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Voorwoord: 
 
Ondanks nestbescherming blijft de populatie kieviten in Nederland, en in de Gelderse Vallei jaarlijks 
gestaag afnemen. Dit is de snelle conclusie die ik kan maken over het weidevogelseizoen 2019.  
 
De huidige beschermingsmaatregelen helpen de kieviten in Nederland niet genoeg. Bescherming van alle 
nesten kan de afname van de populatie, volgens SOVON, afremmen. Om de overleving van de kuikens te 
verbeteren, is ook minder intensief agrarisch gebied en een betere bescherming tegen roofdieren 
noodzakelijk. Daarom hebben wij ook nauw contact met Wildbeheereenheid De Schaffelaar.  
 

Net als veel andere boerenlandvogels kampt de kievit bij 
ons, maar ook in Nederland met teruglopende aantallen. 
De vogels zijn vooral aangewezen op graslanden en 
akkers, bij ons vaak op maispercelen. De kwaliteit van 
deze gebieden loopt al jaren terug. Het teruglopen van de 
kievitenpopulatie komt met name door een lage 
overleving van de kuikens. Zij zijn kwetsbaar voor 
roofdieren en hebben moeite om in intensieve 
landbouwgebieden voldoende dekking, insecten en 
wormpjes te vinden. Er zijn zelfs aanwijzingen dat 
nestbescherming de kuikens makkelijker vindbaar maakt 
voor roofdieren. De overleving van volwassen vogels lijkt 
stabiel en voldoende hoog, ook al wordt de kievit in veel 
landen bejaagd. Vliegvlug kievitskuiken van ± 4 weken 
 

Nestbescherming: Op dit moment vliegen op de 10 kievitparen ongeveer 5 kuikens uit. Om de populatie 
te herstellen moeten minstens 9 van de 10 paren een kuiken grootbrengen. Nestbescherming helpt wel 
om de nesten bij het maaien en andere werkzaamheden te ontzien, maar heeft geen invloed op de 
overleving van de kuikens. Die verlaten het nest vrijwel meteen als ze uit het ei komen. Nestbescherming 
helpt niet tegen predatie en creëert ook geen geschikt habitat voor kuikens om voedsel te zoeken en te 
schuilen. 
 

Betere bescherming: Als kieviten dicht bij elkaar kunnen broeden, zijn zij samen beter in staat om 
predatoren te verjagen. Onderzoekers benadrukken dat bescherming ook gericht moet zijn op het 
voorkomen van predatie i.c.m. met effectief agrarisch natuurbeheer. Een goede mix van middelhoog gras 
om te kunnen verschuilen en laag gras om voedsel te kunnen zoeken is daarbij essentieel voor de kuikens. 

Maatregelen die kuikens van weidevogels kunnen 
helpen zijn van groot belang, zoals bijvoorbeeld 
braakstroken, kruidenrijke randen langs maisakkers 
of kruidenrijke randen op maaipercelen. In zulke 
randen kunnen kuikens schuilen en ook voldoende 
voedsel in de vorm van allerlei insecten vinden. 

 
Meer natuurvriendelijke landbouw met ruimte voor 
weidevogels - bij ons vnl. de kievit - bloemen, bijen 
en alle andere natuur, is noodzakelijk om tot een 
betere biodiversiteit te komen, wat afgelopen 
decennia sterk is afgenomen. 

 

Kievit met jong(en) op ‘voedselarm’ land 
 

Via subsidie regelingen kunnen beheerpakketten (via ANLb) afgesloten worden om o.a. vergroening en 
biodiversiteit in de landbouw weer te versterken. Voor gemiste opbrengsten, staat een gelijkwaardige 
compensatie tegenover. Op blz. 9 meer over de mogelijkheden van beheerpakketten. Doet u ook mee? 
 

‘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 2019: 
 
Het seizoen voor de weidevogels begon dit jaar heel vroeg met het vroegste vondst van het 1e kievitsei 
ooit en wel op 28 februari in Friesland. Maar het seizoen liep ook lang door, omdat er op veel plaatsen 
ver in juni nog kuikens liepen, het is dus een lang 
seizoen geweest! Wat betreft het broedsucces van 
de kievit lijken de cijfers, en monitoring, beter dan 
vorig jaar, wel hadden de kuikens, veel last van de 
droogte. Meerdere kuiken (pullen) werden dan ook 
foeragerend in de sloten waargenomen. 
 
