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Voorwoord: 
 
Voor het eerst in 2018 zijn in ons beschermingsgebied ‘kuikenoverleving maatregelen’ getroffen voor 
behoud van de kievit in de Gelderse Vallei. Gedurende jaren zijn veel toegepaste maatregelen die de 
kievit moeten helpen onderzocht. Hard nodig, want sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn de 
aantallen van deze karakteristieke boerenlandvogel gekelderd met bijna 60 procent.  
 
Belangrijke oorzaken voor de achteruitgang van de kievit zijn verlies van het leef- en broedgebied, 
intensief landgebruik door de landbouw en sterfte door predatie. Veel van de huidige maatregelen zijn 
gericht op de bescherming van eieren in nesten, maar vooral de daarop volgende kuikenfase is een zeer 
kwetsbare periode. Bescherming van kuikens vergt een andere aanpak dan bescherming van legsels. Die 
kost veel tijd, energie en geld. In het Jaar van de Kievit (2016) en 2017 is dat uitgebreid onderzocht. 
  
Een dag nadat ze uit het ei zijn gekropen, 
moeten kievitkuikens al hun eigen kostje bij 
elkaar scharrelen. Om te overleven hebben ze 
een veilige plek nodig met voldoende voedsel. 
Maatregelen om de kievit te helpen bestaan 
voor graslandpercelen vooral uit kruidenrijk 
grasland op percelen met een verhoogd 
waterpeil. Maatregelen op bouwland, zoals 
maïs, zijn gericht op uitgestelde bewerkingen 
en stroken grond die niet worden ingezaaid 
met een landbouwgewas (braakstroken). 
 > Uitgestelde bewerkingen op bouwland  (foto AR) 
 

In ons beschermgebied hebben 12 agrariërs zich ingespannen om de kievit - en andere (weide)vogels - 
te helpen om meer kuikens - vaak kuikens van de kievit - vliegvlug te krijgen. Diverse pakketten zijn via 
het Agrarisch Collectief Utrecht Oost afgesloten. Meer hierover vindt u verder in dit jaarverslag. 
 
Op dit moment zijn termen als ‘natuurinclusieve’ landbouw, ‘duurzaam boeren met natuur’ en 
‘kringlooplandbouw’ steeds vaker in het nieuws. Via subsidie regelingen kunnen dergelijke 
beheerpakketten (via ANLb) afgesloten worden om o.a. vergroening en biodiversiteit in de landbouw 
weer te versterken. Voor de gemiste opbrengsten, staat een gelijkwaardige compensatie tegenover. 
Bovenstaande is mede bedoeld om te ontsnappen uit de spiraal van ‘meer produceren voor minder’. 
 
Voor vrijwilligers houdt dit in dat naast de traditionele nestbescherming er ook aan kuikenbescherming 

moet worden gedaan. Percelen met uitgestelde 
bewerkingen, dus percelen met beheerovereenkomst 
worden gemonitord op aanwezigheid van legsels en 
pullen. Dit alles gebeurd volgens een QBM telsysteem, 
waarbij de percelen wekelijks met de verrekijker 
worden verkend en de bevindingen worden genoteerd. 

 
Weidevogelgroep ‘De Kiewiet’ werkt nauw samen met 
Agrarisch Collectief Utrecht Oost en wordt ondersteund 
door onze overkoepelende orgaan  Landschap Erfgoed 
Utrecht d.m.v. diverse cursussen om alle vrijwilligers 
goed onderbouwd hun vrijwilligerswerk te laten doen.   

> Monitoringscursus voor vrijwilligers  (foto HdL)   
 
Rest mij om een ieder te bedanken, die op welke manier dan ook, zich afgelopen tijd heeft ingezet om 

onze weidevogels te beschermen en voor de toekomst te behouden. 
 

