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Voorwoord en vooruitblik: 

 
Voor u ligt het jaarverslag 2022 met overzichten van alle telgegevens van de kievit en andere 
boerenlandvogels, zoals de scholekster, tureluur, grutto en zelfs een wulpenpaartje in de Gelderse Vallei. 
 
Na een reeks jaren waarin extremen de boventoon voerden, kende ook weidevogelseizoen 2022 veel 
weersextremen. Het voorjaar startte na nattigheid en storm in februari met veel zon en droogte in maart. 
De maand april daarentegen begon met een korte periode met buien en wind. Na half april kruipen de 

eerste kievitskuikens uit hun eieren. De meeste 
insectensoorten hebben natte omstandigheden nodig, en juist 
hiervan moeten de kuikens gebruik maken. 

 Aanbod voedsel en zachte weersomstandigheden zijn dan van 
groot belang, want voedsel zoeken en schuilen tegen de kou 
gaat niet tegelijkertijd op. 
Weidevogelbeschermers proberen samen met agrariërs en 
agrarisch collectieven steeds meer in te spelen op langdurige 
droogte door klimaatverandering. Ze pompen water op en 
proberen het water vast te houden. Het aanleggen van 
(greppel)plasdras is bijvoorbeeld een belangrijke maatregel om 
snel en effectief een voedselbiotoop te creëren. 

 Kievit pul zoekend naar insecten!    
 
Er spelen een aantal dossiers in de (agrarische) wereld, o.a. stikstof en klimaat. Onze weidevogels zoals de 
kievit, tureluur en grutto nemen een bijzondere positie in bij deze problematiek. Zij gedijen het beste in 
de weilanden en bouwlanden van boeren. Het zijn echte boerenlandvogels. Hier hoeft dus geen keuze te 
worden gemaakt tussen natuur en boeren. Habitatbehoud en -verbetering voor onze weidevogels blijft 
nodig. Is er in ons agrarisch landschap nog plaats voor weidevogels? Wij denken van wel! 
 
De positieve resultaten van natuurinclusieve landbouw voor de weidevogels worden steeds duidelijker. 
Dit jaar hadden wij veel aandacht voor (greppel)plasdras gebieden. Enkele boeren hebben dit aangelegd. 
Zelfs wij waren verrast over de 
aantrekkingskracht van een plasdras op 
allerlei vogels! Het was een groot 
succes. Vanaf 2023 start het nieuwe 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 
met daarbij de subsidies voor het 
Agrarisch Natuur- en 
Landschapsbeheer. 
Hopelijk doen er volgende jaar nog 
meer boeren mee, zodat productie en 
natuur beter in balans komen. Onze 
weidevogels verdienen het en hopen 
we ze met aanvullende maatregelen te 
behouden voor de toekomst!  Slotavond 2022, agrariërs en vrijwilliger bij elkaar! 
 
Tot slot. Onze stichting bestaat dit jaar 20 jaar! Wij willen onze vrijwilligers ontzettend bedanken voor hun 
jarenlange inzet. Samen met de boeren hebben zij duizenden nesten gevonden en beschermd. Een 
prestatie waar wij trots op zijn. 

 
Samenwerking sleutel tot succes! 

 
Met gevleugelde groet, 

 

Henk de Leeuw, voorzitter WVB ‘De Kiewiet’ 
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Legsel beheer 2022: 
 
Het weidevogelseizoen begon dit jaar op 9 maart, want op deze dag werd het eerste kievitsei van 
Nederland in Hengevelde (prov. Overijssel) gevonden. 
 
Het eerste kievitsei in ons gebied werd op 17 maart door Gerrit van de Haar in Renswoude gevonden. 
Deze vondst met één ei lag op een maisperceel waar het 
vanggewas nog redelijk kort was. Kieviten houden van een 
vrij uitzicht, en zullen altijd percelen uitkiezen met een lage 
gewasgroei of net bewerkte (mais)percelen.  
Voor overzicht van alle eerste eieren, zie bladzijde 13. 
 
Het seizoen begon vrij nat tot zo half april, al snel daarna 
liep de gemiddelde temperatuur geleidelijk op en nam de 
droogte toe. Weidevogels hadden het moeilijk en zeker 
een soort als de kievit, wat een plevierensoort is, hadden 
het lastig. Kieviten leven graag in een open landschap, 
vrijwel uitsluitend in agrarisch gebied (graslanden en 
akkers) en broed graag in kort gras, afgewisseld met kale 
plekken.  
 Kievitslegsel hoog en droog  (foto 7 april) 
 
De weidevogelgroep is een stichting, die als doel heeft om weidevogels voor de Gelderse Vallei te 
behouden en bestaat uit een groep van 28 vrijwilligers. Inmiddels doen we op 61 agrarische bedrijven aan 
nestbescherming, waarvan op 10 bedrijven ook aan biotoopverbetering wordt gedaan. Dit laatste wordt 
verder toegelicht op blz. 10 en 11. Afgelopen seizoen hebben vrijwilligers op ruim 1100 HA beheerde gras- 
en bouwland totaal 335 weidevogel legsels gelokaliseerd, waarvan 260 nesten als ‘uitgekomen’ werden 
vastgelegd. (zie tabellen op blz. 6/7). 
 
