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Voorwoord: 
 
Terugkijkend op afgelopen seizoen, was het ondanks de coronapandemie, een matig weidevogelseizoen  
met veel uiterste wat betreft de weersomstandigheden. De nattigheid waar het seizoen mee begon, 
bijvoorbeeld. Je zag kieviten neerstrijken en broeden op plekken waar ze normaal niet zaten. Met meer 
dan gemiddelde nattigheid zijn dat dus plekken waar ze graag broeden. Wellicht kunnen we die plekken 
met (kleine) aanpassingen blijvend geschikter maken voor de kievit? Dit was o.a. een reden dat afgelopen 
seizoen meerdere eerste legsels van de kievit op graspercelen zijn gelokaliseerd en zo nodig gemarkeerd.  
 
De Gelderse Vallei is een geschikt gebied voor een mooie populatie kieviten. Kieviten hebben echter 
agrariërs nodig voor een goed en gevarieerd leefgebied, waar ze in het voorjaar worden verwelkomt, 
kunnen paren en broeden, om daarna hun pullen 
(kuikens) in ruim 4 weken tijd op te laten groeien. 
Van ei tot vliegvlug neemt ruim twee maanden in 
beslag, dat is een vast gegeven! 
 
Met die blik kun je samen met je vrijwilliger en 
coördinator naar de cijfers van tellingen kijken. 
Waar zaten de vogels, waar gingen ze heen met de 
kuikens en wat zegt dat over je weidevogelwerk? 
Als het extreem droge seizoen iets liet zien, dan was 
het wel dat de natte plekken bij hoge sloten enorm 
waardevol waren.  Dit seizoen meer kievitsnesten op grasland gevonden! 

  
Daarnaast is de winterperiode juist de periode om te kijken wat de laagste, natste landbouwkundig 
matige (gedeeltes van) percelen zijn. Wellicht zijn die plekken het meest geschikt als greppel-plasdras 
voor komend jaar. Het is simpel, kost niet veel en werkt als een weidevogelmagneet. Vanuit de agrarische 

collectieven zullen hier de komende jaren steeds meer 
aandacht en mogelijkheden uit voortvloeien.   

 
WATER is misschien wel hèt kernwoord. Daarmee is 
nog zoveel winst te behalen. Na 3 jaar opeenvolgende 
droogte in het voorjaar, zal m.i. geprobeerd moeten 
worden om het slootwater juist langer op peil te 
houden.  
Dit is goed voor de bodemgesteldheid met hun vaste 
bewoners, waar veel dieren en vogels van voedsel 
afhankelijk zijn, om zo ook hun voortbestaan te 
kunnen garanderen. 

Dit stoffig plaatje zien we de laatste jaren te vaak! 

 
De onvoorspelbaarheid waar boeren hedendaags mee te maken hebben, maakt het allemaal niet 
makkelijker, maar de prijs van ons eten kan alleen zo laag zijn als de prijs voor de natuur hoog is. 
 
Natuur inclusieve landbouw zou daarin verandering in kunnen brengen, met een betere bodemleven, 
natuurlijke plaagbestrijding en het bevorderen van flora en fauna op het boerenland, zoals 
boerenlandvogels en akkerkruiden. Dit geeft meer ruimte voor weidevogels - bij ons vnl. de kievit – en is 
noodzakelijk om tot een betere biodiversiteit te komen, wat afgelopen decennia sterk is afgenomen. 
 

 

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. Verder in het verslag meer hierover of kijk op onze website. 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 bescherming seizoen 2020: 
 
Het boerenlandvogelseizoen begon ook dit jaar redelijk vroeg met op 2 maart het eerste kievitsei van 
Nederland, namelijk in de Bommelerwaard in Gelderland. Vorig seizoen was dit zelfs op 28 februari! 
 
Het seizoen liep lang door, dat betekend dat er 
meerdere vervolglegsels zijn geweest, waarbij 
vooral aan het einde van het weidevogelseizoen 
de meeste kievitkuikens werden waargenomen. 
Meerdere eerste legsels zijn verloren gegaan, 
maar er was ook een groep kieviten die later zijn 
gaan broeden. 
 

