn. Het mannetje zal in de richting van 
zijn favoriete nestplaats lopen en van tijd tot tijd stoppen om te roepen, te schijnnestelen of te 
staartwippen. Een sterk gemotiveerde haan kan daarbij de ”voorwaartse” houding aannemen, die 
sprekend lijkt op het dreigend toelopen op een tegenstander. Alleen loopt hij nu in de richting van 
het kuiltje, dus van het vrouwtje af, en is de kuif opgericht en ligt niet plat zoals bij dreigen het 
geval is. Volgt het vrouwtje niet, of loopt ze de verkeerde kant op, dan zal het mannetje desnoods 
terugvliegen, haar de weg versperren en opnieuw de richting aangeven. Vaak verloopt de gang 
naar het favoriete kuiltje van de haan vlot, maar ik heb eens een mannetje 1,5 uur zien ”werken” 
voordat hij zijn partner bij de nestplaats van zijn keuze had. In dit geval liep het vrouwtje 
regelmatig uit de gewenste richting, waarop de haan opvloog, zich duidelijk herkenbaar opstelde, 
vervolgens een stukje in de gewenste richting liep om dan schijnnestelbewegingen te maken en te 
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roepen. Het vrouwtje volgde een stukje en de man schoof op dezelfde wijze enkele meters op om 
het lokgedrag te herhalen. Het vrouwtje week vervolgens af van het doel om te foerageren, 
waarop het mannetje weer terugvloog, enzovoorts. Uiteindelijk slaagde deze diplomaat erin zijn 
partner te overtuigen van de goede stek. Ook in dit geval kan de reden voor de terughoudendheid 
van het vrouwtje slechts worden vermoed: misschien werd ze ook aangetrokken door lokkende 
buurmannen, maar waarschijnlijk was ze nog onvoldoende gemotiveerd om tot voortplanting 
over te gaan. 
 
Bij de favoriete nestplaats van het mannetje aangekomen, zal deze zo mogelijk nog 
”enthousiaster” gaan schijnnestelen. Aanvankelijk neemt het mannetje een verstarde, 
voorovergebogen houding aan die vrijwel zeker is afgeleid van de beweging tijdens het 
strootjesgooien. Ik noem dit het ”aanwijzen van de nestplaats”, maar deze stille pose wordt 
afgewisseld met kuiltjestrappen en strootjesgooien, waarbij een zacht lokkend geluid wordt 
gemaakt. Meestal krijgt het mannetje zijn zin en neemt het vrouwtje het nestelgedrag over. Om 
beurten trappen de partners een kuiltje, gooien strootje en zullen elkaar hierbij uiteindelijk 
aflossen bij hetzelfde kuiltje. Ze zijn het dan eens over de plaats van het nest. 
 
De paring. De kortstondige copulatie van Kieviten kan op verschillende manieren worden 
ingeleid. Veelal wordt het gezamenlijk kuiltjestrappen en strootjesgooien door het mannetje 
onderbroken voor een korte baltsvlucht. Meestal worden alleen de vlindervlucht en de 
kantelvlucht uitgevoerd. De duur van de baltsvlucht hangt af van het gedrag van het vrouwtje. 
Wanneer zij tot copuleren bereid is, onderbreekt ook zij het nestelgedrag en loopt ’bij het nest 
vandaan. Vervolgens zal zij op het roepen van het mannetje reageren met een kortstondig 
stilstaan in een iets voorover gebogen houding die als een uitnodiging tot de copulatie kan 
worden gezien. Het mannetje komt dan aanvliegen en landt op het vrouwtje. Om contact tussen 
de cloaca’s mogelijk te maken tilt het vrouwtje haar achterlijf tijdens de landing van het mannetje 
op, terwijl het mannetje zich schuin achterwaarts van het vrouwtje laat vallen. Het erop en eraf 
duurt zelden langer dan twee seconden. Er wordt niet altijd direct op de partner geland. Kieviten 
landen regelmatig net achter het vrouwtje om haar vervolgens te bespringen. Wellicht is dit een 
gedragsaanpassing om vrouwtjes die een copulatie weigeren alsnog te ”stelen” als het vrouwtje 
op het laatste moment wegdraait. Ook zijn copulaties vanaf de grond geen uitzondering. Het 
mannetje loopt dan snel naar zijn partner om haar te bespringen. De copulatie van Kieviten 
vereist een hoge mate van synchronisatie van het gedrag van de partners, waarbij de stemming 
van het vrouwtje doorslaggevend is. In geval van een te bruuske benadering door het mannetje, of 
onvoldoende motivatie bij het vrouwtje, zal zij de copulatie weigeren. Ze gaat dan eenvoudig 
dwars op de aanvliegrichting van haar partner staan, waardoor een correcte landing onmogelijk 
wordt. Ze neemt daarbij een strakke, horizontale positie in die aan duidelijkheid niets te wensen 
overlaat. Als reactie op de weigering vertoont het mannetje een agressief getint imponeergedrag. 
Hij landt dichtbij het vrouwtje, spreidt zijn vleugels iets langer dan bij een normale landing en 
neemt een extreme rechtop-houding aan. Vervolgens loopt hij in de ”voorwaartse” houding voor 
haar langs (zie foto’s). Een verklaring voor deze signalen met een duidelijk agressief karakter is 
mij niet bekend. Na dit ”hanige” uiten van zijn teleurstelling gaat de kievitman al gauw over tot 
opnieuw schijnnestelen en roepen om het vrouwtje aan de nestplaats te binden en haar alsnog te 
motiveren. 
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Kuiltjetrappen door mannetje om vrouwtje te lokken 