‘Weidevogels vormen een kostbaar erfgoed en daar moeten we erg zuinig op zijn’ 
 

Henk de Leeuw, voorzitter WVB ‘De Kiewiet’ 
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Toelichting ‘legsel resultaten’ seizoen 2018: 
 
Na een redelijke zachte winter werd het eind februari tot begin maart behoorlijk koud. Vele kieviten 
werden bij terugkomst verrast door een Siberische koudegolf. Meerdere dode kieviten werden gemeld. 
Dat dit invloed had op het gehele broedseizoen is zeker, zo ook dat dit ook op de conditie van vroeg 
nestelende kieviten invloed heeft gehad, want eieren produceren kost voor vogels veel energie. 
 
Het 1e kievitsei werd in ons gebied dan ook pas op 
23 maart gevonden door Gerrit van de Haar in 
Renswoude. Deze vondst met 3 eieren lag nagenoeg 
op dezelfde locatie als in 2017. In Nederland was op 
14 maart al het eerste gespikkelde eitje gevonden. 
Voor overzicht alle eerste eieren, zie bladzijde 21. 
 
Met een vrijwilligersbrigade van 28 personen hebben 
wij bij 54 boerenbedrijven legsels van weidevogels 
gevonden. Op ruim 1100 HA beheerde gras- en 
bouwland zijn in totaal 425 weidevogel legsels 
gelokaliseerd, waarvan 340 nesten als ‘uitgekomen’ 
werden vastgelegd. (zie de tabellen op blz. 6/7). > Kievitsnest hoog boven het water  (foto HdL) 
 
Dit jaar zijn er 3 soorten bescherm methodes toegepast, namelijk; 
 

1. Legsels per soort  Dit zijn gevonden en gemarkeerde weidevogellegsels zonder beheer op 
perceel. Dus gevonden legsels zoals ook in de voorgaande jaren heeft plaats gevonden. (tabel 3+4) 

2. Monitoring resultaten  Dit zijn gemonitorde kievit legsels, vaak vanaf de weg, i.v.m. ‘kansen voor 
de kievit’ t/m 15 mei uitstelbeheer. (tabel 6 op blz. 11) 

3. Monitoring algemeen  Dit zijn alle vogelsoorten, behalve de kievit, waarvan broedgedrag of nest 
locatie vanaf de weg (vaak met verrekijker of telescoop) is vastgesteld. I.v.m. beheer, dus geen 
dreigende werkzaamheden, is hier het nest ook niet opgezocht. (tabel 6 op blz. 11) 

 
Door intensieve landbouwwerkzaamheden 
blijven - in ons gebied - de aantallen grutto’s, 
tureluurs maar ook scholeksters op een zorgelijk 
aantal steken. Deze vogels gedijen beter in een 
open landschap voorzien van kruidenrijk 
grasland, extensieve beweiding en, waar 
mogelijk, een hoger waterpeil. 

 

De Gelderse Vallei heeft daar nagenoeg geen 
plaats meer voor. Alléén op en nabij de 
Emminkhuizerberg, waar nog percelen van  

> Ook andere soorten profiteren van de akkerranden (HdL) 
 

Staatsbosbeheer en Prov. Utrecht liggen, komen nu nog meerdere grutto’s en tureluurs voor. Gelukkig 
voor deze vogels mag er voor 15 juni geen werkzaamheden op de percelen plaatsvinden. Extensief 
beheer i.c.m. rust tot half juni is daar nu nog hun redding. 
 
Om aanwezige ‘kritische weidevogels’ extra ondersteuning te bieden kan vaak (tegen vergoeding) een 
‘Last minute’ of Rustzone voor ’kritische weidevogels’ worden afgesloten. 

 Een ‘Last minute’ afspraak houdt in dat een deel of het hele perceel enkele weken van 
werkzaamheden wordt uitgesteld. Hier staat een reële compensatie vergoeding tegenover. 

 Een rustzone voor ‘kritische weidevogels’ betekend 50m2 gras rondom het nest laten staan (7x7m.) 
en 50m2 gras laten staan langs de dichtstbijzijnde sloot (bijv. 1x 50mtr. of 2x 25mtr.) ten gunste van 
uitkomende weidevogelnesten. 

