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Weidevogels 2013 

door Henk Mangnus 

De weidevogelgroep kan terugzien op een 
geslaagd seizoen. Het eerste succes mochten 
we boeken tijdens een openbare avond. Rien 
van Hoesel belichtte de werkwijze van de 
groep en spontaan meldde zich frisse aanwas. 
Een zevental nieuwe leden brengt het totaal 
op vijftien. Het was nodig, deze uitbreiding. 
Niet dat de oudjes de nesten niet meer zien 
liggen, aan hun ogen mankeert nog weinig. 
Het aantal percelen dat belopen moet worden 
is de laatste jaren sterk toegenomen. Oor-
spronkelijk beperkte het jachtterrein zich tot 
de Handelaars, het gebied bij de leemputten. 
Het gaat om de akkers die zich aan weerszij-
den van het Spruitenstroompje uitstrekken 
vanaf het viaduct over de rondweg tot Es-
beek. Sinds enkele jaren is het Loo erbij ge-
komen, vanaf zandpad de Geul tot de Hei-
straat. Eén of tweemaal per week trekt de 
groep erop uit om te doen wat men graag 
doet, observeren, zoeken, markeren, verleg-
gen. 
Ons werk of onze hobby is niet tevergeefs. Na 
het eerste bovengenoemde succes mochten 
we een tweede succes behalen. Het aantal 
nesten van kieviet en scholekster was afgelo-
pen jaar opmerkelijk groter dan voorgaande 
jaren (zie het overzicht onderaan). De oorzaak 
of reden van dit succes? We kunnen alleen 
maar gissen. Het is zeker niet zo dat de neer-
waartse trend van de kievietpopulatie in posi-
tieve zin wordt omgebogen. Ook voor de kie-
viet worden de leefomstandigheden er niet 
beter op. De gevolgen van de lineaire land-
bouwmethode worden steeds duidelijker 
merkbaar. Bovendien heeft de ruilverkaveling 
onherstelbare? schade aangericht. Een voor-
beeld: Kleine slootjes waar de jonge kievieten 
beschutting en voedsel vonden, zijn dichtge-
gooid. In plaats daarvan is er vaak een diepe 
sloot gegraven waarop de drainagebuizen 
uitkomen. In deze diepe sloot blijft in het 
voorjaar water staan. Het jonge broed dat 
deze slootkanten opzoekt, komt regelmatig 
beneden in de sloot terecht en verdrinkt. Af 
en toe vind ik verdronken jongen. Bovendien 
maakt men tegenwoordig de taluds erg steil 
zodat naar boven klauteren haast onmogelijk 
is. Er komt nog bij dat de sloten machinaal 
gekuist worden. De machine begint onderaan 
en werkt naar boven wat na verloop van tijd 
het talud nog steiler maakt. Toen mijn broers 

en ik in de zomervakantie met de zeis de slo-
ten kuisten, maaiden we van boven naar be-
neden, waardoor de steilte van het talud in-
tact bleef. 
Van cruciaal belang voor succes is de mede-
werking van de boeren. Graag zwaai ik hen 
vanaf deze plaats alle lof toe, zowel voor het 
Loo als voor de Handelaars. Als weidevogel-
groep dienen we ervoor te zorgen dat hun 
medewerking optimaal blijft. Voor het begin 
van het seizoen brengen we zo nodig een 
bezoek. Als we nesten gevonden hebben, 
melden we dit bij de betreffende boer. Zodra 
de akker bewerkt wordt, verlegt of de boer 
zelf het nest of hij belt ons zodat iemand van 
ons de nesten gaat verleggen. Opvallend is 
hoe weinig gevoelig de kieviet is voor het ver-
leggen van het nest. Toon van Doormaal in 
het Klein Loo houdt volgens mij het record: hij 
heeft een nest vier keer verlegd ('cultivate-
ren', ploegen, egaliseren, zaaien). We moch-
ten getuige zijn van het resultaat: vier spring-
levende jongen. Andere voorbeelden van 
royale medewerking: Soms zaait men om het 
nest heen, liever een paar maisstengels min-
der dan een nest verstoren. Johan Hendrikx 
spande een draad om het nest van een schol-
ekster toen zijn koeien op het weiland moes-
ten gaan grazen. Toen hij het veld ging be-
mesten waren de scholeksters juist uitgeko-
men. Hij heeft ze in een emmer gezet tot het 
mesten klaar was om ze vervolgens weer toe 
te vertrouwen aan moeders die angstvallig in 
de buurt van de emmer was gebleven. Als een 
boer zelf een nieuw nest vindt, meldt hij dit 
telkens bij ons. 
 