 
Aanwijzen van de nestplaats door het mannetje, vrouwtje bij kuiltje 
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Vrouwtje trapt kuiltje, terwijl mannetje strootjegooit 
 

Vrouwtje verlaat het kuiltje, mannetje roept 
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Copulatie: het mannetje landt 

 
Het vrouwtje heft haar staart 
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Cloacaal contact tijdens het wegvallen van het mannetje 

 
Het mannetje valt naar achteren 

 
Broedgedrag. Een geslaagde copulatie wordt veelal gevolgd door gezamenlijk nestelgedrag bij 
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het favoriete kuiltje. Na verloop van tijd wordt het eerste ei gelegd en het legsel van in totaal vier 
eieren in vijf dagen gecompleteerd. Het vrouwtje heeft tijdens het eileggen een schuin opgerichte 
houding, waarbij haar vleugels iets zijn gespreid. 
 
Beide partners broeden, waarbij het vrouwtje het leeuwendeel voor haar rekening neemt. Hoe de 
taakverdeling ’s nachts is, heb ik niet kunnen constateren. Cramp & Simmons (1983) vermeldt 
dat de vrouwtjes gewoonlijk de gehele nacht broeden. Het moment van aflossen kan door beide 
partners worden bepaald. Meestal loopt de broedende vogel weg van het nest en vliegt op, 
waarbij de partner geroepen kan worden. Vaak echter wordt het legsel geruisloos verlaten. Veel 
vrouwtjes roepen de partner al vanaf het nest dat pas wordt verlaten nadat het mannetje in de 
buurt is geland. Ook de niet broedende vogel kan de aflossing inleiden door in de buurt van het 
nest te landen en naar de partner te roepen. Soms is het mannetje zo gemotiveerd, dat hij rechtop 
met de vleugels omhoog voor het broedende vrouwtje landt en haar bijna van het nest verdringt. 
 
De niet broedende vogels foerageren vaak op aanzienlijke afstand van het nest. Toch houden 
vooral de mannetjes hun territoria goed in de gaten, zodat ze bij onraad tijdig ter plaatse kunnen 
zijn en adequaat kunnen reageren op passerende vrouwtjes. Het is vanuit de lage 
waarnemingspositie in een schuilhut verbazingwekkend om waar te nemen hoe snel de partner ter 
plekke is om het broeden te hervatten, terwijl deze zich buiten mijn gezichtsveld bevond. 
 
Bigamie. Terwijl het vrouwtje het legsel beheert, blijft het mannetje actief in het verwerven van 
nieuwe partners. Een mooi voorbeeld van de blijvende gemotiveerdheid tot paarvorming wordt 
beschreven door Oene Moedt (1982): ”Hij had een wijfje in zijn gebied, dat hij trouw bij het 
broeden afloste. Toen zijn wijfje eens na drie kwartier terugkeerde om het broeden van hem over 
te nemen en een tiental meters naast hem neerstreek, vloog het mannetje op haar af, trachtte te 
paren en rende na het mislukken van die poging naar een leeg nestkuiltje, vanwaar hij druk begon 
te seinen naar zijn wijfje dat intussen al onverstoorbaar op de eieren plaatsgenomen had. 
Dezelfde dag zagen we hoe dit mannetje met zijn wervingspogingen wel succes had bij een ander 
wijfje dat op zijn land neerstreek. Zo waren we ooggetuige van het ontstaan van een bigame 
verhouding. Ook hier speelde het nieuwe wijfje een beslissende rol, omdat zij door haar houding 
te kennen gaf dat zij wilde copuleren.” Cramp & Simmons (1983) vermelden het regelmatig 
voorkomen van seksuele contacten met meerdere partners van zowel mannetjes als vrouwtjes. Dit 
is vooral vroeg in het voorjaar het geval. Voor langdurige bigame relaties is weinig bewijs. Toch 
lijkt het, gezien de blijvende gemotiveerdheid van de kievithanen om een vrouwtje te verwerven, 
waarschijnlijk dat bigamie vaker voorkomt dan wordt verondersteld. Zo blijkt uit inventarisaties 
van het Westzijderveld en de Reef volgens de karteringsmethode plaatselijk een grotere dichtheid 
van kievitvrouwtjes dan van mannetjes (Van der Hut, 1987). Of dit verschil in dichtheid alleen 
aan bigamie kan worden geweten is moeilijk te zeggen, omdat de mannetjes regelmatig buiten 
hun territorium foerageren. Alleen een op bigamie gericht onderzoek kan hierover uitsluitsel 
geven.  
 