Het algemene beeld van het broedsucces was redelijk. 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. Dit geldt echter niet voor scholeksters, daarvan worden de kuikens de 
eerste weken door beide ouders eerst nog gevoerd, hierdoor zien we ze ook terug op o.a. gebouwen. 
 
Helaas blijkt uit meerdere onderzoeken dat alléén nestbescherming niet voldoende is om de weidevogels 
op peil te houden. Ook de vervolgfase ‘kuikenoverleving’ is van een groot belang, want na deze fase 
blijven de vliegvlugge exemplaren over, die het jaar daarop weer als broedvogel kunnen gaan broeden.  
 

Uitkomstpercentage van gemarkeerde legsels lag voor 
2022 op 78,8%, 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 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 doen 
groeien. De Gelderse Vallei heeft enkele mooie kievit 
bolwerken in haar midden en juist op deze plekken werd 
afgelopen voorjaar veel broedende weidevogels gezien 
en later in mei-juni ook veel kuikens waargenomen. 

Bijna vliegvlug kievitsjong (± 4 weken oud) 
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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 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 tureluur met jongen in nabijheid. 
Tureluurs vertoeven het liefst nabij slootranden en 
plasdrassen i.v.m. bereikbaarheid van voedsel en voor 
schuilgelegenheid bij een dreigend gevaar. 

 

Volwassen tureluur met jongen in omgeving 
 
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 2 agrariërs daar gebruik van gemaakt. Zie hiervoor ook www.wvbdekiewiet.nl. 
 
Predatie was ook dit seizoen weer aanwezig, maar 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 gevarieerde 
leefomgeving neemt de predatiedruk onder weidevogels eerder af dan toe. Maar ook de doorzettende 
verdroging is voor weidevogels van negatieve invloed. 
 

     
Foto’s van wildcamera. Vlnr. das, vos en wilde/huiskat 
 

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. Helaas worden in het 
weidevogelseizoen ook steeds meer wilde/huis katten in het veld waargenomen.  
 
Bovenstaande is mede de reden dat de weidevogelgroep, boeren, jagers (wbe) en agrarisch collectief 
zoveel mogelijk samenwerken om tot een succesvol weidevogelbeheer te komen. Blijkbaar is het nodig 
om eerst bewijs van aanwezige predatoren vast te leggen, om daarna gericht te kijken naar 
predatiebeheer wat binnen de huidige wetgeving valt.   
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Aantal vrijwilligers/agrariërs per seizoen 
over de laatste 5 jaar 

   

Naam: :  2018 2019 2020 2021 2022 
 

Vrijwilligers (actief) :  28 26 28 29 28  
 

Agrariërs (met legsels) :  54 63 60 61 61 
    

Loonwerkbedrijven  :  12 12 13 13 13 
_______________________________________________________________ 

 
Tabel 1 

  

 

Totaal aantal Legsels per soort: 
 

resultaten seizoen 2022 
  

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

Kievit 312 307 240 67 78.18 43 0 4 11 9 
Kleine plevier 2 2 2 0 100.00 0 0 0 0 0 
Scholekster 18 18 15 3 83.33 0 0 1 1 1 
Tureluur 3 3 3 0 100.00 0 0 0 0 0 
                                
Totaal 335 330 260 70 78.79 43 0 5 12 10 
% van bekend 
resultaat 

  78.8 21.2  13.0 0.0 1.5 3.7 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 
 

Aantekening: 
 

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 deelnemers met beheerpakketten kunnen de resultaten nogal afwijken, dit komt deels door 
Monitoring dan wel Legselbeheer buiten de rustperioden, deze staan nl. wel in Legselbeheer vermeld. 