 
Voor aanvullende informatie zie blz. 20 en op www.wvbdekiewiet.nl 
    

http://www.wvbdekiewiet.nl/
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Uitkomst percentage van gemarkeerde legsels lag voor seizoen 2018 op 81%, wat zeer goed te noemen 
is. Vorig seizoen lag dat percentage wat lager nl. op 78%. Algemene trend is dat er elk jaar voldoende 
aantal legsels in de ‘nestfase’ uitkomen, maar dat in de ‘kuikenfase’ er teveel fout gaat en zodoende te 
weinig kuikens ‘vliegvlug’ worden. Geschikt leefgebied voor weidevogels, bij ons veelal de kievit, is een 
groot gemis. Willen we de kievit voor ons gebied behouden, dan moet er meer diversiteit op de landerijen 
komen. Subsidies via het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) kan daarbij zeker helpen.      
 

Vrijwilligers hebben van alle gevonden legsels 340 legsels als ‘uitgekomen’ genoteerd. Dit zijn 28 legsels 
minder dan vorig seizoen, wat toen 368 legsels was. Verklaring hiervoor kan zijn, dat afgelopen seizoen 
op de percelen met ‘uitgestelde werkzaamheden’ geen nesten werden opgezocht. Door monitoring is 
hier het nestresultaat vanaf de zijkant vastgesteld en is daardoor minder nauwkeurig vast te stellen.   
 

Het algemene beeld van de weidevogels in onze omgeving, maar ook in Nederland, blijft zorgelijk. Er 
worden nog steeds te weinig vliegvlugge weidevogelkuikens groot gebracht om zodoende de populatie 
op peil te houden of zelfs te laten groeien. De Gelderse Vallei heeft enkele mooie kievit bolwerken in 
hun midden, wat zelfs tot de grootste in de Provincie Utrecht behoort. Hier zullen we zorgzaam mee om 
moeten gaan, om later nog van deze vogels te kunnen blijven genieten. 
 

Laten we hopen dat de maatregelen, zoals “Kansen voor de Kievit op bouwland” hierin verdere 
verbetering mogen brengen en dat agrariërs collectief openstaan om hieraan deel te nemen, dit ter 
verbetering van hun leefgebied en daarmee de overlevingskansen van kievitkuikens te vergroten. 
 

Deelnemende boeren zijn uit zichzelf gemotiveerd om actief een bijdrage te leveren aan de 
instandhouding van boerenlandsoorten, zoals bij ons voor de kievit. Maar het beheer moet ook 
rendabel inpasbaar zijn in de agrarische bedrijfsvoering. Een agrariër is nu eenmaal een ondernemer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
> Aanwezig foerageer en schuilmogelijkheid in akkerrand zijn essentieel voor groot en klein  (foto’s HdL) 
 

Predatie was dit seizoen beperkt. Per gebied kan dit verschillen, maar de combinatie tussen het weer, 
werkzaamheden en aanwezigheid van predatoren was bepalend. Misschien dat voor deze laatste groep 
voldoende ‘overig voedsel’ voorradig was. Predatie kan een probleem zijn, maar is niet de belangrijkste 
oorzaak van de teruggang van weidevogels. Als er voldoende geschikt leefgebied is voor weidevogels en 
hun kuikens dan is predatie geen gevaar voor het voortbestaan van de soort. Het grootste probleem 
voor de weidevogels is het verdwijnen van ‘geschikt leefgebied’ door het steeds intensievere gebruik 
van het boerenland. 
 

Natuurlijk hoort het opeten van eieren en pullen bij onze natuur, maar willen we weidevogels voor onze 
regio, maar ook voor Nederland behouden dan zullen deze zeker ‘kort gehouden’ moeten worden. Dit 
geldt zeker voor de vos en zwarte kraai. Samenwerking met de plaatselijk WBE is daarbij van essentieel 
belang. 
 

