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Voorwoord: 

 

Terugkijkend op afgelopen seizoen, bereikte ons positieve berichten over het broedseizoen van de 
weidevogels in 2021 in Nederland. Na drie zeer droge voorjaren op rij was het voorjaar van 2021 
bovengemiddeld koel en vooral nat. Van alle weidevogels in de Gelderse Vallei bestaat meer dan 92% uit 
de kievit. Met name parallel aan de A12 komen bij ons de meeste boerenlandvogels voor. 
 

Al vroeg in maart begonnen de eerste kieviten met 
broeden, maar waren de omstandigheden niet zo 
gunstig, de maanden mei en juni daarin tegen zagen 
er veel beter uit. De lente kende dit jaar veel 
gezichten. Zo hadden we in maart nog een 
lentestorm, maar liepen de temperaturen, eind 
maart, op tot zomerse temperaturen. Verder viel er 
veel regen, waardoor het neerslagtekort 
grotendeels op peil kwam. De grond bleef dit 
voorjaar koud en nat met een vertraagde grasgroei 
tot gevolg.  
Deze factoren hebben zeker bijgedragen aan een 
groter voedselaanbod voor weidevogels en, zeker zo 
belangrijk, een betere voedselbereikbaarheid. Twee kievitspullen van ± 4 weken in plas-dras. 
 

Alle vrijwilligers verdienen nu zeker een pluim, dit voor hun tomeloze inzet om ‘vrijwillig’ samen met 
agrariërs, grondgebruikers en loonwerkbedrijven, de weidevogelbescherming - elk seizoen weer - tot een 
goed einde te brengen. Ondanks alle hinderlijke coronamaatregelen, zijn vrijwilligers flexibeler geworden. 
Fysiek bezoek werd vervangen door de wat onpersoonlijke digitale communicatie verkeer. Maar het is 
goed om met elkaar verbonden te blijven, want boerenlandvogels hebben ons allen meer dan hard nodig. 
 

Verbondenheid geldt ook voor onze jaarlijkse 
start- en slotavond (zie foto), waarbij meestal 
tussen de 15 tot 20 vrijwilligers aanwezig zijn. Om 
de avond wat divers te maken, wordt vaak ook 
een gastspreker uitgenodigd. 

 
Samen kunnen we ervoor zorgen dat de 
weidevogelpopulatie weer gaat groeien. 
Meerdere boeren doen al aan uitgestelde 
werkzaamheden op bouwland en nemen 
maatregelen in ruil voor een vergoeding. 

 
Met extra kennis, tips en in samenwerking met de plaatselijke collectief, vrijwilligers en WBE is het voor 
vrijwel iedere boer mogelijk om praktische stappen te zetten en bij te dragen aan weidevogelbeheer. 
  
Daarnaast is de winterperiode juist de periode om te kijken wat de laagste en dus 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.   
 
Met dit jaarverslag en via www.wvbdekiewiet.nl willen we een ieder inspireren en helpen om een 
bijdrage te leveren aan de bescherming van boerenlandvogels op het land. Ze geven er veel voor terug. 
Want wat is er nu mooier dan de typische voorjaarsgeluiden, bij ons veelal de kievit, als je over je eigen 
land loopt? Daar moeten en kunnen we samen voor zorgen. 
 

Met gevleugelde groet, 
 

Henk de Leeuw, voorzitter WVB ‘De Kiewiet’ 
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Toelichting ‘Legsel beheer’ 2021: 
 
Het weidevogelseizoen begon ook dit jaar weer vroeg in maart. Zo werd op 5 maart het eerste kievitsei 
van Nederland door een collega weidevogelgroep in Wilnis (prov. Utr.) gevonden. 
 
Het eerste kievitsei in ons gebied werd op 8 maart wederom 
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 bladzijde 13. 
 