 

Voor vragen en opmerkingen bel of mail de weidevogel coördinator 

Tabellen: Legsel resultaten 
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Legsel resultaten per jaar en soort: 
 

Over de laatste 8 jaren ‘Legselbeheer’ 

 
Soort  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

          
Kievit  474 418 444 403 367 366 319 312 

Scholekster  13 9 15 12 17 15 19 18 
Tureluur  2 3 7 6 6 7 4 3 
Grutto  2 3 3 3 2 2 0 0 

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

          
Totaal  494 433 470 425 393 391 342 335 

 
Bekend resultaat   

488 
 

433 
 

470 
 

415 
 

393 
 

391 
 

342 
 

330 
Uitgekomen nesten  313 320 368 340 328 303 265 260 

          
Uitkomst in %  64.2 73.9 78.3 81.9 83.5 77.5 77.5 78.8 

 
Tabel 3 

 

 
Verliezen per soort: 

 

‘Legselbeheer’ 
 
Soort ON P PD PK PV V W WB WPE Totaal   
             

Kievit 9 21 9 3 10 11 1 1 2 67   
Scholekster 1  - - - -   1 - - 1   3   
             
Totaal 10 21 9 3 10 12 1 1 3 70   
% van totaal 14.3 30.0 12.9 4.3 14.3 17.1 1.4 1.4 4.3    
   

 
 

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 (Kraai of meeuw) WPE: Werkzaamheden Ploegen/Eggen 
PV:  Predatie door Vos  
   

 
Tabel 4 
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Grafiek: Uitkomstresultaten Legsels 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafiek 
 
 

 
  

  Kaartbeeld: Legsel resultaten 
 

 

Kaartbeeld, met resultaat van alle ‘legselbeheer nesten’ 
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KIEVIT kalender 
 

De kievit legt meestal 4 eieren in 4 à 5 dagen. De broedtijd duurt 
26 dagen, waarna een kuiken vliegvlug is na 35-40 dagen. 
Elke fase heeft zijn belang en wordt hieronder toegelicht! 

 
Totaal minimaal 65 dagen van eileg tot vliegend kuiken! 

 
(Bron: factsheet Kievit van Vogelbescherming Nederland) 
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Monitoring beheer 2022: 
 
Afgelopen seizoen hebben tien agrariërs/grondgebruikers in ons beschermingsgebied weer 
deelgenomen om de kievit beter te beschermen. De maatregelen waren gericht op het verbeteren van de 
leefomgeving van de kievit en die maakte daar in de meeste gevallen ook gebruik van. 
 
Beschikbare beheerpakketten, die gunstig zijn voor de weidevogels, m.n. bij ons voor de kievit zijn; 
 Plas-Dras (P3) 
 Legselbeheer – rustperiode op bouwland (P4) 
 Ruige mest (P7) 
 Wintervoedselakker (P15) 
 Kruidenrijke akkerranden (P19) 

Legselbeheer wordt vaak gecombineerd met een kruidenrijke akkerrand, dit i.v.m. foerageergebied. 
 

Aanvullende informatie - incl. vergoedingen - zie Collectief Utrecht Oost www.collectiefutrechtoost.nl 
Ook voor de nieuwe GLB-periode met de daarbij behorende agrarisch natuurbeheer start vanaf 1 januari. 
De beheervoorschriften en -vergoedingen zijn grotendeels bekend en komen binnenkort op de website. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze droge sloot werd als ‘greppelplasdras’ ingezet, om zodoende het bodemleven voor de kievit te verbeteren. 
 
Op 5 locatie werden 3 plasdrassen en 2 (greppel)plasdrassen in bedrijf gezet. 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 methode (Quickscan Beheer Monitoring) is een vrij grove telling waarmee de weidevogelvrijwilliger 
snel een beeld krijgt van de aanwezigheid van boerenlandvogels op de percelen, zodat daar - waar indien 
nodig - het beheer nog kan worden bijgestuurd. Dit gebeurd ook rondom de (greppel)plasdrassen die van 
toegevoegde aanvulling zijn op alle andere beheerpakketten en van belang zijn voor de algemene 
biodiversiteit, waaronder bij ons ook voor tientallen opgroeiende kievitspullen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afwisselend landschap geeft ruimte voor vogel en dier.  
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Totalen Nest status

Soort Nesten 
(legselbeheer)

Broedparen 
(monitoring)

Totaal Uitgekomen Verloren Onbekend

Kievit 239 104 343 240 67 5

Scholekster 18 0 18 15 3 0

Tureluur 3 0 3 3 0 0

Kleine Plevier 2 0 2 2 0 0

Grutto 0 1 1 0 1 0

Gele kwikstaart 0 4 4 1 0 3

Veld Leeuwerik 0 3 3 0 0 3

Wulp 0 1 1 0 1 0

Gekraagde Roodstaart 0 1 1 1 0 0

Kwartel 0 1 1 0 0 1

Totalen: 262 115 377 262 72 12

  
Rapportage van de hoofdsoorten 2022 van Weidevogelgroep ‘De Kiewiet’. 