Deze laatste groep trof het echter niet, want dit 
was in de droge periode wat ook nog eens lang 
doorliep. Wat ook opviel, was dat de allerlaatste 
legsels wel zijn uitgekomen, maar al snel niet 
meer in de velden werden waargenomen. Dit 
was half juni en waarschijnlijk waren de kieviten 
na alle eerdere inspanningen al te veel verzwakt.   Kievit pul in goede handen.… 
 

Het coronavirus heeft het hele seizoen behoorlijk beïnvloed, vele vrijwilligers hebben alleen gelopen, en 
een enkeling heeft het seizoen overgeslagen. Communicatie verliep digitaal en onderling werden wat 
veldbezoeken verdeeld. Bedrijfsbezoek werd vermeden, want gezondheid staat voor ons allen op nr.1.   
 

Wat het broedsucces van de kievit betreft lijken de cijfers - inclusief monitoring - wat minder te zijn 
t.o.v. vorig seizoen. Uiteraard verschilt dat per gebied, en is mede afhankelijk hoe dit samenvalt met 
predatie, werkzaamheden, weersomstandigheden en de geschiktheid van het perceel, dit m.n. voor 
rondlopende pullen, wat nestvlieders zijn, wat betekend dat ze direct zelf naar voedsel moeten zoeken. 
 

Het eerste kievitsei in ons gebied werd op 11 maart door Gijs van de Waerdt in Overberg gevonden. 
Deze vondst met één ei lag op een redelijk kort en nat grasperceel, waar kieviten de voorkeur voor 
hebben. Voor overzicht alle eerste eieren, zie blz. 13. Met 28 vrijwilligers zijn op 60 bedrijven legsels 
van weidevogels gevonden. Op ruim 1100 HA beheerde gras- en bouwland zijn in totaal 391 weidevogel 
legsels gelokaliseerd, waarvan 303 nesten als ‘uitgekomen’ werden vastgelegd. (zie tabellen op blz. 6/7). 
 

Uitkomst percentage van gelokaliseerde legsels met 
of zonder markering lag voor 2020 op 77,5%, wat 
goed is. Vorig seizoen lag dat percentage iets hoger, 
maar verder vergelijkbaar als afgelopen seizoen. 

 

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. Hier zullen we zorgzaam 
mee om moeten gaan, om later nog van deze vogels 
te kunnen blijven genieten. 

Kievit met jong(en) in een gevarieerd landschap! 
 

Laten we hopen dat maatregelen, zoals ‘Kansen voor de Kievit op bouwland’ en vanaf dit jaar ook in 
mogelijkheden aanleg ‘greppel plasdras’, de leefomgeving voor deze icoon weidevogel voor verdere 
verbetering mogen brengen en dat agrariërs open staan om hieraan bij te dragen, dit ter verbetering 
van hun leefgebied en daarmee de overlevingskansen van kievitkuikens te vergroten. 
 

Kijk voor alle ‘kansen’ ook op onze website of bij onze partner, Agrarisch Collectief Utrecht Oost. 
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Door veel intensieve landbouw 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 weinig plaats 
meer voor. Toch zijn er nog enkele locaties, 
waarbij meerdere Grutto en Tureluurlegsels 
aanwezig waren. Op de foto hiernaast 
bijvoorbeeld liggen 2 tureluur- en één 
gruttonest, die bespaard zijn gebleven voor 
werkzaamheden. Een groter blok afzetten 
met uitstel werkzaamheden was hier beter 
geweest. Dit verkleind predatie gevaar, 
maar vergroot de kansen voor de pullen. 

 Op de foto drie bijzondere weidevogellegsels dicht bij elkaar! 

 
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, kijk op www.wvbdekiewiet.nl. 
 

Predatie was dit seizoen wederom aanwezig, maar was gemiddeld gezien acceptabel. Vossen die eieren 
uit een nest roven, een kraai of reiger die er met een jong kuiken vandoor gaat. Voor weidevogels hoort 
de dreiging van roofdieren bij het leven. Toch lijkt het er op dat de predatie onder weidevogels steeds 
wat toeneemt. Predatie is een complex probleem, maar kan ook niet los gezien worden van andere 
oorzaken van het verlies aan weidevogels.  
Mede oorzaak voor verhoogde predatie in de Gelderse Vallei is het verdwijnen van geschikt leefgebied 
door steeds intensievere gebruik van het boerenland. Met een wat meer gevarieerd leefgebied neemt 
de predatiedruk onder weidevogels eerder af dan toe. Deze twee factoren mogen we echt niet los zien! 
 

Bovenstaande is mede de reden dat de weidevogelgroep, boeren, jagers en agrarisch collectief zoveel 
mogelijk samenwerken om tot een succesvol weidevogelbeheer te komen. Dit kan alleen als we er 
samen de schouders onder zet. 
 