Het seizoen liep weer lang door, door het natte voorjaar 
werden de meeste werkzaamheden later uitgevoerd. Dit 
betekend dat twee weken na de maai- en ploeg 
werkzaamheden vaak weer vervolglegsels in het veld kunnen 
liggen. Nesten kunnen verloren zijn gegaan, maar ook 
kieviten van elders vinden net bewerkte percelen ideaal als 
broedgebied. Kieviten zijn immer oogjagers, en willen een 
goed uitzicht hebben, dit om gevaren te zien aankomen.   Compleet kievitslegsel op grasland. 

 
Wat het broedsucces van de kievit betreft lijken de cijfers - inclusief monitoring – gunstiger te zijn t.o.v. 
vorig seizoen. In de inleiding heb ik hier al engszins over geschreven. Uiteraard verschilt dit 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. 
 

Met 29 vrijwilligers zijn op 61 bedrijven legsels van weidevogels gevonden. Op ruim 1100 HA beheerde 
gras- en bouwland zijn in totaal 342 weidevogel legsels gelokaliseerd, waarvan 265 nesten later als 
‘uitgekomen’ werden vastgelegd. (zie tabellen op blz. 6/7). 
 

Uitkomst percentage van gemarkeerde legsels lag voor 
2021 op 77,5%, wat goed is. Dit betekend dat 3 van de 4 
legsels goed zijn uitgekomen. Maar zoals bekend begint 
dan de volgende zware taak voor de ouderlijke vogels, 
maar nu om hun kroost vliegvlug te krijgen. 

 

Het algemene beeld van de weidevogels in Nederland, 
en in de Gelderse Vallei blijft zorgelijk. Elk jaar worden 
er 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 en juist op deze 
plekken werd afgelopen voorjaar veel broedende 
weidevogels gezien en later in mei-juni ook veel kuikens 
waargenomen. 

Uitkomende kievitslegsel. 
 

Maatregelen, zoals ‘Kansen voor de Kievit op bouwland’ en afgelopen voorjaar ook drie aangelegde 
‘greppelplasdras’ locaties, heeft de leefomgeving voor deze icoon weidevogel verder doen verbeteren. 
Fijn om te zien dat agrariërs openstaan om hieraan bij te dragen, dit ter verbetering van hun leefgebied 
en daarmee de overlevingskansen van kievitkuikens te vergroten. Uiteraard moeten er voldoende kieviten 
jaarlijks voorkomen en het moet kansrijk zijn voor de jaren daarop volgend.  
 
‘Vernatten’ is zeker van toegevoegde waarde, want weidevogels hebben baat bij natte voeten. Nat 
grasland levert extra voedsel (insecten) op, en het is gemakkelijker voedsel vinden met hun snavel. 
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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’s en Tureluurs 
voorkomen. 

 
Op de foto hiernaast een voorbeeld van drie 
uitgekomen Tureluurlegsels met totaal 9 
waargenomen jongen, die bespaard zijn 
gebleven tijdens werkzaamheden. Tureluurs 
vertoeven dicht bij slootranden i.v.m. 
bereikbaarheid van voedsel en voor 
schuilgelegenheid bij naderende dreiging. 

Op foto, zes tureluurs van groot en klein veilig 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. 

 
Afgelopen seizoen hebben drie agrariërs daar gebruik van gemaakt. Voor aanvullende informatie, kijk op 
www.wvbdekiewiet.nl. 

 

Predatie was ook dit seizoen weer aanwezig, maar wel 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 jaarlijks ligt toeneemt. 
Predatie is een complex probleem, maar kan ook niet los gezien worden van andere oorzaken van het 
verlies aan weidevogels.  
 
Een van de oorzaken voor verhoogde predatie in de Gelderse Vallei is het verdwijnen van geschikt 
leefgebied door steeds intensiever gebruik van het boerenland. Maar met een wat meer gevarieerd 
leefgebied neemt de predatiedruk onder weidevogels eerder af dan toe. 
Maar ook de doorzettende verdroging is voor weidevogels van negatieve invloed. Afgelopen jaar was dat 
gelukkig minder het geval, misschien was dit mede oorzaak op iets minder predatie onder weidevogels. 
 