Scholeksters  broeden op de meest vreemde plekken en net als voorgaande jaren heeft ook nu weer 
een scholekster in een knotwilg gebroed. Jonge scholeksters worden als enige weidevogels de eerste 
weken van hun leven door beide ouders gevoerd. Ook op (grind)daken komen steeds meer scholeksters 
tot broeden, dit in tegenstelling tot het boerenland, waar steeds minder exemplaren tot broeden komt. 
Opmerkelijk was ook een broedende scholekster op een kuilhoop, die dit gelukkig tot een goed einde 
wist te brengen. 
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Aantal vrijwilligers/agrariërs per seizoen 
over de laatste 5 jaar 

   

Naam: :  2014 2015 2016 2017 2018 
 

Vrijwilligers (actief) :  25 25 32 30 28  
 

Agrariërs (met legsels) :  51 54 51 56 54 
    

Loonwerkbedrijven  :  8 9 10 12 12 

_______________________________________________________________ 
 

Tabel 1 

  
 

Tabel 2 
 
 

Totaal aantal hectares per Landtype 
over de laatste 5 jaar 

 

 

Type: : 2014 2015 2016 2017 2018 
 

Grasland : 706 657 666 675 664  
Bouwland : 450 439 452 449 451 
Overig land (erwten, bieten) : 6 6 6 7 7 
_____________________________________________________________________ 
Totaal : 1162 1102 1124 1131 1122  
 

Tabel 2 
 

 

Totaal aantal Legsels per soort: 
 

resultaten seizoen 2018 
  

Soort Totaal Bekend Uit Niet uit % uit Pred. Bew. Werk. Verl. Onb. 

           
Grutto 3 3 3 0 100.00 0 0 0 0 0 
Kievit 403 393 321 72 81.68 34 0 20 4 14 
Scholekster 12 12 10 2 83.33 1 0 0 0 1 
Tureluur 6 6 5 1 83.33 1 0 0 0 0 
Wilde eend 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 
                     

           Totaal 425 415 340 75 81.9 36 0 20 4 15 
% van bekend 
resultaat   

81.9 18.1 
 

8.7 0.0 4.8 1.0 3.6 
 

           

 Verklaring: Pred. = Predatie * (bijv. mens/kraai/vos) 

  Bew. = Beweiding 

  Werk. = Werkzaamheden 

  Verl. = Verlaten 

  Onb. = Onbekend 
 

 * Onder predatie wordt verstaan: het opeten van de eieren en/of jongen van 

 weidevogels door dieren zoals kraaien, vossen, marterachtigen en roofvogels. 
  

 Voor uitsplitsing predatie, zie tabel 5 op blz. 7. 

 

Tabel 3 
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Legsel resultaten per jaar en soort: 
 

Over de laatste 8 jaren 

 
Soort  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018   

            
Kievit  427 435 490 563 474 418 444 403   

Scholekster  20 20 11 11 13 9 15 12   
Grutto  3 5 5 3 2 3 3 3   

Tureluur  4 5 3 4 2 3 7 6   
Wilde eend  0 0 0 2 3 0 1 1   

Gele kwikstaart  2 0 0 0 0 0 0 0   
Kleine plevier  0 1 0 0 0 0 0 0   

            
Totaal  456 466 509 583 494 433 470 425   

 
Bekend resultaat 

 
 

452 
 

466 
 

479 
 

570 
 

488 
 

433 
 

470 
 

415 
  

Uitgekomen nesten  323 338 340 415 313 320 368 340   
            

Uitkomst in %  71.5 72.5 71.0 72.8 64.2 73.9 78.3 81.9   
 

Tabel 4 
 

 

Verliezen per soort: 
 
Soort ON  P PD PK PO V W WB WPE WZP Totaal   
              

Kievit 14 21 6 6 1 4 8 3 8 1 72   
Scholekster 1   1    

 
 

   
  2       

Tureluur      1    
 

 
  

         1      
              
Totaal 15 23 6 6 1 4 8 3 8 1 75   
% van totaal 20.0 30.7 8.0 8.0 1.3 5.3 10.7 4.0 10.7 1.3   

   
 
 

Legenda: 
 