Het eerste kievitsei in ons gebied werd pas op 
16 maart door René Gerritsen in Renswoude 
gevonden. Deze vondst met 2 eieren lag op een 
redelijk kort en nat grasperceel, waar kieviten de 
voorkeur voor hebben. Voor overzicht alle eerste 
eieren, zie bladzijde 13.  Een in de sloot opgroeiende kievitskuiken 
 

Met een vrijwilligersbrigade van 26 personen zijn op 63 (boeren)bedrijven legsels van weidevogels 
gevonden. Op ruim 1100 HA beheerde gras- en bouwland zijn in totaal 393 weidevogel legsels 
gelokaliseerd, waarvan 328 nesten als ‘uitgekomen’ werden vastgelegd. (zie de tabellen op blz. 6/7).
  
Uitkomst percentage van gemarkeerde legsels lag voor seizoen 2019 op 83,5%, wat goed te noemen is. 
Vorig seizoen lag dat percentage wat lager nl. op 81%. 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 biodiversiteit op de 
landerijen komen. Subsidies via het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) kan daarbij zeker 
helpen.      
 

Vrijwilligers hebben van alle gevonden legsels 328 legsels als ‘uitgekomen’ genoteerd. Dit zijn 12 legsels 
minder dan vorig seizoen, wat toen 340 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 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 

Een uitkomende kievitslegsel  te vergroten. 
 

Deelnemende boeren zijn uit zichzelf gemotiveerd om actief een bijdrage te leveren aan de 
instandhouding van boerenlandvogel soorten, 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. 
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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 Staatsbosbeheer en Prov. Utrecht 
liggen, komen nu nog meerdere grutto’s 
en tureluurs voor. Gelukkig voor deze 
vogels mogen 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. 

 Een grutto vrouw met rechts haar 3 kuikens 

 
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 weidevogellegsels. Hier staat een vergoeding voor € 100,- per nest voor. 
 

Voor aanvullende informatie zie blz. 12 en op www.wvbdekiewiet.nl. 
 

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. Met een juist leefgebied nemen de weidevogels toe en de predatiedruk zeker af. 
 

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 vos en zwarte kraai. Samenwerking met de plaatselijke WBE is een belangrijke schakel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                            
Een gevarieerd landschap is goed voor vele soorten (weide)vogels, hazen, en is lastiger voor predatoren 

http://www.wvbdekiewiet.nl/
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Aantal vrijwilligers/agrariërs per seizoen 
over de laatste 5 jaar 

   

Naam: :  2015 2016 2017 2018 2019 
 

Vrijwilligers (actief) :  25 32 30 28 26  
 

Agrariërs (met legsels) :  54 51 56 54 63 
    

Loonwerkbedrijven  :  9 10 12 12 12 

_______________________________________________________________ 
 

Tabel 1 

  
 

Tabel 2 
 

 

Totaal aantal Legsels per soort: 
 

resultaten seizoen 2019 
  

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

Kievit 367 367 303 64 82.56 21 0 17 14 12 
Scholekster 17 17 16 1 94.12 0 0 1 0 0 
Tureluur 6 6 6 0 100.00 0 0 0 0 0 
Grutto 2 2 2 0 100.00 0 0 0 0 0 
Gele kwikstaart 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 
                     
           
Totaal 393 393 328 65 83.46 21 0 18 14 12 
% van bekend 
resultaat 

  83.5 16.5  5.3 0.0 4.6 3.6 3.0 
 

           

 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 4 op blz. 7. 

 

Tabel 2 
 

Opmerking: 
 

Vanaf dit jaar staan alle deelnemers, inclusief hun Legsels niet meer in het jaarverslag vermeld. 
 

Zijn op uw bedrijf Legsels beschermd dan wordt deze - als losse bijlage - in het verslag bijgevoegd. 
 

Voor vragen en opmerkingen bel of mail de weidevogel coördinator 
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Legsel resultaten per jaar en soort: 
 

Over de laatste 8 jaren 

 
Soort  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

          
Kievit  435 490 563 474 418 444 403 367 

Scholekster  20 11 11 13 9 15 12 17 
Grutto  5 5 3 2 3 3 3 2 

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

Gele kwikstaart  - - - - - - - 1 
Kleine plevier  1 - - - - - - - 

          
Totaal  466 509 583 494 433 470 425 393 

 
Bekend resultaat 

 
 

466 
 

479 
 

570 
 

488 
 

433 
 

470 
 

415 
 

393 
Uitgekomen nesten  338 340 415 313 320 368 340 328 

          
Uitkomst in %  72.5 71.0 72.8 64.2 73.9 78.3 81.9 83.5 

 
Tabel 3 

 