De weidevogelgroep is al jaren in bezit van een wildcamera 
die, met goedkeuring van de agrariër, strategisch wordt 
neergezet om voorkomende predatoren in beeld te 
brengen. Onderstaande ‘betrapte’ vos was ook de oorzaak 
van 7 leeg geplunderde kievitsnesten, in dezelfde nacht.  
 
Bovenstaande is mede de reden dat de weidevogelgroep, 
boeren, jagers (wbe) en agrarisch collectief zoveel mogelijk 
samenwerken om tot een succesvol weidevogelbeheer te 
komen.  
   Hier een vos speurend naar voedsel. 
Dit kan alleen als we samen de schouders eronder zetten. 
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Aantal vrijwilligers/agrariërs per seizoen 
over de laatste 5 jaar 

   

Naam: :  2017 2018 2019 2020 2021 
 

Vrijwilligers (actief) :  30 28 26 28 29  
 

Agrariërs (met legsels) :  56 54 63 60 61 
    

Loonwerkbedrijven  :  12 12 12 13 13 

_______________________________________________________________ 
 

Tabel 1 

  
 

Tabel 2 
 
 

Totaal aantal Legsels per soort: 
 

resultaten seizoen 2021 
  

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

Kievit 319 319 243 76 76.18 52 2 9 6 7 
Scholekster 19 19 18 1 94.74 1 0 0 0 0 
Tureluur 4 4 4 0 100.00 0 0 0 0 0 
                     
           
Totaal 342 342 265 77 77.49 53 2 9 6 7 
% van bekend 
resultaat 

  77.5 22.5  15.6 0.6 2.7 1.7 2.1 
 

           

 

 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 zit deze - als losse bijlage - in dit verslag bijgevoegd. 
 

Voor vragen en opmerkingen bel of mail de weidevogel coördinator 

Bijlagen: Tabellen & Grafieken 
‘Legsel resultaten’ 
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Legsel resultaten per jaar en soort: 
 

Over de laatste 8 jaren ‘Legselbeheer’ 

 
Soort  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

          
Kievit  563 474 418 444 403 367 366 319 

Scholekster  11 13 9 15 12 17 15 19 
Tureluur  4 2 3 7 6 6 7 4 
Grutto  3 2 3 3 3 2 2 0 

Wilde eend  2 3 - 1 1 - 1 0 
Gele kwikstaart  - - - - - 1 0 0 

          
Totaal  583 494 433 470 425 393 391 342 

 
Bekend resultaat 

 
 

570 
 

488 
 

433 
 

470 
 

415 
 

393 
 

391 
 

342 
Uitgekomen nesten  415 313 320 368 340 328 303 265 

          
Uitkomst in %  72.8 64.2 73.9 78.3 81.9 83.5 77.5 77.5 

 
Tabel 3 

 

 

Verliezen per soort: 
 

‘Legselbeheer’ 

 

Soort ON P PK PV V W WB WGB WPE WZP Totaal    
               

Kievit 9 42 4 6 6 2 3 1 2 1 76    
Scholekster - 1 - - - - - - - - 1        
               
Totaal 9 43 4 6 6 2 3 1 2 1 77    
% van totaal 11.7 55.8 5.2 7.8 7.8 2.6 3.9 1.3 2.6 1.3     

   

 

 

Legenda: 
 
ON: Onduidelijk welke oorzaak W: Werkzaamheden soort niet bekend 
P:  Predatie soort niet bekend WB: Werkzaamheden door Bemesten 
PK: Predatie door vogel (Kraai of meeuw) WGB: Werkzaamheden Gewasbescherming 
PV:  Predatie door Vos 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 ‘legselbeheer nesten’ 
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Voorlichting:  Kievitsnesten ‘verleggen’ op bouwland 
 

Elk seizoen krijgen wij vragen omtrent de mogelijkheden tot het verleggen van kievitslegsels tijdens 
werkzaamheden, vnl. bij ploegen. Kievitslegsels zijn op bouwland heel goed enkele meters te verleggen, 
mits dit maar nauwkeurig gebeurd. De kievit zal daarna het broeden veelal onverstoord voortzetten. 
 