Bescherming van het legsel en de jongen. Het legsel en de jongen van de Kievit vormen een fel 
begeerde prooi voor vele predatoren. Tolman (1977) noemt Torenvalk, Buizerd, Bruine 
Kiekendief, Slechtvalk, de kraaiachtigen, meeuwen en reigers. Ook zijn er grondpredatoren zoals 
ratten, de marterachtigen, verwilderde katten en Homo sapiens frigideus, die vanwege zijn 
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Extreme rechtophouding van het mannetje bij weigering door het vrouwtje 

 
‘Voorwaartse’ houding als reactie op weigering 
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Achtervolging van Zwarte Kraai 

 
intelligentie verreweg de gevaarlijkste is. Kieviten beschikken over verschillende strategieën om 
hun legsel en kuikens tegen predatie te beschermen. Hoe wordt gereageerd hangt voornamelijk af 
van de afstand tot het nest, maar vooral van het soort predator. Een vliegende rover wordt al snel 
opgemerkt door de alerte kievitmannen en door een aantal van hen belaagd. Met veel kabaal en 
hangende poten worden bescheiden duikvluchten boven de vogel uitgevoerd tot hij ver genoeg 
weg is. Wanneer de vogel landt, wordt hij fel aangevallen op dezelfde wijze als eerder 
beschreven werd voor concurrerende kievitmannen en grondpredatoren. De reactie van 
broedende vrouwtjes varieert van doorbroeden als de rover ver weg is, tot van het nest weg 
sluipen als de bedreiging nadert. Dit laatste is echter alleen effectief bij oogjagers. 
 
Naast dit algemene reactiebeeld kunnen Kieviten ook afleidingsgedrag vertonen tegenover 
grondpredatoren of vee dat het nest te dicht nadert. Het afleidingsgedrag bestaat uit uitgebreid 
vertonen van de rijke contrasten in het verenkleed door met de vleugels omhoog dichtbij de 
dreiging te vertoeven (zie foto). Bovendien wordt luidkeels geroepen om de aandacht van de 
predator of bijvoorbeeld een schaap te trekken. Ook kan vleugellamheid worden gesimuleerd om 
de rover weg te lokken. Simmons (1956) merkt daarbij op dat de treffende gelijkenis met 
werkelijke vleugellamheid waarschijnlijk onder selectiedruk van oogjagende grondpredatoren als 
honden en mensen is ontstaan. Precieze nabootsing is voor predatoren die hun prooi door middel 
van geur opsporen (zoals ratten en marterachtigen) niet nodig, omdat deze de fijne nuances van 
dit gedrag toch niet kunnen waarnemen. 
 
Zoals bij alle nestvlieders is het begeleiden van opgroeiende kuikens een frustrerende bezigheid. 
De kuikens lopen maar raak en moeten door kreten van de ouders worden gestuurd. Naast menige 
burenruzie die hiervan het gevolg is, zijn er vele bedreigingen voor kuikens die te ver of te lang 
afdwalen. De kleine kuikens blijven tussen het gras, waarin ze ”bevriezen” bij alarm van de 
ouders. Misschien is dit wel de meest kritische periode in het bestaan van een Kievit. Predatoren 
eisen hun tol, maar het grootste gevaar is de koude. Kuikens die in het geregelde tumult tussen 
Kieviten onderling of naar aanleiding van gevaar verdwalen zijn kansloos als de avond valt. Ze 
zijn nog te klein om zichzelf gedurende de nacht op temperatuur te houden en komen om. In de 
eerste weken sterft 40 a 50% van de kuikens door verschillende oorzaken (Cramp & Simmons, 
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Het afleiden van schapen 

 
1983). Met het verliezen van het donskleed verdwijnt de beschermende schutkleur in het hoge 
gras voor de kuikens. Ze worden door de ouders meegelokt naar gebieden met kort gras waar het 
overzicht beter is en de volwassen Kieviten zich beter kunnen weren tegen predatoren. De jongen 
zijn nu groter, de nachten milder en de weilanden vol van voedsel, zodat de overlevingskansen 
stijgen. Na ongeveer 33 dagen zijn de jongen vliegvlug, waarna de Kieviten geleidelijk groepen 
gaan vormen. Van de jongen met hun prachtige, gerande verenkleed zullen er een aantal de 
winter niet overleven. De meeste echter zullen in het voorjaar terugkomen en proberen een plaats 
te veroveren in de streek waar ze geboren zijn. 
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