 

 
Volledig legsel kievit  (foto Rien van Hoesel) 
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Wij doen ook graag wat terug. Bij de familie 
De Graaff in het Groot Loo is er naschoolse 
opvang. Ieder jaar ga ik één of twee keer met 
de kinderen nesten zoeken op de percelen van 
De Graaff. Liefst op een tijdstip dat ik weet 
dat er wat ligt. Loopt het rond Pasen, vinden 
de kinderen meestal ook een paar nesten met 
paaseieren. De kievitman is bij de kinderen 
een welkome gast. 
Aan het eind van het seizoen ontvangt iedere 
betrokkene een totaal overzicht. Dit werkt. 
Men is niet alleen benieuwd wat hun eigen 
percelen hebben opgeleverd, ook de resulta-
ten van de buren worden nauwlettend in de 
gaten gehouden. Gezonde concurrentie stimu-
leert. Naast de mondelinge dank laat ik zo 
mogelijk het overzicht gepaard gaan met een 
tastbare dank in de vorm van gerookte forel. 
Laat ik besluiten met een paar ervaringen. 
Door het koude voorjaar vonden we het eer-
ste nest pas op 8 april. Er zijn jaren geweest 
waarin we op 1 april al 9 nesten hadden. 
Vroege nesten vallen eerder ten prooi aan 
kraaien dan late. 
Opvallend veel nesten in mei. Zijn dit kievie-
ten waarvan het eerste legsel verloren is ge-
gaan? Of worden ze intuïtief slimmer door wat 
te wachten: minder kans om ondergeploegd 
te worden en betere overlevingskansen voor 
de jongen? Of afgekeken van de schoolekster 
die meestal pas begint te leggen als het per-
ceel onder zaad is? 
Op sommige percelen vinden we een concen-
tratie van nesten, soms vijf meer dicht bij 
elkaar. Een strategie om gezamenlijk de 

kraaien te bestrijden? Wij kunnen alleen maar 
raden waarom kievieten een bepaald perceel 
prefereren. Een perceel van Sjaak Gerritsen 
ligt tegen de rondweg aan en leverde dit jaar 
een tiental nesten. Frank de Bresser heeft een 
perceel tegen het Klein Loo waar elk jaar drie 
of vier kievieten broeden. Een erachter gele-
gen perceel dat veel rustiger is, levert hooguit 
één nest op, dit jaar geen. 
Wat we missen is inzicht in het verblijf van de 
jongen na het uitkomen. We kennen geen 
manier om meer te weten te komen over hun 
lotgevallen. Eén van de pijlers waarop Charles 
Darwin zijn evolutietheorie baseerde was zijn 
constatering dat er meer jongen geboren 
worden dan nodig zijn voor de instandhouding 
van de soort. Ik vrees dat de huidige soorten 
er bekaaid vanaf komen. Desondanks blijven 
we met plezier en enthousiasme nesten mar-
keren, gesteund door de uitspraak van ons 
opperhoofd Rien van Hoesel: “We gaan door 
tot de laatste kieviet”. 

 

 
Kievitkuiken  (foto Rien van Hoesel) 
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Overzicht 2011 – 2012 – 2013 

 
Het Loo: 

 
 
De Handelaars: 

 
 
 
 

   