Zoeken en markeren van nesten 
Gebruik de tractor als schuilhut. U kunt dan dichterbij komen 
en hebt beter overzicht dan wanneer u lopend zoekt. Plaats 
duidelijke merkstokken of takken; zodat u het nest later 
makkelijk kunt terugvinden. Afstand: 2 meter voor en 2 meter 
na het nest. Uw vrijwilliger zal gemarkeerde nesten noteren in 
een boekje en/of op een plattegrond. Ook dat bevordert het 
terugvinden van het nest. Zoek vooral naar vogels die zitten. 
Dat is vaak de aanwijzing voor de plek van een nest. Let op 
plots opvliegende vogels die u eerder nog niet zag. Die komen 
vaak rechtstreeks van het nest af. 
 

Sparen van nesten en jongen bij werkzaamheden op bouwland 
De tractor werkt perfect als schuilhut. Vogels laten u dan dichtbij komen voordat ze van het nest 
weggaan. Daardoor is het vanuit de tractor makkelijker zoeken dan lopend. Verleg nesten indien nodig. 
Leg ze waar mogelijk van tevoren op een rij. Dat voorkomt slalommen met machines. Verplaats nesten 
2 tot 3 meter per keer en zorg dat de vogel weer op de eieren heeft gezeten voor een volgende 
verplaatsing. Ziet u een alert rondkijkende en roepende kievit, let dan goed op want dan lopen of liggen 
daar ergens de jongen. Let ook op de quasi onopvallend weglopende scholeksters. Die komen vaak net 
van het nest af.  
Zorg dat het nest naast of tussen de wielen ligt en til de zaaimachine tijdig even op. Let op de jonge 
weidevogels en probeer ook die te ontzien. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sparen van nesten en jongen bij het maaien van grasland 
Het advies is om altijd van binnenuit te gaan maaien. Hiermee worden vogels en dieren (hazen en reeën) 
automatisch naar buiten gedreven en daarmee worden hun overlevingskansen aanzienlijk vergroot. 
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Toelichting ‘Monitoring beheer’ 2021: 
 
Afgelopen seizoen hebben tien agrariërs/grondgebruikers in ons beschermingsgebied deelgenomen om 
de kievit beter te beschermen. De maatregelen waren gericht op het verbeteren van de leefomgeving van 
de kievit en die maakte daar ook dankbaar gebruik van. 
 
Beschikbare beheerpakketten, die gunstig zijn voor de weidevogels, m.n. bij ons voor de kievit zijn; 

• Lastminutebeheer/kuikenvelden (Pakket-2) 
Dit beheerpakket kan worden afgesloten t.b.v. van zeldzame weidevogels, zoals grutto en tureluur. 

• Plas-Dras (P3) 
Afgelopen jaar zijn er drie (greppel) plasdras locaties aangelegd, dit ter verbetering van het biotoop. 

• Legselbeheer (P4): rustperiode op bouwland 
De rustperiode geeft de vogels de rust om tot en met 15 mei te broeden en de pullen te verzorgen. 

• Ruige mest (P7) 
De mest zorgt voor een rijker bodemleven en bevat nestmateriaal voor de vogels. 

• Wintervoedselakker (P15) 
Deze percelen zijn belangrijk voor overwinterende vogels, zoals geelgors, veldleeuwerik en andere. 

• Kruidenrijke akkerranden (P19) 
Dit zijn 3 tot 6 meter brede akkerranden met een veelal meerjarig kruidenmengsel t.g.v. de kievit.  

 

Aanvullende info, incl. vergoedingen, zie website van het collectief of mail: info@collectiefutrechtoost.nl 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Effectieve voorbeelden om het water langer vast te houden ten gunste van bodemleven voor o.a. weidevogels. 