ON: ONduidelijk welke oorzaak V: Verlaten 
P:  Predatie soort niet bekend W: Werkzaamheden soort niet bekend 
PD: Predatie door Das WB: Werkzaamheden door Bemesten 
PK:  Predatie door vogel bijv. Kraai of meeuw WPE: Werkzaamheden door Ploegen/Eggen 
PO:  Predatie door Overige dieren WZP: Werkzaamheden door Zaaien/Poten 
  

              

 
Tabel 5 
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Subsidie Agrarisch Natuurbeheer 
 

Vanaf 1 januari 2016 lopen alle subsidies voor Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb) via 
regionale Collectieven. In heel Nederland zijn ongeveer 40 van deze collectieven opgericht. Het 
Agrarisch Natuur Collectief Utrecht Oost is een coöperatie die begin 2015 is opgericht door de 
agrarische natuurverenigingen in het oostelijk deel van de provincie Utrecht, samen met LTO Noord 
Utrecht en het Utrechts Particulier Grondbezit. 
 

Het collectief sluit contracten af met beheerders van agrarische natuur en landschap en zal de subsidies 
hiervoor rechtstreeks gaan uitbetalen. De beheerders worden lid van het collectief. Naast het afsluiten 
van beheerpakketten ten gunste van de kievit (akkerranden) zijn er ook mogelijkheden voor 
kruidenrijk grasland, landschapselementen of andere vormen van beheer. 
 

Wie interesse heeft om deel te nemen of eerst aanvullende informatie hierover wil ontvangen kan 
daarvoor terecht bij Collectief Utrecht Oost. Zie www.collectiefutrechtoost.nl 
 

 
 Uitgangspunt van het Collectief is een rendabele en duurzame landbouw en behoud en versterking van biodiversiteit. 

 
Weidevogelbescherming met behulp van een Drone 
 

Op 19 april hebben we voor het eerst in ons beschermgebied gebruik gemaakt van een weidevogeldrone.   
Landschapsbeheer Gelderland, die samen met enkele agrarische collectieven, in 2018 een eigen 
weidevogeldrone heeft aangeschaft, was bereid gevonden om ook in het Utrechtse gebied – namelijk op de 
Emminkhuizerberg – enkele percelen te ‘bevliegen’, uiteraard met toestemming van de agrariërs.  
Uit eerdere proeven is gebleken dat nesten goed op te sporen zijn met de hulp van infraroodcamera’s en 
dat de gegevens rechtstreeks te importeren zijn in de landelijke database. Deze database wordt ook door 
alle vrijwilligers gebruikt om gevonden weidevogellegsels digitaal vast te leggen.  
 
Dieren stralen allemaal warmte uit. Deze straling is voor mensen niet waarneembaar, maar voor een drone 
wel. Deze kan met een GPS voorziening op één meter nauwkeurig nesten detecteren op 50 meter hoogte, 
met 30 á 40 hectare per uur. Hier hebben de weidevogels nagenoeg geen hinder van.  De nest- en 
kuikenlocaties worden daarmee nagenoeg voor 100% vastgelegd. Enige nadeel is wel dat er ook aanwezige 
foeragerende vogels worden waargenomen. Op dit moment moet er dus 2 maal gevlogen worden om 
broedende vogels wederom vast te leggen (overlappende matches). Ook creëert de drone geen geurspoor 
en verstoort het nest niet, waardoor de kuikens een grotere overlevingskans hebben.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.collectiefutrechtoost.nl/
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Rabobank Clubkas Campagne 2018 
 

De Rabobank is een betrokken bank en steunt de verenigingen en stichtingen die klant zijn van de bank. 
Vanuit het coöperatief dividend heeft Rabobank Gelderse Vallei geld beschikbaar gesteld. Voor ons een 
unieke mogelijkheid om wederom aan deel te nemen.  
Leden van Rabobank Gelderse Vallei mogen hun stem uitbrengen op de vereniging of stichting die zij een 
warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen hoe meer geld! 
 