 

Verliezen per soort: 

 

Soort ON P PD PK PO V W WB WGB WM WPE Totaal   
               

Kievit 12 11 2 4 4 14 1 1 2 0 13 64   
Scholekster - - - - - - - - - 1 - 1       
               
Totaal 12 11 2 4 4 14 1 1 2 1 13 65   
% van totaal 18.5 17.0 3.1 6.2 6.2 21.5 1.5 1.5 3.1 1.5 20.0    

   

 
 

Legenda: 
 
ON: Onduidelijk welke oorzaak W: Werkzaamheden soort niet bekend 
P:  Predatie soort niet bekend WB: Werkzaamheden door Bemesten 
PD: Predatie door Das WGB: Werkzaamheden Gewasbescherming 
PK:  Predatie door vogel (Kraai of meeuw) WM: Werkzaamheden door Maaien 
PO:  Predatie door Overige dieren WPE: Werkzaamheden door Ploegen/Eggen 
V: Verlaten  

              

 

Tabel 4 
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Uitkomstresultaat Legsels 
 

 
Grafiek 

 
 

Kaartbeeld legsel resultaten 
 

Plattegrond 
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Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb) 
 

Vanaf 1 januari 2016 lopen alle subsidies voor Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer 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 (zie pagina 10) 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 
 
Ook staat op deze website de brochure met alle beheerpakketten vermeld! 
 
 

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

 
Rabo ClubSupport 2019 
 

De Rabobank is een betrokken bank en steunt de verenigingen en stichtingen die klant zijn van de bank. 
Rabobank Gelderse Vallei stelde dit jaar € 200.000,- beschikbaar voor het Rabo ClubSupport. Leden van 
Rabobank mochten hun stem uitbrengen op de vereniging of stichting die zij een warm hart toedragen. 
Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen des te meer geld! 
 

Op 15 oktober was de uitslag van Rabo ClubSupport, waarbij weidevogelgroep ‘De Kiewiet’ een prachtige 
cheque van € 630,54 overhandigd kreeg, dit om ons doel, het beschermen van weidevogels in de Gelderse 
Vallei, nog verdere ondersteuning te kunnen bieden. 

Bovenstaand bedrag gaan we in 2020 o.a. inzetten 
op ‘Rustzone voor kritische weidevogels’. Legsels 
van bijzondere weidevogels, zoals grutto en 
tureluur vallen hieronder. Doel is om deze legsels, 
maar zeker ook hun kuikens (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 2020 weer op ons! 

 

 
Gerrit v.d. Haar en Aart v. Ginkel (r) namens onze stichting met cheque! 

http://www.collectiefutrechtoost.nl/
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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 2018 beheerpakketten beschikbaar gesteld. In het tweede jaar 
werd wederom gefocust op voornamelijk dezelfde 3 locaties, de Emminkhuizerberg, langs de 
Laagerfseweg en het gebied ten zuiden van Woudenberg (Slappedel, Griftdijk en Rottegatsteeg). 
 

 
 

Kaartbeeld met legsels per soort, met onderliggend de gekleurde gebieden met soort beheerpakketten 

 

Resultaten 
In dit tweede jaar zijn er meer nesten gevonden op percelen met een beheerpakket dan in 2018, maar het 
is nog te vroeg om hier conclusies aan te verbinden. Het aantal gevonden nesten in 2018 was 52, in 2019 
zijn er 66 gevonden. 
Uit de resulaten van de hele provincie Utrecht is wel naar voren gekomen dat een combinatie van een 
rustperiode op bouwland met een kruidenrijke akkerrand de grootste kans op succes biedt. In dat geval 
wordt 34% van de pullen vliegvlug. Helemaal zonder beheerpakket is dit percentage 17%. 
 

Maatregel Aantal 
nesten 

Aantal 
uit 

Aantal pullen 
net uit ei 

Aantal 
vliegvlug 

% 
vliegvlug 

Geen beheer 100 75 298 51 17% 

Rustperiode op bouwland 100 93 371 47 13% 

Kruidenrijke akkerranden 100 67 266 70 26% 

Comb. rust en rand 100 91 361 122 34% 

 
Beschikbare beheerpakketten  
De volgende beheerpakketten zijn gunstig voor de weidevogels: 

• Legselbeheer: rustperiode op bouwland 
De rustperiode geeft de vogels de rust om tot en met 15 mei te broeden en de pullen te verzorgen. 
De ingangsdatum is 15 april of zodra het eerste legsel op het perceel is gevonden. Dit pakket werkt 
optimaal in combinatie met kruidenrijke akkerranden. 