 

Een gevarieerd landschap is goed voor alle weidevogels, zoals hier foeragerende jonge kieviten en scholeksters 



6 

 

 

Aantal vrijwilligers/agrariërs per seizoen 
over de laatste 5 jaar 

   

Naam: :  2016 2017 2018 2019 2020 
 

Vrijwilligers (actief) :  32 30 28 26 28  
 

Agrariërs (met legsels) :  51 56 54 63 60 
    

Loonwerkbedrijven  :  10 12 12 12 13 

_______________________________________________________________ 
 

Tabel 1 

  
 

Tabel 2 
 

 

Totaal aantal Legsels per soort: 
 

resultaten seizoen 2020 
  

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

Kievit 366 366 282 84 77.05 47 0 14 21 2 
Scholekster 15 15 14 1 93.33 0 0 0 1 0 
Tureluur 7 7 5 2 71.43 2 0 0 0 0 
Grutto 2 2 1 1 50.00 0 0 0 0 1 
Wilde eend 1 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 
                     
           
Totaal 391 391 303 88 77.49 49 0 14 22 3 
% van bekend 
resultaat 

  77.5 22.5  12.5 0.0 3.6 5.6 0.8 
 

           

 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: 
 

Ook 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 

Bijlagen: Tabellen & Grafieken 



7 

 

 

Legsel resultaten per jaar en soort: 
 

Over de laatste 8 jaren 

 
Soort  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

          
Kievit  490 563 474 418 444 403 367 366 

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

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

Gele kwikstaart  - - - - - - 1 0 
Kleine plevier  - - - - - - - - 

          
Totaal  509 583 494 433 470 425 393 391 

 
Bekend resultaat 

 
 

479 
 

570 
 

488 
 

433 
 

470 
 

415 
 

393 
 

391 
Uitgekomen nesten  340 415 313 320 368 340 328 303 

          
Uitkomst in %  71.0 72.8 64.2 73.9 78.3 81.9 83.5 77.5 

 
Tabel 3 

 

 

Verliezen per soort: 

 

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

Kievit 2 39 2 6 21 5 2 2 1 2 2 84   
Tureluur - 2 - - - - - - - - - 2   
Grutto 1 - - - - - - - - - - 1   
Scholekster - - - - 1 - - - - - - 1       
               
Totaal 3 41 2 6 22 5 2 2 1 2 2 88   
% van totaal 3.4 46.6 2.3 6.8 25.0 5.7 2.3 2.3 1.1 2.3 2.3    

   
 

 

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 
V: Verlaten WPE: Werkzaamheden door Ploegen/Eggen 
  WZP: Werkzaamheden door Zaaien/Poten 

               

 

Tabel 4 
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Uitkomstresultaten Legsels 
 

 

Grafiek 
 
 

 
Kaartbeeld legsel resultaten 

 

Kaartbeeld, met resultaat van alle legsels 
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Beschermingsmaatregelen 
 
Een goed voorbeeld van nestbescherming is het plaatsen van gele beschermkappen over de nesten bij 
het gebruik van een machine voor bemesting met sleepslangen op grasland. Zonder bescherming worden 
alle nesten en eieren vernield. Onderstaande foto’s laat zien hoe boer Van Ginkel, weidevogelbeschermer 
Gerritsen (op foto) en loonbedrijf NAP door goede samenwerking zeven nestjes van de kievit weten veilig 
te stellen. Wil je zien hoe dit in zijn werk gaat? Bekijk het filmpje op onze website. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een ander goed voorbeeld van nestbescherming, is het plaatsen van een stroomdraad rondom een 
kostbaar nest, zoals hier op beide foto van een scholekster, midden in een paardenweide en bij schapen. 
Zonder bescherming zijn deze legsels ongetwijfeld kansloos, maar nu na maatwerk niet. Sterker nog door 
aanwezigheid van paarden, wordt dit nest nu zelfs beschermd tegen roofdieren en door buurtkatten.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inzet weidevogeldrone seizoen 2021.  
In het werkgebied van Collectief Utrecht Oost kan dit jaar gewerkt worden met een Weidevogeldrone. 
Met het inzetten van deze drone met een warmtebeeld camera en slimme software kunnen vogelnesten 
en kuikens gemakkelijker en sneller gevonden worden.  
Weidevogelvrijwilligers worden hierbij met een stukje hoogwaardige technologie ondersteund, maar 
natuurlijk niet vervangen! Ook zorgt de drone voor minder verstoring. De dronepiloot ziet meteen wat er 
in het land ligt of loopt, zelfs van een paar honderd meter afstand.  