Op 25 juni was de uitslag van Rabobank Clubkas 
Campagne, waarbij onze weidevogelgroep ‘De Kiewiet’ 
een prachtig cheque van € 1025,38 kreeg overhandigd, 
dit om ons doel, het beschermen van weidevogels in de 
Gelderse Vallei, nog verdere ondersteuning te kunnen 
bieden.  
Dit bedrag gaan we in 2019 o.a. inzetten op ‘Rustzone 
voor kritische weidevogels’. Legsels van de grutto of 
tureluur vallen hieronder. Doel is om deze legsels, maar 
zeker ook hun pullen, tegen een vergoeding, betere 
overlevingskansen te bieden.  

 
We bedanken iedereen die tijdens de campagne op ons heeft gestemd. Uiteraard gaat onze dank ook uit 
naar Rabobank Gelderse Vallei die het geld beschikbaar heeft gesteld. Hopelijk stemt u in 2019 weer op ons! 
 
 

Meeuwenkampje – Jufferpad 
 

Het natuurgebied Meeuwenkampje ligt aan weerszijden van de spoorlijn Utrecht - Arnhem in de 
gemeente Veenendaal en Renswoude. Het Meeuwenkampje wordt gezien als één van de belangrijkste 
natuurparels in de Gelderse Vallei. Het terrein is in 1988 aangewezen als beschermd natuurmonument 
en is eigendom van Staatsbosbeheer (SBB). 
Door de venige bodem is het gebied altijd 
gebruikt als hooiland, waardoor er nu 
bijzondere en waardevolle planten van de 
zogenaamde schraalgraslanden groeien. Dit 
is de enige locatie in de provincie Utrecht, 
waar nog enkele exemplaren van het 
vleesetende plantje ‘vetblad’ voorkomen. 
 
Aansluitend liggen enkele percelen van de 
Provincie Utrecht, deze percelen zijn 
(grotendeels) niet geplagd, maar hebben 
wel een botanische doelstelling en worden 
via maaibeheer verder verschraald. In dit 
gebied wordt voor 15 juni niet gemaaid en 
geeft veel ‘rust en ruimte’ voor aanwezige 
(weide)vogels. 
 
Op beide terreinen wordt niet aan directe nestbescherming gedaan, maar wordt wel gemonitord op 
aanwezigheid van (weide)vogels. Zo werd in de eerste week van april, waarbij wij gebruik hebben 
gemaakt van het nieuw aangelegde Juffer(klompen)pad o.a. het volgende waargenomen:  

 11 broedende kieviten (waargenomen met telescoop/verrekijker) 

 15 tot 20 exemplaren watersnippen 

 10 tot 15 exemplaren graspiepers 
   

Enkele kievitslegsels lagen dicht tegen de klompenpad route. Het mag duidelijk zijn dat er voor is 
gekozen om dit gebied tijdens het broedseizoen ‘tijdelijk’ af te sluiten ten gunste van deze vogelsoorten. 
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Kansen voor de kievit 
 
In het kort 
 

Het beschermen van de nesten van kieviten gaat goed. Het overgrote deel van de eieren komt uit. 
Daarentegen lukt het onvoldoende pullen om volwassen te worden. Om deze pullen een grotere 
overlevingskans te geven zijn er vanaf dit jaar beheerpakketten beschikbaar gesteld. In dit eerste jaar is de 
focus voornamelijk gericht op 3 locaties, nl. op de Emminkhuizerberg, langs de Laagerfseweg en het 
gebied ten zuiden van Woudenberg (Slappedel, Griftdijk en Rottegatsteeg). 
 

 
 

> Gebieden met beheerpakketten 

 

Deelname 
In 2018 hebben twaalf boeren gebruik gemaakt van de beheerpakketten.  Hierbij is er voor 8 ha aan 
kruidenrijke akkerranden afgesloten en voor 28 ha aan uitgestelde werkzaamheden. Ook is er op 2 ha 
geëxperimenteerd met uitgestelde werkzaamheden op grasland. 
 