 
Bij de deelnemende agrariërs worden de nesten in de rustperiode niet opgezocht, dit afhankelijk van het 
pakketsoort. Weidevogel vrijwilligers lopen eens in de 2 weken een monitoringsronde, waarbij alle 
voorkomende en waargenomen boerenlandvogels in kaart worden gebracht. Op deze manier worden alle 
aantallen individuele vogels, broedparen, legsels tot kuikens toe via de QBM methode in beeld gebracht.  
 
QBM staat voor Quickscan Beheer Monitoring en is vrij grove schatting waarmee de weidevogelvrijwilliger 
snel een beeld krijgt van de aanwezigheid van boerenlandvogels op de percelen. Zodat daar - waar er 
mogelijkheden voor zijn - het beheer nog kan worden bijgestuurd. Onderstaande foto is een stukje 
gevarieerd landschap op de Emminkhuizerberg, waar naast de ‘gewone’ weidevogels ook Gele kwikstaart, 
Graspieper, Veldleeuwerik en afgelopen voorjaar zelfs twee Kwartels werden gezien en gehoord. En wat 
zou het mooi zijn als de Patrijs hier ook weer terug zou komen …. 
    
 
 
 
 
 

mailto:info@collectiefutrechtoost.nl
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Rapportage van de hoofdsoorten 2021 van Weidevogelgroep ‘De Kiewiet’. 

(Betreft alle Legsel- & Monitoring resultaten bij elkaar opgeteld) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bovenstaande tabel, betreft alle Legsel- & Monitoring resultaten bij elkaar opgeteld. Dit zijn dus nesten 

die zijn opgezocht en gemarkeerd om zo bij werkzaamheden te worden ontzien. Bij de monitoring zijn er 

veel mooie waarnemingen vastgelegd, waarbij ook enkele mooie foto’s gemaakt konden worden. 

De foto hieronder betreft een kievit met 3 kuikens onder haar lichaam, dit doet ze ter bescherming, maar 

ook dat kuikens de eerste 10 dagen nog niet zichzelf kunnen warm houden. Rust in het veld is dus zeer 

belangrijk, want naast opwarmen zullen de kuikens ook zelfstandig naar voedsel moeten zoeken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kievit vrouw met 3 jongen onder zich schuilende!  
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Rabo ClubSupport 2021 
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! 
 

Afgelopen november was de digitale uitreikavond, waarbij onze 
weidevogelgroep ‘De Kiewiet’ blij verrast werd met een prachtige 
cheque van € 581,02. Ons doel, het beschermen van weidevogels 
in de Gelderse Vallei, kan hiermee nog verdere ondersteuning 
gegeven worden.  
 
Het bedrag gaan we in 2022 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! 
  Twee oplettende grutto’s 

Inzet weidevogeldrone  
In het werkgebied van Collectief Utrecht Oost is afgelopen voorjaar gewerkt 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.  
 
Elk voorjaar 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. 
 

Uitgangspunten voor de inzet: 

• De inzet van de drone gaat altijd in samenspraak met de betreffende vrijwilliger en boer. 

• De werkwijze wordt enkel ingezet als verlengstuk van de nazorg. 

• Er kan niet gevlogen worden bij mist, regenachtig weer en (te) harde wind. 
 
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 (zie foto’s). Grutto en Tureluurs blijven vaak wel op hun nest zitten. 
 
Afgelopen seizoen zijn op deze manier meerdere legsels gelokaliseerd en geregistreerd. Bij Legselbeheer 
worden de nesten gemarkeerd, en bij de diverse kievitpakketten enkel geregistreerd. Voor het bijsturen 
van de beheerpakketten zijn deze gegevens van groot belang en kan in het najaar geëvalueerd worden.   
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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 2021 is voor:  Gijs van de Waerdt 
 
 
 
 

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 

2021 5 maart 8 maart Gijs van de Waerdt 3 mei H. Haanschoten ** ** 

        
 

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