Met de start van het nieuwe seizoen wordt de 
drone ingezet om op een slimme en laagdrempelige 
manier inzicht te krijgen in de weidevogels. Zo 
helpen we onze agrariërs de nesten en kuikens te 
sparen. Vooral voor grote percelen is dit handig!  
Ook andere toepassingen zijn mogelijk, zoals het 
opsporen van reekalveren in lang gras. 

 

De inzetbaarheid van de drone zal voornamelijk zijn in de periode van half april tot half juli. Dit vaak in de 
vroege ochtend, bij zonsopgang tot een uur of 8, en heeft alles te maken met de buitentemperatuur om 
de warmtescanner van de drone goed te laten werken. De drone vliegt op ong. 40 meter en kan in één 
uur zo’n 30 hectare afvliegen. Kieviten verlaten vaak wel het nest, maar de eieren zijn door hun eigen 
warmte heel goed te traceren. Grutto en Tureluurs blijven vaak wel op hun nest zitten. 

 
Voor een drone wordt ingezet, zal altijd eerst aan de agrariër om toestemming worden gevraagd.  
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Kansen voor de kievit (vanuit ANLb) 

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 dit derde jaar 
werd wederom gefocust op 4 kern locaties, een lange strook liggend langs de spoorlijn Arnhem-Utrecht 
en de A12. Dit zijn de locaties Emminkhuizerberg, De Steeg, Laagerfseweg en het gebied ten zuiden van 
Woudenberg, in de driehoek Slappedel, Griftdijk en Rottegatsteeg. 
 

 
 

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

 
Resultaten 
In dit derde jaar zijn er weer veel nesten gelokaliseerd op percelen met een afgesloten beheerpakket. 

Het aantal gemonitorde nesten kwam op 110 stuks, wat 
grotendeels in de rode vierkanten hierboven vermeld 
staat. 
Gemonitorde nesten, zijn nesten die vanaf de weg met 
verrekijker of telescoop worden vastgelegd, en genoteerd. 
Nesten opzoeken is (vaak) niet nodig, omdat er een 
beheerpakket is afgesloten met uitstel van de 
werkzaamheden. Uit onderzoek is gebleken dat pullen de 
meeste kansen hebben om groot te worden, wanneer de 
biotoop er goed bij ligt en wanneer er voldoende rust is om 
zich te ontwikkelen tot een vliegvlug exemplaar.  

 

Zoals bovenstaand voorbeeld laat zien, vestigen kieviten in het vroege voorjaar graag op of rond de 
beheerpercelen, waarna 26 dagen broedtijd nog eens 4 weken van opgroeiperiode bij komt. Van ei tot 
vliegvlug hebben kieviten minimaal 2 maanden tijd nodig om zich voort te planten. Deze periode staat 
voor de kieviten vast, maar door de steeds kortere periodes van werkzaamheden, bijv. na een maand 
wederom maaien, loopt dit vaak voor de kievit slecht af. Geschikt biotoop, ruimte en rust hebben deze 
vogels hard nodig. Uit ervaring kan gezegd worden, dat bij dit laatste de predatiedruk ook vermindert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Percelen met twee gewassen, pakte voor kieviten afgelopen seizoen goed uit! 
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Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb) 
 

Per 1 januari 2016 is het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) ingevoerd. Uitgangspunt van het 
Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer is een leefgebiedenbenadering: het creëren en in stand houden 
van een leefgebied voor een soort of groep van soorten die vergelijkbaar beheer vraagt. 
 
Doelsoorten zijn de diersoorten waarvoor Nederland op grond van de Vogel- en Habitatrichtlijn de 
internationale verplichting heeft om de “Staat van Instandhouding” van deze soorten te verbeteren of te 
behouden. Het gaat om amfibieën, insecten, vlinders, vogels, zoogdieren en vleermuizen. Er zijn in totaal 
68 soorten benoemd, waaronder voor ons: de gele kwikstaart, kievit, grutto en tureluur. 
 
Subsidie voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer kan worden verleend voor 4 agrarische 
leefgebieden, waarbij ons gebied vnl. valt in leefgebieden droge dooradering. 
De beheeractiviteiten die worden uitgevoerd in een agrarisch leefgebied hebben een functie, bijvoorbeeld 
het creëren van foerageergebieden, of het optimaliseren van voortplantingsmogelijkheden.  
 