Ervaringen 
Wij zijn allereerst blij met het aantal aanmeldingen van enthousiaste boeren. Ook zijn wij tevreden met de 
coördinatie vanuit Collectief Utrecht Oost in de naam van Hans Veurink. Omdat dit het eerste jaar van het 
programma is was het niet altijd mogelijk de maatregelen optimaal uit te voeren. Zo hadden de kruidenrijke 
akkerranden eind 2017 ingezaaid moeten worden, maar dit was nog niet mogelijk vanwege verplichtingen 
van het zaaien van vanggewas. Braakliggende stroken hadden hierdoor juist een positief effect op de kievit, 
maar stroken die ingezaaid werden met een vanggewas juist een negatief resultaat. Overigens hebben wel 
veel andere vogels geprofiteerd van deze stroken, zoals de veldleeuwerik en de gele kwikstaart. De 
ervaring met uitgestelde werkzaamheden op bouwland zijn goed, hoewel de datum van 15 mei voor 
sommige vogels te vroeg kwam vanwege de koude periode in maart. Het experiment met uitgestelde 
werkzaamheden op grasland leverde niet het gewenste resultaat vanwege de snelle groei van het gras door 
bemesting en de reeds aanwezige voedingsstoffen in de bodem. Zie hieronder in de tijd een akkerrand. 
 

         

24 maart (foto AR) 12 mei (foto AR) 5 juni (foto AR) 
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 Resultaten 
 

Monitoring resultaten (tot en met 15 mei)      

  
  

Gebied Soort Aantal legsels 

Meeuwenkampje (SBB + PU) Kievit 11 

Slappedel - collectief Haanschoten-Davelaar Kievit 8 

Laagerfseweg - collectief Verbeek-de Kruif-Hazendonk-v. Kempen Kievit 16 

Emminkhuizerberg - collectief Blaauwendraat/v. Ravenhorst Kievit 28 

idem Grutto 2 

idem Gele kwikstaart 5 

idem Veldleeuwerik 2 

idem Tureluur 2 

Totaal aantal legsels 'kievit' 
 

63 

Totaal aantal legsels 'overige weidevogels' 
 

11 

Totalen: 
 

74 
 
* Bovenstaande zijn aantallen Legsels die op de beheerpercelen aanwezig waren t/m 15 mei. 

* Nesten gelokaliseerd na 15 mei staan vermeld onder 'Legsel per Bedrijf', zie blz. 12 t/m 19. 

  
 

  

Tabel 6                           

      

 
Waar bij monitoring vooral op wordt gelet, is het broedgedrag van volwassen kieviten met gezin. 
Vrijwilligers kunnen aan onderstaande foto’s vaststellen is welke week de kuikens zich dan bevinden.  
 

         
Kuiken 1 week oud 2 weken oud 3 weken oud 4 weken oud 

 

Onderstaande situatie is een natte plek in een perceel. Natuurlijk ontstaan en aantrekkelijk voor vogels. In 
de Kromme Rijnstreek hebben enkele veehouders de kieviten een handje geholpen door met een ‘plas-
dras-pomp’ water op het land te zetten. De eenvoudige pomp werkt op een zonnepaneel en zorgt dat het 
land in het voorjaar net een beetje drassig blijft. Natte plekken in het land zijn aantrekkelijk voor kieviten. 
De grond is zacht en er is voor de volwassen vogels – en later voor de kuikens – veel voedsel te vinden. 
Heeft u ook ruimte hiervoor en interesse neem dan contact op met Collectief Utrecht Oost. 
 

Arjan Roobol, coördinator Natuurbeheer bij WVB ‘De Kiewiet’
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 Legsels per Bedrijf 2018 Bijlage 1 (blz. 12 t/m 19) 
 
 

 
 Legsels per bedrijf zijn i.v.m. privacy van de deelnemers verwijderd 

 
  

  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

TIP: 
 

Wilt u in 2019 op ‘bedrijfsniveau’ uw gegevens en nestlocaties willen raadplegen dat kan, hiermee 
kunt u zelf alle gevonden en gemarkeerde legsels tijdens het weidevogelseizoen blijven volgen. 