• Kruidenrijke akkerranden 
Dit zijn 3 tot 6 meter brede akkerranden met een veelal meerjarig kruidenmengsel. Met het 
mengsel is rekening gehouden met de behoeften van de kievit.  

• Lastminutebeheer/kuikenvelden 
Dit beheerpakket kan worden afgesloten ten behoeve van de zeldzamere weidevogels als de grutto 
en de tureluur. Bij vondst van een nest kan direct een pakket voor een rustperiode van 2 tot 6 
weken worden afgesloten. 

• Ruige mest 
De mest zorgt voor een rijker bodemleven en bevat nestmateriaal voor de vogels. De mest moet 
worden uitgereden tussen 1 februari en 15 april 

Kijk voor de vergoedingen op de website van het agrarisch collectief of bel Hans Veurink, M.06-53701000.
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Laten we komend voorjaar de kievit verwelkomen! 
 

Kieviten die in het voorjaar boven een weiland buitelen, waarbij hun karakteristieke ‘kiewoeiet’ klinkt. Om 
intens van te genieten. Maar het gaat nog niet goed met de kievit. Vanaf halverwege de jaren ’90 neemt het 
aantal broedende kieviten nog steeds af. Er moet wat gebeuren om het tij te keren. Daarom was 2016 al 
uitgeroepen tot het Jaar van de Kievit. 
 
Er waren sterke aanwijzingen dat de afname van de kievit voor een deel wordt veroorzaakt doordat te weinig 
jonge kieviten hun eerste weken overleven. Daar werd in 2016 volop onderzoek naar gedaan, de uitkomsten 
daarvan werden vertaald in beheerpakketten met maatregelen om zo het leefgebied van de kievit met daarbij 
de overlevingskansen van kievitkuikens te vergroten. 
Met deze beheerpakketten proberen we de kievit in de Gelderse Vallei een eerlijke kans te geven. 

Help mee! 
U kunt ons helpen om kieviten in de Gelderse Vallei te verwelkomen, door o.a.; 

✓ Hoge groenbemester, vanaf 15 februari op bouwland al te laten onderwerken. 
✓ Schapen op gras- en bouwland, vóór begin maart weg te halen, dit stimuleert terugkerende kieviten. 
✓ Grasland slepen, doe dit begin maart, zodat vroege aanwezige legsels bespaard blijven. 

✓ Gras- en bouwland voorzien van ruige mest, dit stimuleert kieviten om daarop te gaan nestelen.   
✓ Behoud van open landschap, knot wilgen op tijd, zodat dit geen uitkijkpost wordt voor predatoren. 
 

➢ Geef de kievit en dus nestbescherming een kans, doe dit i.o.m. uw vaste vrijwilliger. 
➢ Factsheet kievit, om kieviten beter te begrijpen, moeten u weten hoe ze leven en wat hun gedragingen in 

het veld zijn. Dit geeft een beeld wat een kievit van zijn omgeving wenst, dit staat op onze website vermeld. 
➢ Vrijwilligers helpen u graag met nestbescherming, deze dienst doen wij op vrijwillige basis voor u. 

 
Of sluit een beheerpakket af via Agrarisch Collectief, zie voor de mogelijkheden de vorige 2 pagina’s. 

 
Greppel plas-dras: percelen die na regenbuien wat langer nat blijven, bezorgen je als veehouder de kriebels, 
Soms is er wat aan te doen, soms is er gewoon geen snelle oplossing. Wellicht is het dan een idee om net de 
andere kant op te denken. Nattigheid op een perceel is een kans voor weidevogels. 
 
Concreet: je damt een greppel af, pompt er water op en houdt zo een lange strook in een weiland een tijdlang 
nat. Ziedaar, je hebt een eldorado gecreëerd voor weidevogels. Het werkt in februari als een magneet op 
kieviten, omdat ze er zo makkelijk wormen en emelten vinden. 
 
Heeft u ruimte en geschikt weiland hiervoor en u wilt graag bijdragen aan een betere leefomgeving voor 
weidevogels neem dan gerust vrijblijvend contact op met het agrarisch collectief of bel eerst de weidevogel 
coördinator. 
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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 en 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 versterken. 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 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 2019 is voor:  René Gerritsen  (zie foto) 
 
 

Overzicht 1e 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 

2019 28 febr. 16 maart René Gerritsen 20-april Edwin Hek ** 19 april 

        
 

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