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

Beschikbare beheerpakketten, die gunstig zijn 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 

• Plas-Dras 
Dit jaar zijn er mogelijkheden voor aanleg (greppel) plas-dras, dit biedt een aantrekkelijk biotoop 
voor weidevogelgezinnen, die vanwege insectenrijkdom een gunstig foerageerlocatie vormt. 
 

Kijk voor de vergoedingen op de website van het collectief of mail: info@collectiefutrechtoost.nl 

Plas dras situatie speciaal voor weidevogels! 

mailto:info@collectiefutrechtoost.nl
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Duurzame Zuivelketen, is het samenwerkingsverband waarin melkveehouders en 

zuivelondernemingen streven naar een toekomstbestendige en verantwoorde zuivelsector. 
 
Vorig jaar is onder de melkveehouders een enquête gehouden en mede door de resultaten is de 
website www.slimmevogels.net opgezet. Op dit platform kunnen melkveehouders blijvend zichtbaar 
maken wat zij op het eigen bedrijf doen aan 
de zorg voor boerenlandvogels. Daarnaast 
deelt het platform tips en ervaringen hoe je 
in de dagelijkse praktijk voor 
boerenlandvogels en de biodiversiteit op het 
boerenbedrijf kunt zorgen. Melkveehouders 
kunnen hier in contact komen met collega’s 
en experts, gerichte vragen stellen en leren 
van praktische tips en ervaringen. 
 
Het platform maakt de inspanningen van 
iedereen in de melkveehouderij zichtbaar 
voor een groot publiek. Enkele melkveehouders uit onze regio staan inmiddels op deze site vermeld!  

 
Legsel informatie nu ook op bedrijfsniveau toegankelijk. Wilt u zelf inzicht krijgen - lopende 

het seizoen - in gelokaliseerde weidevogellegsels en op welk perceel ze liggen, dat kan nu geregeld 
worden. Hiermee kunt u zelf alle gevonden en wel of niet gemarkeerde nesten tijdens het 
weidevogelseizoen zelf volgen. De weidevogelcoördinator van ‘De Kiewiet’ beheerd de Legselregistratie 

via een database. In boerenlandvogelmonitor, voeren 
alle weidevogel vrijwilligers hun gevonden legsels per 
bedrijf in.  

 
Ook zijn er melkfabrieken die i.v.m. een punten 
systeem aan melkveehouders vragen om bewijs van 
deelname bij een weidevogelgroep, inclusief een 
overzicht van alle gevonden legsels. Ook dit is nu zelf 
te raadplegen, indien inlog is aangevraagd. Uw 
coördinator kan u daarbij verder helpen. 

 
Interesse?, mail naar info@wvbdekiewiet.nl 

 
Rabo ClubSupport actie 2020 
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 5 november jl. was de digitale uitreikavond, waarbij onze 
weidevogelgroep ‘De Kiewiet’ blij verrast werd met een prachtige 
cheque van € 797,99. Ons doel, het beschermen van weidevogels 
in de Gelderse Vallei, kan hiermee nog verdere ondersteuning 
gegeven worden.  
 
Het bedrag gaan we in 2021 wederom inzetten op ‘Rustzone voor 
kritische weidevogels’. Legsels van de grutto of tureluur vallen 
hieronder. Doel is om deze legsels en pullen betere overleving-
kansen te bieden. Allemaal hartelijk dank voor uw stem!

http://www.slimmevogels.net/
mailto:info@wvbdekiewiet.nl
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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 eerste kievitsei en van het eerste scholekster ei 
in het zonnetje te zetten. Het is goed om agrariërs en 
vrijwilligers elk voorjaar weer te motiveren en het 
beschermingswerk te laten versterken. Beide zijn ook 
belangrijk om onze weidevogels blijvend te beschermen 
om ze daarmee voor onze omgeving te behouden. 
 

De ‘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 eerste kievitsei is voor vele 
jaarlijks een prachtige belevenis. Zoals bekend mogen 
geen kievitseieren meer worden geraapt, maar alleen 
nog worden beschermd! 
 

Wisselbokaal 2020 is voor:  Gijs van de Waerdt, hier op de foto met Lauren van Steenbergen. 
 
 
 
 

Overzicht 1e gevonden eieren – per seizoen 

 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 

2020 2 maart 11 maart Gijs van de Waerdt 25 april René Gerritsen 24 april 17 april 

        
 

* Officieel bijgehouden vanaf oprichting stichting d.d. 20-11-2002 ** nest bezoek werd vermeden  
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  Dit verslag is mede mogelijk gemaakt door: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

www.loonbedrijfschimmel.nl 