- Totaal aantal Legsel- & Monitoring resultaten bij elkaar opgeteld - 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        Tabel 5 
 

Bovenstaande tabel, betreft alle Legselbeheer nesten & 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 en waar mogelijk gefotografeerd. 

De foto hieronder betreft een eerstejaars plasdras locatie, waarbij het hele voorjaar veel vogels zijn 
waargenomen zoals: Kievit, Tureluur, Scholekster, Kleine Plevier, Witte Kwikstaart, Oeverloper, Witgatje, 
Groenpootruiter, Krakeend, Bergeend,  Boeren- en Huiszwaluw, Grote Zilverreiger en Lepelaar. 

Voor weidevogels zijn waterlocaties zeer belangrijk. Naast aanwezigheid van voedsel is het ook met z’n 
alle veiliger vertoeven wanneer een rover nadert. Rondom de plasdras lagen ook meerdere legsels van 
verschillende vogels en werden (kievit)pullen veelvuldig tot vliegvlug toe waargenomen. Top locatie dus! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Weide)vogels in en rondom plasdras aan de Laagerfseweg in Woudenberg.  
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Bijzondere broedsels: 
 

< Wulp: vorig jaar hadden we al het vermoeden dat er in ons 
beschermgebied een wulp had gebroed, maar dat konden de vrijwilligers 
niet bevestigen. Dit jaar was dat wel het geval. Waarschijnlijk heeft de wulp 
gebroed in het natuurgebied ‘Meeuwenkampje’, wat deels van 
Staatsbosbeheer en deels van de Provincie Utrecht is. 

 Daarna is het paartje met kroost het agrarisch gebied ingetrokken. Helaas 
zijn door maai- of schudwerkzaamheden de kuikens omgekomen, dit bij een 
agrariër waarbij geen beschermingswerkzaamheden werden uitvoert, omdat 
er geen weidevogelnesten lagen. Komend jaar gaan we dat wel doen! 

 

< Roodborsttapuit: in het halfopen boerenland komen meerdere 
vogelsoorten voor. Deze zangvogel heeft geprofiteerd van een aanwezig 
gerstperceel, waar ook meerdere Gele Kwikstaart voorkomen. 

 

Het goed verborgen nest wordt op of net boven de grond gebouwd.  
Vanaf een uitkijkpost in het territorium, zie foto, wordt het grootste deel 
van het uit insecten en ander klein gedierte bestaande voedsel opgespoord. 
Het mannetje is goed herkenbaar met zwarte kop, witte halszijden en 
feloranje borst. In de winter verblijven deze vogels in zuidelijk deel Europa. 

 
< Kleine Plevier: deze kleine wit met bruine vogels zijn goed te herkennen, 
hebben twee zwarte banden op hun kop en borst. De gele oogring steekt 
daar mooi tegen af. De uitgevlogen kuikens zijn wat doffer gekleurd en ook 
hun oogring is nog niet geel. Het zijn echt vogels van het binnenland en 
vertoeven het liefst op kale grond zonder planten. In ons gebied hebben 
minimaal 2 paar rondom een nieuw aangelegde plasdras gebroed. Beide 
hebben ook jongen gekregen die zijn uitgevlogen. Kleine plevieren lopen 
vaak op de rand van plas/dras en kunnen twee legsels per seizoen krijgen.   

 
 

Weidevogeldrone  
In het werkgebied van Collectief Utrecht Oost is voor het tweede jaar 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. 
 
De inzetbaarheid van de drone zal vnl. liggen in de periode van half april tot half juli. Dit vaak in de vroege 
ochtend, bij zonsopgang tot een uur of 8, dit 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 30 hectare afvliegen. Kieviten verlaten 
vaak wel het nest, maar de eieren zijn door hun 
eigen warmte heel goed te traceren. Grutto en 
tureluur blijven vaak wel op hun nest zitten. 
 
Afgelopen seizoen zijn op deze manier wederom 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 eerste scholekster ei in het zonnetje te zetten. 
Het is goed om agrariërs en vrijwilligers elk voorjaar weer te 
motiveren en gelijk aan nestbescherming te beginnen. Dit is 
belangrijk om onze weidevogels blijvend te beschermen en ze 
daarmee voor onze omgeving te behouden. 
 
De band tussen agrariër en vrijwilliger is daarvoor essentieel. 
 
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 2022 is voor:  Gerrit van de Haar 
 
 
 

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 ** ** 

2022 9 maart 17 maart Gerrit van de Haar 19 april René Gerritsen ** 5 mei 

        
 

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



14 
 

 

 
 