 
Voor meer informatie hierover, mail dit naar info@wvbdekiewiet.nl 
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 (in de flyer staan bedragen van 2018 vermeld, vergoedingen voor 2019 kunnen nog afwijken!)
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 1e eieren van het seizoen 
 sinds oprichting bestuur d.d. 20-11-2002 

 
De weidevogelgroep heeft twee ‘bokalen’ om de vinders van het 
1e kievitsei, maar ook die van het 1e scholeksterei in het zonnetje 
te zetten. Het is belangrijk om agrariërs en vrijwilligers daarmee 
te motiveren en tegelijkertijd ook het beschermingswerk te laten 
vergroten. Beide zijn belangrijk om ‘onze weidevogels’ te blijven 
beschermen om ze daarmee voor onze omgeving te behouden. 
 

Beide ‘wisselbokalen’ worden uitgereikt aan die agrariër of 
vrijwilliger(s) die in het afgelopen seizoen als eerste een legsel 
van kievit  of de scholekster heeft gevonden. 
 

Vooral het vinden van het 1e kievitsei is voor vele jaarlijks een 
prachtige belevenis. Zoals bekend mogen geen kievitseieren 
meer worden geraapt, maar alleen nog worden beschermd. 
 

Wisselbokaal 2018 is voor:  Gerrit van de Haar 
  Gerrit met het 1e ei van 2018 

 

Overzicht 1
e
 gevonden eieren – per seizoen 

 

‘wisselbokaal’ ‘wisselbokaal’ 

  

 KIEVIT SCHOLEKSTER Grutto Tureluur 

Jaar: 
In 

Nederland 

WVB             

De Kiewiet 
Vinder 

WVB           

De Kiewiet 
Vinder 

WVB         

De Kiewiet 

WVB         

De Kiewiet 

2002 7 maart 12 maart Teus Valkenburg 25 april - 5 april 1 mei 

2003 11 maart vogelpest Teus Valkenburg 21 april - 25 april 23 april 

2004 14 maart 18 maart Teus Valkenburg 20 april - 13 april 20 april 

2005 16 maart 21 maart Teus Valkenburg 15 april - 12 april 5 april 

2006 18 maart 25 maart Teus Valkenburg 22 april Groep v.d. Peut 11 april 26 april 

2007 7 maart 13 maart Teus Valkenburg 13 april René Gerritsen 11 april 18 mei 

2008 3 maart 14 maart Evert Steinmann 10 april René Gerritsen 16 april 19 april 

2009 8 maart 13 maart Dik van Veldhuizen 16 april Gert v.d. Peut 14 april 11 april 

2010 16 maart 19 maart Teus Valkenburg 20 april Gert v.d. Peut 21 april 28 april 

2011 6 maart 17 maart Gerrit van de Haar 15 april René Gerritsen 16 april 19 april 

2012 10 maart 14 maart Evert Steinmann 21 april René Gerritsen 7 mei 3 mei 

2013 21 maart 26 maart Wijnand Osnabrugge 20 april 
René Gerritsen & 

Edwin Hek 
4 mei 7 mei 

2014 5 maart 11 maart Gerrit van de Haar 5 april Evert Steinmann 20 april 5 april 

2015 8 maart 11 maart Dik van Veldhuizen 13 april 
René Gerritsen & 

Edwin Hek 
** ** 

2016 9 maart 12 maart René Gerritsen 12 april 
René Gerritsen & 

Edwin Hek 
15 april ** 

2017 9 maart 13 maart Gerrit van de Haar 14 april 
René Gerritsen & 

Edwin Hek 
15 april 21 april 

2018 14 maart 23 maart Gerrit van de Haar 18 april 
René Gerritsen & 

Edwin Hek 
5 mei 14 april 

        
 

* Officieel bijgehouden vanaf oprichting stichting d.d. 20-11-2002 ** nest bezoek werd vermeden  



15  

   

 

 Dit verslag is mede mogelijk gemaakt door: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.loonbedrijfschimmel
.nl 


